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แผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(งบประมาณจาก สพฐ. และหน่วยงานอื่น) 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ความสอดคล้อง  
ผู้รับผิดชอบ

/กลุ่ม 
กลยุทธ  

ที ่
พันธกิจ 

ที ่
เป้าประสงค์

ที ่
จุดเน้น 

ที ่
มาตร 
ฐานที ่

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที่ 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นที่ 

แผนปฏิรูป
ประเทศด้าน 

๑ วันส าคัญทางลูกเสือ 3,040.00 1 2 2 - 1 3 1 1 12 ฮัมดัน/ 
ส่งเสริมฯ 

2 ค่ายทักษะชีวิตต้านภยัยาเสพตดิ  
วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 

20,000.00 1 4 4 - - - 1 1 12 ยุวารี/ 
ส่งเสริมฯ 

3 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

70,000.00 1 4 4 - - - 1 1 12 ยุวารี/ 
ส่งเสริมฯ 

 รวมกลยุทธ์ที่ 1 93,040.00           
4 ติดตามผลการด าเนินงานของ

สถานศึกษา ตามโครงการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เง่ือนไข 

33,000.00 2 1 1 - - - 3 12 12 สาวิตร/ี 
ส่งเสริมฯ 

5 การคัดเลือกส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและครเูพื่อรับรางวัลครู
ต้นแบบการจดัการเรียนรู้                
ประจ าปี  2565 
 

10,000.00 2 1 1 - - - 3 12 12 มารีนี/ 
ส่งเสริมฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ความสอดคล้อง  
ผู้รับผิดชอบ

/กลุ่ม 
กลยุทธ  

ที ่
พันธกิจ 

ที ่
เป้าประสงค์

ที ่
จุดเน้น 

ที ่
มาตร 
ฐานที ่

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที่ 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นที่ 

แผนปฏิรูป
ประเทศด้าน 

6 รับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรยีน 
ประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ประจ าปีการศึกษา 2565 

50,000.00 2 1 1 - - - 3 12 12 ยุวารี/ 
ส่งเสริมฯ 

7 แก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา
และเด็กตกหล่นเพื่อพัฒนาการศึกษา
และคณุภาพชีวิตจังหวัดปตัตาน ี

250,000.00 2 1 1 - - - 3 12 12 สาวิตร/ี 
ส่งเสริมฯ 

 รวมกลยุทธ์ที่ 2 343,000.00           
8 ส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของ

นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
232,500.00 3 3 3 - - - 3 12 12 อุบลวรรณ/

ส่งเสริมฯ 
9 การประเมินความสามารถดา้นการอ่าน

ของผู้เรยีน (RT) ช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2564 

13,840.00 3 5 5 - - - 3 12 12 ผกามาศ/ 
นิเทศฯ 

10 ขับเคลื่อนโครงการบ้านักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย  
งบประมาณ 2565 

20,000.00 3 5 5 1 3 3 3 12 12 กอมารีย๊ะ/ 
นิเทศฯ 

11 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย ระดับปฐมวัย ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

5,000.00 3 5 5 1 3 3 3 12 12 กอมารีย๊ะ/ 
นิเทศฯ 

12 ส่งเสริมการอ่านโดยใช้สารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชน  ปีงบประมาณ 2565 
 
 

30,000.00 3 5 5 2 3 3 3 12 12 เตือนใจ/ 
นิเทศฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ความสอดคล้อง  
ผู้รับผิดชอบ

/กลุ่ม 
กลยุทธ  

ที ่
พันธกิจ 

ที ่
เป้าประสงค์

ที ่
จุดเน้น 

ที ่
มาตร 
ฐานที ่

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที่ 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นที่ 

แผนปฏิรูป
ประเทศด้าน 

13 ส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษาและระดับ 
 มัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับ
นานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2565 

3,000.00 3 5 5 - - - 2 12 12 มารีย๊ะ/ 
ส่งเสริมฯ 

14 การขับเคลื่อนโรงเรียนน าร่องพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา 

27,000.00 3 5 5 2 3 3 3 12 12 หยาดฟ้า/ 
นิเทศฯ 

15 การยกระดับศักยภาพความฉลาดรู้ 
ของผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับ
การประเมิน ระดับชาติ (PISA 
2022) 

6,300.00 3 5 5 2 3 3 3 12 12 กอมารีย๊ะ/ 
นิเทศฯ 

16 ขับเคลื่อนการน าผลการประเมินไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การวัดและการประเมินผลในช้ันเรยีน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Assessment for Learning) 

10,000.00 3 5 5 2 3 3 3 12 12 กอมารีย๊ะ/ 
นิเทศฯ 

17 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา 
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปี
การศึกษา 2564 ระดับจังหวัดปัตตาน ี
 
 

31,500.00 3 5 5 - - - 2 12 12 ยุวารี/ 
ส่งเสริมฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ความสอดคล้อง  
ผู้รับผิดชอบ

/กลุ่ม 
กลยุทธ  

ที ่
พันธกิจ 

ที ่
เป้าประสงค์

ที ่
จุดเน้น 

ที ่
มาตร 
ฐานที ่

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที่ 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นที่ 

แผนปฏิรูป
ประเทศด้าน 

18 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา 
เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปี
การศึกษา 2565 

10,000.00 3 5 5 - - - 2 12 12 ยุวารี/ 
ส่งเสริมฯ 

19 น าเสนอผลการพัฒนาการสอน
ภาษาไทยผ่านเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้
และนิทรรศการผลงาน 

50,000.00 3 5 3, 5 - - - 3 12 12 เตือนใจ/ 
นิเทศฯ 

20 ขับเคลื่อนคณุภาพการจัดกิจกรรม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
ประจ าปี 2565 

87,538.00 3 5 5 2 3 3 3 12 12 กอมารีย๊ะ/ 
นิเทศฯ 

21 พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 

14,400.00 3 5 5 - - - 2 12 12 มารีย๊ะ/ 
ส่งเสริมฯ 

22 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2,000,500.00 3 5 3,5 2 - - 3 12 12 เตือนใจ/ 
นิเทศฯ 

23 ส่งเสริมการสอนพุทธศาสนาใน
โรงเรียนวิถีพุทธ ของ สพป.ปัตตานี 
เขต 2 

503,000.00 3 5 2,5 - - - 3 1 12 ฐิตา/ 
นิเทศฯ 

24 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
 

369,240.00 3 5 5 - - - 2 12 12 นาอีม๊ะ/ 
นิเทศฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ความสอดคล้อง  
ผู้รับผิดชอบ

/กลุ่ม 
กลยุทธ  

ที ่
พันธกิจ 

ที ่
เป้าประสงค์

ที ่
จุดเน้น 

ที ่
มาตร 
ฐานที ่

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที่ 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นที่ 

แผนปฏิรูป
ประเทศด้าน 

25 ประเมินคุณภาพผูเ้รียน (NT) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2564 

14,120.00 3 5 5 - - - 2 12 12 กอมารีย๊ะ/ 
นิเทศฯ 

 รวมกลุยทธ์ที่ 3 3,427,938.00           
26 เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ

ธรรมาภิบาล ในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา(ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุจริต) 

100,000.00 4 7 8 - - - 6 11 12 ปวีณี/ 
อ านวยการ 

27 เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” 

161,500.00 4 7 8 - - - 6 11 12 ณัฐกิตติ/์ 
นิเทศฯ 

28 นิเทศ ติดตาม และประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะ
ชีวิต  ในลักษณะการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active  Learning 

5,000.00 4 7 8 - - - 6 11 12 ฐิตา/ 
นิเทศฯ 

29 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจ าปี พ.ศ.
256๕ 

34,800.00 4 7 8 - - - 6 11 12 ศักดิ์ชาย/ 
แผนฯ 

 รวมกลยุทธ์ที่ 4 301,300.00           
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,165,278.00           
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กลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย 

จากภัยทุกรูปแบบ 
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โครงการ      วันส าคัญทางลูกเสือ  
กลยุทธ์ที่ 1     ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ   
พันธกิจข้อที่ 2      จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ 

     การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เป้าประสงค์ข้อที่ 2  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 

     ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง 
     ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม  
     จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในความ 
     เป็นไทย รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 

จุดเน้นที่      - 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 1  ด้านความมั่นคง  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 
  มาตรฐานที่  -   
  ตัวบ่งชี้ท่ี     - 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิมแต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายฮัมดัน  ยานาย    เบอร์โทรศัพท์  089 - 2969548 
กลุ่ม   ส่งเสริมการจัดการศึกษา   
...................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม สร้างสรรค์ และพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี     
มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบ ฝึกให้เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี สร้างความสามัคคี บ าเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า มีความเห็นอก เห็นใจ สามารถ
ช่วยเหลือ ผู้อ่ืนได้ และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักการค าปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือเป็นหลักปฏิบัติ 

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้น โดยทรงสถาปนากิจการลูกเสือ
ขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 จึงได้ยึดถือวันที่  1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ เพ่ือแสดงความเคารพและกล่าว
ทบทวนค าปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพ่ือประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง
ประกอบกับ 

วันวชิราวธุ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมาย
มหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้าน
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ศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดีเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต ทางการจึงก าหนดให้
วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันวชิราวธุ เพื่อเทิดพระเกียรติและร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่าน ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย ทรงก่อตั้งกองลูกเสือขึ้น เพื่อฝึกให้เยาวชนมีความ
เข้มแข็ง อดทน เสียสละ สามัคคี ดังที่ได้พระราชทานคติพจน์ให้แก่คณะลูกเสือว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” 
และดังพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่อง หัวใจนักรบ และ ความดีมีไชย ที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้
ความส าคัญกับบทบาทและหน้าที่ของลูกเสือ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เห็นความส าคัญของวันส าคัญ  ทาง
ลูกเสือดังกล่าว จึงก าหนดจัดท าโครงการวันส าคัญทางลูกเสือข้ึน เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัน
วชิราวุธและวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ได้น้อมร าลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ 
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย และเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นราช
สักการะแด่องค์ พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
 2.2 เพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นราชสักการะแด่องค์พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
 2.3 เพ่ือทบทวนค าปฏิญาณและการสวนสนามของลูกเสือ 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
                 ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จากสถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด  
จ านวน 70 คน  เข้าร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธ  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
       ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้น้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ น้อมร าลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว         
พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย ได้ร่วมทบทวนค าปฏิญาณ ตลอดจนได้บ าเพ็ญประโยชน์ถวายเป็น
ราชสักการะแด่องค์พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
 

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

1 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน พฤศจิกายน 2564 นายฮัมดัน  ยานาย 
2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน พฤศจิกายน 2564 นายฮัมดัน  ยานาย 
3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พฤศจิกายน 2564 นายฮัมดัน  ยานาย 
4 จัดงานวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2564 คณะท างาน 
5 สรุปผลการด าเนินงาน พฤศจิกายน 2564 นายฮัมดัน  ยานาย 
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5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ที่เข้าร่วมงานได้น้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 

 
70 คน 

 
 

เชิงคุณภาพ 
ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ที่มีความร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และมีความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระ 
ผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 

 
 

 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 สถานทีห่้องประชุมขุนคีรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 

7. งบประมาณ  
จากเงินนอกงบประมาณ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  เป็นเงิน 3,040 บาท  

(สามพันสี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
กิจกรรมและรายละเอียด 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. จัดงานวันวชิราวุธ 25 พ.ย.2564     
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(35 บาท x 60 คน x 1 มื้อ) 

2,100  2,100  

ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 940  - 940 
ค่าไวนิล - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 2  3,040 - 2,100 940 
3. สรุปผลการด าเนินงาน  -  - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 
รวมเงินทั้งสิ้น 3,040  2,100 940 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. ขาดความพร้อมเพรียงในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ 
        2. คณะท างานที่รับผิดชอบและกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมประชุม/ร่วมงานได้ครบทุกคน 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1. วางแผนจัดเวลาการประชุมให้เหมาะสมและแจ้งผู้ที่เก่ียวข้องทราบล่วงหน้า 
       2. ก่อนเริ่มพิธีกรรมควรซักซ้อมความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนเริ่มพิธีกรรมต่าง 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย และได้ปฏิบัติตนตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 
 
  
                             (ลงชือ่).......................................ผู้เสนอโครงการ 
                                        (นายฮัมดัน   ยานาย) 
                                    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 
 
 

(ลงชื่อ).......................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                       (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                            ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  

 
 
            (ลงชื่อ).......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                    (นายชัยชนะ  สระทองทา)  
           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
 
                           (ลงชื่อ)..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ ค่ายทักษะชีวิตต้านภัยยาเสพติด วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
พันธกิจที่ 4 จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ได้รับความ 
  ปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาได้รับการดูแลความปลอดภัย 
  จากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า  
  รองรับวิถีชีวิตใหม่ (NEW Normal) 
จุดเน้นที่      - 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 1  ด้านความมั่นคง  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 
  มาตรฐานที่  -   
  ตัวบ่งชี้ท่ี     - 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง   โครงการเดิมแต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางยุวารี  สะมาแอ  เบอร์โทรศัพท์   089 295 6576 
กลุ่ม  ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
...................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

    ด้วยสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันจัดได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤต การแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะมีการผลิตยาเสพติดทั้งในประเทศและมีการลักลอบน าเข้ามา
จากต่างประเทศ จุดอ่อนที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการขยายตัวของปัญหายาเสพติดมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การ
แพร่ระบาด ค่านิยมพฤติกรรมเสี่ยงและก้าวไปสู่ปัญหายาเสพติดที่เพ่ิมมากขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ และเป็นภาระงบประมาณของประเทศในการบ าบัดรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการเสพยา
เสพติด อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหายา
เสพติดได้น ามาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่าง ๆ ในสังคม เช่น การลักขโมย ฉกชิ่ง
วิ่งราว และการเกิดปัญหาอาชญากรรมอ่ืนตามมาอีกมากมาย ซึ่งท าให้มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้ก าหนดแนวทางการเสริมสร้าง 
ทักษะชีวิตส าหรับผู้เรียนในสังกัด เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดการตระหนักรู้และเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์
และความเครียด การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของทักษะชีวิตที่ช่วยให้เด็กและ
เยาวชนมีพ้ืนฐานด้านอุปนิสัยที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   
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2. วัตถุประสงค์ 
          2.1  เพ่ือให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
 2.2  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น คิด วิเคราะห์ ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถจัดการกับอารมณ์และความเครียด และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
       2.3  เพื่อป้องกันสิ่งเสพติดต่าง ๆ และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ  

      1. นักเรียนขยายโอกาสในสังกัด 13 โรง โรงละ 5 คน รวม 65 คน 
       2. ครู วิทยากร และคณะท างาน  จ านวน 26 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
                1. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
        2. นักเรียน ได้ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น คิด วิเคราะห์ ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และจัดการกับอารมณ์และความเครียด ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ 
ผู้อื่นได้ 
       3. นักเรียนรู้จักป้องกันสิ่งเสพติดต่าง ๆ และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ สิงหาคม 2565 ยุวารี  สะมาแอ 
2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน สิงหาคม 2565 ยุวารี  สะมาแอ 
3 ประชุมคณะท างานและวิทยากร สิงหาคม 2564 คณะท างาน 
4 จัดกิจกรรมเข้าค่ายทักษะ “สร้างภูมิคุ้มกันปัญหายา

เสพติด” 
สิงหาคม 2565 คณะท างาน 

5 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ สิงหาคม 2565 ยุวารี  สะมาแอ 
 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนนักเรียนแกนน าและครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรม ค่ายทักษะชีวิตต้านภัยยาเสพติด วิถึใหม่ วิถีคุณภาพ 
2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถพัฒนาตนเองและความรู้ 
ประสบการณ์ สามารถน าไปใช้ในชีวิตและช่วยเหลือผู้อื่นได้ 

 
78 คน 

 
100 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ       
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม น าความรู้ที่ได้รับปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตส านึกความเป็น
ไทย พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองให้
ห่างไกลจากยาเสพติด  

 
 

 

6. สถานที่ด าเนินการ  
ห้องประชุมขุนคีรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7. งบประมาณ 
  งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม
และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด งบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง  จ านวน 20,000 บาท (เงินสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จัดอบรมนักเรียนแกนน าโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  
นักเรียนแกนน า   
(โรงละ 5 คน x13 โรง รวม 65 คน)  
ครูโรงเรียนละ 1 คน รวม 13 คน  
วิทยากร/เจ้าหน้าที่ จ านวน 13 คน  

 
 

   

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(91 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

6,370 - 6,370 - 

ค่าอาหารกลางวัน  
(91 คน x 120 บาท x1 มื้อ)   

10,920 - 10,920 - 

ค่าสมนาคุณวิทยากร  
(2 คน x 600 บาท x 2 ชม.) 

2,400 2,400 - - 

 ค่าวัสดุ 310 - - 310 
                  รวมเงินทั้งสิ้น 20,000 2,400 17,290 310 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
        ความแตกต่างทางศาสนา/ทางวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันของนักเรียน 
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  8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
                ก่อนที่นักเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรม ให้สถานศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       9.1  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีความคิดและมีทักษะชีวิตที่ท าให้สามารถ
ด าเนินชีวิตอย่างปลอดภัยและมีความสุข 
       9.2  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีการพัฒนาที่ดีทางอารมณ์ สังคม สติปัญญา มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีภาวะผู้น า มีความตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 
 

    (ลงชื่อ)................................ผู้เสนอโครงการ   
                                                  (นางยุวารี  สะมาแอ)                 
                                             นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 
 

                                        (ลงชื่อ)............  ......................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                                      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
                                         (ลงชื่อ).............  ....................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายชัยชนะ  สระทองทา) 
                        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
                                         (ลงชื่อ).............  ....................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
พันธกิจที่ 4 จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ได้รับความ 
  ปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาได้รับการดูแลความปลอดภัย 
  จากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า  
  รองรับวิถีชีวิตใหม่ (NEW Normal) 
จุดเน้นที่      - 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 1  ด้านความมั่นคง  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 
  มาตรฐานที่  -   
  ตัวบ่งชี้ท่ี     - 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง   โครงการเดิมแต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางยุวารี  สะมาแอ  เบอร์โทรศัพท์   089 295 6576 
กลุ่ม  ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
...................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ว่าด้วยแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนา
กระบวนการระบบติดตาม ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด และแผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา ข้อ 2.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 ประเด็นที่ 4 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เป้าหมายเพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่ามีเด็กและ 
เยาวชนจ านวนไม่น้อยที่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด ทั้งเกิดจากความตั้งใจ และเกิดจากการหลงผิดโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ อีกท้ังยังมีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์รอบรั้วสถานศึกษาท่ีจะท าให้เด็กและ
เยาวชน มีโอกาสเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึน  ดังนั้น สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องเฝ้าระวังมิให้
นักเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการรู้โทษ พิษภัย
ที่ร้ายแรงของสิ่งเสพติด การรู้จักการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด  และสิ่งส าคัญคือการสร้างภูมิคุ้มกันและการ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้กิจกรรมการค้นหา การบ าบัด การเฝ้าระวัง ให้กับนักเรียน  
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้เล็งเห็นความส าคัญในการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการตระหนักรู้
และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จึงด าเนินการ
จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
        2.1  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะในการป้องกันตนเองให้
ห่างไกลจากยาเสพติดเป็นพลเมืองดีของสังคม 

2.2  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการช่วยเหลือผู้อื่นให้ห่างไกล
จากยาเสพติดด้วยกระบวนการลูกเสือ 

 2.3  เพื่อป้องกันเฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือ และสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด               
 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ  

      ลูกเสือเนตรนารี ทุกคน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน  13  โรง  
3.2 เชิงคุณภาพ 

                 3.2.1 นักเรียนได้ตระหนัก รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน คิด วิเคราะห์ ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และจัดการกับอารมณ์และความเครียด ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนได้ 
                 3.2.2 ครูและนักเรียน มีการเฝ้าระวังและมีภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด 
                 3.2.3 เพื่อป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน 
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ กค. 2564 ยุวารี  สะมาแอ 
2 ประชุมคณะท างานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กค. 2564 ยุวารี  สะมาแอ 
3 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 13 

โรง ๆ  ละ 5,000 บาท เพ่ือจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติดในสถานศึกษา  

สค. – กย.  2564 โรงเรียน                      
ขยายโอกาสทุกโรง 

4 นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา สค. – กย. 2564 คณะนิเทศฯ 
4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 10 กย. 2564 คณะท างาน 
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5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดใน
สถานศึกษา   
2. ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถป้องกันตนเองให้
ห่างไกลยาเสพติด 

 
๑3 โรงเรียน 

 
100 

เชิงคุณภาพ       
ผู้เข้าอบรมน าความรู้ที่ได้รับปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตส านึกความเป็นไทย พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม  มีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

 
 

 

7. งบประมาณ 
  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จ านวน  70,000 บาท   แผนงานบูรณาการ
ป้องกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา กิจกรรมหลักการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งบรายจ่ายอื่น ดังนี้ 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะชีวิตปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง งบประมาณ 
44,000 บาท บง.589 ลว. 11 ก.พ.65 (งวดที่ 1) 
         - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะชีวิตปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง งบประมาณ 
26,000 บาท บง.1970 ลว.25 พค.2565 (งวดที่ 2)      

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขยายโอกาส  
จ านวน 13 โรงเรียน ๆ  ละ 5,000 บาท เพ่ือ
ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยา
เสพติด พัฒนาทักษะชีวิต พิชิตโควิด 19 
 (อัตราค่าใช้จ่าย : 
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท  
- อาหารกลางวัน  มื้อละ  120  บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร  
  กรณีบุคคลภายนอก  ชั่วโมงละไม่เกิน 
1,200 บาท  
  กรณีบุคคลของรัฐ  ชั่วโมงละไม่เกิน 600 บาท 
- ค่าวัสดุ และอ่ืน ๆ ตามที่จ่ายจริง 

 
65,000 

 
- 

 
- 

 
- 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
3. นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะนิเทศติดตาม 
( 6 คน x 5 วัน x  120 บาท) 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   

 
3,600 

 
1,400 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

                  รวมเงินทั้งสิ้น 70,000 - - - 
ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. การจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด 
       2. ความเสี่ยงในการเดินทางของนักเรียนที่ต้องจัดกิจกรรมนอกสถานที่  
  8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
                 1. ประชุมครูผู้รับผิดชอบเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 
         2. วางแผนในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       9.1 ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ตลอดจนมีมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ตนเองประสบหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ท าให้ลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ได้ในระดับหนึ่ง 
       9.2 ผู้เข้ารับการอบรม  มีการพัฒนาที่ดีทางอารมณ์ สังคม สติปัญญา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์                   
มีภาวะผู้น า    
       9.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนักถึงภาระหน้าที่การเป็นแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษาชุมชนของตนเอง  
 
 

    (ลงชื่อ)................................ผู้เสนอโครงการ   
                                                  (นางยุวารี  สะมาแอ)                 
                                             นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 
 
 
 



 
 

~ 19 ~ 
 

 

                                        (ลงชื่อ)............  ......................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                                      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                         (ลงชื่อ).............  ....................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายชัยชนะ  สระทองทา) 
                        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
                                         (ลงชื่อ).............  ....................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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กลยุทธ์ที่ 2 
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
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โครงการ          ติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน 
  ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข    
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
พันธกิจที่ 1 สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ 

ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
เป้าประสงค์ที่ 1 ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง : ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นที่ ๑1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 
  มาตรฐานที่   - 
  ตัวบ่งชี้ท่ี      - 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสาวิตรี  สาและบู         เบอร์โทรศัพท์ 094-320-3737 
กลุ่ม   ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา ด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข เพ่ือสนับสนุนเงิน
อุดหนุนให้กับนักเรียนยากจน ซึ่งด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา เพื่อสร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา รวมทั้งเสริ มสร้างและ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กองทุน และมีการบริหารงานที่
เป็นอิสระ และให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและมีแนวโน้มจะหลุดออกนอกระบบการศึกษา ให้
ได้รับการศึกษาต่อไปจนจบการศึกษาหรือ สร้างทักษะอาชีพให้สามารถด าเนินชีวิตต่ อได้หลังจากจบ
การศึกษา 

เพ่ือให้การด าเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 สามารถด าเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน โดยสามารถปฏิบัติตามคู่มือการด าเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน และครูมือการรับ
เงินอุดหนุนส าหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ตลอดจนติดตามกระบวนการคัดกรอง การรับรอง 
ตรวจสอบข้อมูล การใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จึงจัดท าโครงการติดตามด าเนินงานของสถานศึกษา ตาม
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข   
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 2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิด แนวทางการด าเนินงาน และสะท้อนถึงสภาพปัญหาการด าเนินงาน
ของครู  
 2.3 เพ่ือสรุปแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
       โรงเรียนในสังกัด  จ านวน 115 โรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
                 1. โรงเรียนมีผลการด าเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
ได้อย่างถูกต้อง 
 2. มีแนวทางการด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

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

จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

มิ.ย.-ก.ค. 2565 คณะท างาน 

5 สรุปผลการด าเนินโครงการ ส.ค. 2565 คณะท างาน 
 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เข้าร่วม
โครงการ  
2. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 มีความรู้เข้าใจแนวทางการด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข                         

 
115 โรง 

 
 

100 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนสามารถด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 
แบบมีเงื่อนไขได้อย่างถูกต้อง                      
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6. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  และโรงเรียนในสังกัด  
 

7. งบประมาณ 
  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จ านวน 33,000 บาท (เงินสามหมื่นสามพัน
บาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้ 
กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

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

700 
 

- 700 
 

- 

ค่าอาหารกลางวัน (10 คน × 120 บาท) 1,200 - 1,200 - 
รวมกิจกรรมที่ 1 1,900 - 1,900 - 

2. ออกติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา      
ค่าเบี้ยเลี้ยง (5 คน × 20 วัน × 120 บาท)   12,000 - 12,000 - 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 5,000  5,000  

รวมกิจกรรมที่ 2 17,000 - 17,000 - 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

    

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(60 คน × 35 บาท × 2 มื้อ) 

4,200 
 

- 4,200 
 

- 

ค่าอาหารกลางวัน (60 คน × 120 บาท) 7,200 - 7,200 - 
ค่าวัสดุ 800 - - 800 

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

700 - 700 - 

ค่าอาหารกลางวัน (10 คน × 120 บาท) 1,200 - 1,200 - 
รวมกิจกรรมที่ 4 1,900 - 1,900 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,000 - 32,200 800 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
        เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ท าให้การด าเนินการในบาง
กิจกรรม อาจจะด าเนินการได้ไม่ตรงกับช่วงเวลาที่ก าหนด 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       ติดตามข่าวสาร และด าเนินการตามมาตรการของจังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนยากจนพิเศษได้รับเงินอุดหนุนทุกราย  
 9.2 โรงเรียนสามารถด าเนินงานการจัดเงินอุดหนุน และเอกสารหลักฐานประกอบการรับเงินได้
อย่างถูกต้อง 
 
 
 

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

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

                                           (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                                ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

 
 

 
     (ลงชื่อ).......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     (นายชัยชนะ  สระทองทา)  
           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
 
                            (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                       (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ การคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพ่ือรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้                  

                     ประจ าปี  2565 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
พันธกิจที่ 1 สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ 

ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
เป้าประสงค์ที่ 1 ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง : ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นที่ ๑1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 
  มาตรฐานที่   - 
  ตัวบ่งชี้ท่ี      - 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวมารีนี   ยามา  เบอร์โทรศัพท์   064 983 3596 
กลุ่ม  ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
...................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมอบนโยบายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ ตลอดจนมาตรการ และจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมา
อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ 
การเยี่ยมบ้านนักเรียน การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การพัฒนาวินัยเชิงบวก 
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยมุ่งพัฒนานักเรียนในทุกระดับให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กล่าวคือ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข นอกจากนั้น ผลการวิจัยเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาที่
ด าเนินงานมาตั้งแต่ปี 2542 พบว่า นักเรียนมีการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ พร้อมทั้งยังได้
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับนโยบายการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา จากยุทธศาสตร์ มาตรการ และจุดเน้นในการศึกษาได้ขับเคลื่อนในการบริหารจัดการและ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงจัดท าโครงการ
ยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและ  ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป       
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2. วัตถุประสงค์     
2.1  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานโรงเรียน/สถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการและ

ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิ์ผลต่อการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน 
2.2  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่งานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการ

ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
สัมฤทธิ์ผลต่อการพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน 

 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ  

      1. คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อรับรางวัล
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพ่ือรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 
ในสังกัด  
                2. คัดเลือกครูเพ่ือรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้  

3.2 เชิงคุณภาพ 
      สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และสามารถน าไปพัฒนาระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือป้องกันเฝ้าระวังไม่ให้
นักเรียนเสี่ยงต่อภัยอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ     มิถุนายน 2565 มารีนี   ยามา 
2 แต่งตั้งคณะท างาน / ประสานหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง /ออกประเมินเชิงประจักษ์ 
มิถุนายน  2565 มารีนี   ยามา 

3 สรุปการประเมิน/ประชุมคณะกรรมการ กรกฏาคม  2565 คณะท างาน 
4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน  2565 คณะท างาน 

 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
จ านวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการคัดเลือกสถานศึกษางานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 
4 โรง 

เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการคัดเลือกสถานศึกษา  ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 
 
 



 
 

~ 27 ~ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2. สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการคัดเลือกสถานศึกษา มีระบบแนะแนวและการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและป้องกันเฝ้าระวังไม่ให้นักเรียนเสี่ยงต่อภัย
อันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6. สถานที่ด าเนินการ                                                                                                       
    1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี                                                   
         2. สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 
 

7. งบประมาณ 
  งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  กิจกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
ทางสังคม งบด าเนินงาน ใบงวดที่ 160  ลงวันที่26 เมษายน 2565 จ านวน   
10,000  บาท  (เงินหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่  
(8 คน x 120 บาท x 4 วัน) 

   3,840  3,840 -      - 

ค่าพาหนะผู้ทรงคุณวุติ 
(2 คน x 200 บาท x4 วัน) 

   1,600 - 1,600      - 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
(4 วัน x 500 บาท x 1 คัน) 

2,000 - 2,000      - 

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 2,560 - - 2,560  
                  รวมเงินทั้งสิ้น 10,000 3,840 3,600 2,560 
ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. สถานศึกษาท่ีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการขอถอนตัวเนื่องจากไม่มีความพร้อม 
      2. สถานศึกษาไม่ให้ความส าคัญกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่ให้ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 
  8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
            1. ประชาสัมพันธ์และประสานงานขอความร่วมมือโรงเรียนที่มีความพร้อม 
       2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเน้นย้ าและสร้างการรับรู้ให้กับโรงเรียนในการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. ครูผู้รับผิดชอบสามารถด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถเชื่อมโยงไปสู่ผู้เรียนให้ได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมตามศักยภาพ 

 2.โรงเรียนมีการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีที่เข้มแข็งมีการพัฒนาศักยภาพ 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน      
 
   
                                                           

ลงชื่อ ................ ...................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวมารีนี   ยามา) 

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา         
 

 
 
 

       ลงชื่อ ………………………………ผู้ตรวจสอบโครงการ       
 (นางอัญชลี   พลสิทธิ์)                           

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 

                                          
                             ลงชือ่ ..................... ...................ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นายชัยชนะ    สระทองทา) 
               รอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

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

                                         (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ       รับนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ประจ าปีการศึกษา 2565 

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
พันธกิจที่ 1 สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ 

ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
เป้าประสงค์ที่ 1 ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง : ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นที่ ๑1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 
  มาตรฐานที่   - 
  ตัวบ่งชี้ท่ี      - 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางยุวารี  สะมาแอ    เบอร์โทรศัพท์   0892956576 
กลุ่ม    ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ความเป็นมา 

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบหลักการด าเนินโครงการโรงเรียน
ประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ 4 อ าเภอของ
จังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย) โดยปรับให้โรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพ้ืนที่ของแต่ละอ าเภอ อ าเภอละ 1 แห่ง เป็นโรงเรียนประจ าพักนอน 
จ านวน 65 หลัง โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ยากจน นักเรียนที่
ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะ และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้เข้ารับบริการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงอันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะน าไปสู่การแก้ปัญหาใน
พ้ืนที่ต่อไป ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เริ่มด าเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ
จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการทั้งสิ้น 64 
โรงเรียน และมีการเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2562 แล้ว จ านวน 
408.83 ล้านบาท ดังนั้น เพ่ือให้โครงการดังกล่าวสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องจนนักเรียนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถรองรับจ านวนนักเรียนที่คาดการณ์ว่าจะสมัครเข้าร่วมโครงการมากขึ้น
ในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 
2566 ในกรอบวงเงิน 3,416.54 ล้านบาท 
 
2. วัตถุประสงค์     

2.1 เพ่ือด าเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การ
ด าเนินโครงการฯ 
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2.2 เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าให้นักเรียนประจ า จากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้
อุปการะ และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ได้เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

2.3 เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนประจ าได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีทักษะด้าน
อาชีพ 

 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ  

      โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 4 โรง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  

3.2 เชิงคุณภาพ 
      นักเรียนโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี

ทักษะด้านอาชีพ และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนงานแนวทางการด าเนิน

โครงการฯ 
กุมภาพันธ์ 2565 พีรณัฐ เลื่อนแก้ว 

2 ขออนุมัติโครงการ จัดสรรงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2565 คณะท างาน 
3 แต่งตั้งคณะท างาน ประชุมคณะท างาน มีนาคม 2565 คณะท างาน 
4 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขยายโอกาส 

และโรงเรียนโรงเรียนประชารัฐ 
มีนาคม 2565 คณะท างาน 

5 ด าเนินการรับนักเรียนประชารัฐ 1-31 มีนาคม 2565 โรงเรียนประชารัฐ 
6 ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการฯ 

 
เมษายน-พฤษภาคม 

2565 
คณะท างาน 

7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน พฤษภาคม 2565 คณะท างาน 
 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 

เชิงปริมาณ 
จ านวนนักเรียนเข้าศึกษาโรงเรียนประชารัฐ  

 
4 โรง 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีทักษะด้านอาชีพ และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 
  

 

6. สถานที่ด าเนินการ 
  6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 6.2 โรงเรียนประชารัฐในสังกัดทุกโรง 
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7. งบประมาณ 
  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 50,000 บาท 
 (เงินห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. จัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานรับสมัคร
คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการโรงเรียนประชารัฐ  
โรงละ 10,000 บาท ทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่  
- โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์  มิตรภาพที่ 148 
- โรงเรียนต้นพิกุล 
- โรงเรียนบ้านน้ าใส 
- โรงเรียนบ้านวังกว้าง 

 
 
 

 
 40,000 

 
-- 

 
- 

 
 

40,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 40,000 - - 40,000 
3. จัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 2 

  -  

3.1 ประชุมวางแผนงานแนวทางการด าเนิน
โครงการฯ 

    

ค่าอาหารกลางวัน (14 คน x 1 วัน x 120 บาท) 1,680 - 1,680 - 
รวมกิจกรรมที่ 3.1     

3.2 ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการฯ  -  - 
ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการฯ 
(10 คน x 4 วัน  x 120 บาท) 

4,800 - 4,800 - 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 3,000 - 3,000 - 
รวมกิจกรรมที่ 3.2 7,800 - 7,800 - 

3.3 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 520 - - 520 
รวมกิจกรรมที่ 3.3 520 - - 520 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 - 9,480 40,520 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ อาจส่งผลให้การจัดกิจกรรม
ถูกเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง และการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถ
แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว 
       2. นักเรียน ครู บุคลากร โรงเรียนประชารัฐ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
  8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1. ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 
        2. ท าความเข้าใจและก าชับผู้เกี่ยวข้องถึงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
        3. นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีน  
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  การรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่
เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

 ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ    
                 (นางยุวารี  สะมาแอ)                 
            นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 
              ลงชื่อ.......................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ                             
                                 (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                                          ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 

                       ลงชื่อ...................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                 (นายชัยชนะ  สระทองทา) 
                       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 

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

                         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ แก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นเพื่อพัฒนาการศึกษาและ 

  คุณภาพชีวิตจังหวัดปัตตานี 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

พันธกิจที่ 1 สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ 
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

เป้าประสงค์ที่ 1 ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง : ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  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 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ มาตรา ๒๕๘ จ ด้านการศึกษา 
ที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาเด็กเล็ก การสร้างโอกาสทางการศึกษาการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
และการพัฒนาครู และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่เน้น
การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งส่วนราชการ หน่วยงานที่จัดการศึกษา ตลอดจนเครือข่ายประชาสังคม 
ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และผู้ปกครองได้ร่วมกันจัดการศึกษาภาคบังคับให้แก่เด็กทุกคนที่มีอายุอยู่ใน
เกณฑ์ที่ต้องเข้ารับการศึกษา แต่มีปัจจัยหรือสภาพปัญหาต่างๆ ที่ท าให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาได้
กลับมาเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงตามบริบทพ้ืนที่  
 กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการศึกษา และเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก UN SDG4 การศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมี
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างคลอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และได้
ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษาเพ่ือการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โดย
เห็นชอบมอบนโยบายให้ประชากรวัยเรียนทุกคนที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่น ไม่ว่าจะเป็น
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เด็กกลุ่มเปราะบาง เด็กในกระบวนการยุติธรรม เด็กตกหล่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพิการ เด็กสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและตรงตามศักยภาพจนจบหลักสูตรการศึกษาภาค
บังคับหรือระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และได้รับการพัฒนาในทุกมิติเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมี
ความพร้อมร่วมขับเคลื่อนด้านการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมและผลักดัน
ให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ตลอดจนการบูรณาการใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
เด็กท่ีอยู่นอกระบบการศึกษาในระดับจังหวัด เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
เกิดเป็นกลไกการท างานพัฒนาเด็กนอกระบบและเด็กตกหล่นเชิงพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะท างาน
แก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต ตามค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1006/2565 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 จึงได้
จัดท าโครงการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

จังหวัดปัตตานี ขึ้นเพ่ือส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลเด็กนอกระบบและเด็กตกหล่นจังหวัดปัตตานี จัดท า
ข้อมูลสารสนเทศเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นจังหวัดปัตตานี ติดตาม ช่วยเหลือ และ
แก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นจังหวัดปัตตานี และถอดบทเรียนด าเนินการติดตาม 
ช่วยเหลือดูแลและแก้ปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นให้กลับมาสู่ระบบการศึกษาและเรียนต่อจน
จบการศึกษาภาคบังคับ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส ารวจและค้นหาข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นจังหวัดปัตตานี                  
 2.2 เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นจังหวัดปัตตานี     
 2.3 เพ่ือติดตาม ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นจังหวัด
ปัตตานี     
 2.4 เพ่ือถอดบทเรียนการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นจังหวัดปัตตานี         
 

3. เป้าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 
  1. ประชุมคณะท างานเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่น  
คณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้งและคณะท างานที่เกี่ยวข้อง  จ านวน  35 คน 
  2. ประชุมจัดท าข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่น  จ านวน  35 คน 
  3. ช่วยเหลือเด็กนอกระบบและเด็กตกหล่นจังหวัดปัตตานี  
           3.1 ฝึกทักษะอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 
และเยาวชนจังหวัดปัตตานี  จ านวน 24 คน 
      3.2 ออกติดตามและเยี่ยมเยียนและสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย 
ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของ สพป.ปัตตานี เขต 1   
จ านวน 10 คน 
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       3.3 ออกติดตามและเยี่ยมเยียนและสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย 
ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของ สพป.ปัตตานี เขต 2   
จ านวน 10 คน 

      3.4 ออกติดตามและเยี่ยมเยียนและสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย 

ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของ สพป.ปัตตานี เขต 3   
จ านวน 12 คน 

      3.5 พัฒนาระบบคิด ชวนคิด ชวนคุย และวางแผนชีวิตเพ่ือพัฒนาเด็กนอกระบบ 

และเด็กตกหล่นจังหวัดปัตตานี สมาคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้ (POSBO) 

        - วิทยากร  จ านวน 5 คน 

         - ผู้เข้ารับการประชุม/อบรม จ านวน  70  คน  
      3.6 ออกติดตามและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็กนอกระบบและ 

เด็กตกหล่น ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดปัตตานี จ านวน 10 คน 

        4. ถอดบทเรียนการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นเพ่ือพัฒนา
การศึกษาและคุณภาพชีวิต จังหวัดปัตตานี  

                 - คณะท างานเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  60 คน 

                - คณะท างานการติดตามและตรวจเยี่ยม  จ านวน  10 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

       1. มีฐานข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นจังหวัดปัตตานี 
       2. เด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นจังหวัดปัตตานีได้โอกาสทางการศึกษา 
ให้กลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษา สามารถเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และได้รับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
       3. เด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นจังหวัดปัตตานีได้รับโอกาสในการพัฒนา 
ทางด้านอาชีพเพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถอยู่รอดได้ในสังคมอย่างมีคุณภาพ 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะท างานเด็กนอกระบบ

การศึกษาและเด็กตกหล่น 
สิงหาคม - ตุลาคม 

2565 
ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดปัตตานี 
2 ประชุมจัดท าข้อมูลเด็กนอกระบบ

การศึกษาและเด็กตกหล่น 
สิงหาคม – กันยายน 

2565 
สพป.ปัตตานี เขต 2 

3 ช่วยเหลือเด็กนอกระบบและเด็ก 

ตกหล่นจังหวัดปัตตานี 
กันยายน – ตุลาคม 

2565 
สพป.ปัตตานี เขต 2 

 3.1 ฝึกทักษะอาชีพให้แก่เด็กและ
เยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดปัตตานี 
 

ตุลาคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน จังหวัด

ปัตตานี 



 
 

~ 36 ~ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 3.2 ออกติดตามและเยี่ยมเยียนและ

สร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายให้
กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ของเด็ก
และเยาวชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของ 
สพป.ปัตตานี เขต 1 

ตุลาคม 2565 สพป.ปัตตานี เขต 1 และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 3.3 กิจกรรมออกติดตามและเยี่ยม
เยียนและสร้างความเข้าใจกับ
กลุ่มเป้าหมายให้กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา ของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี
รับผิดชอบของ สพป.ปัตตานี เขต 2 

ตุลาคม 2565 สพป.ปัตตานี เขต 2 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 3.4 ออกติดตามและเยี่ยมเยียนและ
สร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายให้
กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ของเด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของ สพป.
ปัตตานี เขต 3 

ตุลาคม 2565 สพป.ปัตตานี เขต 3 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 3.5 พัฒนาระบบคิด ชวนคิด ชวนคุย 

และวางแผนชีวิตเพ่ือพัฒนาเด็กนอก
ระบบและเด็กตกหล่นจังหวัดปัตตานี 
สมาคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้ 
(POSBO) 

ตุลาคม 2565 สมาคมเพ่ือสันติภาพ
ชายแดนใต้ (POSBO) 

 3.6 กิจกรรมออกติดตามและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กนอกระบบ
และเด็กตกหล่น ของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดปัตตานี 

ตุลาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดปัตตานี 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4 ถอดบทเรียนการแก้ปัญหาเด็กนอก
ระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นเพ่ือ
พัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

จังหวัดปัตตานี 

ตุลาคม 2565 สพป.ปัตตานี เขต 2 และ
ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดปัตตานี 

 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละของความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลเด็กนอกระบบและเด็กตกหล่น
จังหวัดปัตตานี 

 

100 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2. ร้อยละเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นจังหวัดปัตตานี ที่ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาด้านอาชีพ 

100 

เชิงคุณภาพ 

เด็กท่ีอยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นจังหวัดปัตตานี ที่ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษา เข้าเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับหรือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 

 

6. สถานที่ด าเนินการ 

    จังหวัดปัตตานี 
 

7.  งบประมาณ     

     จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน  250,000  บาท  
(เงินสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมคณะท างานการแก้ปัญหา
เด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่น
เพ่ือพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต
จังหวัดปัตตานี 

    

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(35 คน × 35 บาท ) 

1,225 - 1,225 - 

ค่าจัดท าเอกสารการประชุม 3,340 - 3,340 - 
ค่าจัดท าป้ายศูนย์ประสานงาน 16,000 - - 16,000 

รวมกิจกรรมที่ 1 20,565 - 4,565 16,000 
2. ติดตามและตรวจเยี่ยมการด าเนินงาน 
ของคณะท างานการแก้ปัญหาเด็กนอก
ระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นเพ่ือ
พัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตจังหวัด
ปัตตานี 

    

ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(20 คน × 120 × 3 วัน ) 

7,200 - 7,200 - 

ค่าพาหนะ 1,775 - 1,775 - 
รวมกิจกรรมที่ 2 8,975 - 8,975 - 
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กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
3. ประชุมคณะท างานจัดท าข้อมูล
เด็กนอกระบบและเด็กตกหล่นจังหวัด
ปัตตานี 

    

3.1 ครั้งท่ี 1 
    

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(35 คน × 35 บาท × 2 มื้อ) 

2,450 - 2,450 - 

ค่าอาหารกลางวัน 
(35 คน × 120 บาท) 

4,200 - 4,200 - 

ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม 5,000 - 5,000 - 
ค่าจัดท าเอกสาร 400 - 400 - 

รวมกิจกรรมที่ 3.1 12,150 - 12,150 - 
3.2 ครั้งที่ 2 

    
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(35 คน × 35 บาท × 2 มื้อ) 

2,450 - 2,450 - 

ค่าอาหารกลางวัน 
(35 คน × 120 บาท ) 

4,200 - 4,200 - 

ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม 5,000 - 5,000 - 
ค่าจัดท าเอกสาร 400 - 400 - 

รวมกิจกรรมที่ 3.2 12,150 - 12,150 - 
รวมกิจกรรมที่ 3 24,100 - 24,100 - 

4.  ช่วยเหลือเด็กนอกระบบและเด็กตก
หล่นจังหวัดปัตตานี     
4.1 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน จังหวัดปัตตานี     
1. วิทยากร 7,200 7,200 - - 
2. ค่าวัสดุ 22,800 - - 22,800 

รวมกิจกรรมที่ 4.1 30,000 7,200 - 22,800 
4.2 สพป.ปัตตานี เขต 1 

    
1. กิจกรรมออกติดตามและเยี่ยมเยียน
และสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายให้
กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 4.2 - - - - 
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กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
4.3 สพป.ปัตตานี เขต 2 

    
4.3.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงาน     
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(10 คน × 35 บาท × 2 มื้อ) 

700 - 700 - 

ค่าอาหารกลางวัน 
(10 คน × 120 บาท) 

1,200 - 1,200 - 

รวมกิจกรรมที่ 4.3.1 1,900 - 1,900 - 
4.3.2 ออกติดตามและเยี่ยมเยียนและ
สร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายให้กลับ
เข้าสู่ระบบการศึกษา 

    

ค่าเบี้ยเลี้ยง  
(10 คน × 120 บาท × 10 วัน) 

12,000 - 12,000 - 

ค่าพาหนะ 2,000 - 2,000 - 
ค่าวัสดุอุปโภคบริโภค  
(30 ชุด × 300 บาท) 

9,000 -  9,000 

ค่าตอบแทนล่วงเวลา 15,000 15,000 - - 
ค่าวัสดุ 8,960 - - 8,960 

รวมกิจกรรมที่ 4.3.2 47,960 15,000 15,000 17,960 
รวมกิจกรรมที่ 4.3 49,860 15,000 16,900 17,960 

4.4 สพป.ปัตตานี เขต 3 
กิจกรรมออกติดตามและสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่เด็กนอกระบบและเด็ก 
ตกหล่น 

    

ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 (12 คน x 120 บาท x 2 วัน) 

2,880 - 2,880 - 

ค่าพาหนะ 2,000 - 2,000 - 
ค่าวัสดุอุปโภคบริโภค  
 
 
 

5,120 - - 5,120 

รวมกิจกรรมที่ 4.4 10,000 - 4,880 5,120 
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กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
4.5 สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ 
(POSBO) 

    

4.5.1 พัฒนาระบบคิด ชวนคิด ชวนคุย 
และวางแผนชีวิตเพ่ือพัฒนาเด็กนอก
ระบบและเด็กตกหล่นจังหวัดปัตตานี 

    

ค่าตอบแทนวิทยากร   
(จ านวน 5 คน × 3 ชม. ×1,200 บาท) 

18,000 18,000 - - 

ค่าอาหารกลางวัน (70 × 1 มื้อ × 120 บาท) 8,400 - 8,400 - 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(70 คน × 2 มื้อ × 35 บาท) 

4,900 - 4,900 - 

ค่าวัสดุ 2,000 - - 2,000 
ค่าเอกสารประกอบการอบรม  
(50 ชุด ๆ ละ 54 บาท) 

2,700 - 2,700 - 

ค่าพาหนะเหมาจ่าย  
(ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม) 

10,000 - 10,000 - 

ค่าเช่าสถานที่จัดอบรม 
(จ านวน 50 คนๆ ละ 200 บาท) 

2,000 - 2,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 4.5.1 48,000 18,000 28,000 2,000 
4.5.2 ออกติดตามและสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่เด็กนอกระบบและเด็กตกหล่น 

    

ค่าเบี้ยเลี้ยง  
(10 คน ×10 วัน× 120 บาท) 

12,000 - 12,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 4.5.2 12,000 - 12,000 - 
รวมกิจกรรมที่ 4.5 60,000 18,000 40,000 2,000 

4.6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดปัตตานี     
ค่าเบี้ยเลี้ยง(10 คน ×10 วัน× 120 บาท) 12,000 - 12,000 - 

ค่าพาหนะ 9,000 - 9,000 - 
ค่าวัสดุอุปโภคบริโภค  
(30 ชุด × 300 บาท) 

9,000 - - 9,000 

รวมกิจกรรมที่ 4.6 30,000 - 21,000 9,000 
รวมกิจกรรมที่ 4 179,860 40,200 82,780 56,880 
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กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
5. ถอดบทเรียนการแก้ปัญหาเด็กนอก
ระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นเพื่อ
พัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
จังหวัดปัตตานี 

    

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(50 คน × 50 บาท × 2 มื้อ) 

5,000 - 5,000 - 

ค่าอาหารกลางวัน  
50 คน × 250 บาท ) 

12,500 - 12,500 - 

รวมกิจกรรมที่ 5 17,500 - 17,500 - 
รวมเงินทั้งสิ้น 250,000 40,200 136,120 73,680 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. เด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นไม่ให้ความร่วมมือเพ่ือเข้าร่วมโครงการ  
      2. ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการสั้นเกินไป 
      3. การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานขาดความคล่องตัว 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. ใช้กระบวนการทางจิตวิทยาในการเข้าถึงข้อมูลของเด็กและเยาวชน 
      2. บริหารจัดการระยะเวลาในการด าเนินงานให้รวดเร็วโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
      3. บูรการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อการเชื่อมโยงความร่วมมือ 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 จังหวัดปัตตานีมีข้อมูลสารสนเทศเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่น  
   9.2 ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เห็นถึงความส าคัญของการศึกษา และให้ความ
ร่วมมือในการติดตาม ช่วยเหลือดูแล และแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับมาเข้า
มาสู่ระบบการศึกษา 
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 9.3 จังหวัดปัตตานีมีเครือข่ายในการด าเนินงาน ท าให้การติดตามช่วยเหลือดูแล และแก้ปัญหา
เด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่น มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 

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

    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 
 

 
 

                                        ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ                             
                              ( นางอัญชลี  พลสิทธิ์ ) 
                                      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  
 
 
 
 

        ลงชื่อ.....................…….......................ผู้เห็นชอบโครงการ      
                  (นายชัยชนะ  สระทองทา) 
                    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
 
 

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

                                              (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
             ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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กลยุทธ์ที่ 3 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ 

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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โครงการ ส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
พันธกิจที่ 3  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา 
  ของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  
  Development  Goals : SDGs) 
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ มีสุขภาวะที่เหมาะสมทุกช่วงวัย  
  สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวางแผน 
  ในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า และสามารถปรับตัวในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 
  อย่างมีความสุข 
จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง : 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา 

  มาตรฐานที่    - 
ตัวบ่งช้ีที ่  - 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง   โครงการเดิมแต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอุบลวรรณ  ธรรมโชติ  เบอร์โทรศัพท์   089 414 2926 
กลุ่ม  ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
...................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กิจกรรมหลักเพ่ือความมั่นคงกิจกรรมย่อยส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมเสริมการพัฒนาผู้เรียนในการเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ท าให้ผู้เรียนมุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้เล็งเห็นความส าคัญในการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้กับนักเรียน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการตระหนักรู้
และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน สามารถจัดการกับตนเองในด้านทักษะการประกอบอาชีพและให้
นักเรียนได้มีรายได้ระหว่างเรียน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตมองหาความถนัดที่จะพัฒนาเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงค์ 
        2.1  เพ่ือส่งเสริมทักษะทางด้านอาชีพให้กับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
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           2.2  เพ่ือให้นักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีรายได้ระหว่างเรียน 
3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ  

      โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน  4  โรง และ 
มีนักเรียนในโครงการ ปีการศึกษา 2565 จ านวน 459 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
                  นักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทักษะทางด้านอาชีพและ 
มีรายได้ระหว่างเรียน ตามสภาพแวดล้อมและบริบทของพ้ืนที่ 
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ กค. 2564 อุบลวรรณ 
2 ประชุมคณะท างานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กค. 2564 อุบลวรรณ 
3 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขยายโอกาส                         

จ านวน  4 โรงเรียน   ดังนี ้
1.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  33,500 บาท            
2. โรงเรียนต้นพิกุล  64,500 บาท 
3.โรงเรียนบ้านน้ าใส  76,500 บาท 
4.โรงเรียนบ้านวังกว้าง  55,000 บาท 

สค. – ก.ย.  2564 โรงเรียนในโครงการ                    
โรงเรียนประชารัฐฯ 

4 นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา สค. – ก.ย. 2564 คณะนิเทศฯ 
5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 15 ก.ย. 2564 คณะท างาน 

 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประสบการณ์และทักษะอาชีพให้กับนักเรียน   

 
4 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ       
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะทางด้านอาชีพ สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปสร้างอาชีพท าให้มีรายได้ ระหว่างเรียน 

 
 

 

7. งบประมาณ 
  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  จ านวน  
232,500 บาท (เงินสองแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียน
ประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 4 โรง เพ่ือจัด
กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนดังนี้ 
-โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ านวน  33,500บาท                
- โรงเรียนต้นพิกุล จ านวน  64,500 บาท 
- โรงเรียนบ้านน้ าใส จ านวน  76,500 บาท 
- โรงเรียนบ้านวังกว้าง จ านวน  55,000 บาท 

229,500 - - - 

2. นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 
ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะนิเทศติดตาม 

 
2,000 

 
- 

 
- 

 
- 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   1,000 - - - 
                  รวมเงินทั้งสิ้น 232,500 - - - 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. การจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด 
       2. ความเสี่ยงในการใช้อุปกรณ์ของนักเรียนในการจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ 
  8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
                 1. ประชุมครูผู้รับผิดชอบเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 
         2. วางแผนในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       9.1 นักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ มีทักษะด้านอาชีพ 
       9.2 นักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทักษะชีวิต มีรายได้ 
ระหว่างเรียน 
      

           ลงชื่อ........... ............ผู้เสนอโครงการ 
                                              (นางสาวอุบลวรรณ  ธรรมโชติ) 
                                               เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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ลงชื่อ ……………………..……………ผู้ตรวจสอบโครงการ 
         (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 

                                      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

 
 
 
 

ลงชื่อ …………………..............…ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายชัยชนะ  สระทองทา) 

                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 
 
 
 
 
 
 

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

                                            (นายณัทกร แก้วประชุม) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ 
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โครงการ  การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 

กลยุทธ์ที่ 3       ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจ ที่ 5     จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตร    
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
   ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง :   

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา   

มาตรฐานที่   - 
  ตัวบ่งชี้ท่ี    - 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวผกามาศ  ปานแก้ว เบอร์โทรศัพท์  089-4684313 
   2. นางสาวเตือนใจ อินทโกศรี เบอร์โทรศัพท์  086-9636924 
   3. นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ เบอร์โทรศัพท์  097-3594848 
กลุ่ม  นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพอันจะน าไปสู่
การพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2562) โดยก าหนดจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส าหรับใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณภาพ ผู้เรียน ให้
ความส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตั้งแต่วัยเริ่มต้นและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยเฉพาะระดับชั้น
ประถมศึกษาในปีการศึกษา 2558 ได้ก าหนดนโยบาย “ปีการศึกษา 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ 
ออกเขียนไม่ได้”เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการการประเมินผลที่เป็น
รูปธรรม ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้มีการประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๕  
โดยจัดสรรเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
เรียนรู้ โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล กิจกรรมผลการ
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ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
โครงการการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ซึ่งเป็นโรงเรียน
เป้าตามโครงการพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จ านวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านเจาะบาแน และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนพีระยานุ
เคราะห์ 4 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงด าเนินการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีงบประมาณการศึกษา 2564 เพ่ือด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน และเพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการติดตามพัฒนาคุณภาพการ
อ่านของผู้เรียนของโรงเรียนตามเป้าหมายโรงเรียนตามโครงการพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดที่สมัครใจ
โดยร่วมกับส านักทดสอบทางการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าโครงการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือด าเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนโรงเรียนตามโครงการพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โรงเรียนบ้านเจาะบาแน และโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดที่สมัครใจ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

       1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเจาะบาแน จ านวน 15 คน และ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 จ านวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 22 คน ได้มีการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยแยก 
สนามสอบจ านวน 2 สนามสอบ (จ านวน 2 ห้องสอบ)  
       2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดตามความสมัครใจได้ประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

3.2 เชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ผู้เรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านตามศักยภาพ  
 

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

1 ประชุมคณะด าเนินการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวผกามาศ  ปานแก้ว 
และคณะ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

2 การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการ 
ประเมินความสามารถด้านการอ่านผู้เรียน 
(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 
2564  ระดับสนามสอบ 

มีนาคม 2564 นางสาวผกามาศ  ปานแก้ว 
และคณะ 
 

3 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ มีนาคม 2564 นางสาวผกามาศ  ปานแก้ว 
และคณะ 

4 ตรวจสอบผลการประเมินความสามารถด้าน
การอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2564ในระบบ NT ACCESS 

เมษายน 2564 นางสาวผกามาศ  ปานแก้ว 
และคณะ 

5 วิเคราะห์ผล สรุปผล และเขียนรายงานผล
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 

เมษายน 2564 นางสาวผกามาศ  ปานแก้ว 
และคณะ 
 

 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ได้รับด าเนนิการการประเมินความสามารถ 
ด้านการอ่านผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ความสามารถด้านภาษาไทย โดยใช้
แบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
1. การด าเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านผู้เรียน (RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถตรวจสอบความสามารถทางการเรียนของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้านภาษาไทยเชื่อถือและใช้อ้างอิงเป็นข้อมูลในการ
พัฒนานักเรียนได้ 

 

 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7. งบประมาณ 
 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 13,840 บาท (เงินหนึ่งหมื่นสามพัน
แปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
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กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมคณะด าเนินการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

    

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(12 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

420 - 420 - 

ค่าถ่ายเอกสาร 500 - 500 - 
รวมกิจกรรมที่ 1 920 - 920 - 

2. การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ระดับสนามสอบ 

    

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

700 - 700 - 

ค่าตอบแทนกรรมการรับซองข้อสอบและซอง
กระดาษค าตอบ  (2 คน x 300 บาท ) 

600 600 - - 

รวมกิจกรรมที่ 2 1,300 600 700 - 
3. ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

    

ค่าเบี้ยเลี้ยง (20 คน x 120 บาท) 2,400 - 2,400 - 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 3,000 - 3,000 - 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการศูนย์สอบประจ า
สนามสอบในโรงเรียนตามโครงการพระราชด าริ
(4 คน x 300 บาท ) 

1,200 1,200 - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 6,600 1,200 5,400 - 
4 ตรวจสอบผลการประเมินความสามารถ 
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในระบบ NT ACCESS 

    

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(12 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

520 - 520 - 

รวมกิจกรรมที่ 4 520 - 520 - 
5 วิเคราะห์ผล สรุปผลและเขียนรายงานผลการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2564 
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กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(12 คน x 35 บาท x  2 มื้อ) 

840 - 840 - 

ค่าอาหาร (12 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 1,440 - 1,440 - 
ค่าถ่ายเอกสาร 1,100 - 1,100 - 
ค่าวัสดุ 1,220 - - 1,220 

รวมกิจกรรมที่ 5 13,840 4,200 5,420 4,220 
ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
                คณะกรรมการคุมสอบอาจไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ในวันสอบได้  
  8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        สนามสอบและหัวหน้าสนามสอบควรเตรียมผู้ปฏิบัติงานส ารองไว้ 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เขตพ้ืนที่การศึกษาได้ข้อมูลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
 9.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถตรวจสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เชื่อถือและใช้อ้างอิงเป็นข้อมูลในการพัฒนานักเรียนต่อไป 
 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวผกามาศ  ปานแก้ว) 
                  พนักงานราชการ 
 
    ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                 (นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์) 
                 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
    ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางอัสน๊ะ ค าเจริญ) 
         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
    ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายณัทกร แก้วประชุม) 
        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ  ขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย  
ปีงบประมาณ 2565 

กลยุทธ์ที่ 3       ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจ ที่ 5     จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตร    
            การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
   ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
จุดเน้นที ่1  พัฒนาความพร้อมเด็กปฐมวัย 
สอดคล้อง :  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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  

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ด าเนินโครงการ ส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยมุ่ง
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มี
ความเข้มแข็ง โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” มีเป้าหมายให้โรงเรียนอนุบาลได้สัมผัสกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันตลอดชีวิต เพื่อน ามาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เต็มศักยภาพ กิจกรรมของโครงการได้แก่ การปรับปรุง
การศึกษาระดับปฐมวัย และการสร้างบุคคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ให้เพียงพอใน
ระยะยาว เด็กๆ ควรมีโอกาสได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นด้วยตัวเองอย่างสนุกสนานและมีความสุข 
ซึ่งจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ ครูและผู้ดูแลเด็กส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
ด้วยการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ถือเป็นโครงการด้าน
การศึกษาในระดับปฐมวัยที่ใหญ่ที่สุดของไทย ครูและผู้ดูแลเด็กจะได้มีโอกาสศึกษาเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง 
โครงการมุ่งเน้นการเรียนรู้และค้นคว้าร่วมกันของเด็กและครู รวมถึงสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กิจกรรมของโครงการยังส่งเสริมความสามารถด้านภาษา สังคม และทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กในช่วง
อายุ 3-6 ขวบ 
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โดยที่มาของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มาจากการประเมินผลของโครงการ PISA พบว่า 
ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทย ยังอยู่ ในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ย อีกทั้ งยังขาดแคลน
นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ งานวิจัยยืนยันว่า เราควรสร้างทัศนคติที่
ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) เพราะ
เป็นช่วงอายุที่มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจ ามากที่สุด ซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นแนวทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  ได้จัดท าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนปฐมวัย ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการจัดท ากิจกรรมในโครงงานฯ ระดับปฐมวัย และการขอรับตราพระราชทานตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัยต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ครู และเด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาตนเองด้านกระบวนการสืบเสาะตามแนวทางของ

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ 
2.2 เพ่ือให้ครูสามารถจัดกิจกรรมตามใบกิจกรรมหรือกระบวนการสืบเสาะตามแนวทางของ

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกระดับชั้น ไม่ต่ ากว่า 10 กิจกรรมต่อปี โดยทุกระดับชั้นรวมกันไม่
น้อยกว่า 20 กิจกรรมต่อสถานศึกษาต่อปี 

2.3 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยท าโครงการโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย ตามแนวทาง 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 

       2.4 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยเกิดเจตคติท่ีดีต่อกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาด้านจินตนาการ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างง่ายๆ ได้ 

 2.5 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย วางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง 
 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
       ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนทุกโรงในสังกัด จ านวน 115 โรง และครูแกนน าปฐมวัย  
จ านวน 15 คน 
         3.2 เชิงคุณภาพ 
      ครูผู้สอนระดับปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมตามใบกิจกรรมหรือกระบวนการสืบเสาะตาม
แนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกระดับชั้น ไม่ต่ ากว่า 10 กิจกรรมต่อปี โดยทุกระดับ 
ชั้นรวมกันไม่น้อยกว่า 20 กิจกรรมต่อสถานศึกษาต่อปี 
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4. ขั้นตอน/วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมด าเนินงาน สิงหาคม2565 นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ (LN) 
นางยุภารัตน์ สุวรรณแพทย์ (LT) 
นางนิภา อุสมา (LT) และ
คณะท างานครูแกนน าปฐมวัย 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมตาม 
ใบกิจกรรมหรือกระบวนการสืบเสาะ
ตามแนวทางของโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

กันยายน 25๖5 นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ (LN) 
นางยุภารัตน์ สุวรรณแพทย์ (LT) 
นางนิภา อุสมา (LT) และ
คณะท างานครูแกนน าปฐมวัย 

3 นิเทศ ติดตาม สรุปและรายงาน
โครงการ 

กันยายน 25๖5 นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ (LN) 

 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด และครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียน สามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่บูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560 
2. ร้อยละของครูผู้สอนปฐมวัย โรงเรียนในสังกัด สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง                 
มีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรหลักโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

 
๑๐๐ 

 
 

100 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัด และครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียนทุกโรง สามารถจัดการเรียนการ
สอนที่บูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560 
2. ครูผู้สอนปฐมวัย ในโรงเรียนทุกโรง สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่าง           
มีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรหลักโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
ระดับปฐมวัย 
3. เด็กปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัดผ่านจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่บูรณาการกิจกรรม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย เข้ากับการจัดการเรียนที่สอดคล้อง
กับมาตรฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

 

 

6. สถานทีด่ าเนินการ 
 ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 
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7. งบประมาณ 
 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  20,000 บาท (เงินสองหมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ     
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(5 คน x 1 มื้อ x 35 บาท) 

175 - 175 - 

ค่าอาหารกลางวัน 
(5 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

600 - 600 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 775 - 775 - 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าโครงงาน
กระบวนการสืบเสาะ โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย  

    

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(100 คน x 1 มื้อ x 35 บาท) 

3,500 - 3,500 - 

ค่าอาหารกลางวัน 
(100 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

12,000 - 12,000 - 

ค่าตอบแทนวิทยากร  
(2 ชั่วโมง x 600 บาท x 3 คน 

3,600 3,600 - - 

รวมกิจกรรมที่ 2 19,100 3,600 15,500 - 
3. นิเทศ ติดตาม สรุปและรายงานโครงการ     
ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม 125 - - 125 

รวมกิจกรรมที่ 3 125 - - 125 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 3,600 16,275 125 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

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

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและเด็กปฐมวัยในโรงเรียนมีความสนใจ และท ากิจกรรมอย่าง                     

มีความสุขในการท ากิจกรรมการทางวิทยาศาสตร์ 
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9.2 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย และเด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์ตรงในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 

9.3 สถานศึกษาได้ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาและความคิดริเริ่มในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 

9.4 เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาความสามารถในการสืบเสาะและการค้นพบด้วยตนเองตามระดับ
ของเด็กปฐมวัย 

9.5 เด็กปฐมวัยมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ สามารถพัฒนาด้านจินตนาการความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างง่ายๆ ได้ 
 
 
                                         (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ) 
                                                          ศึกษานิเทศก์  

 
 

                                           (ลงชื่อ)...........................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                    (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 
                               ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                          (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                   (นางอัสน๊ะ  ค าเจริญ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 
 

 
                                           (ลงชื่อ)............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 
กลยุทธ์ที่ 3       ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจ ที่ 5     จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตร    
           การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
   ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
จุดเน้นที ่1  พัฒนาความพร้อมเด็กปฐมวัย 
สอดคล้อง :  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที ่ 12  ด้านการศึกษา  

  มาตรฐานที่ 3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3     ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ 

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

1. หลักการและเหตุผล  
ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ด าเนินโครงการ 
ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย โดยมุ่งส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบการจัด
การศึกษาปฐมวัย ให้มีความเข้มแข็ง โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” มีเป้าหมายให้โรงเรียนอนุบาล
ได้สัมผัสกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันตลอดชีวิต เพื่อน ามาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เต็มศักยภาพ กิจกรรมของโครงการได้แก่ 
การปรับปรุงการศึกษาระดับปฐมวัย และการสร้างบุคคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ให้
เพียงพอในระยะยาว เด็กๆ ควรมีโอกาสได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นด้วยตัวเองอย่างสนุกสนานและ
มีความสุข ซึ่งจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ ครูและผู้ดูแลเด็กส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน ด้วยการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ถือเป็น
โครงการด้านการศึกษาในระดับปฐมวัยที่ใหญ่ที่สุดของไทย ครูและผู้ดูแลเด็กจะได้มีโอกาสศึกษาเพ่ิมเติม
อย่างต่อเนื่อง โครงการมุ่งเน้นการเรียนรู้และค้นคว้าร่วมกันของเด็กและครู รวมถึงสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง กิจกรรมของโครงการยังส่งเสริมความสามารถด้านภาษา สังคม และทักษะการ
เคลื่อนไหวของเด็กในช่วงอายุ 3-6 ขวบ 
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โดยที่มาของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มาจากการประเมินผลของโครงการ PISA พบว่า 
ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทย ยังอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ย อีกทั้งยังขาดแคลน
นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ งานวิจัยยืนยันว่า เราควรสร้าง
ทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อายุ 3-
6 ปี) เพราะเป็นช่วงอายุที่มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจ ามากท่ีสุด ซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุน
เป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็น
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  ได้จัดท าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนปฐมวัย ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดท ากิจกรรมในโครงงานฯ ระดับปฐมวัย และการขอรับตราพระราชทานตาม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัยต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมพูนความรู้ให้ครผูู้สอนระดับปฐมวัย (School Teacher) สามารถจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้และท าโครงงานวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวทางโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย  

2.2 เพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพครูให้มีความเข้าใจ เปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เตรียมความ
พร้อมและมีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว ผ่านการลง
มือปฏิบัติด้วยตนอง 
      2.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย วางรากฐานระยะยาวในการสร้าง
นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง 
 2.4 เพ่ือใช้จ่ายในการประเมินโรงเรียนและเพ่ือรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด จ านวน  265 คน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
       1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมตามใบกิจกรรมหรือกระบวนการสืบเสาะ 
ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกระดับชั้น ไม่ต่ ากว่า 10 กิจกรรมต่อปี โดยทุก
ระดับชั้นรวมกันไม่น้อยกว่า 20 กิจกรรมต่อสถานศึกษาต่อปี 
       2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยความรู้ให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัย (School Teacher) สามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และท าโครงงานวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวทางโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
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4. ขั้นตอน/วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูปฐมวัย เกี่ยวกับองค์
ความรู้วิทยาการความก้าวหน้า 
ในการจัดกิจกรรมตามแนวทาง
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ผ่านระบบออนไลน์  

กันยายน2565 นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ (LN) 
นางยุภารัตน์ สุวรรณแพทย์ (LT) 
นางนิภา อุสมา (LT) และ 
คณะท างานครูแกนน าปฐมวัย 

2 กิจกรรมรับตราพระราชทาน  
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย” ปีการศึกษา 2563 

กันยายน 25๖5 นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ (LN) 
นางยุภารัตน์ สุวรรณแพทย์ (LT) 
นางนิภา อุสมา (LT) และ 
คณะท างานครูแกนน าปฐมวัย 

3 นิเทศ ติดตาม สรุปและรายงาน
โครงการ 

กันยายน 25๖5 นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ (LN) 

 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด และครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียน สามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่บูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

 
๑๐๐ 

 

2. ร้อยละของครูผู้สอนปฐมวัย โรงเรียนในสังกัด สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง                 
มีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรหลักโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

10๐ 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัด และครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียนทุกโรง สามารถจัดการเรียนการ
สอนที่บูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

 

2. ครูผู้สอนปฐมวัย ในโรงเรียนทุกโรง สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่าง           
มีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรหลักโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
3. เด็กปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัดผ่านจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่บูรณาการกิจกรรม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย เข้ากับการจัดการเรียนที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
4. เด็กปฐมวัยมีความพร้อมและประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนอง 
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6. สถานทีด่ าเนินการ 
 ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 
 

7. งบประมาณ 
 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน 5,000 บาท (เงินห้าพันบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
ปฐมวัย เกี่ยวกับองค์ความรู้วิทยาการ
ความก้าวหน้าในการจัดกิจกรรมตามแนวทาง
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ผ่านระบบ
ออนไลน์  

    

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. พิธีรับตราพระราชทาน  
“โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย” ปีการศึกษา 2563  

    

ค่าโฟมบอร์ด 1,500 - - 1,500 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(15 คน x 1 มื้อ x 35 บาท) 

525 - 525 - 

ค่าอาหารกลางวัน 
(15 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

1,800 - 1,800 - 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,175 - - 1,175 
รวมกิจกรรมที่ 2 5,000 - 2,325 2,675 

3. นิเทศ ติดตาม สรุปและรายงานโครงการ     
ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าเข้าเล่ม - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 - 2,325 2,675 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    8.1 ปัจจัยความเสี่ยง      - ไม่มี - 
           8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง     - ไม่มี –  
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและเด็กปฐมวัยในโรงเรียนมีความสนใจ และท ากิจกรรมอย่าง                     

มีความสุขในการท ากิจกรรมการทางวิทยาศาสตร์ 
9.2 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย และเด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์ตรงในการพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
9.3 สถานศึกษาได้ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาและความคิดริเริ่มในการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
9.4 เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาความสามารถในการสืบเสาะและการค้นพบด้วยตนเองตามระดับ

ของเด็กปฐมวัย 
9.5 เด็กปฐมวัยมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ สามารถพัฒนาด้านจินตนาการความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์และวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างง่ายๆ ได้ 
 

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

 
 

                                           (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                    (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 
                               ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                            (ลงชื่อ)............................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                        (นางอัสน๊ะ  ค าเจริญ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 

 
 

                                            (ลงชื่อ)......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   ส่งเสริมการอ่านโดยใช้สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน  ปีงบประมาณ 2565 
กลยุทธ์ที่  3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 5 จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
จุดเน้นที ่2   การอ่านออกเขียนได้ 
สอดคล้อง :  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา  

  มาตรฐานที่ 3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3     ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ 

         ตามหลักสูตร 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเตือนใจ  อินทโกศรี   โทรศัพท์  086-9636924   
กลุ่ม  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ที่ส าคัญแก่เยาวชน ได้แก่ โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน  โดยทรงมีวัตถุประสงค์ให้เป็นหนังสือ
ความรู้ที่เหมาะแก่เด็กในวัยต่างๆ รวมทั้งผู้ใหญ่ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยพระองค์ทรงก าหนดหลักการ
ท าค าอธิบายเรื่องต่างๆ แต่ละเรื่องเป็นสามตอนหรือสามระดับ ส าหรับให้เด็กรุ่นเล็กอ่านเข้าใจระดับหนึ่ง 
ส าหรับเด็กรุ่นกลางอ่านเข้าใจได้ระดับหนึ่ง และส าหรับเด็กรุ่นใหญ่ รวมถึงผู้ใหญ่ผู้สนใจอ่านได้อีกระดับ
หนึ่ง เพ่ืออ านวยโอกาสให้บิดามารดาสามารถใช้หนังสือนั้น เป็นเครื่องมือแนะน าวิชาแก่บุตรธิดา และให้พ่ี
แนะน าวิชาแก่น้อง เป็นล าดับกันลงไป นอกจากนั้น เมื่อเรื่องหนึ่งเรื่องใดมีความเกี่ยวพันต่อเนื่องถึงเรื่อง
อ่ืนๆ ก็ให้อ้างอิงถึงเรื่องนั้นๆ ด้วยทุกเรื่องไป ด้วยประสงค์ จะให้ผู้ศึกษาทราบและตระหนักว่าวิชาการแต่
ละสาขามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องถึงกัน ควรศึกษาให้ครบถ้วนทั่วถึง เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ในวิชาการทุก
สาขา และแต่ละสาขามีความสัมพันธ์กัน จึงเป็นหนังสือที่ได้ประโยชน์จริง ๆ แก่  ทุกฝ่าย  สารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นสารานุกรมภาษาไทย
จัดท าขึ้นเป็นรูปเล่ม โดยมีเนื้อหาบางส่วนเผยแพร่ในระบบออนไลน์ เป็นสารานุกรมไทยแบบเป็นชุด เน้น
ความรู้ที่เกิดขึ้นและใช้อยู่ในประเทศไทย จัดท าโดยคนไทย เพื่อให้คนไทยทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้อ่าน  
แต่ละเล่มรวบรวมเนื้อเรื่องจากหลากหลายสาขาวิชา เนื้อหาของเรื่องต่างๆ เรียบเรียงให้เหมาะสมกับ  
3 ระดับความรู้ ให้แก่เด็กรุ่นเล็ก เด็กรุ่นกลาง และเด็กรุ่นใหญ่ รวมทั้งผู้ใหญ่ที่สนใจทั่วไป แต่ละเรื่อง
เริ่มต้นด้วยเนื้อหาของระดับเด็กรุ่นเล็ก ตามด้วยเนื้อหาของรุ่นกลางและรุ่นใหญ่ตามล าดับ เนื้อหาในแต่ละ
ระดับพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดต่างกัน 
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ในปีงบประมาณ 2565 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การด าเนินการดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการจัดหาสารานุกรรม เล่มที่ 37 - 42 และ/หรือสารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชนฯฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 1 - 21 ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ให้กับโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต  2  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์   
      2.1 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหมีการด าเนินงานจัดกิจกรรมสงเสริมการอานโดยใชหนังสือ 
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนอยางตอเนื่อง และสม่ าเสมอ 

 2.2 เพ่ือสงเสริมผูเรียนรูจักวิชาการแขนงตาง ๆ ที่ควรศึกษา และรูจักหาอานหาความรู 
ดวยตนเองผานการอานหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ 
                                   

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ   

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก โรงเรียน จ านวน  
20  โรง เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2565 
      3.2  เชิงคุณภาพ   

       โรงเรียนน าหนังสือสารานุกรมส าหรับเยาวชน ฯ ไปเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนรู และ
จัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหกับผูเรียน 

 

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

(จ านวนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดเพ่ือรับหนังสือ
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน ฯ และส ารวจ
ความต้องการหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชน ฯ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร) 

สิงหาคม-กันยายน 65 น.ส.เตือนใจ  อินทโกศรี
และ คณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือกฯ 

2 จัดซื้อและจัดสรรหนังสือสารานุกรมส าหรับ 
เยาวชน ฯ ให้กับโรงเรียนที่คัดเลือก  

สิงหาคม-กันยายน 65 กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ และ
คณะกรรมการฯ 

3 ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนน าหนังสือ
สารานุกรมส าหรับเยาวชน ฯเป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านให้กับผู้เรียน 

กันยายน 65 คณะศึกษานิเทศก์ 

4 รายงานผลการจัดซื้อหนังสือสารานุกรม
ส าหรับเยาวชน ฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กันยายน 65 น.ส.เตือนใจ  อินทโกศรี 
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5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
โดยใชหนังสือสารานุกรมไทยฯ 
2. ร้อยละของครูผู้สอนชั้น ป.1-ม.3 ด าเนินงานจัดกิจกรรมสงเสริมการอานโดยใช
หนังสือสารานุกรมไทยฯ 
3. โรงเรียนเป้าหมายปีงบประมาณ 2565  ได้รับการส่งเสริมการอ่านฯ 

 
70 

 
100 

 
20 โรง 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านโดยใชหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
2. ครูผู้สอนด าเนินงานจัดกิจกรรมสงเสริมการอานโดยใชหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชน 
3. โรงเรียนเป้าหมายปีงบประมาณ 2565 ได้รับการส่งเสริมการอ่านโดยใชหนังสือ
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ 

 

 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
 6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีประถมศึกษา เขต 2 

 6.2 โรงเรียนเป้าหมาย ปี 2565 จ านวน  20 โรงเรียน 
 

7.  งบประมาณ 
 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  30,000  บาท (เงินสามหมื่นบาทถ้วน)   
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
โรงเรียน  

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. จัดซื้อและจัดสรรหนังสือสารานุกรม
ส าหรับเยาวชนฯให้กับโรงเรียนที่คัดเลือก 

30,000 - - 30,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 30,000 - - 30,000 
3. นิเทศส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนน า
หนังสือสารานุกรมส าหรับเยาวชน ฯเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ และจัด
กิจกรรมส่งเสริม การอ่านให้กับผู้เรียน  
 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4. รายงานผลการจัดซื้อหนังสือสารานุกรม
ส าหรับเยาวชน ฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 4 - - - - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 - - 30,000 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
         1. งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลางไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
          2. การบริหารโครงการ ไม่ถึงครูกลุ่มเป้าหมายเพราะมีเวลาจัดกิจกรรมปลายปีงบประมาณ 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1. ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ได้รับงบประมาณช้า 
         2. จัดกิจกรรมที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเหมาะกับเวลา 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และชุมชน 
9.2  มีโรงเรียนเป้าหมายมีบทบาทในการร่วมกับองค์การต่างๆพัฒนาคุณภาพการอ่านของนักเรียน 

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

        ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                          (นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์) 
                      ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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                                    ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          (นางอัสน๊ะ   ค าเจริญ) 
                   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
 

 

      ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                           (นายณัทกร   แก้วประชุม) 
                       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ  ส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2565 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 5 จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ที่ 5  ผู้เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
จุดเน้นที่  - 
สอดคล้อง : 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
   แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 
   มาตรฐานที่  - 
   ตัวบ่งชี้ท่ี  - 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางมารีย๊ะ  มูนีมูสี           เบอร์โทรศัพท์  081-0952151 
กลุ่ม      ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
...................................................................................................................................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียน
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับ
นานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2565 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ   ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก โดยใช้กลยุทธ์การแข่งขันทางวิชาการเป็นสื่อกลางสร้างแรง
บันดาลใจให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี มีความสนใจในการเป็นนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ ตลอดจน
เป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการขับเคลื่อนผู้เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงสู่การพัฒนาเนื้อหาสาระให้มีความทันสมัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและยกระดับความสามารถศักยภาพของผู้เรียนให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงไดจ้ัดท าโครงการส่งเสริมการแข่งขัน
นักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2565 รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือต่อยอดพัฒนานักเรียนที่มี
ความ สามารถพิเศษให้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนรอบสอง ระดับประเทศ 
ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี  
พ.ศ. 2565 รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.2 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถได้ร่วมแข่งขันสู่เวทีระดับ 
สากล 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

      1. นักเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 46 คน 
         2. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2   จ านวน  9 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

      1. นักเรียนผ่านการแข่งขันรอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันรอบสอง 
ระดับประเทศ 
             2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์และได้ร่วมแข่งขันสู่เวทีระดับสากล 
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 รับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน 8 - 24 มีนาคม 2565 โรงเรียน 
2 บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ 

แข่งขันทางวิชาการ 
27 - 31 มีนาคม 2565 นางมารีย๊ะ มูนีมูสี 

3 พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบของนักเรียน 5 - 24 เมษายน 2565 โรงเรียน 
4 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับ

นานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2565  
รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

24 เมษายน 2565 
 

นางมารีย๊ะ มูนีมูสี  
และคณะกรรมการ 

5 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ 2 พฤษภาคม 2565 นางมารีย๊ะ มูนีมูสี 
 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ 
2. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2      
3. ร้อยละของนักเรียนผ่านการแข่งขันรอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมการ
แข่งขันรอบสอง ระดับประเทศ และนักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมแข่งขันสู่เวทีระดับสากล 
 

 
46 คน 
9 คน 
50 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ กล้าแสดงออก และมีความสามารถเข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับสากล 

 
 

 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  

 

7. งบประมาณ 
 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
รายละเอียด ดังนี้ 

 

กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  
ประจ าปี พ.ศ. 2565 (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา) รายละเอียดดังนี้ 
1. ค่าตอบแทน (9 คน × 300 บาท) ดังนี้ 
- ประธานอ านวยการสอบ จ านวน 1 คน 
- รองประธานอ านวยการสอบ จ านวน 1 คน 
- กรรมการกลาง จ านวน 1 คน 
- กรรมการคุมสอบ จ านวน 3 คน 
- กรรมการบริหารจัดการข้อมูลในระบบและ
ประมวลผล จ านวน 1 คน 
- กรรมการคัดกรอง จ านวน 1 คน    
- กรรมการฝ่ายสถานที่ จ านวน 1 คน 

 
 
 

2,700 

 
 
 

2,700 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
 

2. ค่าจัดท าแบบทดสอบ     300 - - 300 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 2,700 - 300   

ขอถัวจ่ายทุกรายการ  

 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       นักเรียนที่เข้าร่วมการสอบคัดเลือกยังมีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชาในการสอบไม่
เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้น 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       ครูและนักเรียนเอาใจใส่ในการเรียน การสอน และทบทวนเนื้อหาในรายวิชาอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ  
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนผ่านการแข่งขันรอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และได้เข้าร่วมการแข่งขัน 

รอบสอง ระดับประเทศ 
       9.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และได้ร่วมแข่งขันสู่เวทีระดับสากล 
 
 

   
 
         ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ          

           (นางมารีย๊ะ  มูนีมูสี) 
                                                นักวชิาการศึกษาปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบโครงการ           
                             (นางยุวารี  สะมาแอ) 
                                      นักวิชาการศึกษาช านาญการ รักษาราชการแทน 

                 ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2      
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โครงการ   การขับเคลื่อนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 5 การจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมกับช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
จุดเน้นที่  - 
สอดคล้อง :  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา  
มาตรฐานที่  - 
ตัวบ่งชี้ที่ - 

ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวหยาดฟ้า  สุวรรณนพ เบอร์โทรศัพท ์081-7382179 
                                 2. นางกอมาริย๊ะ  ปรีชานพคุณ เบอร์โทรศัพท์ 097-3594848 
กลุ่ม   นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ระบุในมาตรา 24 วรรคสอง ให้ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือแก่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ในการด าเนินงานขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 แต่    ไม่สอดคล้องกับมาตรา 6 แห่ง
พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ที่ก าหนดให้จังหวัดเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
จึงอาศัยมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ให้จังหวัดในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด าเนินการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นรายจังหวัด 
จังหวัดปัตตานี จึงเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 1 ใน 8 จังหวัด ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการการศึกษา พ.ศ.2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2  มีโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี จ านวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านคลองช้าง โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง     โคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 โรงเรียนบ้านประจัน 
โรงเรียนบ้านระแว้ง โรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา) และโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย  

ดังนั้น เพ่ือให้โรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  ด าเนินการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ.2562 จึงก าหนดให้มีโครงการการขับเคลื่อนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
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2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้ขวัญก าลังใจ และก ากับดูแลพัฒนาโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา 

2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี
ของโรงเรียน  น าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ   

      1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพทางการเรียนรู้โรงเรียนน าร่องพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูรับผิดชอบโครงการของ
โรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และศึกษานิเทศก์ จ านวน 30 คน ใช้ระยะเวลา 1 วัน   

      2. นิเทศติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
      3. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จัดนิทรรศการในงาน 

Open House ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิยาเขตปัตตานี  
      4. โรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จัดนิทรรศการในงาน Open House   

ใช้ระยะเวลา 1 วัน  
      3.2  เชิงคุณภาพ   

       1. โรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 อย่างต่อเนื่อง 

       2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ให้การส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงาน ของโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

4. ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนา

วิชาชีพทางการเรียนรู้โรงเรียนน าร่องพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 

25 มกราคม 2565 นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ 
นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ 

2 นิเทศติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน 
น าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

กรกฎาคม –  
กันยายน 2565 

นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ 
และศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่ม
โรงเรียน 

3 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนน าร่องพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา จัดนิทรรศการในงาน 
Open House 

สิงหาคม - 
กันยายน 2565 

นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ 
นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ 

4 โรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา         
จัดนิทรรศการในงาน Open House   

 9 กันยายน 2565 นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ 
นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ 

5 สรุปและจัดท ารายงาน กันยายน 2565 นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ 
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5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูรับผิดชอบโครงการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม
พัฒนาวิชาชีพทางการเรียนรู้โรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
2. โรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้รับการนิเทศติดตามการด าเนินงาน 
3. โรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้รับงบประมาณเป็นค่าวัวดุส าหรับจัด
นิทรรศการในงาน Open House   
4. โรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจัดนิทรรศการในงาน Open House   

 
12 คน 

 
6 โรงเรียน 
6 โรงเรียน 

 
6 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 อย่างต่อเนื่อง  
2. โรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  

 
 
 
 

 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 
 

7.  งบประมาณ 
 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน  27,000  บาท  
(เงินสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนา
วิชาชีพทางการเรียนรู้โรงเรียนน าร่องพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 

-    

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. นิเทศติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนน า
ร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

    

ค่าเบี้ยเลี้ยง (2 คน x 14 วัน x 120 บาท ) 3.360 - 3.360 - 
รวมกิจกรรมที่ 2 3.360 - 3.360 - 

3. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนน าร่อง
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จัดนิทรรศการ 
Open House  

    

ค่าวัสดุโรงเรียน(โรงเรียน 6 โรง  x 3,500 บาท ) 21,000 - - 21,000 
ค่าวัสดุสพป.ปัตตานี เขต 2 2,640 - - 2,640 

รวมกิจกรรมที่ 3 23,640 - - 23,640 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4. โรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา         
จัดนิทรรศการในงาน Open House   

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 4 - - - - 
5. กิจกรรมสรุปและจัดท ารายงาน  - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 5 - - - - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,000 - 3.360 23,640 

    ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
  

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนมีงานเร่งด่วน ไม่สามารถเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม 
พัฒนาวิชาชีพทางการเรียนรู้โรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบผู้แทนเข้าประชุม 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 โรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้รับการนิเทศติดตามทุกโรงเรียน 
9.2 โรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ

พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 อย่างต่อเนื่อง 
 9.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ให้การส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
                                        ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ) 
                                                         ศึกษานิเทศก์ 
 
                                         ลงชื่อ............................................. ผู้ตรวจสอบโครงการ 

      (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 
                                   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                        
                                          ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางอัสน๊ะ ค าเจริญ) 
                                 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
                                           ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายณัทกร แก้วประชุม) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ  การยกระดับศักยภาพความฉลาดรู้ของผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 
ระดับชาติ (PISA 2022) 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 5 การจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมกับช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
จุดเน้นที่  - 
สอดคล้อง :  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา  

  มาตรฐานที่ 3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3     ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง   โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกอมาริย๊ะ  ปรีชานพคุณ  เบอร์โทรศัพท์ 097-3594848 
กลุ่ม  นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  
 สืบเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าร่วมสมาชิกองค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) 
และเข้าร่วมกิจกรรมองค์การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ตั้งแต่ปี 2000 โครงการดังกล่าวจะ
ประเมินสมรรถนะเยาวชนของประเทศสมาชิกที่มีอายุ 15 ปี ด้านการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) โดย
ท าการประเมิน 3 ปีต่อครั้ง โดยประเมินมาแล้ว 6 ครั้ง คือ เมื่อปี พ.ศ. 2543 2546 2549 2552 2555 
2558 และปีล่าสุดคือ 2561 ซึ่ งได้มีการก าหนดให้มีการประเมินด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ 
(Collaborative Problem Solving) เพ่ิมเติมจากการประเมินที่ผ่านมา อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนวิธีการประเมิน
โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ อย่างไรก็ตามพบว่าผลการสอบ PISA ของนักเรียนไทยทุกครั้งที่ผ่านมา
อยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพึงพอใจ ซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยมาก เพราะผลการสอบ PISA เป็นผล
สอบที่กระจายข้อมูลไปทั่วโลก มีการน าผลการสอบ PISA ไปใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งของการจัดล าดับความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ และใช้เป็นเกณฑ์หนึ่ง ในการพิจารณาความน่าลงทุนด้วย จากผลการสอบ PISA ที่
ต่ าต่อเนื่องมาตลอด ท าให้นานาชาติมองประเทศไทยว่า เป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาต่ า หรือกล่าวได้อีก
อย่างหนึ่งว่า คุณภาพหรือศักยภาพของคนไทยยังต่ าเมื่อเทียบกับนานาชาติ ซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
มาก โดยเฉพาะความเชื่อถือหรือดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญเรื่องการเข้าร่วมโครงการ PISA มาก มีนโยบายส่งเสริมให้
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนากระบวนการคิดและกระบวนการแก้ปัญหาให้มากขึ้น 
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และให้สถานศึกษาใช้ระบบ PISA Style ในการฝึกทักษะนักเรียนเพ่ือให้เกิดความช านาญในการท าข้อสอบด้วย
ระบบออนไลน์ โดยมีความเชื่อว่าถ้านักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถในการคิดและการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และที่ส าคัญนักเรียนจะสามารถปรับตัวและด ารงชีวิตในโลกปัจจุบันและ
อนาคตได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการจึงได้น าผลการเข้าร่วมโครงการ 
PISA มาใช้เป็นตัวบ่งชี้ข้อหนึ่งของความส าเร็จของการจัดการศึกษาดังนี้ “ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖3 ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA)” ซึ่งจะ
ด าเนินการทดสอบในปีการศึกษา ๒๕๖๕  
   ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงจัดท าโครงการ 
การยกระดับศักยภาพความฉลาดรู้ของผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับชาติ (PISA 2022) 
ส าหรับการเตรียมความพร้อมผู้เรียนตามแนวทางการประเมินของ PISA  ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาไทย ในโรงเรียนขยายโอกาสฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และความส าคัญของการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (PISA)  
          2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกให้นักเรียนท าข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ 
(Computer Base Assessment) และใช้งานระบบ PISA Style ได้  
           2.3 เพ่ือให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน 
PISA 2022 ได้  
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

     1. ครูกลุ่มเป้าหมายทุกคนที่ได้รับการอบรมสามารถใช้งานระบบ PISA Style ได้  
     2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ในโรงเรียน 
ขยายโอกาส สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาที่สอดคล้อง 
กับแนวทางการประเมิน PISA 2022 ได้  
          3.2 เชิงคุณภาพ 
       1.  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และภาษาไทย มีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้งานระบบ PISA Style และสามารถเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพ่ือรับการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ PISA 2022 ได้  
                  2.  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และภาษาไทย สามารถจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ตลอดจนฝึกให้นักเรียนท าข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์
และการฝึกแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 2022 โดยใช้งานระบบ PISA Style ได้ 
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                 3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี (นักเรียนที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2549 - 31 พฤษภาคม 2550) ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
มีความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 โดยใช้งานระบบ PISA Style 
       4. นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ๒๐๒2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบในระดับต่าง ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย เพ่ิมข้ึน 
 

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

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะ 
โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา  
ตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยชุดฝึก
สมรรถนะและข้อสอบ PISA Style 

 มิถุนายน 
2565 

นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ  
และคณะ   

2 จัดท าเครื่องมือการนิเทศติดตามและ
ประเมินผล การจัดการเรียนการสอน และ 
ฝึกแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
2022 และการใช้งานระบบ PISA Style ได้ 

มิถุนายน 25๖5 นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ  
และคณะ 

3 นิเทศ ติดตาม การใช้งานระบบ Pisa Style  สิงหาคม-กันยายน 
2565 

นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ  
และคณะ 

4 ด าเนินการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ กันยายน 2565 นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ  
และคณะ 

5 สรุปผลและรายงานผล กันยายน 2565 นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ  
และคณะ 

 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 
ในโรงเรียนขยายโอกาส สามารถจัดการเรียนรู้โดยฝึกให้นักเรียนท าข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ 
(Computer Base Assessment) และใช้งานระบบ PISA Style ได้ 
2. ร้อยละของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย  ใน
โรงเรียนขยายโอกาส สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 
ตามแนวทางการประเมิน PISA 2022 ได ้
 
 

 
100 

 
 

100 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
นกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี  
ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA 2022  สามารถใช้งานระบบ 
 PISA Style ได้ 

 
 

 

6. สถานที่จัดอบรม 
 ห้องประชุม สพป.ปน. เขต 2 และโรงเรียนขยายโอกาสทั้ง 13 โรงเรียน 
 

7. งบประมาณ 
 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จ านวน 6,300 บาท (เงินหกพันสามร้อย
บาทถ้วน)  

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา 
สมรรถนะ โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะ 
การแก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมิน PISA  
ด้วยชุดฝึกสมรรถนะและ ข้อสอบ PISA Style 

    

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
( 16 คน  x 2 มื้อ  x 35 บาท ) 

1,120 
 

- 1,120 
 

 

ค่าอาหารกลางวัน (16 คน  x 1 มื้อ  x 120 บาท ) 1,920 - 1,920 - 
รวมกิจกรรมที่ 1 3,040 - 3,040 - 

2. จัดท าเครื่องมือการนิเทศติดตามและ 
ประเมินผล การจัดการเรียนการสอน และฝึก
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
2022 และการใช้งานระบบ PISA Style ได้ 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 
3. นิเทศ ติดตาม การใช้งานระบบ Pisa Style      
ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะนิเทศ ติดตาม  
(3 คน x 120 บาท x 3 วัน) 

1,080 - 1,080 - 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 600 - 600 - 
รวมกิจกรรมที่ 3 1,680 - 1,680 - 

4.  ด าเนินการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้     
ค่าวัสดุ เกียรติบัตรผู้เข้ารับการพัฒนา 1,580 - - 1,580 

รวมกิจกรรมที่ 4 1,580 - - 1,580 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5.  สรุปผลและรายงานผล - - - - 
รวมกิจกรรมที่ 5 - - - - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,300 - 4,720 1,580 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    8.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
                 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ในโรงเรียนขยาย
โอกาส ไม่สามารถจัดการเรียนรู้โดยฝึกให้นักเรียนท าข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Base 
Assessment) และใช้งานระบบ PISA Style อาจเนื่องความพร้อมด้านอินเตอร์เน็ต 
           8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง        
                 ให้ครูผู้สอนเตรียมเอกสารและดาวน์โหลดไฟล์ส าหรับการเรียนรู้หากเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับ
สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ครูมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเน้นการคิดวิเคราะห์และ
การแก้ปัญหา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ๒๐๒2 
 ๙.๒ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทยสูงขึ้น และมี
ความพร้อมรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ๒๐๒2 ในปี 2565  
 ๙.๓ ผู้เรียนสามารถใช้งานระบบ PISA Style ในการท าแบบทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
 
                                     (ลงชื่อ) ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ) 
                                                      ศึกษานิเทศก์  

 
(ลงชื่อ)............................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ                                                            
             (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 

                            ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
                                      (ลงชื่อ)...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

     (นางอัสน๊ะ  ค าเจริญ) 
                       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  

 
                                       (ลงชื่อ)...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ      ขับเคลื่อนการน าผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและ 
การประเมินผลในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 5 การจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมกับช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
จุดเน้นที่  - 
สอดคล้อง :  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา  

  มาตรฐานที่ 3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3     ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง   โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางกอมาริย๊ะ  ปรีชานพคุณ  เบอร์โทรศัพท์ 097-3594848 
กลุ่ม  นิเทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายและจุดเน้น แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแม่บท วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบาย
ของรัฐบาล เรื่องเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 ในระดับประถมศึกษามุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคล
ที่หลากหลายตามศักยภาพ เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้วิชาอ่ืน รวมถึงนโยบายการพัฒนาและส่งเสริม
ให้นักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเลขเป็น พร้อมกับ สร้างเด็กให้เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
รวมถึงการคิดวิเคราะห์ เพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) รวมถึงขั้นตอนและวิธีการ
สร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET, NT, RT) ในปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการทดสอบทั้ง 3 ยังต่ า ต้องมีการ
พัฒนาการวัดผลประเมินผล เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงจัดท าโครงการขับเคลื่อนการน าผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการวัดและการประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
(Assessment for Learning) เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง น าความรู้ไปใช้และ
วางแผนการน าผลการประเมินไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และ เพ่ือให้สถานศึกษามีผลการ
ทดสอบ (O-NET, NT, RT) สูงขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาครูวิชาการ/ครูวัดและประเมินผล มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าผลไปใช้
ในการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET, NT, RT) 
 2.2 เพ่ือสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 2.3 เพ่ือจัดท าคลังข้อสอบในการวัดและการประเมินผลในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (Assessment for Learning) ส าหรับโรงเรียน  
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
        ครวูชิาการหรือครูวัดและประเมินผลโรงเรียนในสังกัด จ านวน 115 คน คณะท างาน 15 
คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 130 คน  
  3.2  เชิงคุณภาพ 
          ครูมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการวัดและการประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET, NT, RT) ได ้
    

4.  ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1  ประชุมชี้แจงคณะท างานการน าผลการ

ประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการวัดและการประเมินผล
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (Assessment for Learning) 

กันยายน 2565 นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ  
และคณะท างาน 

2  อบรมเชิงปฏิบัติการน าผลการประเมินไป
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การวัดและการประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Assessment for Learning) 

กันยายน 2565 นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ  
และคณะท างาน 

3 สรุปรายงานโครงการและนิเทศ ติดตาม
การขยายผลการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

กันยายน 
2655 

นางกอมาริย๊ะ  ปรีชานพคุณ                
และคณะท างาน 
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5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดขับเคลื่อนการน าผลการประเมินไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและการประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ขับเคลื่อนการน าผลการ
ประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและการประเมินผลใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 

 

 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7.  งบประมาณ 
  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จ านวน 10,000 บาท  
(เงินหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมชี้แจงคณะท างานขับเคลื่อนฯ - - - - 
รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการน าผลการ
ประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการวัดและการประเมินผล
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (Assessment for Learning)  
- อบรมผ่านระบบออนไลน์ 80 โรงเรียน 
- อบรม ณ ห้องประชุม สพป. 35 โรงเรียน 

 

   

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

2,800 - 2,800 - 

ค่าอาหารกลางวัน  
(40 คน x 1 มื้อ  x 120 บาท) 

4,800 - 4,800 - 

ค่าตอบแทนวิทยากร 
(1 คน x 4 ชั่วโมง x 600 บาท) 

2,400 2,400 - - 

รวมกิจกรรมที่ 2 10,600 2,400 7,600 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3. สรุปรายงานโครงการและนิเทศ 
ติดตามการขยายผลการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

- - - - 

 รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 
รวมเป็นเงินทั้งสิน 10,000 3,600 7,600 - 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  8.1 ปัจจัยความเสี่ยง   - 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง   - 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1 สถานศึกษาสามารถจัดกิจรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET, NT, RT) สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการทดสอบ  
  9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 สามารถขับเคลื่อนการน าผล 
การประเมิน (RT, NT และ O-NET) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและการ
ประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 
 
   ลงชื่อ.....................................ผู้เสนอโครงการ    
                  (นางกอมาริย๊ะ  ปรีชานพคุณ) 
     ศึกษานิเทศก์ 
 
   ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
          (นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์) 
                 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
   ลงชื่อ................ ......................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                        (นางอัสน๊ะ  ค าเจริญ) 
                รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
  
                                  ลงชื่อ.................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายณัทกร  แก้วประชุม)                                  
              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ          คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา 
           ขั้นพ้ืนฐานประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดปัตตานี 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 5 การจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมกับช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง :  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา 
มาตรฐานที่ – 
ตัวบ่งชี้ที่   -  

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

งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานนี้ เกิดขึ้นจาก 
น้ าพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชปรารภแด่ ฯพณฯ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( ม.ล.ปิ่น มาลากุล) ในปี 2506 เมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนินทรง
เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2506 ในใจความว่า “มีนักเรียนจ านวนมากซึ่งมี
ความประพฤติดีและมีความพยายามที่จะศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจน
นักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สมควรจะได้รับ
รางวัลพระราชทาน และทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้” กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมน าพระราช
ปรารภพิจารณาด าเนินการด้วยความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และถือเป็นภารกิจที่ส าคัญ 
ที่ปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะนอกจากเป็นโอกาสอันดีในการตอบสนองพระราชปรารภของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้ว รางวัลพระราชทานยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน เน้นการประเมินที่
รอบด้านส าหรับสถานศึกษานั้นก าหนดสิ่งที่จะประเมินครอบคลุมการบริหารงานทั้งองค์กร รวมถึงเพ่ิม
การประเมนิความโดดเด่นของสถานศึกษาท่ีจะต้องแสดงอย่างเด่นชัดว่าสมควรต่อการได้รับพระราชทาน 
ให้เหมาะสมกับการเป็นงานที่มีเกียรติ  เป็นสิริมงคล  สมควรที่ผู้ด าเนินงานทุกฝ่ายจะต้องด าเนินงานด้วย
ความรอบคอบ 
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2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความส าคัญกับ 

การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.2 เพ่ือกระตุ้นสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.3 เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ตลอดถึง 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       1. นักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ทั้งของภาครัฐและเอกชน ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1, เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี  
รวม 4 คน 
        2. โรงเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้งของภาครัฐและ
เอกชนในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1, 
เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี รวม 3 โรงเรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
      1. นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ตลอดถึงผู้บริหารสถานศึกษาที่ 

จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่นซึ่งเข้าร่วมโครงการฯ มีขวัญ และก าลังใจ เกิดความมุมานะ และพากเพียร 
ประกอบกรรมดีโดยสม่ าเสมอ อย่างต่อเนื่อง 
       2. นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ความประพฤติ ผลงานคุณประโยชน์และ
แสดงออกถึงคุณธรรมดีงามและสร้างสรรค์ 
           

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 20 ตุลาคม 2564 นางยุวารี สะมาแอ 
2. แต่งตั้งคณะท างานและประชุมวางแผนงาน 25 ตุลาคม 2564 นางยุวารี สะมาแอ 
3. ประสานงาน และเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 26 ตค. – 30 ตค.64 นางยุวารี สะมาแอ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 5 พฤศจิกายน 2564 นางยุวารี สะมาแอ 
5. ประชุมคณะกรรมการประเมิน 10 พฤศจิกายน 2564 คณะท างาน 
6. ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน/สถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 
15 -17 พย. 2564 คณะท างาน 

7. สรุป ประเมินผล และรายงานผล 19 พฤศจิกายน 2564 คณะท างาน 
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5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดปัตตานี ได้เข้ารับการคัดเลือกนักเรียน
และสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับ
จังหวัดปัตตานี และเป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินในระดับกลุ่มจังหวัดต่อไป 

 
นักเรียน 4 คน 
โรงเรียน 3 โรง 

เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนมีขวัญก าลังใจและมีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี  

 

 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1, เขต 2,  
เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี  
 

7. งบประมาณ        
 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จ านวน 31,500 บาท (เงินสามหมื่นหนึ่งพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.ประชุมคณะกรรมการประเมิน     
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 1 มื้อ x 35 บาท) 

700 
 

- 
 

700 
 

- 
 

ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 120 x 1มื้อ) 2,400 - 2,400 - 
รวมกิจกรรมที่ 1 3,100 - 3,100 - 

2. คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา     
ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการประเมินนักเรียน
พนักงานขับรถ (6 คน x 120 บาท x 3 วัน) 

2,160 
 

- 2,160 
 

- 

ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการประเมินสถานศึกษา
พนักงานขับรถ (8 คน x 120 บาท x 3วัน) 

2,880 
 

- 
 

2,880 
 

- 

ค่าพาหนะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ 
(7 คน x 200 บาท x 4 วัน) 

5,600 
 

- 5,600 
 

- 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (5 วัน x 1,000 บาท x 2คัน) 10,000 - 10,000 - 
รวมกิจกรรมที่ 2 20,640 - 20,640 - 

3. ประชุมสรุปคณะกรรมการประเมินฯ     
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(20 คน x 1 มื้อ x 35บาท) 

700 
 

- 700 
 

- 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 120 x 1มื้อ) 2,400 - 2,400 - 
ค่าวัสดุ 2,160 - - 2,160 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส่งเอกสารไปจังหวัดสตูล 2,500 - 2,500 - 

รวมกิจกรรมที่ 3 7,760 - 5,600 2,160 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,500 - 29,340 2,160 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
              สถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินและคัดเลือกฯ ไม่ครบตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       ออกนิเทศ กระตุ้น ติดตาม ดูสภาพความพร้อมนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่นักเรียนและสถานศึกษาในการเข้ารับการประเมินและคัดเลือกฯ 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนและสถานศึกษาได้ตระหนักถึงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นสู่มาตรฐานสากล 
 9.2 นักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน และสถานศึกษา 
อ่ืน ๆ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 
 

    (ลงชื่อ)................................ผู้เสนอโครงการ   
                                                  (นางยุวารี  สะมาแอ)                 
                                             นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 

                                        (ลงชื่อ)............  ......................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                                      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
                                         (ลงชื่อ).............  ....................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายชัยชนะ  สระทองทา) 
                        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
                                         (ลงชื่อ).............  ....................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ          คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                    ประจ าปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 5 การจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมกับช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง :  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา 
มาตรฐานที่ – 
ตัวบ่งชี้ที่   -  

ลักษณะโครงการ          โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางยุวารี  สะมาแอ   เบอร์โทรศัพท์ 089-2956576 
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เป็นโครงการหนึ่งที่
เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการที่จะเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้แก่นักเรียนและสถานศึกษา ให้เกิดความมุมานะ และพากเพียรประกอบการดีโดย
สม่ าเสมอ โดยมีพระราชด าริที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนและผู้บริหารสถานศึกษาที่ประกอบการดี
เหล่านั้น ด้วยความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้คณะ
นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร และสถานศึกษาในอันที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดการศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้

ความส าคัญกับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.2 เพ่ือกระตุ้นการศึกษาให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ตลอดถึง

ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น 
 
 
 



 
 

~ 90 ~ 
 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
        คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
        นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ตลอดถึงผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษา 
ได้มาตรฐานดีเด่นซึ่งเข้าร่วมโครงการ มีขวัญ และก าลังใจ เกิดความมุมานะ และพากเพียรประกอบกรรม
ดีโดยสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง          
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 29 สิงหาคม 2564 นางยุวารี  สะมาแอ 
2 แต่งตั้งคณะท างานและประชุมวางแผนงาน 31 สิงหาคม 2564 นางยุวารี  สะมาแอ 
3 ประสานงาน และเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 กันยายน – 5 กันยายน 

2564 
นางยุวารี  สะมาแอ 

4 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 6 กันยายน 2564 นางยุวารี  สะมาแอ 
5 ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ 8 กันยายน 2564 คณะท างาน 
6 ออกประเมินเชิงประจักษ์ 12 – 14  กันยายน 2564 คณะท างาน 
7 สรุปผลการประเมิน 16 กันยายน 2564 คณะท างาน 

 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
มีโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3 โรง 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น 

 

 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา
สังกัดอ่ืนใน 4 อ าเภอที่รับผิดชอบ คือ อ าเภอโคกโพธิ์ ยะรัง มายอ และแม่ลาน 
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7. งบประมาณ 
 งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน จ านวนเงิน 10,000 บาท (เงินหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.ประชุมคณะกรรมการประเมิน     
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(12 คน x 1 มื้อ x 35 บาท) 

420 -   420 
 

- 

ค่าอาหารกลางวัน  
(12 คน x 1 มื้อ x 120บาท) 

1,440 - 1,440 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 1,860 - 1,860 - 
2.คณะกรรมการออกประเมิน     
ค่าเบี้ยเลี้ยง (14 คน x 120 บาท x 2 วัน) 3,360 - 3,360 - 
ค่าพาหนะผู้ทรงคุณวุฒิ  
(2 คน x 200 บาท x 1 วัน) 

400 - 400 - 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (1วัน x 800 บาท x 2 คัน) 1,600 - 1,600 - 
รวมกิจกรรมที่ 2 5,360 - 5,360 - 

3.ประชุมสรุปคณะกรรมการประเมินฯ     
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(12 คน x 1 มื้อ x 35 บาท) 

420 - 420 - 

ค่าอาหารกลางวัน (12คนx120x1มื้อ) 1,440  1,440  
ค่าวัสดุ   920 - - 920 

รวมกิจกรรมที่ 3 2,780 - 1,860 920 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 - 9,080 920 

     ขอถัวจ่ายทุกรายการ      
 

         8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
     1. สถานศึกษาท่ีแจ้งความประสงค์เข้ารับการประเมินฯ มีจ านวนไม่ครบตามเป้าหมายที่ 

ต้องการ 
      2. สถานศึกษาท่ีแจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินฯ บางแห่งขอถอนตัวไม่เข้ารับการ
ประเมิน 
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 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1. ประชาสัมพันธ์และประสานงานขอความร่วมมือโรงเรียนที่มีความพร้อม 
       2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาช่วยเหลือ สนับสนุน สถานศึกษาในเรื่องของการเตรียม
ความพร้อมเข้ารับการประเมิน 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้ 
9.1 นักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานมีขวัญและก าลังใจ สามารถเป็นต้นแบบให้แก่บุคคลอ่ืน ๆ 
9.2 ผู้ปกครอง ชุมชน มีความไว้วางใจสถานศึกษาในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน ว่าจะ

ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
10. การอนุมัติโครงการ 
 

 

    (ลงชื่อ)................................ผู้เสนอโครงการ   
                                                  (นางยุวารี  สะมาแอ)                 
                                             นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 
 
 

                                        (ลงชื่อ)............  ......................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                (นางอัญชลี  พลสิทธิ์) 
                                      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
                                       
                                         (ลงชื่อ).............  ....................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายชัยชนะ  สระทองทา) 
                        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
                                         (ลงชื่อ).............  ....................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ   น าเสนอผลการพัฒนาการสอนภาษาไทยผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการ 
  ผลงาน 
กลยุทธ์ที่  3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 5 จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ มีสุขภาวะที่เหมาะสมทุกช่วงวัย  

มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต มีความรู้ความเขา้ใจ สามารถวางแผน 
ในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า และสามารถปรับตัวในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 
อย่างมีความสุข 

          6 ผู้เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  
  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง :  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา 
มาตรฐานที่ – 
ตัวบ่งชี้ที่   -  

ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นางสาวเตือนใจ  อินทโกศรี      เบอร์โทรศัพท์  0869636924  
         2.นางสุมาลี   พรหมจันทร์    เบอร์โทรศัพท์  0878363329   
กลุ่ม  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ยประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ได้ตรามาตรา 24 ข้อ 2 (1) และเอกสารงบประมาณ ฉบับที ่3  
งบประมาณรายจ่ายฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  เล่มที่ 10 กระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดให้ สพฐ. ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมหลัก การศึกษาเพ่ือความมั่นคง กิจกรรม
ย่อยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้     งบด าเนินงาน นั้น จาก
การด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้ด าเนินการ ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแตนภาคใต้ เน้น
การอ่านออก เขียนได้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดย
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มีความ-ยืดหยุ่นตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาไทยและภาษาอ่ืน ๆ เพ่ือการสื่อสารที่เหมาะสมกับเด็กในช่วงอายุ 4 – 
7  ปี ตามบริบทของพ้ืนที่ โดยส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยสื่อนวัตกรรมอัน
พึงประสงค์  กิจกรรมที่ 3 จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสารระดับหมู่บ้าน จัดตั้งศูนย์
พัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร ระดับหมู่บ้าน โดยน าร่องในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามความพร้อมของโรงเรียน ชุมชนและหมู่บ้าน เพื่อเตรียมความ-พร้อมในการใช้ภาษาไทย 
และภาษาอ่ืน ๆ เพื่อการสื่อสารที่เหมาะสมกับเด็กในช่วงอายุ 4 - 7 ปี ตามบริบทของชุมชนและหมู่บ้าน 
โตยส่งเสริมารใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยสื่อนวัตกรรมอันพึงประสงค์ กิจกรรมที่ 4 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน วิจัย และสรุปรายงานผล  ทั้งนี้ ในกิจกรรมที่ 2 และ 3 ได้ด าเนินการ
ตามท่ีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ ประธานการประชุม มีข้อสั่งการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดซายแดนภาคใต้ให้สามารถสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
ได้ และต่อมาได้มีข้อสั่งการจากการประชุมทางไกล (VIC) เพ่ือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ว่าท าอย่างไร ให้มีศูนย์
ภาษาไทยหมู่บ้าน/ชุมชน ส าหรับเด็กอายุ 4-7 ปี ในทุกหมู่บ้านในแต่ละอ าเภอ แต่ละจังหวัดซึ่งต่อมา
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ได้จัดประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ครั้งที่ 
2/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยที่
ประชุมมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ภาษาไทยหมู่บ้าน/ชุมชน โดยใช้ชื่อว่า  " ศูนย์พัฒนาทักษะ
ทางภาษาเพ่ือ     การสื่อสาร "  โดยคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมในหมู่บ้านกลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ภาษาไทยน้อยกว่าร้อยละ 30 ได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้การสนับสนุนเชื่อมโยงการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
ทักษะภาษาระดับหมู่บ้านต่อไป 

ในการนี้ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพ่ือให้
การด าเนินการส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปตาม
แผนงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 จึงเห็นควรขับเคลื่อนการส่งเสริม และ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางในการขับเคลื่อน กิจกรรมที่ 1 
– กิจกรรมที่ 4  โดยได้จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนกิจกรรมเพ่ิมเติม อีก 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 5 
และกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมที่ 5 จัดนิทรรศการ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมที่ 6 จัดเวทีกิจกรรมสร้างสรรค์ในงานมหกรรมวิชาการ
ชายแดนใต้ รวบรวมผลงานที่ดีและมีความโดดเด่นในการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนไป
น าเสนอต่อสาธารณชน 

เพ่ือด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2  
จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดเวทีกิจกรรมสร้างสรรค์เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มหกรรมวิชาการชายแดนใต้) 

2.2 เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอและเผยแพร่ผลงานของนักเรียน  ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้ปรากฏต่อสาธารณชน 
                                   

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ   

       สถานศึกษาจ านวน 115 โรงโดยตัวแทนโรงเรียน และ สพป.ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
น าเสนอและเผยแพร่ผลงานของนักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาไทยให้ปรากฏต่อสาธารณชน 
      3.2  เชิงคุณภาพ   

       สถานศึกษา และ สพป.ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอและเผยแพร่ผลงานของนักเรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้ปรากฏต่อสาธารณชน 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดนิทรรศการ เกี่ยวกับการส่งเสริมและ

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (มหกรรมวิชาการชายแดนใต้) 

สิงหาคม-กันยายน 
65 

เตือนใจ  อินทโกศรี 
และคณะกรรมการฯ 

2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดเวทีกิจกรรม
สร้างสรรค์ในงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ 

สิงหาคม-กันยายน 
65 

สุมาลี  พรหมจันทร์ 
และคณะกรรมการฯ 

 

5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทย เน้นการอ่านออก  
เขียนได้ และผ่านเกณฑ์ประเมินการอ่านการเขียนของสพฐ. 
2. ร้อยละของครูผู้สอนน าเสนอผลการพัฒนาด้านทักษะการสอนภาษาไทย เน้น
การอ่านออกเขียนได้ 
3. ตัวแทนโรงเรียน น าเสนอนวัตกรรมการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้ 

 
70 

 
100 

 
113 โรงเรียน  

2 สาขา 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนภาษาไทยมีทักษะการสอนภาษาไทย เน้นการอ่านออกเขียนได้ตาม
สภาพบริบทของพ้ืนที่ 
2. ผู้ปกครอง  ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการน าเสนอความส าเร็จใน
การจัดการศึกษา 
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6.  สถานที่ด าเนินการ 
 6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีประถมศึกษา เขต 2 
 6.2 โรงเรียนแกนน า 23 โรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนาทักษะเพ่ือการสื่อสาร ระดับหมู่บ้าน 
 6.3 โรงเรียนในสังกัดทั้ง  115  โรงเรียน 
 

7.  งบประมาณ 
 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ใบงวดที่ 2872 ลงวันที่  1 สิงหาคม 2565 
จ านวน 50,000 บาท (เงินห้าหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดนิทรรศการ เกี่ยวกับการส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 - - - 

ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ   
(240 x 17 คน x 4 วัน) 

16,320 16,320 - - 

ค่าที่พัก (1,000 บาท  x 6 ห้อง x 4 คืน) 24,000 - 24,000 - 
รวมกิจกรรมที่ 1 40,320 16,320 24,000 - 

2. จัดเวทีกิจกรรมสร้างสรรค์ในงาน
มหกรรมวิชาการชายแดนใต้ 

    

ค่าวัสดุด าเนินงาน 9,680 - - 9,680 
รวมกิจกรรมที่ 2 9,680 - - 9,680 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 16,320 24,000 9,680 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
         1. งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลางไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
          2. การบริหารโครงการ ไม่ถึงครูกลุ่มเป้าหมายเพราะมีเวลาจัดกิจกรรมปลายปี
งบประมาณ 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
         1. ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ได้รับงบประมาณช้า 
          2. จัดกิจกรรมที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเหมาะกับเวลา 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และชุมชน 
9.2 ผู้ปกครอง ชุมชนและสาธารณชนชนมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียนในบริบทของแต่ละ

โรงเรียน 
 
 
                                 ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ                  
                                      (นางสาวเตือนใจ  อินทโกศรี) 
                                               ศึกษานิเทศก์ 
     
                   
 

ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                           (นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์) 
                       ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
                                    ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          (นางอัสน๊ะ   ค าเจริญ ) 
                รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 

 
      ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

                        (นายณัทกร   แก้วประชุม) 
                 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ  ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
  ระดับประถมศึกษา ประจ าปี 2565  
กลยุทธ์ที่  3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 5 จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ มีสุขภาวะที่เหมาะสมทุกช่วงวัย  

มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต มีความรู้ความเขา้ใจ สามารถวางแผน 
ในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า และสามารถปรับตัวในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 
อย่างมีความสุข 

          6 ผู้เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  
  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง :  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

  ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกอมาริย๊ะ  ปรีชานพคุณ  เบอร์โทรศัพท์ 097-3594848 
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

1.  หลักการและเหตุผล   
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถาบันส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มบริษัท ปี.กริม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบริษัท นานมีบุ๊คส์ 
จ ากัด ได้ริเริ่มโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิฯ ร่วมมือกับ มูลนิธิ Haus der keinen Forscher ประเทศเยอรมนี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ปัจจุบันโครงการได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยมีการจัดการเรียนรู้ให้กับโรงเรียน
ระดับปฐมวัยผ่านผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local 
Trainer ; LT) ซึ่งกระบวนการด าเนินโครงการ เริ่มต้นจากผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network) และ
วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer) ในแต่ละเครือข่ายจะได้รับการฝึกอบรมการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะส าหรับเด็กปฐมวัยจากวิทยากรหลักของโครงการ จากนั้นผู้น าเครือข่าย
ท้องถิ่น (Local Network) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Tainer) จะถ่ายทอดองค์ความรู้ตังกล่าว
ให้กับครูปฐมวัยในโรงเรียน เพ่ือสามารถจัดการเรียนรู้ให้เด็กรู้วิธีคิด วิธีตั้งค าถาม การค้นหาค าตอบได้ 
สามารถสื่อสารความคิดต่าง ๆ ออกมาเป็นถ้อยค าที่ผู้อื่นสามารถเข้าใจ และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
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ซึ่งจากผลการวิจัยโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สามารถช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี
และผลการด าเนินงานของโครงการปรากฏผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี 

ด้วยความส าเร็จตังกล่าว ประกอบกับปัจจุบันโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศเยอรมนี 
(Stiftung "Haus der kleinen Forscher") ได้จัดท าใบกิจกรรมพร้อมคู่มือโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เป็นภาษาเยอรมันเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๕ หน่วยการเรียนรู้  
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถน ามาบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี ส านัก
บริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับ
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้ท าการศึกษาและพบว่า การเรียนรู้ตามแนวทางของ
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (co - construction) การรู้คิด 
(meta - cognition) และการเรียนรู้ผ่านโครงงาน (project approach) ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งยังส่งเสริม
กระบวนการคิดให้กับนักเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงเห็นควรให้ขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทยระดับประถมศึกษา โดยเริ่มจากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ (ชว่งชั้นที ่๑) และขยายผลอย่างต่อเนื่อง
ในปีต่อไป ตามแผนการด าเนินงาน โดยใช้รูปแบบการบริหารโครงการเช่นเดียวกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กประถมศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ไขปัญหาปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยไฝเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ในปีการศึกษา 2565  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณให้ส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จัดท าโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดกิจกรรมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจ าปี 2565 เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน
ให้กับเด็กประถมศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
แก้ไขปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  

 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กในระดับขั้นประถมศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร 
 2.2 พัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา ได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งค าถาม
และค้นหาค าตอบด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้อ านวยการการเรียนรู้และจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
 2.3 พัฒนาครูระดับประถมศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ (Hands - 
on) ตามปรัชญาการเรียนรู้ของโครงการซึ่งได้แก่การเรียนรู้ร่วมกัน (Co - Construction) และ การรู้คิด (Meta - 
Cognition) 
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 2.4 เพ่ือนิเทศ ติดตาม ก ากับให้โรงเรียนในสังกัดที่บูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เข้ากับการจัดการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

      1. พัฒนาศึกษานิเทศก์ที่ท าหน้าที่เป็นผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (LN)  และครูที่ท าหน้าที่เป็น
วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) จ านวน 2 คน 

      2. พัฒนาครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษา จ านวน 20 โรงเรียน  โรงเรียนละ 2 คน รวมจ านวน 40 คน 
      3.2  เชิงคุณภาพ 

       1. ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาในโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถน าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 

       2. สพป.ปัตตานี เขต 2 มีครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการพัฒนา 

เฉพาะทาง ท าหน้าที่ขยายผล และเป็นวิทยากร (LT) ในระดับเขตพ้ืนที่ได้ 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 แต่งตั้งคณะท างาน/ วางแผน / ประชุม
คณะท างาน  

สิงหาคม 

2565 

นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ
และคณะท างาน 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐานส าหรับครู
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๒๐ โรงเรียน 

สิงหาคม-กันยายน 
2565 

นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ 

และคณะท างาน 

3 จัดสรรค่าสื่อ อุปกรณ์การจัดกิจกรรม
ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
๒๐ โรงเรียน 

สิงหาคม 

2565 

นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ 

และคณะท างาน 

4  นิเทศติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

สิงหาคม-กันยายน
2565 

นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ 

และคณะท างาน 
5 สรุปผล / รายงานผล กันยายน 2565 นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ 

และคณะท างาน 
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5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
1. ศึกษานิเทศก์ท่ีท าหน้าที่เป็นผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (LN)  และครูที่ท าหน้าที่เป็น
วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT)  

2 คน 

2. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จ านวน 20 โรงเรียน  40 คน 
เชิงคุณภาพ  
1. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาในโครงการมีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถน าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. ครูเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักเรียน  
3. นักเรียนในโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สูงขึ้นอยู่ในระดับดี 

 

 

6.  สถานที่ด าเนินการ 

          ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 
 

7.  งบประมาณ 

 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 87,538 บาท (เงินแปดหมื่นเจ็ดพัน
ห้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมคณะท างาน     

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

350 - 350 - 

ค่าอาหารกลางวัน (5 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)      600 - 600 - 
ค่าวัสดุ  588 - - 588 

รวมกิจกรรมที่ 1 1,538 - 950 588 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐานส าหรับครู
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน ๒๐ โรงเรียนๆ ละ 2 คน 

    

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

7,000 - 7,000 - 

ค่าอาหารกลางวัน   
(50 คน x 2 มื้อ x 120 บาท)      

12,000 - 12,000 - 

ค่าวิทยากร (2 คน x 5 ชั่วโมง x 600 บาท)      6,000 6,000 - - 
ค่าถ่ายเอกสาร  1,000 - - 1,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 26,000 6,000 19,000 1,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
3. จัดสรรให้โรงเรียน (20 โรง x 3,000 บาท ) 60,000 - 60,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 3 60,000 - 60,000 - 
4. นิเทศติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 4 - - - - 
5. สรุปผล / รายงานผล - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 5 - - - - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87,538 - 86,600 938 

 

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

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 โรงเรยีนในโครงการสามารถด าเนินการเปน็ไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการบา้นนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย  ระดับประถมศึกษา 
 9.2 ครูมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
      ลงชื่อ........... ........................ผู้เสนอโครงการ    
                           (นางกอมาริย๊ะ  ปรีชานพคุณ) 
                           ศึกษานิเทศก์ 
 
   ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
          (นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์) 
               ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
   ลงชื่อ................ ......................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                        (นางอัสน๊ะ  ค าเจริญ) 
                รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
  
                              ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายณัทกร  แก้วประชุม)                                  
              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ  พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 
กลยุทธ์ที่  3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 5 จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ที่ 6 ผู้เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  
  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง :  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา 

   มาตรฐานที่  - 
   ตัวบ่งช้ีที่  - 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางมารีย๊ะ  มูนีมูสี           เบอร์โทรศัพท์  081-0952151 
กลุ่ม      ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
............................................................................................................................................................ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ด าเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 
2564 โดยรับสมัครนักเรียนทั่วประเทศที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เพ่ือสอบ
คัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 และ
มอบหมาย ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ด าเนินการจัดสอบนักเรียนเข้า
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 เพ่ือสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการและส่งเสริม
การเรยีนรู้พัฒนาอัจฉริยะลักษณะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่นักเรียน    
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
ปีการศึกษา 2564  
 2.2 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถให้ได้รับการส่งเสริมการ
เรียนรู้และสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

      1. นักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ              จ านวน 20 คน 
         2. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2     จ านวน    8 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

      1. นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
      2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในรูปแบบที่จะเสริมศักยภาพของนักเรียนให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป และเข้าร่วมแข่งขันสู่
เวทีระดับสากล 
 

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ลงทะเบียนและสมัครสอบออนไลน์ 4 - 31 มกราคม 2565 โรงเรียน 
2 ก าหนดห้องสอบและสนามสอบ

โครงการ 
5 - 12 เมษายน 2565 นางมารีย๊ะ  มูนีมูสี 

3 พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ 25 - 30 เมษายน 2565 โรงเรียน 
4 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 

 
นางมารีย๊ะ  มูนีมูสี
และคณะกรรมการ 

5 ประกาศผลการสอบคัดเลือก 17 พฤษภาคม 2565 สสวท. 
 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ 
2. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2      

3. ร้อยละของนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

 
20 คน 
8 คน 
70 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในรูปแบบที่จะเสริมศักยภาพของนักเรียนให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป 
และได้เข้ารว่มแข่งขันสู่เวทีระดับสากล 
 

 
 

 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
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7. งบประมาณ 
 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 14,400 บาท  
(หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้ 
 

 

กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 
รายละเอียดดังนี้ 
1. ค่าตอบแทนประธานอ านวยการสอบ 
2. ค่าตอบแทนรองประธานอ านวยการสอบ 
3. ค่าตอบแทนกรรมการคัดกรอง 
4. ค่าตอบแทนกรรมการกลาง 
5. ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน 
6. ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ 
7. ค่าตอบแทนกรรมการประชาสัมพันธ์ 
8. ค่าตอบแทนภารโรง 

9. ค่าด าเนินการ (วัสดุ)   

 
 
 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
700 
500 
600 

7,600 

 
 
 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
700 
500 
600 

- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

7,600 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,400 6,800 - 7,600 

 ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       นักเรียนที่เข้าร่วมการสอบคัดเลือกยังมีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชาในการสอบไม่
เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้น 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       ครูและนักเรียนเอาใจใส่ในการเรียน การสอน และทบทวนเนื้อหาในรายวิชาอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ  
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 9.2 นักเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนในรูปแบบที่จะเสริมศักยภาพของนักเรียน และพัฒนา
อัจฉริยะลักษณะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นการศึกษานอกเวลาเรียนและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
 
 
 
 
 

 
         ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ          

           (นางมารีย๊ะ  มูนีมูสี) 
                                                นักวชิาการศึกษาปฏิบัติการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

                ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2      
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โครงการ   ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กลยุทธ์ที่  3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 5 จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ มีสุขภาวะที่เหมาะสมทุกช่วงวัย  

มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวางแผน 
ในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า และสามารถปรับตัวในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 
อย่างมีความสุข 

         5 ผู้เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  
  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
จุดเน้นที่ 2 การอ่านออกเขียนได้ 
สอดคล้อง :  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา 

   มาตรฐานที่  - 
   ตัวบ่งช้ีที่  - 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1.นางสาวเตือนใจ  อินทโกศรี  เบอร์โทรศัพท์  086-9636924   
   2.นางสุมาลี   พรหมจันทร์   เบอร์โทรศัพท์  087-8363329   
กลุ่ม  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ได้ตรามาตรา 24 ข้อ 2 (1) และเอกสารงบประมาณ ฉบับที่  3 
งบประมาณรายจ่ายฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  เล่มที่ 10 กระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดให้ สพฐ.ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมหลักการศึกษาเพ่ือความมั่นคง กิจกรรมย่อย
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบด าเนินงาน นั้น  จากการ
ด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ได้ด าเนินการ ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้น
การอ่านออก เขียนได้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดย
มีความยืดหยุ่นตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร
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ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาไทยและภาษาอ่ืน ๆ เพ่ือการสื่อสารที่เหมาะสมกับเด็กในช่วงอายุ 4 – 
7 ปี ตามบริบทของพ้ืนที่ โดยส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยสื่อนวัตกรรมอัน
พึงประสงค์ กิจกรรมที่3จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสารระดับหมู่บ้าน จัดตั้งศูนย์พัฒนา
ทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร ระดับหมู่บ้าน โดยน าร่องในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามความพร้อมของโรงเรียน ชุมชนและหมู่บ้าน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาไทยและภาษาอ่ืน 
ๆ เพ่ือการสื่อสารที่เหมาะสมกับเด็กในช่วงอายุ 4 - 7 ปี ตามบริบทของชุมชนและหมู่บ้าน โตยส่งเสริม
การใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยสื่อนวัตกรรมอันพึงประสงค์ กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมิน วิจัย และสรุปรายงานผล ทั้งนี้ ในกิจกรรมที่ 2 และ 3 ได้ด าเนินการตามที่ประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2564 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานการประชุม มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งพัฒนาเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดซายแดนภาคใต้ให้สามารถสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้และต่อมาได้มีข้อสั่ง
การจากการประชุมทางไกล (VIC) เพ่ือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้แทนพิเศษ
ของรัฐบาล ครั้งที่ 5/2564  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ว่าท าอย่างไร ให้มีศูนย์ภาษาไทยหมู่บ้าน/
ชุมชน ส าหรับเด็กอายุ 4 -7 ปี ในทุกหมู่บ้านในแต่ละอ าเภอ แต่ละจังหวัดซึ่ งต่อมาส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวั ดชายแดนภาคใต้ 
(ศปบ.จชต.) ได้จัดประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  27 เมษายน 2564 ครั้งที่ 
2/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยที่
ประชุมมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ภาษาไทยหมู่บ้าน/ชุมชน โดยใช้ชื่อว่า " ศูนย์พัฒนาทักษะ
ทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร " โดยคัดเลือกโรงเรียนที่มีความ-พร้อมในหมู่บ้านกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ภาษาไทย
น้อยกว่าร้อยละ 30 ได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือเป็นการส่งเสริมและให้การสนับสนุนเชื่อมโยงการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะ
ภาษาระดับหมู่บ้านต่อไปเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
เพ่ือให้การด าเนินการส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปตาม
แผนงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 จึงเห็นควรขับเคลื่อนการส่งเสริม และ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางในการขับเคลื่อน กิจกรรมที่ 1 
– กิจกรรมที่ 4  โดยได้จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนกิจกรรมเพ่ิมเติม อีก 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 5 
และกิจกรรมที่ 6  ดังนี้ กิจกรรมที่ 5 จัดนิทรรศการ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกิจกรรมที่ 6 จัดเวทีกิจกรรมสร้างสรรค์ในงานมหกรรมวิชาการ
ชายแดนใต้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นการอ่าน
ออก เขียนได้ ตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสารระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสารระดับ
หมู่บ้าน 

2.4  เพ่ือการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล วิจัย และสรุปรายงานผล 
2.5 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดเวทีกิจกรรมสร้างสรรค์เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการ

เรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มหกรรมวิชาการชายแดนใต้) 
2.6 เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอและเผยแพร่ผลงานของนักเรียน  ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ให้ปรากฏต่อสาธารณชน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ   
      1. ครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป.1-3 จ านวน 115  โรงเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการสอน

ภาษาไทยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุกในการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
      2. ผู้บริหารโรงเรียน ทั้ง 115 โรงเรียนนิเทศก ากับติดตามการสอนภาษาไทยตามกระบวนการ

เรียนรู้แบบเชิงรุกในการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
       3. ครูและผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร จ านวน  23  โรงด าเนินการพัฒนานักเรียน อายุ 4-7 ปี ด้านทักษะทางภาษาร่วมกับชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
      3.2 เชิงคุณภาพ   

       1. ครูผู้สอนภาษาไทยได้รับการพัฒนาด้านทักษะการสอนภาษาไทยผ่านกระบวนการเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

       2. ผู้บริหารโรงเรียนนิเทศก ากับติดตามการสอนภาษาไทยตามกระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
        3. ครูและผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพ่ือการ
สื่อสารด าเนินการพัฒนานักเรียน อายุ 4-7 ปี ด้านทักษะทางภาษาร่วมกับชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
 

4. ขัน้ตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นการอ่านออกเขียน
ได้ ตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

สิงหาคม-กันยายน 65 เตือนใจ  อินทโกศรี 
และคณะกรรมการฯ 

2 ส่งเสริม สนับสนุน ศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษา 
เพ่ือการสื่อสาร ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สิงหาคม-กันยายน 65 ผกามาศ  ปานแก้ว 
และคณะกรรมการฯ 

3 ส่งเสริม สนับสนุน ศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษา 
เพ่ือการสื่อสาร ระดับหมู่บ้าน 

สิงหาคม-กันยายน 65 เตือนใจ  อินทโกศรี 
และโรงเรียนแกนน า 

23โรงเรียนฯ 
4 นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล วิจัย และ 

สรุปรายงานผล 
สิงหาคม-กันยายน 65 เตือนใจ  อินทโกศรี 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
5 จัดนิทรรศการ เกี่ยวกับการส่งเสริมและ

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (มหกรรมวิชาการชายแดนใต้) 

สิงหาคม-กันยายน 65  

6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดเวทีกิจกรรมสร้างสรรค์
ในงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ 

สิงหาคม-กันยายน 65 คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 
5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทย เน้นการอ่านออก 
เขียนได้ และผ่านเกณฑ์ประเมินการอ่านการเขียนของสพฐ. 
2. ร้อยละของครูผู้สอนได้รับการพัฒนาด้านทักษะการสอนภาษาไทย เน้นการ
อ่านออกเขียนได้ 
3. โรงเรียนเป้าหมายที่เป็นแกนน าศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
4. โรงเรียนใช้นวัตกรรมการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้ 

 
70 

 
100 

 
23 โรง  

113 โรงเรียน2 สาขา 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 
2. ครูผู้สอนภาษาไทยมีทักษะการสอนภาษาไทย เน้นการอ่านออกเขียนได้ตาม
สภาพบริบทของพ้ืนที่ 
3. โรงเรียนเป้าหมายที่เป็นแกนน าศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ขับเคลื่อนกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและนักเรียน 4-7 ปีได้รับการดูแลตาม
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
4. โรงเรียน ใช้นวัตกรรมการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้ตามบริบทที่
เกิดผลดีส่งผลให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 

 
 
 

 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
 6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

 6.2 โรงเรียนแกนน า 23 โรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนาทักษะเพ่ือการสื่อสาร ระดับหมู่บ้าน 
 6.3 โรงเรียนในสังกัดทั้ง  115  โรงเรียน 
 

7.  งบประมาณ 
 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามใบงวดที่ 2542 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2565 จ านวน  2,005,000 บาท (เงินสองล้านห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียน  
การสอนภาษาไทย เน้นการอ่านออกเขียนได้  

    

จัดหาสื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้ 
ด้วยการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(115 โรง x 9,000 บาท ) 

1,035,000 - - 1,035,000 

รวมกิจกรรมที่ 1 1,035,000 - - 1,035,000 
2. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนา 
ทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสารระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

    

2.1 ประชุมจัดท าแผนขับเคลื่อนศูนย์ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและระดับหมู่บ้าน ( 4,800 บาท) 

- - - - 

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (24 คน x 2 มื้อ x 35 บาท ) 1,680 - 1,680 - 
ค่าอาหารกลางวัน (24คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 2,880 - 2,880 - 
ค่าถ่ายเอกสารจัดประชุมท าแผนขับเคลื่อนศูนย์ฯ 240 - 240 - 

รวมกิจกรรมที่ 2.1 4,800 - 4,800 - 
2.2 จัดซื้อสื่อจัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาทักษะ
ภาษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ( 35,200 บาท ) 

35,200 - - 35,200 

รวมกิจกรรมที่ 2.2 35,200 - - 35,200 
รวมกิจกรรมที่ 2 40,000 - 4,800 35,200 

3. จัดสรรงบประมาณส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนา
ทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสารระดับหมู่บ้าน 

    

จัดซื้อสื่อจัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาทักษะภาษาฯ 
( 23 โรง X 35,200 บาท)   

809,600 - - 809,600 

ค่าบริหารจัดการพัฒนานักเรียน อายุ4-7 ปี  
ในศูนย์ฯ  ( 23 โรง X 4,800 บาท)   

110,400 - 110,400 - 

รวมกิจกรรมที่ 3 920,000 - 110,400 809,600 
4. กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
วิจัยและสรุปรายงานผล 

10,000 - - - 

4.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อฯ     
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (8 คน x 1 มื้อ x 35 บาท ) 280 - 280 - 
ค่าอาหารกลางวัน  
(7 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

840 - 840 - 

รวมกิจกรรมที่ 4.1 1,120 - 1,120 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4.2 จัดนิทรรศการน าเสนอผลงานการแก้ปัญหา 
อ่านออกเขียนได้ในงานมหกรรมวิชาการฯ 

- - - - 

ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ  
( 4 คน x 3วัน x 240 บาท ) 

2,880 - 2,880 - 

ค่าท่ีพักไปน าเสนองาน/จัดนิทรรศการ  
(2 ห้อง x 3 วัน x 1,000 บาท ) 

6,000 - 6,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 4.2 8,880 - 8,880 - 
รวมกิจกรรมที่ 4 10,000 - 10,000 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,005,000 - 125,200 1,879,800 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
         1. งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลางไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
          2. การบริหารโครงการ ไม่ถึงครูกลุ่มเป้าหมายเพราะมีเวลาจัดกิจกรรมปลายปี
งบประมาณ 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1. ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ได้รับงบประมาณช้า 
         2. จัดกิจกรรมที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเหมาะกับเวลา 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และชุมชน 
9.2 มีโรงเรียนแกนน าที่ผู้ปกครองและชุมชนมีบทบาทในการร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียนกลุ่มอายุ 

4-7 ป ี
 
 

ลง.................................................เสนอโครงการ                  
                                                (นางสาวเตือนใจ  อินทโกศรี) 
                                                         ศึกษานิเทศก์ 
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                                   ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                           (นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์) 
                      ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
       ลงชื่อ................ ......................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                         (นางอัสน๊ะ  ค าเจริญ) 
                รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
 
  
                              ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายณัทกร  แก้วประชุม)                                  
              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ 114 ~ 
 

โครงการ   ส่งเสริมการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียนวิถีพุทธ ของสพป.ปัตตานี เขต 2 
กลยุทธ์ที่  3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 5 จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
                      อันมีพระมหากษัติรย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง  
                      และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณ  
                      มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
         5 ผู้เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  
  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง :  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา 

   มาตรฐานที่  - 
   ตัวบ่งช้ีที่  - 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางสาวฐิตา  วัจนาคมกุล   เบอร์โทรศัพท์ 0813684751 
กลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
    ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการสอนพุทธ
ศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้โรงเรียนวิถีพุทธได้มีพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้เป็นตามมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานด้วยกระบวนการที่สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของชุมชน และ
สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษาชุมชนและองค์กรทางศาสนาน าไปสู่สังคมแห่ง
สันติสุข  โดยให้กระบวนการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ความรู้ความ
เข้าใจคุณธรรม จริยธรรม สู่การปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต  
    ในการนี้ เพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  ได้ตระหนักเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการขึ้นมา เพ่ือให้โรงเรียนได้มี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้วิถีพุทธ   
วิถีชีวิตของชุมชน น าไปสู่การสร้างคุณธรรม จริยธรรม  สู่การปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต สู่สังคมแห่งสันติสุข 
 
 
 



 
 

~ 115 ~ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาได้มีพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นตามมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานด้วย
กระบวนการที่สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของชุมชน 
             2.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษาชุมชน  และองค์กรศาสนา
น าไปสู่สังคมแห่งสันติสุข 
             2.3 เพ่ือให้ครูได้จัดกระบวนการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาเป็นส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์
ความรู้ความเข้าใจคุณธรรม จริยธรรม สู่การปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
                  โรงเรียนวิถีพุทธ  จ านวน  25  โรงเรียน  
 3.2  เชิงคุณภาพ 
        โรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน 25 โรง ได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้วิถีพุทธ วิถีชีวิตของชุมชน 
น าไปสู่การสร้างคุณธรรม จริยธรรม สู่การปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต สู่สังคมแห่งสันติสุข 
 

4.ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
2 
 
3
4 

ประชุมคณะกรรมการการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมการสอนพุทธศาสนาฯ 
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนวิถีพุทธ 
จ านวน 25 โรง 
จัดกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
ประชุมคณะกรรมการและคัดเลือก Best  
Practice  และคลิปการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้วิถีพุทธ วิถีชีวิต 

มิถุนายน -กันยายน 
2565 

นางสาวฐิตา  วัจนาคมกุล 
และคณะท างาน 

          
5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนวิถีพุทธ   

 
  25  โรง 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนวิถีพุทธ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้วิถีพุทธ วิถีชีวิตของชุมชน น าไปสู่การ
สร้างคุณธรรม จริยธรรม สู่การปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต สู่สังคมแห่งสันติสุข     
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6.  สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน 25 โรงเรียนในสังกัด 
 

 7.  งบประมาณ 
 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   จ านวน  503,000 บาท   
(ห้าแสนสามพันบาทถ้วน)   รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. การประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการส่งเสริม
การสอนพุทธศาสนาฯ 

6,650 - - - 

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (35 คน x 2 มื้อ x 35บาท ) - - 2,450 - 
ค่าอาหารกลางวัน ( 35 คน x 1 มื้อ x 120บาท)       - - 4,200 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 6,650 - 6,650 - 
2. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนวิถีพุทธ  
จ านวน 25 โรง 

456,150 
 

- 
 

228,075 228,075 

3. วันส าคัญทางพุทธศาสนา(ถวายเทียนพรรษา 
ถวายผ้าอาบน้ าฝน และจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณร 
ร่วมท าบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนาถวายเทียน
พรรษา)ให้วัดในอ าเภอโคกโพธิ์/ยะรัง/แม่ลาน/มายอ 

 
8,000 

- - 8,000 

                      รวมกิจกรรมท่ี 2 และ 3 464,150 - 228,075 236,075 
4. ประชุมคณะกรรมและการคัดเลือก Best  
Practice  และคลิปการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถี
พุทธ วิถีชีวิต 

  32,200 - - - 

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

- - 1,400 - 

ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 1 มื้อ x 120บาท ) - - 2,400 - 

ค่าพาหนะ( แบบเหมาจ่าย)  (12 คน x400  บาท) - - 4,800 - 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
(12 คน× 1 วัน × 500 บาท) 

- 6,000 - - 

ค่าเงินรางวัล รางวัลชนะเลิศ   
(2 รางวัล x 2,000 บาท) 

- 4,000 - - 

ค่าเงินรางวัล รองรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2  
(2 รางวัล  x 1,500 บาท) 

- 3,000 - - 

ค่าเงินรางวัล รองรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3  
(2 รางวัล x 1,000 บาท) 

- 2,000 - - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าถ่ายเอกสาร/วัสดุ/โล่เกียรติบัตร/ท าเกียรติบัตร - - - 8,600 
                       รวมกิจกรรรมที่  4 32,200 15,000 8,600 8,600 
                        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 503,000 15,000 243,325 244,675 

ขอถัวเจ่ายทุกรายการ   
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะครู จ านวน 25 โรง ไม่ได้น าไปขยายผลให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ท าให้ไม่สามารถน าแนวทางกระบวนการเรียนรู้วิถีพุทธ วิถีชีวิตของ
ชุมชน น าไปสู่การสร้างคุณธรรม จริยธรรม สู่การปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต สู่สังคมแห่งสันติสุข    การจัดการ
ศึกษาแนวพุทธในโรงเรียนได้ 
 8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะครู  จ านวน 25 โรง  มีการประชุมเพ่ือขยายผลให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน น าแนวทางกระบวนการเรียนรู้วิถีพุทธ วิถีชีวิตของชุมชน น าไปสู่การ
สร้างคุณธรรม จริยธรรม สู่การปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต สู่สังคมแห่งสันติสุข  การจัดการศึกษาแนวพุทธใน
โรงเรียนได้ 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 สถานศึกษาได้รับพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นตามมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานด้วยกระบวนการ

ที่สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของชุมชน 
9.2 สถานศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษาชุมชน  และองค์กร

ศาสนาน าไปสู่สังคมแห่งสันติสุข 
9.3 ครูได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้วิถีพุทธ  วิถีชีวิตของชุมชน น าไปสู่

การสร้างคุณธรรม จริยธรรม  สู่การปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต สู่สังคมแห่งสันติสุข 
 
 
                                   ลงชื่อ.............................................. ผู้เสนอโครงการ                  
                                           (นางสาวฐิตา  วัจนาคมกุล) 

        ศึกษานิเทศก์ 
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                                  ลงชื่อ............................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                          (นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์) 
                     ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
                                   ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นางอัสน๊ะ  ค าเจริญ) 
                  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

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

                         (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
กลยุทธ์ที่  3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจที่ 5 จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  
  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง :  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา 

   มาตรฐานที่  - 
   ตัวบ่งช้ีที่  - 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์       เบอร์โทรศัพท์ 089-9759831 

      นางสาวนาอีม๊ะ  ราเซะบิง   เบอร์โทรศัพท์ 086-2891443 
กลุ่ม  นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล  
 ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จะด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้กับโรงเรียนทุกสังกัด
ตามโครงการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้โดยความสมัครใจของผู้เรียน โดยก าหนดสอบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2565 เพ่ือให้การด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ  
มีความยุติธรรม โปร่งใส มีความเป็นมาตรฐาน ตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนด   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แก่นักเรียนทุกคนในสังกัดที่สมัครใจโดยเข้ารับ
การทดสอบ และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4 
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 2.2 เพ่ือสรุปผลและจัดท ารายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

(O-NET) ปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

  1. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานระดับศูนย์สอบ ปัตตานี เขต 2  
 2. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานระดับสนามสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 24 สนามสอบ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 4 สนามสอบ 
 3. จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน   
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  1. คณะกรรมการด าเนินงานระดับศูนย์สอบและคณะกรรมการระดับสนามสอบ  
มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2564 และสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส 
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรียนที่สมัครใจเข้ารับการทดสอบ ได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะท างานระดับศูนย์สอบ 7 ก.พ. 65 นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ 

นางสาวนาอีม๊ะ ราเซะบิง 
2 ประชุมหัวหน้าสนามสอบ 8 ก.พ. 65 นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ 

นางสาวนาอีม๊ะ ราเซะบิง 
3 ประชุมคณะกรรมการระดับสนาม

สอบ 
10 ก.พ. 65 นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ 

นางสาวนาอีม๊ะ ราเซะบิง 
4 ประชุมตัวแทนศูนย์สอบ 11 ก.พ. 65 นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ 

นางสาวนาอีม๊ะ ราเซะบิง 
5 ด าเนินการจัดสอบ 12-13 ก.พ. 65 นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ 

นางสาวนาอีม๊ะ ราเซะบิง 
6 ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 18,21 เมษายน 2565 นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ 

นางสาวนาอีม๊ะ ราเซะบิง 
และคณะ 
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5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สมัครใจเข้ารับ
การทดสอบ ได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทุกคน 

 

ทุกคน 

เชิงคุณภาพ 

การด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 

100 

 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมขุนคีรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษาที่

เป็นสนามสอบ 
 

7.  งบประมาณ 
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2564  

จ านวน 369,240 บาท (เงินสามแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
กิจกรรมและรายละเอียด 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ด าเนินการก่อนวันสอบ   
- ค่ารับอุปกรณ์ คู่มือ และจัดเก็บข้อสอบ 
- ค่ารับ-ส่งข้อสอบ 
- ค่าตอบแทนด าเนินงานการเงิน 
ประชุมคณะท างานระดับศูนย์สอบ  
วันที่ 7 ก.พ. 65 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(30 คน × 70 บาท × 1 มื้อ) 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
ประชุมหัวหน้าสนามสอบ วันที่ 8 ก.พ. 65 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(48 คน × 70 บาท × 1 มื้อ) 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
ประชุมคณะท างานระดับสนามสอบ วันที่  
10 ก.พ. 65 
- ค่าอาหาร (30 คน × 150 บาท × 1มื้อ) 
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(30 คน × 70 บาท × 2 มื้อ) 

 
7,500 

15,000 
5,000 

 
 

2,100 
 

2,000 
 

3,360 
 

1,500 
 
 

4,500 
4,200 

 

 
7,500 

15,000 
5,000 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
 

2,100 
 

2,000 
 

3,360 
 

1,500 
 
 

4,500 
4,200 

 

 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ประชุมตัวแทนศูนย์สอบ วันที่ 11 ก.พ. 65 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(35 คน × 70 บาท × 1 มื้อ) 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่าตอบแทนการประชุมรับข้อสอบ  
(ตัวแทนศูนย์สอบ) 

 
2,450 

 
1,500 

 
15,000 

 
- 
 
- 
 

15,000 

 
2,450 

 
1,500 

 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

รวมกิจกรรมที่ 1 64,110 42,500 21,610 - 
2. ด าเนินการในวันสอบ 
ค่าตอบแทนระดับสนามสอบ 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
- ค่าขนส่งข้อสอบไปสนามสอบ 
 (ป.6 จ านวน 24 คน × 1,000 บาท) 
 (ม.3 จ านวน 4 คน × 1,000 บาท) 
- ค่าตัวแทนศูนย์สอบรับข้อสอบในวันสอบ 
- ค่ากรรมการตรวจเยี่ยม/พนักงานขับรถ 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงตรวจเยี่ยมสนามสอบ  
ค่าตอบแทนระดับศูนย์สอบ 
- ค่าตอบแทนประธานศูนย์สอบ 2 ระดับชั้น 
- ค่าประสานงานระดับศูนย์สอบ 2 ระดับชั้น 

 
 

178,350 
18,000 

 
24,000 
4,000 
8,000 

17,500 
10,000 

 
10,000 
8,000 

 
 

178,350 
18,000 

 
24,000 
4,000 
8,000 

17,500 
- 
 

10,000 
8,000 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

10,000 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

รวมกิจกรรมที่ 2 277,850 267,850 10,000 - 
3. ด าเนินการหลังวันสอบ 
จัดประชุมสรุปผล 
- ค่าอาหาร (15คน×150บาท×2มื้อ) 
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(15 คน × 70 บาท × 4 มื้อ) 
- ค่าถ่ายเอกสารและจัดท าเล่มรายงาน 
- ค่าวัสดุ 

 
 

6,000 
5,600 

 
15,000 

680 

 
 
- 

        - 
 

- 
- 

 
 

6,000 
5,600 

 
15,000 

- 

 
 

- 
- 
 
- 

680 
รวมกิจกรรมที่ 3 27,280 - 26,600 680 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 369,240 310,350 58,210 680 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  8.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
        คณะกรรมการคุมสอบอาจไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ในวันสอบได้ 
  8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ศูนย์สอบและหัวหน้าสนามสอบเตรียมผู้ปฏิบัติงานส ารองไว้ 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
           9.1 การด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 

 9.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ได้รับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
 
 
                                 ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ                  
                                         (นางสาวนาอีม๊ะ  ราเซะบิง) 
                                               ศึกษานิเทศก์ 
 
 
                                  ลงชื่อ........................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                       (นางจุฬาทิพย์   กุยรัตน์) 
                    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 
 
                                   ลงชื่อ ...................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นางอัสน๊ะ  ค าเจริญ) 
                    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 

ลงชื่อ .......................................... ผู้อนุมัตโิครงการ 
                     (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ  ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  
กลยุทธ์ที่ 3       ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจ ที่ 5     จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตร    
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
   ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
สอดคล้อง :   

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12  การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่  12  ด้านการศึกษา   

มาตรฐานที่   - 
  ตัวบ่งชี้ท่ี    - 
ลักษณะโครงการโครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง  โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ เบอร์โทรศัพท์  097-3594848  
         2. นางสาวเตือนใจ อินทโกศรี เบอร์โทรศัพท์  086-9636924 
          3. นางสาวผกามาศ  ปานแก้ว เบอร์โทรศัพท์  089-4684313 
กลุ่ม  นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
 สถานการณ์โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับ ระบบการศึกษา ต้องมี 
การพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริง แนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21” ที่มุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3Rs 4Cs ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3Rs 
ได้แก่ การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4Cs ได้แก่ การคดิ
วิเคราะห์ (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และ 
การร่วมมือ Collaboration) โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องมีทักษะอื่นอีกหลาย
ด้าน เช่น ทักษะการสื่อสาร และทักษะการคิดค านวณ เป็นต้น เพ่ือให้อยู่ในโลกแห่งการแข่งขันได้อย่าง
ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดนโยบายและจุดเน้น เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล เรื่องการ
เตรียมคนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับประถมศึกษามุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลาย 
ตามศักยภาพ โดยเฉพาะการเรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน รวมถึงนโยบาย
การพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเลขเป็น พร้อมกับสร้างเด็กให้เกิดทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้แก้ปัญหาได้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2564 กระทรวง 
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ศึกษาธิการ มีนโยบายและมาตรการในการจัดการศึกษา โดยให้สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกันตามสภาพบริบทและเหมาะสมกับสถานการณ์การของแต่ละพ้ืนที่ ท าให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งไม่สามารถจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ผู้ปกครอง
เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน จากการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับ
นักเรียนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล กระทรวงศึกษาธิการ เข้าใจถึงสถานการณ์การ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั่วประเทศ จึงได้ก าหนดแนวทางการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน
เพ่ือลดความเครียดจากการทดสอบของผู้เรียน มุ่งวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนตามสภาพจริง 
ปรับเปลี่ยนการทดสอบปลายภาคหรือปลายปีให้เป็นการประเมินผลงานหรือโครงงาน และปรับเปลี่ยน
วิธีการทดสอบจากแบบทดสอบเป็นรูปแบบอื่นที่หลากหลาย รวมทั้ง ท าการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ให้สถานศึกษาด าเนินการประเมินผู้เรียนตามความสมัครใจ 
และส านักทดสอบทางการศึกษาบริการไฟล์ต้นฉบับเครื่องมือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ส าหรับให้สถานศึกษาน าไปใช้ประเมินคุณภาพผู้เรียน 
 ส านักทดสอบทางการศึกษา ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตามโครงการพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 มีโรงเรียนที่ต้องบริหารจัดการทดสอบและประเมินนักเรียนในโรงเรียน ประกอบด้วย 2 
กลุ่มโรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)  คือ โรงเรียน
บ้านเจาะบาแน และ 2) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน คือ 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จึงด าเนินการจัดท าโครงการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินเพ่ือตรวจสอบความสามารถพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดค านวณ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนตาม
เป้าหมายโรงเรียนตามโครงการพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี และให้กับผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดที่สมัครใจ เพื่อให้ครูผู้สอนมีข้อมูลความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน ส าหรับน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และทราบถึงสาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา น าข้อมูลไปสู่การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธี
สอนในปีการศึกษาถัดไป อีกทั้ง ท าให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รู้จุดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาของนักเรียน 
เพ่ือน าไปสู่การวางแผนพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
2.2 เพ่ือตรวจสอบความสามารถพ้ืนฐานในด้านการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณของผู้เรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเจาะบาแน จ านวน 18 คน และ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 จ านวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 23 คน ได้มปีระเมิน
คุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยจัดสนามสอบจ านวน 1  
สนามสอบ (จ านวน 1 ห้องสอบ)  
       2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดตามความสมัครใจ ได้มีประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่มีผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐาน 2 ด้าน คือ ความสามารถด้าน
ภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
ส าหรับน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล และทราบถึง
สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา น าข้อมูลไปสู่การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธสีอน 
ในปีการศึกษาถัดไป อีกทั้ง ท าให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รู้จุดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาของนักเรียน เพื่อ
น าไปสู่การวางแผนพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 

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

1 ประชุมคณะด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

กุมภาพันธ์ 2564 นางกอมาริย๊ะ  
ปรีชานพคุณ 
และคณะ 

 
 

2 การประชุมชี้แจงแนวทางด าเนินการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ฯ ระดับสนามสอบส าหรับประธาน
สนามสอบ และกรรมการกลาง 

มีนาคม 2564 

3 การประชุมชี้แจงแนวทางด าเนินการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ฯ ระดับสนามสอบส าหรับกรรมการคุม
สอบ และกรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบ 

มีนาคม 2564 

4 ตัวแทนศูนย์สอบน าซองกระดาษไปยังสนามสอบ
โรงเรียนในโรงเรียนตามโครงการพระราชด าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

มีนาคม 2564 

5 กิจกรรมที่ 4 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ มีนาคม 2564 
6 ตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ฯ  

ในระบบ NT ACCESS 
เมษายน 2564 

7 วิเคราะห์ผล สรุปผล และเขียนรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2564 

 
เมษายน 2564 
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5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ในโรงเรียนตามเปา้หมาย ได้รับด าเนินการ
ประเมินคุณภาพผู้เรยีน (NT) ปีการศึกษา 2564ความสามารถด้านภาษาไทย และ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบท่ีได้มาตรฐาน 

100 

เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถตรวจสอบความสามารถทางการเรียนของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ในด้านภาษาไทย และ 
ด้านคณิตศาสตร์ ที่เชื่อถือและใช้อ้างอิงเป็นข้อมูลในการพัฒนานักเรียนได้ 

 

 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 

7. งบประมาณ 
 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 14,120 บาท (เงินหนึ่งหมื่นสี่พัน
หนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะด าเนินการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2564 

    

ค่าถ่ายเอกสารแบบทดสอบการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ด้านละ 25 ชุด 

1,000 - 1,000 - 

ค่าตอบแทนด าเนินการตรวจสอบและ
จัดเก็บแบบทดสอบ 

400 400 - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 1,400 400 1,000 - 
2. การประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ฯ 
ระดับสนามสอบส าหรับประธานสนามสอบ 
และกรรมการกลาง ผ่านระบบออนไลน์ 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 
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กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3. การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ฯ ระดับสนาม
สอบส าหรับกรรมการคุมสอบ และกรรมการ
ตรวจข้อสอบเขียนตอบ ผ่านระบบออนไลน์ 

- 

- - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 
4. ตัวแทนศูนย์สอบน าซองกระดาษไปยัง 
สนามสอบโรงเรียนในโรงเรียนตามโครงการ
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

   

ค่าตอบแทนคณะกรรมการศูนย์สอบประจ า
สนามสอบในโรงเรียนตามโครงการพระราชด าริ ฯ 
(2 คน x 500 บาท 

1,000 1,000 - - 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 500 - 500 - 

รวมกิจกรรมที่ 4 1,500 1,000 500 - 
5. ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ     
ค่าเบี้ยเลี้ยง (20 คน x 120 บาท) 2,400 2,400 - - 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 2,500 - 2,500 - 

รวมกิจกรรมที่ 5 4,900 2,400 2,500 - 
6. ตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(NT) ฯ ในระบบ NT ACCESS 

    

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(5 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

350 - 350 - 

ค่าอาหารกลางวัน(5 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 600 - 600 - 
รวมกิจกรรมที่ 6 950 - 950 - 

7. วิเคราะห์ผล สรุปผลและเขียนรายงานผล
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

 
   

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(14 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

980 - 980 - 

ค่าอาหาร (14 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 1,680 - 1,680 - 
ค่าถ่ายเอกสาร 1,100 - 1,100 - 
ค่าวัสดุ 1,610 - - 1,610 

รวมกิจกรรมที่ 7 5,370 - 3,760 1,610 
รวมทั้งสิ้น 14,120 3,400 9,110 1,610 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
                คณะกรรมการคุมสอบอาจไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ในวันสอบได้  
  8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        สนามสอบและประธานสนามสอบควรเตรียมผู้ปฏิบัติงานส ารองไว้ 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เขตพ้ืนที่การศึกษาได้ข้อมูลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

9.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เชื่อถือและใช้อ้างอิงเป็นข้อมูลในการพัฒนานักเรียนต่อไป 
 
 
     
                                     (ลงชื่อ) .................. ............................ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ) 
                                                      ศึกษานิเทศก์  
 
 

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

       (นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์) 
                            ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
                                      (ลงชื่อ)...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                    (นางอัสน๊ะ  ค าเจริญ) 
                       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
 
 
 

 
                                       (ลงชื่อ)...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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กลยุทธ์ที ่4    
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 

กลยุทธ์ที ่4   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
พันธกิจที่ 7 จัดระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีประสิทธิ ภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology) และการสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ที่ 8  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา  

  มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ 
  ที่มีประสิทธิภาพ มีการรายงานผลอย่างเป็นระบบ และมีนวัตกรรมในการบริหาร 
  จัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

จุดเน้นที่  - 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 
  มาตรฐานที่ - 
  ตัวบ่งชี้ท่ี - 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง     โครงการเติมแต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวปวีณี ปาแซ         เบอร์โทร  098-6941104 
กลุ่ม    อ านวยการ 

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

ด้วยรัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ                
ทรัพยากรมนุษย์ ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และด้านที่ 6  
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2560) ประเด็น การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติด้วยความมั่นคงแห่งชาตินโยบายเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัย
การทุจริต รวมถึงการส่งเสริม การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพ่ือน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านการจัดการศึกษา เพื่อปฏิรูป 
“พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึด
มั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ตระหนักในความส าคัญของการ
เตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้าง
จิตส านึกและค่านิยม  ให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือ
วางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไก  ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.1 เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต 

ในวงกว้าง ทั้งในระดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  
2.2 เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

   1. ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้อ านวยการหน่วย และบุคลากร                 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2    จ านวน  80 คน 

   2. ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด       จ านวน  113   คน 
3.2  เชิงคุณภาพ                  

                 1. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีความรู้ ทัศนคติ  
และค่านิยม  ที่ถูกต้องตามกลยุทธ์ และจุดเน้นการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล ป้องกัน   การทุจริต (กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต)    
        2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 สามารถปฏิบัติ
ตน/ปฏิบัติงาน  ตามกระบวนเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ “เขตสุจริต” 

       3. สพป.ปัตตานี เขต 2 มีช่องทางการรายงานผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นระบบ  และ 
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 
                

4. ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. การประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบาย 
   1.1  การประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตการ  
   1.2 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน    
   1.3 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพ่ือให้บุคลากร ถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงในการ
ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต 

ม.ค. – ก.ย. 
2565 

นางสาวปวีณี  ปาแซ 

2. จัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต ๒       
                                                                          

เม.ย. – ก.ย. 
2565 

นางสาวปวีณี  ปาแซ 
และคณะท างาน 
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กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าและ
ขับเคลื่อนแผนการป้องกันการทุจริตของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
3. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม                                                   
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ สพป.ปัตตานี เขต 2  
ไม่ทนต่อการทุจริต “ในหัวข้อ การใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการ และผลประโยชน์ทับซ้อน”                                                                                                 

พ.ค. – ก.ย. 
2565 

นางสาวปวีณี  ปาแซ 
และคณะท างาน 

4. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน                                                                                         
4.1 การเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA)                                                                                   
4.2 การประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดเผยข้อมูล 
(Open Data) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                                          
4.3 การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ                                                                                                              
4.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน Best 
Practice ตามกิจกรรมและการด าเนินงาน 

เม.ย. – ก.ย. 
2565 

นางสาวปวีณี  ปาแซ 
และคณะท างาน 

 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
6. สถานที่ด าเนินการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และโรงแรมในจังหวัดสงขลา 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2  มีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามแนวทาง เรื่อง การใช้ทรัพย์สินทางราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. ร้อยละของบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2  ตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต และ 
มีค่านิยมร่วมต่อต้านการทุจริต 

 
85 

 
85 

 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจแต่ละตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) 
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7. งบประมาณ 
 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน  100,000   บาท  
(เงนิหนึ่งแสนบาทถ้วน)   รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1.  การประกาศเจตนารมณ์/ก าหนด
นโยบาย 
1.1 การประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตการ  
1.2 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน    
1.3 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้
และรับของขวัญ เพ่ือให้บุคลากร ถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
และนโยบายกระทรวงในการส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริต 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. จัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒                                                                                
- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท า
และขับเคลื่อนแผนการป้องกันการทุจริต
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 
3. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และ 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 
4. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน                                                                           
4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ สพป.
ปัตตานีเขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต “ใน
หัวข้อการใช้ทรัพย์สินทางราชการ และ  
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กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน” และ การประชุม
เชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน Best Practice 
ตามกิจกรรมและการด าเนินงาน                                                                                            

    

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(30 คน x 6 มื้อ x 50 บาท) 

9,000 - 9,000 - 

ค่าอาหารกลางวัน  
(30 คน x 3 มื้อ x 300 บาท) 

27,000 - 27,000 - 

ค่าอาหารเย็น 
(30 คน x 2 มื้อ x 300 บาท) 

18,000 - 18,000 - 

ค่าท่ีพัก  
(15 ห้อง x 2 คืน x 1,200 บาท) 

36,000 - 36,000  

ค่าห้องประชุม (1,800 บาท x 3 วัน) 5,400 - - 5,400 
ค่าถ่ายเอกสาร 1,612 - - 1,612 
ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 1,200   
ค่าพาหนะ  1,788 - - 1,788 

รวมกิจกรรมที่ 4.1 100,000 1,200 90,000 8,800 
4.2 การเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA)                                         

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 4.2 - - - - 
4.3 การประชุมเตรียมความพร้อมการ
เปิดเผยข้อมูล (Open Data) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                                             

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 4.3 - - - - 
4.4 การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส                                                                   

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 4.4 - - - - 
รวมกิจกรรมที่ 4 100,000 1,200 90,000 8,800 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 1,200 90,000 8,800 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 



 
 

~ 136 ~ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. บุคลากรในเขตเข้าร่วมประชุมไม่ครบทุกรายเนื่องจากติดราชการ 
      2. บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น าไปปฏิบัติจริงให้เกิดประโยชน์ 

8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. ประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพร้อมบันทึกชี้แจงล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 
      2. เน้นย้ า ติดตามให้ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความตระหนัก มีส่วนร่วมในกระบวนการ

ด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (กิจกรรมส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต)  

9.2  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามรูปแบบการพัฒนาเขต
พ้ืนที่สุจริต เพ่ือยกระดับไปสู่เขตพ้ืนที่สุจริตอย่างยั่งยืน  

 
 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ 

                                       (นางสาวปวีณี ปาแซ) 
                                     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

     ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                     (นางสมบูรณ์  วรรณทองศรี) 
                                     ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

 
 

                                  ลงชื่อ............. ..........................ผู้เห็นชอบโครงการ                 
                     (นางปราณี   สุวรรณะ)        
                รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 

 

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

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ    เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
กลยุทธ์ที ่4   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
พันธกิจที่ 7 จัดระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีประสิทธิ ภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology) และการสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ที่ 8  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา  

  มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล 
  สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการรายงานผลอย่างเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 
  ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

จุดเน้นที่  - 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 
  มาตรฐานที่ - 
  ตัวบ่งชี้ท่ี - 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณัฐกิตติ์  ปานถาวร  เบอร์โทรศัพท์  0652362429 
กลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และด้านที่  6  ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความส าคัญของ
การเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงด าเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ประจ าปีงบประมาณ 2565  เป็นการด าเนินการภายใต้กรอบแผนงานบูรณาการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็นการมุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต โดยมีกิจกรรมส าคัญของโครงการ
ที่เชื่อมโยงกับแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1)  
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 2) การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-
Corruption Education) 3) การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และ 4) การประเมิน
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คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(ITA Online) เพ่ือให้การด าเนินการโครงการตามท่ีกล่าวข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต  2 จึงขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามช่วงเวลาที่ก าหนดตามล าดับต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้เกิดความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านกิจรรรมโรงเรียนสุจริต   
  2.2  เพ่ือจัดกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการน าหลักสูตรไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

 2.3  เพ่ือสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
       1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 113 โรงเรียน และ   
2 สาขา  มีการพัฒนาความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านกิจรรรมโรงเรียนสุจริต 

      2. โรงเรียนในสังกัดจ านวน 113 โรงเรียน และ 2 สาขา มีการขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาในการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
       3. โรงเรียนในสังกัดจ านวน 113 โรงเรียน และ 2 สาขาได้รับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
       1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีการพัฒนาความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านกิจกรรมโรงเรียนสุจริตอย่างมีคุณภาพ             
                 2. โรงเรียนในสังกัดจ านวน 113 โรงเรียน และ 2 สาขา มีการขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาในการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ สามารถ
ติดตาม ตรวจสอบได ้
        3. โรงเรียนในสังกัดได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 อย่างมีคุณภาพ 
 

4.  ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 24 พฤษภาคม 2565 นายณัฐกิตติ์ 

     ปานถาวร 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2 จัดอบรมอบรมสร้างการรับรู้ผู้บริหาร ครู  

และบุคลากรแกนน าของโรงเรียนในสังกัด  
มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
- สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานบริษัทสร้าง
การดี สู่วิถีพอเพียง  
(บริษัทสร้างการดี 4.0) 
- การถอดบทเรียน Best Practice ครู 
ผู้บริหารโรงเรียนสุจริต ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น าเยาวชนไม่ทน
ต่อการทุจริต 
- กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project 
Citizen) 
- สื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต 
ให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) 

6 – 7  มิถุนายน 
2565 

นายณัฐกิตติ์ 
     ปานถาวร 

3 จัดประกวดกิจกรรมออนไลน์ในหัวข้อ 
-  บริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัท
สร้างการดี 4.0) 
-  การถอดบทเรียน Best Practice ครู 
ผู้บริหารโรงเรียนสุจริต 
-  สื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้
สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) 
- นวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตฯ 

มิถุนายน - กรกฎาคม  
2565 

นายณัฐกิตติ์ 
     ปานถาวร 

4 มอบรางวัล (เกียรติบัตร) แก่โรงเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

สิงหาคม 2564 นายณัฐกิตติ์ 
     ปานถาวร 

5 ติดตามการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ในรูปแบบออนไลน์   

สิงหาคม - กันยายน 
2564 

นายณัฐกิตติ์ 
     ปานถาวร 

6 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA 
Online ของสถานศึกษาฯ 

สิงหาคม - กันยายน 
2564 

นายณัฐกิตติ์ 
     ปานถาวร 

7 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้สถานศึกษาปรับปรุง
แก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่าน
ทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา (รองรับการ
ประเมินOIT) 
 
 

สิงหาคม - กันยายน 
2564 

นายณัฐกิตติ์ 
     ปานถาวร 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8 แต่งตั้งคณะท างานตรวจให้คะแนนการส ารวจ 

OIT และสรุปผลการประเมิน ITA Online 
ของสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ 

สิงหาคม - กันยายน 
2564 

นายณัฐกิตติ์ 
     ปานถาวร 

9 ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency 
Assessment  Online : ITA Online) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สิงหาคม - กันยายน 
2564 

นายณัฐกิตติ์ 
     ปานถาวร 

10 ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมตาม
โครงการโรงเรียนสุจริต 

สิงหาคม - กันยายน 
2564 

นายณัฐกิตติ์ 
     ปานถาวร 

11 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนที่ได้รบ
คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่ ใน
รายการบริษัทสร้างการดี ที่ได้รับผลการ
คัดเลือก 3 อันดับ 

กันยายน 2564 นายณัฐกิตติ์ 
     ปานถาวร 

12 ด าเนินการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

กันยายน 2564 นายณัฐกิตติ์ 
     ปานถาวร 

13 นิเทศ ก ากับ ติดตาม โครงการแบบบูรณาการ 
สรุปผล และรายงานผล 

กันยายน 2564 นายณัฐกิตติ์ 
     ปานถาวร 

 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีการพัฒนา 
ความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านกิจรรรมโรงเรียนสุจริต 
- กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานบริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้าง
การดี 4.0) 

100 

- กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ครู ผู้บริหารโรงเรียนสุจริต ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น าเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต 
- กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 
- กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2. จ านวนโรงเรียนในสังกัด มีการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการน าหลักสูตร
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนน าสู่การพัฒนานวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

113 โรงเรียน 
2 สาขา 

3. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

100 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีการพัฒนาความตระหนักรู้ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านกิจรรรมโรงเรียนสุจริต 

 

2. โรงเรียน มีการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการน าหลักสูตรไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

 

3. โรงเรียนในสังกัดได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 อย่างมีคุณภาพ 

 

 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต  2 
 

7.  งบประมาณ  
 จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เลขท่ีส่งออก ที่ ศธ 04002/ว1422  
ลว. 11 เม.ย. 2565  จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เลขที่ส่งออก ที่ ศธ 
04002/2730 ลว. 1๙  ก.ค. 2565 จ านวน  40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) และ เลขที่ส่งออก  
ที่ ศธ 04002/2904 ลว. 2 ส.ค. 2565  จ านวน  71,500  บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)   
รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 161,500 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ต้องใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และ 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

        

อาหารว่าง/เครื่องดื่ม (15คนX1มื้อX35บาท) 525 - 525 - 
ค่าอาหารกลางวัน (15คนX1มื้อX120บาท) 1,800 - 1,800 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 2,325  - 2,325 - 
2. อบรมสร้างการรับรู้แก่ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรแกนน าของโรงเรียนในสังกัดใน 
หัวข้อเรื่อง 
 - บริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้าง
การดี 4.0) 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ต้องใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- การถอดบทเรียน Best Practice ครู 
ผู้บริหารโรงเรียนสุจริต ผู้รับผดิชอบโครงการ 
- พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น าเยาวชนไม่ทน
ต่อการทุจริต 
- สร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 
- สื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้
สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) 
-นวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

     

ค่าวิทยากร 6,000 6,000 - - 
ค่าท่ีพักวิทยากร 1,200 - 1,200 - 
ค่าพาหนะ 1,616 - 1,616 - 
อาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(145คนX2มื้อX35บาท) 

10,150 - 10,150 - 

ค่าอาหารกลางวัน  
(145คนX1มื้อX120บาท) 

17,400 - 17,400 - 

ค่าถ่ายเอกสาร 3569.50 - - 3569.50 
รวมกิจกรรมทึ่ 2 39,935.50 6,000 30,366 3569.50 

3. จัดกิจกรรมการแข่งขันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- บริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้าง
การดี 4.0) 
- การถอดบทเรียน Best Practice ครู 
ผู้บริหารโรงเรียนสุจริต ผู้รับผดิชอบโครงการ 

    

-  กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์
สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) 
- นวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

     

อาหารว่าง/เครื่องดื่ม (15คนX1มื้อX35บาท) 525 - 525 - 
ค่าอาหารกลางวัน (15คนX1มื้อX120บาท) 1,800 - 1,800 - 

รวมกิจกรรมที่ 3 2,325 - 2,325 - 
4. มอบรางวัล (เกียรติบัตร) แก่โรงเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม  
-  บริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้าง
การดี 4.0) 
-   การถอดบทเรียน Best Practice ครู 

3,000 - - 3,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ต้องใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ผู้บริหารโรงเรียนสุจริต ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 -  สื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้
สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) 
- นวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
- สร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 
ส าหรับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ 

รวมกิจกรรมที่ 4 3,000 - - 3,000 
5. นิเทศ ติดตามการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการในรูปแบบออนไลน์   

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 5 - - - - 
6. ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA 
Online ของสถานศึกษาฯ 

 - -   

อาหารว่าง/เครื่องดื่ม (12คนX1มื้อX35บาท) 420 - 420 - 
ค่าอาหารกลางวัน (12คนX1มื้อX120บาท) 1,440 - 1,440 - 
ค่าวัสดุ 554.50 - - 554.50 

รวมกิจกรรมที่ 6 2,414.50 - 1,860 554.50 
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้สถานศึกษา
ปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา (รองรับการ
ประเมินOIT) 

    

ค่าวิทยากร 6,000 6,000  - 
อาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(145 คนX2 มื้อX35 บาท) 

10,150 - 10,150 - 

ค่าอาหารกลางวัน 
(145 คนX1 มื้อX120 บาท) 

17,400 - 17,400 - 

ค่าวัสดุ 2,000 - - 2,000 
ค่าถ่ายเอกสาร 4,000 - - 4,000 

รวมกิจกรรมที่ 7 39,550 6,000 27,550 6,000 
8. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจให้คะแนนการ
ส ารวจ OIT และสรุปผลการประเมิน ITA 
Online ของสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์  
    

    

รวมกิจกรรมที่ 8 -  - - - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ต้องใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

9.  ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment  
Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
- ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ให้สถานศึกษา
ด าเนินการเก็บข้อมูล 
- ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้สถานศึกษา
ด าเนินการเก็บข้อมูล 
- มอบหมายสถานศึกษาด าเนินการตอบ 
แบบส ารวจ OIT 
- ด าเนินการตรวจให้คะแนนและข้อเสนอแนะ 
ประมวลผลการประเมิน   
- จัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน 
- ประกาศผลคะแนน ITA Online 

    

อาหารว่าง/เครื่องดื่ม (25 คนX2 มื้อX35 บาท) 1,750 - 1,750 - 
ค่าอาหารกลางวัน (25 คนX1 มื้อX120บาท) 3,000 - 3,000 - 
ค่าวัสดุ 950 - - 950 

รวมกิจกรรมที่ 9 5,700  - 4,750 950 
10. ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม
ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

    

10.1 จัดท าประกาศคณะกรรมการตัดสินผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมตามโครงการ
โรงเรียนสุจริต  
- บริษัทสร้างการดี 
- ถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับครู 
- ถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับครู 
- น าเสนอนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่  10.1 - - - - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ต้องใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

10.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ตัวแทนกิจกรรมระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ 

    

อาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(5 คนX2 มือ้X35 บาท) 

350 - 350 - 

ค่าอาหารกลางวัน (5 คนX1 มื้อX120 บาท) 600 - 600 - 
รวมกิจกรรมที่ 10.2 950 - 950 - 

10.3  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ตัวแทนกิจกรรมระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ 

    

อาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(5 คนX2 มื้อX35 บาท) 

350 - 350 - 

ค่าอาหารกลางวัน (5 คนX1 มื้อX120 บาท) 600 - 600 - 
รวมกิจกรรมที่ 10.3 950 - 950 - 

10.4  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
ตัวแทนกิจกรรมระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 10.4 - - - - 
รวมกิจกรรมที่ 10 1,900  - 1,900 - 

11. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียน 
ที่ได้รบคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่  
ในรายการบริษัทสร้างการดี ที่ได้รับผลการ
คัดเลือก 3 อันดับ     

    

       รางวลัชนะเลิศ 2,000 - 2,000 - 
       รองชนะเลิศอันดับ  1 1,500 - 1,500 - 
       รองชนะเลิศอันดับ  ๒ 1,000  1,000 - 
       ค่าวัสด ุ 12,850 - - 12,850 

รวมกิจกรรมที่ 11 17, 350 - 4,500 12,850 
12. ด าเนินการขับเคลื่อนการน าหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ   

    

ค่าวิทยากร 6,000 6,000 - - 
ค่าท่ีพักวิทยากร 850 - 850 - 
ค่าพาหนะ 
 

130 - 130 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ต้องใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

อาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(145 คนX2 มื้อX35 บาท) 

10,150 - 10,150 - 

ค่าอาหารกลางวัน (145 คนX1 มื้อX120 บาท) 17,400 - 17,400 - 
ค่าวัสดุ 1,000 - - 1,000 
ค่าถ่ายเอกสาร 6,110 - - 6,110 

รวมกิจกรรมที่ 12 41,640 6,000 28,530 7,110 
13. นิเทศ ก ากับ ติดตาม โครงการแบบ
บูรณาการ สรุปผล และรายงานผล 

    

ค่าวัสดุ 5,360 - - 5,360 
รวมกิจกรรมที่ 13 5,360 - - 5,360 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 161,500 18,000  104,106 39,394 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. การวางแผนและด าเนินการตามระยะเวลาจัดกิจกรรม  
       2. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นอุปสรรคในการติดต่อ 
ประสานงาน 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1. เก็บข้อมูลความพึงพอใจเรื่องระยะเวลาการจัดกิจกรรมจากกลุ่มเป้าหมาย 
                 2. ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาการติดต่อประสานงาน 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เกิดความตระหนักรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ผ่านกิจรรรมโรงเรียนสุจริต   
  9.2  สถานศึกษาในสังกัดมีการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและมีการน าหลักสูตรไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
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 9.3  สถานศึกษาในสังกัดได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
 

 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นายณัฐกิตติ์  ปานถาวร) 

                         ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
 
 
                        
 

        ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                          (นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์) 
                      ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
                               ลงชื่อ.................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นางอัสน๊ะ   ค าเจริญ) 
                        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 

 

     ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                           (นายณัทกร   แก้วประชุม) 
                       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ     นิเทศ ติดตาม และประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต   
ในลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active  Learning 

กลยุทธ์ที่ 4   เพ่ิมประสิทธิ์ภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 7   จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology) และการสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ที่  8  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา  

  มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล 
  สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการรายงานผลอย่างเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 
  การบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมึส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

จุดเน้นที่ 6 การนิเทศ 360 องศา 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 
  มาตรฐานที่ - 
  ตัวบ่งชี้ท่ี - 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวฐิตา  วัจนาคมกุล  เบอร์โทรศัพท์ 081 3684751  
กลุ่ม   นิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1. หลักการและเหตุผล  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการประสานงานจากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ว่า
ระบบโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา 
เข้ารับการอบรม พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ 
Electronic – Learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จึงได้จัดท าโครงการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ในลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active  Learning ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
            2.1 เพ่ือด าเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
            2.2 เพ่ือติดตาม นิเทศ และประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต 
ในลักษณะการจัดกิจกรรมแบบ Active  Learning 
            2.3 เพ่ือพัฒนาและขยายผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 
และทักษะชีวิต 
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3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
                 ร้อยละ 70ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพป.ปัตตานี  
เขต 2 สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ได้   
      3.2  เชิงคุณภาพ 
                 ครูสามารถน าแผนการสอนไปใช้สอนได้ตลอดจนรับการนิเทศ  ติดตามจากต้นสังกัด 
 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าและดูแลฐานข้อมูลครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนผ่าน
โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ 

มกราคม – กันยายน  
2565 

 

นางสาวฐิตา   
        วัจนาคมกุล 
 

2 นิเทศ ติดตามครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา มกราคม – กันยายน  
2565 

3 การประกวดคลิปการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 

มกราคม – มิถุนายน  
2565 

 

5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสพป.ปัตตานี เขต 2 
สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ได้ 

 

70 

เชิงคุณภาพ 

ครทูี่ลงทะเบียนเรียนผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์และได้รับการ
ตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้สามารถน าแผนการสอนไปใช้สอนไดต้ลอดจน
รับการนิเทศ  ติดตามจากต้นสังกัด 

 
 

 

6.  สถานที่ด าเนินการ 

           โรงเรียนในสังกัด  จ านวน  115  โรง 
 

7.  งบประมาณ 

 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน 5,000 บาท  (เงินห้าพันบาทถ้วน)  
รายละเอียดดังนี้  
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กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1.จัดท าและดูแลฐานข้อมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษาลงทะเบียนเรียน
ผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา
แบบออนไลน์ 

- - - - 
 

2. นิเทศ ติดตามครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา - - - - 
3. การประกวดคลิปการส่งเสริมการ
จดัการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
(5 คน× 1 วัน × 300 บาท) 
ค่าโล่พร้อมเกียรติบัตร 
ค่าวัสดุ/ถ่ายเอกสาร 

 
 

1,500 
 

2,500 
1,000 

 
 

1,500 
 
- 
- 

 
 

- 
 
- 
- 

 
 

- 
 

2,500 
1,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 1,500  - 3,500 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

     8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

       ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสพป.ปัตตานี เขต 2 ไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ได้ครบ 8 หน่วยการเรียนรู้ได้ 
     8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ครู 
ศึกษานิเทศก์ และผู้สนใจอ่ืนๆ ลงทะเบียนเรียนผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ได้ครบ 8 
หน่วยการเรียนรู้ ผ่านทางเว็บไซต์ http//cse-elearning.obec.go.th  อย่างทั่วถึง 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

      9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสพป.ปัตตานี เขต สามารถลงทะเบียน
เรียนผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ได้ครบ 8 หน่วยการเรียนรู้ได้ 
      9.2  ครูที่ลงทะเบียนเรียนผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์และได้รับการตรวจ
และประเมินแผนการจัดการเรียนรู้สามารถน าแผนการสอนไปใช้สอนได้ตลอดจนรับการนิเทศ ติดตามจาก
ต้นสังกัด  
 

                                   ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ                  
                                           (นางสาวฐิตา  วัจนาคมกุล) 

        ศึกษานิเทศก์ 
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                                  ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                          (นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์) 
                     ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 

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

                           (นางอัสน๊ะ  ค าเจริญ) 
                  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 
 
 
 
 
 

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

                       (นายณัทกร  แก้วประชุม) 
                   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  
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โครงการ   ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจ าปี พ.ศ.256๕ 
กลยุทธ์ที่  4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
พันธกิจที่ 7 จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology) และการสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ที่ 8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา 

มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล 

สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการรายงานผลอย่างเป็นระบบ และมีนวัตกรรม 

ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
จุดเน้นที่ - 
สอดคล้อง : 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 
  มาตรฐานที่ - 
  ตัวบ่งชี้ท่ี - 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม แต่ปรับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศักดิ์ชาย สังข์ไข เบอร์โทรศัพท์ 0841964642  
กลุ่ม  นโยบายและแผน สพป.ปัตตานี เขต 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล   

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ช่วยแก้ปัญหา
โรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาการมีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก ซึ่งเป็นการด าเนินงานโดย
เร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู
อย่างครบถ้วน  ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น กระบวนการสร้างความรู้จากการ
ปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน  อันจะเป็นการลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับประชาชนไทยทุกคน 
และอันเป็นการด าเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและสนองพระราชด าริ  ในการที่จะพัฒนาการศึกษา
ไทยให้เจริญก้าวหน้า  ให้ได้ 

ทั้งนี้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ โดยกลุ่มนโยบายและแผน  ได้ส ารวจข้อมูลอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมที่
ช ารุด เสียหาย ของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสังกัด พบว่า มี
อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมช ารุดเสีย ไม่สามารถใช้ส าหรับการเรียนการสอนเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมได้ 
จึงได้ท าจัดโครงการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจ าปี พ.ศ.2565  ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ ขึ้น 



 
 

~ 153 ~ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกล         
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสังกัดที่ช ารุด ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี 
 2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล           
ผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการ DLTV ในสังกัด 

2.3 เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนในโครงการ DLTV ใช้อุปกรณ์ในการจัดการศึกษาทางไกล             
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
          โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
 จ านวน 49 โรงเรียน  
     3.2  เชิงคุณภาพ 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒  
  
4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ สิงหาคม 2565 นายศักดิ์ชาย สังข์ไข 

2 แต่งคณะกรรมการด าเนินงาน สิงหาคม 256๕ นายศักดิ์ชาย สังข์ไข 
3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน กันยายน 2565 คณะท างาน 
3 ด าเนินโครงการตามกิจกรรม กันยายน 2565 คณะท างาน 
4 สรุปผล/รายงานโครงการ กันยายน 2565 คณะท างาน 
 
5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่แจ้งความ
ประสงค์การซ่อมอุปกรณ์รับสัญญานดาวเทียมที่ช ารุดเสีย  

 
6 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ   
ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สามารถจัดการเรียนรู้
ด้วยสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
           1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

 2. โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
จ านวน 6 โรงเรียน 
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7.  งบประมาณ 
 จากส านักงานคณะกรรมการศึกษาขันพ้ืนที่ฐาน จัดสรรการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจ าปี พ.ศ.256๕ จ านวน  34,800 บาท (เงินสามหมื่นสี่พันแปดร้อย 

บาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้ 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะกรรมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(6 คน x 1 มื้อ ป ๓๕ บาท) 

 
 

210 

 
 

- 

 
 

210 

 
 

- 

รวมกิจกรรมที่ ๑ 210 - 210 - 
๒. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์ การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนในสังกัด 
ที่ช ารุดหาย  

27,490 
 

- - 
 
 

27,490 

รวมกิจกรรมที่ ๒ 27,490 - - 27,490 
๓. ลงพื้นที่ด าเนินการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)        
ค่าเบี้ยเลี้ยง (6 คน x 120 บาท x 5 วัน)       
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (5 วัน x 700บาท)              

 
 

3,600 
3,500 

 
 

3,600 
- 

 
 

- 
3,500 

 
 

- 
- 

รวมกิจกรรมที่ 3 7,100 3,600 3,500 - 
รวมงบประมาณ 34,800 3,600 3,710 27,490 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ๘.๑ ปัจจัยความเสี่ยง    -ไม่ม-ี 
          ๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง   -ไม่มี- 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่แจ้งความประสงค์ซ่อมอุปกรณ์
รับสัญญานดาวเทียมที่ช ารุดเสีย จ านวน 6 โรงเรียน สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการจัดการ
เรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
 
 

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

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 
 

 
                      ลงชื่อ..................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                              (นางช่อผกา บุญแนบ) 
             ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 
  

    
 

                 ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              ( นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 
 
 

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

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 




