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คํานํา 

 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 เลมนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือสรุปผลการดําเนินงานการบริหารจัดการ ปงบประมาณ 2564            
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ท่ีชวยผนึกกําลังท่ีจะผลักดันขับเคลื่อนกลยุทธสูความสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีวางไว พรอมท้ัง              

รวมจัดทําเอกสารฉบับนี้เสร็จสมบูรณอันเปนประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาตอไป 
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คณะผูจัดทํา 



 

 สวนที่  1 

สภาพทั่วไป 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  หมูท่ี 2 บริเวณโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร 

ถนนสุขยางค ตําบลบันนังสตา อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 

 http://www.yala2.go.th 

  E-mail address: yala2_goth@hotmail.com , yala2.go.th@gmail.com  

  หมายเลขโทรศัพท  073- 289412  

   โทรสาร    073- 289165  

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

   นายอาดุลย พรมแสง   08-6287-8686  

   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2   

   นายสมคิด หาแกว   06-2689-9928 

   นายตอฮีรน หะยีเลาะแม  08-9596-7238 

   นางสาวรัชดา ทองสุข   09-8270-7791 
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สภาพทางภูมิศาสตรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

 ดานการปกครอง 

ครอบคลุมเขตการปกครองในทองท่ี 3 อําเภอ 15 ตําบล 118 หมูบาน และมีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินประกอบดวย เทศบาล 4 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 13 แหง 

 ดานภูมิประเทศ 

สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กระจายอยูในพ้ืนท่ี 1,580 ตาราง

กิโลเมตร คิดเปนสัดสวนปริมาณ 2 ใน 6 ของพ้ืน ท่ีจั งหวัดยะลา พ้ืน ท่ีสวนใหญ  มีลักษณะเปนภู เขา  

ปกคลุ มด วยป าด งดิบ  โดย มี เทื อก เขาสั น กาลาคีรี  เป นแนว ก้ันพรมแดนระหว างป ระเทศไทยกับ 

ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมีภูมิประเทศท่ีสําคัญ คือ เทือกเขาตะโละเว อยูทางทิศตะวันตก ก้ันระหวางอําเภอ

ยะหากับบันนังสตา เทือกเขากาโสด อยูทางทิศใตก้ันระหวางอําเภอธารโตกับอําเภอบันนังสตา เทือกเขาฮาลา-บา

ลา อยูทางทิศตะวันออก ก้ันระหวางอําเภอบันนังสตา กับอําเภอศรีสาคร  

 ดานสังคมวัฒนธรรม 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีประชากร 3 อําเภอ ในสวน 

ของการบริห ารจัดการประชากรวัย เรียนอายุ ระหว าง 3  – 18  ป  จํ านวน  42 ,416 คน  เป น ท่ี ท่ี มี 

ความหลากหลายดานสังคม วัฒนธรรม ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม  

ศาสนสถาน 

- มัสยิด  116  แหง 

- วัด/สํานักสงฆ  17  แหง 

ภาษา 

ประกอบดวย ภาษาไทย ภาษามลายูทองถ่ิน และภาษาจีน 

จากสภาพแวดลอมท้ังดานภูมิประเทศท่ีทุรกันดาร ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม  

การปกครองท่ีมีสถานการณรุนแรง ประชาชนชาวไทยยังมีฐานะยากจน เศรษฐกิจประกอบกับการขาดแคลนโครงสราง

พ้ืนฐาน ลวนเปนอุปสรรคสําคัญในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติแตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา 

เขต 2 ยังคงมุงม่ันจัดการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนใหท่ัวถึงและมีคุณภาพ ท้ังนี้ เพ่ือความเจริญกาวหนาของ

ประเทศในสวนรวมตามปณิธานท่ีวา เราจะทําในสิ่งท่ีบุคคลอ่ืนเห็นวายากใหสําเร็จ 

ขอมูลการจัดการศึกษาในภาพรวมของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1. ลักษณะการจัดการศึกษา 

สืบเนื่องจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เปนพ้ืนท่ีมีสภาพแวดลอม 

ท้ังดานกายภาพและดานสังคม วัฒนธรรม ท่ีเปนเอกลักษณ กลาวคือ ประชากรมีความหลากหลายทางภาษา 

ศาสนา วัฒนธรรม ดังนั้น แนวทางการจัดการศึกษาจึงตองใหสอดคลองกับสภาพของสังคม ทองถ่ิน  

ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ไดจัดการศึกษาใน 4 ลักษณะ คือ 

 การจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีเปดการเรียนการสอนวิชาสามัญ จะเปนโรงเรียนท่ัว ๆ ไปของรัฐ

เห มื อน กั บ พ้ื น ท่ี อ่ื น  ๆ  ขอ งป ระ เท ศ  เป ด ส อน ระดั บ ชั้ น ป ระถม ศึ กษ า ชั้ น มั ธยม ศึ กษ าตอน ต น  
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แตมีสถานศึกษาท่ีจํานวนหนึ่งจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา โดยมีวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม 

เปนผูสอนในโรงเรยีนของรัฐจํานวน 68 โรงเรียน 

2. สภาพการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีหนวยงานท่ีจัดการศึกษาประกอบดวย 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน (โรงเรียนเอกชน) 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ (โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน) โดยการจัดการศึกษาตั้งแตระดับกอน

ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนตน จําแนกตามรายละเอียดดังนี้ 

 2.1 สถานศึกษา 

 2.1.1 จํานวนสถานศึกษาจําแนกตามสังกัด  

 สังกัด สพฐ. (รวมสาขา)  68 โรง 

 สังกัด ตชด.      2 โรง 

 รวมท้ังสิ้น    70 โรง 

2.1.2 จํานวนสถานศึกษาจําแนกตามขนาด และประเภท รายอําเภอ(เฉพาะสังกัด สพป.ยล.2) 

 

อําเภอ 

จํานวนสถานศึกษาจําแนกขนาด และประเภท 

รวม ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

ประถม ขยายโอกาส ประถม ขยายโอกาส ประถม ขยายโอกาส 

บันนังสตา 13  16 3 1  33 

ยะหา 4  20 2 1  27 

กาบัง 1  4 2  1 8 

รวม 18  40 7 2 1 68 
 

หมายเหตุ  โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวนนักเรียน   นอยกวา  120 คน 

              โรงเรียนขนาดกลาง จํานวนนักเรียน    121 – 500 คน 

              โรงเรียนขนาดใหญ จํานวนนักเรียน     501 คนข้ึนไป   
 

 2.2 นักเรียน 

 2.2.1 ประชากรจําแนกตามกลุมอายุ  3 – 18 ป จํานวน   42,416  คน 

  การใหบริการทางการศึกษาครอบคลุมทองท่ี 3 อําเภอ คือ บันนังสตา ยะหา กาบัง 

 2.2.2 จํานวนนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 และนักเรียนในเขต

บริการ (สพฐ.) จําแนกตามระดับการศึกษา รวมท้ังสิ้น   15,108   คน 

  - ระดับกอนประถมศึกษา     3,328  คน 

  - ระดบัประถมศึกษา     11,388  คน 

  - ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้        392  คน 



 

4 
 

 

 2.2.3 จํานวนนักเรียนจําแนกตามกลุมพิเศษ 

 - นักเรียนพิการ (สังกัด สพฐ.)       641 คน 

 - นักเรียนดอยโอกาส   (สังกัด สพฐ.)            11,128 คน 

     ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน นักเรียน 

1. จํานวนนกัเรียนในความรับผิดชอบ (โรงเรียนสังกัด สพฐ.) 

ระดับการศึกษา จํานวน

หองเรียน 

ปการศึกษา 2563 

ชาย หญิง รวม 

กอนประถมศึกษา 184 1,677 1,651 3,328 

ประถมศึกษา 459 5,886 5,502 11,388 

มัธยมศึกษาตอนตน 25 208 184 392 

รวมท้ังส้ิน 668 7,771 7,337 15,108 
 

 

2. จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับการศึกษาและเพศ (ตามอําเภอ) ปการศึกษา 2563 

สังกัด สพฐ. 

ลําดับ อําเภอ กอน

ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตอนตน 

รวมท้ังส้ิน 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 บันนังสตา 561 619 2,412 2,290 49 43 3,022 2,952 

2 ยะหา 750 710 2,405 2,222 42 31 3,197 2,963 

3 กาบัง 366 322 1,069 990 117 110 1,552 1,422 

รวมท้ังส้ิน 1,677 1,651 5,886 5,502 208 184 7,771 7,337 
 

 

 

สังกัด ตชด. 

ลําดับ อําเภอ 

กอน

ประถมศึกษา 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา

ตอนตน 
รวมท้ังส้ิน 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 ยะหา  21 12 51 56 - - 72 69 

   2     บันนังสตา 14 6 36 28 - - 50 34 

รวมท้ังส้ิน 35 18 87 84 - - 122 103 

  

  ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ครู หมายถึง บุคลากรท่ีทําการสอนซ่ึงปฏิบัติงานในสถานศึกษา มีท้ังขาราชการ พนักงานราชการ ครูอัตรา

จางชั่วคราว วิทยากรสอนศาสนา และลูกจางประจํา รายละเอียด ดังนี้ 
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บุคลากรจําแนกตามเพศ 

ท่ี ประเภท ชาย หญิง รวม 

1 ผูอํานวยการสถานศึกษา 36 31 67 

2 รองผูอํานวยการสถานศึกษา 5 8 13 

3 ครูผูสอน 136 613 749 

4 พนักงานราชการ 94 227 321 

5 วิทยากรสอนศาสนารายชั่วโมง 3 7 10 

6 วิทยากรแบบเขม 54 89 143 

7 ลูกจางประจํา 18 - 18 

8 ลูกจางประจํา (สํานักงานฯ) 2 - 2 

9 ลูกจางชั่วคราว 101 80 181 

รวม 449 1,055 1,504 

 

บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

ท่ี กลุม/หนวย/ศูนย 
ขาราช 

การ 

บุคลากรอ่ืน/ 

ลูกจางประจํา/

ลูกจางช่ัวคราว 

ชวย สพป.ยล./

หนวยงานอ่ืน 
รวม 

1 ผอ.สพป. 1 - - 1 

2 รอง ผอ.สพป. 3 - - 3 

3 อํานวยการ 3 18 2 23 

4 บริหารการเงินและสินทรัพย 4 3 5 12 

5 บริหารงานบุคคล 10 - 2 12 

6 สงเสริมการจัดการศึกษา 4 2 1 7 

7 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 9 - 2 11 

8 นโยบายและแผน 3 1 3 7 

9 หนวยตรวจสอบภายใน 1 - 1 2 

10 สงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

1 1 2 4 

11 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 - 2 3 

12 กลุมกฎหมายและคดี 1 - - 1 

รวม 41 25 20 86 
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สวนที่  2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 

วิสัยทัศน 

             “เปนองคกรคุณภาพท่ีทันสมัย ผูเรียนเปนคนดี คนเกง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21” 

คํานิยาม 

     เปนองคกรคุณภาพ หมายถึง องคกรท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มีผลการดําเนินงาน 

บรรลุเปาหมายท่ีสําคัญดังนี้ 

 1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีมีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายของมาตรฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในระดับ 

ดีมากข้ึนไป 

 2. สถานศึกษาทุกแหงมีคุณภาพตามมาตรฐาน ผานเกณฑการประเมินในระดับดีเลิศข้ึนไป 

 3. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ 

     ท่ีทันสมัย หมายถึง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทุกแหงนําและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ การจัดการเรียนการสอน 

     ผูเรียนเปนคนดี หมายถึง ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และคานิยมท่ีดีงามบนพ้ืนฐานความเปนไทย 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเปนจุดเนน ดังนี้ 

 1. มีความจงรัก ภักดีตอสถานบันหลักของชาติ มีความเปนพลเมืองท่ีดี 

 2. ความมีวินัย ความซ่ือสัตย จิตสาธารณะ 

3. การอยูรวมกันอยางมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 

4. มีสุขภาวะท่ีสมบูรณ ท้ังทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปญญา 

     ผูเรียนเปนคนเกง หมายถึง ผูเรียนมีความรู ความสามารถ ทักษะตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ 

มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 

     มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง ผูเรียนถึงพรอมดวยทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย

ทักษะท่ีเรียกตามคํายอวา 3Rs + 8Cs ดังนี้ 

 3Rs ประกอบดวย 

    1. อานออก (Reading)     

    2. เขียนได (WRiting)     

    3. คิดเลขเปน (ARithmetics) 
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 8Cs ประกอบดวย 

    1. ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking and Problem 

Solving) 

    2. ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 

    3. ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross-cultural Understanding) 

    4. ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนาํ (Collaboration Teamwork and Leadership) 

    5. ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศและรูเทาทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) 

    6. ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) 

    7. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills) 

    8. ความมีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย (Compassion) 

 

พันธกิจ 

 1. เสริมสรางความม่ันคงตอสถาบันหลักของชาติ  และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   

 2. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย ความซ่ือสัตย จิตสาธารณะ การอยูรวมกันอยางมีความสุข 

ในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเปนพลเมืองท่ีดี 

 3. พัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ ทักษะตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ  

มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 

 4. สรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนทุกคน เขาถึงบริการการศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 5. พัฒนาศักยภาพ ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการสูองคกรคุณภาพท่ีทันสมัย 
 

 

เปาประสงคหลัก 

 1. ผูเรียนมีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีความเปนพลเมืองท่ีดี 

 2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย ความซ่ือสัตย จิตสาธารณะ การอยูรวมกันอยางมีความสุข 

ในสังคมพหุวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย  

 3. ผูเรียนมีความรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน  

มีทักษะการเรียนรูท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  

 4. ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคน เขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม

 5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ 

 6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานและทันสมัย                    

และทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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ประเด็นกลยุทธ 

 1. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง 

 2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

 3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

 4. สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 6. พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการ 

หลักการทํางาน 

รวดเร็ว ถูกตอง โปรงใส ใสใจบริการ 

Fast – Correct - transparent - Service mind 

 

เงื่อนไขความสําเร็จ 

     1. เรงระดมสรางความตระหนักเก่ียวกับการดําเนินงานดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหแกบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

    2. บุคลากรทุกภาคสวนใหความรวมมือ สงเสริม สนับสนุน ในการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ 

    3. นําเทคโนโลยี นวัตกรรมและสื่อมัลติมีเดีย มาใชในกระบวนการเรียนการสอน การบริหารอยางท่ัวถึง 

ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 

 

คานิยมรวม 

จิตบริการ  สานความรวมมือ มุงสูผลสัมฤทธิ์ ยึดติดธรรมาภิบาล 

   1. จิตบริการ หมายถึง มีจิตสํานึกการบริการ ดวยการลงมือปฏิบัติจริง มุงสูเปาหมาย การบริการเปนเลิศ 

ดวยการคิดบวก ปฏิบัติงานบริการดวยความจริงใจอยางมืออาชีพ มุงปฏิบัติจริงเพ่ือนําไปสูการเปนหนวยงาน

ราชการท่ีมีการใหบริการท่ีเปนเลิศ 

   2. สานความรวมมือ หมายถึง บุคลากรท่ีเก่ียวของในดานการศึกษาทุกภาคสวนใหความรวมมือ สงเสริม 

สนับสนุน ในการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ 

   3. มุงสูผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผูเรียนเพ่ือใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงข้ึน 

   4. ยึดติดธรรมาภิบาล หมายถึง บริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยอยูบนพ้ืนฐานของหลักสําคัญ 

6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ  

และหลักความคุมคาคุมทุน 

 



 

9 
 

 

 

 

ภาพแหงความสําเร็จ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีสมรรถนะในการบริหารจัดการสูง นําสู 

การบริการท่ีเปนเลิศ สถานศึกษามีความเขมแข็ง ครูมีความเปนมืออาชีพ ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษา 

อยางท่ัวถึง นักเรียนมีความรูและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รักการเรียนรู ดําเนินชีวิต 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐานความเปนไทย พรอมกาวสูสากล 

 

นโยบาย 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

นโยบายขอท่ี 1 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์  

นโยบายขอท่ี 2  พิชิตอานเขียน 

นโยบายขอท่ี 3 โรงเรียนนาอยู 

นโยบายขอท่ี 4 เชิดชูคุณธรรม 

นโยบายขอท่ี 5  นอมนําหลักปรัชญาฯ 

นโยบายขอท่ี 6 สงเสริมภาษาสูสากล 

นโยบายขอท่ี 7  ผลงานประจักษชัด 

นโยบายขอท่ี 8  เรงรัดนิเทศภายใน 

นโยบายขอท่ี 9 ใสใจระบบประกัน 

นโยบายขอท่ี 10  สรางสรรคความรวมมือ 

นโยบายขอท่ี 11  ฝกปรือความพรอมปฐมวัย 

นโยบายขอท่ี 12  กาวไกลเทคโนโลย ี
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สรุปผลการดําเนินงานตามจุดเนน แนวทาง/มาตรการ ตัวช้ีวัด  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นกลยุทธท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง 

เปาประสงค  

   1. ผูเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

   2. ผูเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ี

พึงประสงค มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อด

ออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   3. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความ

ม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร 

และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาผูเรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปนพลเมืองท่ีดีมีวิถี

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แนวทางการดําเนินการ ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 

ผล  

ป 2564 

1.เสริมสรางความม่ันคงของสถาบัน

หลักของชาติ   

 1.1 สงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ

สถาบันหลักของชาติ   

 1.2 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําผลิตสื่อ

เก่ียวกับสถาบันหลักของชาติ 

 1.3 สงเสริมใหสถานศึกษาจัด

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู

เก่ียวกับสถาบันหลักของชาติ 

2.สงเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข  

 2.1 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา

โรงเรียนเปนสภานักเรียนตนแบบ 

 

1. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก

ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก

ถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิด      

ท่ีถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรม 

อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 

รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคม

โดยรวม ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม     

โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

 3. จํานวนสถานศึกษาท่ีนอมนําพระบรม   

ราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 

 

รอยละ 

100 

 

 

 

รอยละ 

90 

 

 

 

 

 

รอยละ 

100 

 

รอยละ 

100 

 

 

 

รอยละ 

90 

 

 

 

 

 

รอยละ 

100 
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  แนวทางการดําเนินการ ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 

ผล  

ป 2564 

2.2 สงเสริมการพัฒนาโรงเรียนสู

โรงเรียนประชาธิปไตยตนแบบท่ียั่งยืน 

2.3 สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนจัด

กิจกรรมเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย

และรวมกับชุมชน หนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา

ลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ี

กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. จํานวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศ

สิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูให

ผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก

ของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ี

ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 

จริยธรรม 

 5. รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี

วินัย ซ่ือสัตย และมีจิตสาธารณะ สามารถอยู

รวมกันอยางมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 

มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและมีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย 

 

 

 

 

 

รอยละ 

100 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 

100 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 

100 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 

100 

 

 

 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจ ในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

แนวทางการดําเนินการ ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 

ผล  

ป 2564 

  1. เสริมสรางใหผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจ ทักษะการปองกันตนเอง

จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

 2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ

จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมี

ความรู ความเขาใจเก่ียวกับภัยคุกคาม

ท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงภัยจาก 

ยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม 

ในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย 

อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและ

ภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบ  

1. รอยละของผูเรยีนมีความรู ความเขาใจ 

และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 

ทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน 

ภัยจากยาเสพติดความรุนแรง การคุกคาม  

ในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย

อาชญากรรมไซเบอรและภัยพิบัติตาง ๆ      

เปนตน 

รอยละ 

100 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 

100 
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แนวทางการดําเนินการ ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 

ผล  

ป 2564 

ใหม ตลอดจนรูจักวิธีการปองกัน และ

แกไขหากไดรับผลกระทบจากภัย

ดังกลาว 

  3. มีมาตรการและแนวทางการ

ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

  4. จัดสภาพแวดลอมภายใน

สถานศึกษาใหมีความม่ันคงปลอดภัย 

   

 

ประเด็นกลยุทธที ่2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

เปาประสงค  

 1. ผูเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการตามความถนัดและความสนใจ นําไปสูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เปน

นักคิด เปนผูสรางนวัตกรรมเปนนวัตกร 

 2. ผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญาและวินัย ผาน

กิจกรรมและการจัดประสบการณท่ีหลากหลาย 

แนวทางการดําเนินการ ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 

ผล  

ป 2564 

1.จัดกิจกรรมการแขงขันทักษะทาง

วิชาการในระดับโรงเรียน ระดับ

เครือขาย เขตพ้ืนท่ี  

2.สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนเขารวม

กิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาการใน

ระดับตางๆ 

3.สงเสริมการจัดทําหลักสูตรระยะสั้น 

เพ่ือพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถ

พิเศษเฉพาะดาน 

1. รอยละของผูเรียนมีความเปนเลิศทางดาน

วิชาการ มีทักษะความรูท่ีสอดคลองกับทักษะ

ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

2. รอยละของนักเรียนท่ีเขารวมงานแขง

ทักษะวิชาการในระดับตางๆ 

3. รอยละของนักเรียนท่ีไดรับรางวัลในการ

แขงขันทักษะทางวิชาการ 

รอยละ 

100 

 

 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

 

 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 
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กลยุทธท่ี 2  พัฒนาสมรรถนะผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

แนวทางการดําเนินการ ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 

ผล  

ป 2564 

1.พัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการอาน

การเขียนและการคิดคํานวณ 

2.พัฒนานักเรียนใหมีทักษะการคิด

วิเคราะห คิดสังเคราะห 

3.พัฒนานักเรียนใหมีทักษะการสื่อสาร 

4.พัฒนานักเรียนใหมีทักษะการใช

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 

5.สงเสริมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค

ในการสรางนวัตกรรม 

6.สรางการรับรูใหกับครูเรื่องการวัดและ

ประเมินผลตามแนว PISA 

7.พัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผล

ใหสอดคลองตามแนว PISA 

8.สงเสริมใหครูนํารูปแบบการประเมินผล 

PISA Online มาใชในระดับสถานศึกษา 

1. รอยละของผูเรียนท่ีอานออกเขียนได  

อานคลองเขียนคลอง คิดเลขเปนและมีนิสัย

รักการอานเพ่ิมข้ึน 

2. รอยละของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผาน

การประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรู

เรื่องการอาน (Reading Literacy) ดานการ

รูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical 

Literacy) และดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร 

(Scientific Literacy) ตามแนวทางการ

ประเมิน PISA 

3. รอยละของสถานศึกษาทุกระดับมีการจัด

การศึกษาตามหลักสูตร มุงพัฒนาผูเรียนให

มีคุณลักษณะและทักษะการ 

เรียนในศตวรรษท่ี 21 

รอยละ 

100 

 

รอยละ 

90 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 

100 

 

N/A 

 

 

รอยละ 

90 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 

100 

 

 

 

 

ประเด็นกลยุทธที ่3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

เปาประสงค  

 1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการพัฒนาท่ีสอดคลองกับแนวโนม 

การพัฒนาของประเทศ  

 2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถท่ีสอดคลองกับทักษะ 

ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุ

วัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสมในแตละชวงวัยและนําไปปฏิบัติได 

 3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 

 4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํามีทักษะอาชีพท่ีสอดคลอง

กับความตองการของประเทศ   

 5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถ

ดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 
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 6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรูหรือ

ผูอํานวยการการเรียนรู 

 7. ครู มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเปนแบบอยางดานคุณธรรมและจริยธรรม
  

 

 

 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญาและวินัย  

ผานกิจกรรมและการจัดประสบการณท่ีหลากหลาย 

แนวทางการดําเนินการ ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 

ผล  

ป 2564 

1. พัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัยมีความพรอมดาน

รางกาย อารมณ สังคม สติปญญาเพ่ือท่ีจะเขารับ

การพัฒนาการเรียนรูในระดับท่ีสูงข้ึน 

2. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัด

สภาพแวดลอมท้ังในและนอกหองเรียนใหเอ้ือตอ

การพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

3. สงเสริม สนับสนุนใหสถนศึกษาจัดการเรียนรู

ระดับปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

4. สงเสริมการสรางความรูความเขาใจแกพอแม 

ผูปกครองเก่ียวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยท่ีถูกตอง

ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 

5. พัฒนาและนํารูปแบบจัดประสบการณมาใชใน

การพัฒนาเด็กปฐมวัย  

6. ขยายผลการจัดประสบการณใหเด็กปฐมวัย

ตามแนวโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยให

ครบทุกโรงเรียน 

1. รอยละของเด็กปฐมวัยท่ีมี

พัฒนาการดานรางกาย อารมณ 

จิตใจ สังคม สติปญญาและวินัย 

รอยละ 

100 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 

86 
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กลยุทธท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 และการพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามมาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินการ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผล  

ป 2564 

1.สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให

เหมาะสม สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 

2.สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนให

ผูเรียนปฏิบัตจิริง อาทิ การสอนแบบโครงงาน  

3.สงเสริมการพัฒนาระบบการวัดผลและ

ประเมินผลผูเรียนโดยเนนการจัดทําคลังขอสอบ

ระดับเขตพ้ืนท่ี 

4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการ

วิเคราะหผลการทดสอบท่ีผานมาและใหโรงเรียน

นําไปพัฒนา 

5.จัดใหมีการประเมินพัฒนาการผูเรียนท้ัง 4 

ดาน และนําผลการทดสอบ ไปวิเคราะหและ

พัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 

6. สงเสริมการจัดเวทีวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู

ท้ังภายในและภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

7.สงเสริมการพัฒนาสื่อแหลงเรียนรู 

1. รอยละของผูเรียนทุกระดับมี

สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร 

มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 (3R8C) 

 2. รอยละของผูเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีคะแนน

ผลการทดสอบความสามารถ

พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผาน

เกณฑท่ีกําหนด 

 3. รอยละของผูเรียนท่ีมี

คะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

(O-NET) มากกวารอยละ 50 

ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากป

การศึกษาท่ีผานมา 

ตั้งแตรอยละ 

70 ข้ึนไป 

(ระดับดี) 

 

มากกวา 

รอยละ 55 

 

 

 

มากกวา 

รอยละ 55 

 

N/A 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

กลยุทธท่ี 3  พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง

มีความสุข 

แนวทางการดําเนินการ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผล  

ป 2564 

1. สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา

เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูอิงสมรรถนะ 

และเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมา

อาชีพ 

2. พัฒนารายวิชาท่ีสงเสริมการศึกษาตอและการ

ประกอบอาชีพ 

3. สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะ

อาชีพควบคูกับวิชาสามัญ  

 

 

1. รอยละผูเรียนท่ีจบการศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 มีทักษะการ

เรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและ

การมีงานทําตามความถนัด 

และความตองการของตนเอง  

มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของประเทศ 

วางแผนชีวิตและวางแผน

ทางการเงินท่ีเหมาะสม  

รอยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 
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แนวทางการดําเนินการ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผล  

ป 2564 

4. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรู

แกผูเรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพท่ีตนเอง

ถนัด 

5. สงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับประทาน

อาหารตามหลักโภชนาการ และเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานของอนามัย 

6. สงเสริมการจัดกิจกรรมดานการกีฬา การออก

กําลังกาย และการสรางสุขภาวะท่ีดีสามารถ

ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและ

จิตใจ 

7. สถานศึกษามีระบบการปองกันและแกไข

ปญหาในสถานศึกษา 

และนําไปปฏิบัติได 

2. รอยละของผูเรียนมีทักษะ

พ้ืนฐานในการดํารงชีวิต 

สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได

อยางมีความสุข มีความยืดหยุน

ทางดานความคิด สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใต

สังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม 

3. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพใน

การจัดการสุขภาวะของตนเอง

ใหมีสุขภาวะท่ีดีสามารถ

ดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ัง

ดานรางกายและจิตใจ 

 

รอยละ 70 

(ระดับดีข้ึน

ไป) 

 

 

 

 

รอยละ 60  

ข้ึนไป  

(ทุกดาน) 

 

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

 

N/A 

 

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ มีคุณภาพ และความ

เช่ียวชาญในวิชาชีพ 

แนวทางการดําเนินการ ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 

ผล  

ป 2564 

รายละเอียดดังแนบ 1. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน 

“Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรูหรือ

ผูอํานวยการการเรียนรู 

2. รอยละขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับ

การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

3. รอยละขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แลกเปลีย่นเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

และการพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) 

รอยละ 

50 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 
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แนวทางการดําเนินการ 

1.สงเสริม สนับสนุนใหครู ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment)     

เพ่ือวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร 

2.จัดใหมีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ท่ีเชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 

3.ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรืออ่ืน ๆ จัดทําหลักสูตรการพัฒนาคร ู         

และบุคลากรทางการศึกษาใหตรงตามความตองการและความขาดแคลน 

4.สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเขารับการพัฒนาตามหลักสูตรท่ีกําหนดท่ีเชื่อมโยง

ความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 

5.สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community: PLC) 

6.สงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy)             

การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 สอดคลองกับภารกิจ           

และหนาท่ีของตน 

7.สงเสริม พัฒนา และยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ โดยใชระดับการพัฒนาทางดาน

ภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 

8.สงเสริมและพัฒนาครูใหสามารถออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับการวัดประเมินผลท่ีเนน

ทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

9.สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความแตกตาง (Differentiated 

Instruction) 

10.สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะ

การคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 

11.สงเสริมและพัฒนาครู ใหมีความรูความสามารถจัดการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ 

12.สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียน

แตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ  

13.สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผานระบบ Online และแบบ Face - to - 

Face Training 

14.ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ใหสอดคลองกับความมุงหมาย และหลักการจัดการศึกษาขอกําหนดดานคุณภาพ และแผนการศึกษา

แหงชาติ 

15.นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาท้ังระบบ ตั้งแตการจัดทําฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
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    15.1 พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผานระบบดิจิทัล เพ่ือใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

    15.2 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาท่ีขาดแคลน เชน การพัฒนาทักษะการคิด           

ข้ันสู ง การจัดการศึกษาสํ าหรับผู เรียน ท่ี มีความตองการจําเปน พิ เศษ และผู เรียน ท่ี มีความแตกตาง                  

    15.3 สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องผาน

ระบบดิจิทัล 

    15.4 พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท          

ท้ังระบบ 

    15.5 พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร (Coding) 

16.สงเสริม พัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

กลยุทธท่ี 5 เสริมสรางขวัญกําลังใจ ความกาวหนาและความปลอดภัยในทรัพยสิน 

แนวทางการดําเนินการ ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 

ผล  

ป 2564 

1. สงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ เพ่ือเสริมสราง

ขวัญกําลังใจในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

2. ยกยองเชิดชูเกียรติผูบริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

3. สงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพผูบริหาร ครู

และบคุลากรทางการศึกษา 

1. รอยละขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ไดรับการ

ยกยองเชิดชูเกียรติ ความกาวหนา

ทางวิชาชีพ 

รอยละ 

100 

 

 

 

 

รอยละ 

100 

 

 

 

 

 

ประเด็นกลยุทธที ่4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

เปาประสงค  

 1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals for 

Sustainable Development) 

 2. สถานศึกษากับองคกรปกครองทองถ่ิน ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับพ้ืนท่ี รวมมือ          

ในการจัดการศึกษา 

 3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ี 

 4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง          

โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา 

 5. งบประมาณเพ่ือเปนคาใชจาย และงบลงทุนแกสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพ่ือใหสถานศึกษา

บริหารงานจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 6. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือใหผูเรียนไดมีโอกาสเขาถึงบริการดาน

การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันสิทธิการไดรับการศึกษาท่ีมี

คุณภาพของประชาชน 

กลยุทธท่ี 1 สรางโอกาสใหประชากร วัยเรียนทุกคน ในเขตบริการ เขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยาง

ท่ัวถึงและเทาเทียม 

แนวทางการดําเนินการ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผล  

ป 2564 

1. จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน (0-6 

ป) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี  

2. จัดทําแผนการรับนักเรียนทุกระดับ

รวมมือกับองคกรปกครอง ชุมชน 

เอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของระดับ

พ้ืนท่ี  

3. ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได

เขาถึงการบริการการเรียนรูไดอยาง

ท่ัวถึง ครบถวนรวมกับองคกรปกครอง

ระดับพ้ืนท่ี  

4. จัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน 

เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล ศึกษา 

วิเคราะห เพ่ือวางแผนการจัดบริการการ

เรียนรูใหแกผูเรียน 

5. สรางระบบบริหารศูนยเฉพาะกิจ

คุมครองและชวยเหลือนักเรียน ให

เขมแข็งพรอมประสานกับเครือขาย

โรงเรียนในการดูแลนักเรียน 

1.รอยละของประชากรวัยเรยีนท่ี

เขารับการศึกษาในแตละระดับ

การศึกษา  

2.รอยละของนักเรียนออก

กลางคันลดลง 

3.รอยละของสถานศึกษาท่ีมี

ระบบฐานขอมูลประชากรวัย

เรียนและสามารถนํามาใชในการ

วางแผนจัดการเรียนรูใหแก

ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. รอยละของสถานศึกษามีระบบ

การดูแลชวยเหลือและคุมครอง

นักเรียนและการแนะแนวท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 100 

 

 

รอยละ 90 

 

รอยละ 100 

 

 

 

 

รอยละ 70 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 100 

 

 

- 

 

รอยละ 100 

 

 

 

 

รอยละ 100 

(มีระบบการ

ดูแลชวยเหลือ

และคุมครอง

นักเรียน 

มีการแนะ

แนว) 
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กลยุทธท่ี 2 การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ใหมีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบท

ของพ้ืนท่ี 

แนวทางการดําเนินการ ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 

ผล  

ป 2564 

1. จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาใหมีคุณภาพใน

ดานตาง ๆ  

    1.1 มาตรฐานดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่ง

อํานวยความสะดวก  

    1.2 มาตรฐานดานครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  

    1.3 มาตรฐานดานระบบความปลอดภัยของ

สถานศึกษา  

    1.4 มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล Digital 

Technology 

2. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับ

ตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาด

เล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ใหมีคุณภาพ 

และตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยเนนสถานศึกษา

ระดับตําบลโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนท่ีหางไกล 

และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ 

3. สงเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน

สถานศึกษาในทุกมิติ 

1. รอยละของสถานศึกษาไดรับการ

พัฒนาใหมีมาตรฐานอยาง

เหมาะสมตามบริบท ดานประเภท 

ขนาด และพ้ืนท่ี 

รอยละ 

100 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธท่ี 3 สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการดําเนินการ ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 

ผล  

ป 2564 

1. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบ

โครงขายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ 

และมีความปลอดภัยสูง 

2. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาใชเทคโนโลยี

การเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน (Distance Learning Technology: 

DLT) 

1. รอยละของสถานศึกษา มี

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

2. รอยละของสถานศึกษามีการ

เรียนการสอนทางไกลดวยระบบ 

DLIT, DLTV   

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 
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ประเดน็กลยุทธที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค  

 1. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภค ท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม  

 2. สถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาจัดทําระบบสารสนเทศการเก็บขอมูลดานความรู เรื่อง ฉลากสี

เขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม ฯลฯ และสามารถนํามาประยุกตใชในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 

 3. สถานศึกษามีการจัดทํานโยบายจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ การผลิตและบริโภคสูการ

ลดปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา 

 5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเปนหนวยงาน

ตนแบบสํานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือใหมีบริบทท่ีเปนแบบอยางเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรูของ

นักเรียนและชุมชน 

 6. สถานศึกษา มีนโยบายสงเสริมความรูและสรางจิตสํานึกและจัดการเรียนรูการผลิตและบริโภคท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม  

 7. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการทํานโยบายการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

กลยุทธท่ี 1 เสริมสรางจิตสํานึกใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติและ  มีคุณภาพชีวิตท่ีเปน

มิตรกับส่ิงแวดลอม 

แนวทางการดําเนินการ ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 

ผล  

ป 2564 

1.เสริมสรางจิตสํานึกใหผูเรียนมี

ความรับผิดชอบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติ และมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2.สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา 

จัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม 

และการประยุกตใช ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 

3.สงเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม

และบูรณาการสาระการเรียนรูและ

แผนการจัดการเรียนรูเรื่องการผลิต

และบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4.การพัฒนาบุคลากรระดับเขต

พ้ืนท่ี/สถานศึกษา 

1. รอยละของสถานศึกษามีนโยบายและจัด

กิจกรรมใหความรู ท่ีถูกตองและสรางจิตสํานึก

ดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

นําไปปฏิบัติใชท่ีบานและชุมชน เชน การสงเสริม

อาชีพท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมี

จากปุยและยาฆาแมลง  

 2. รอยละของสถานศึกษามีการนําขยะมาใช

ประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพ่ือลด

ปริมาณขยะและมีสงเสริมการคัดแยกขยะใน

ชุมชนเพ่ือลดปริมาณคารบอนท่ีโรงเรียนชุมชน 

 3. รอยละของสถานศึกษามีการบูรณาการเรื่อง

การจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนําขยะมา

ใชประโยชนรวมท้ังสอดแทรกในสาระการเรียนรู

ท่ีเก่ียวของ 

รอยละ 

100 

 

 

 

 

รอยละ 

50 

 

 

รอยละ 

90 

 

 

รอยละ 

100 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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แนวทางการดําเนินการ ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 

ผล  

ป 2564 

5.การนําเทคโนโลยีในการบริหาร

จัดการ 

6.การกําหนดภาระงานสูการปฏิบัติ 

7.การกํากับ ติดตาม วัดและ

ประเมินผล 

8.การนําเสนอ Best Green office 

4. รอยละของนักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มี

การขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน 

ชุมชน เรียนรูดานการลดใชพลังงาน การจัดการ

ขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนแหลงเรียนรู 

และตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว 

รอยละ 

90 

- 

 

 

ประเด็นกลยุทธที ่6 พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการ 

เปาประสงค  

 1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล มีคุณภาพ มาตรฐาน และทันสมัย มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีเครือขายการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีเขมแข็ง 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหมีระบบการบริหารการจัดการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินการ ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 

ผล  

ป 2564 

1. พัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขาสู

มาตรฐานโดยการสรางความรูความเขาใจกับ

บุคลากร การติดตามผลการดําเนินงานตาม

มาตรฐาน การประเมินตนเองตามมาตรฐาน และ

การรายงานผลการประเมินตนเอง  

2. การพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขาสู

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริตโดยการสราง

ความรูความเขาใจในเรื่องการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ 

3. พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงิน ให

เกิดความโปรงใส 

4. สรางภาพลักษณท่ีดีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาดวยการประชาสัมพันธเชิงรุกแบบมือ

อาชีพผานชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย 

 

 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 ผาน

เกณฑการประเมินคุณภาพ

มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และผานเกณฑการ

ประเมินของสวนราชการ 

 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

และสถานศึกษามีความโปรงใส 

ปลอดการทุจริต และประพฤติมิ

ชอบ บริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

 3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

และสถานศึกษาผานการประเมิน

คุณธรรม และความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(ITA) 

 

ผาน

เกณฑ 

การ

ประเมิน 

 

 

- 

 

 

 

 

ผาน

เกณฑ 

การ

ประเมิน 

 

 

ผาน

เกณฑ 

การ

ประเมิน 

 

 

- 

 

 

 

 

ผาน

เกณฑ 

การ

ประเมิน 
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แนวทางการดําเนินการ ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 

ผล  

ป 2564 

5. การศึกษา วิเคราะห หลักเกณฑ รูปแบบ 

หนาท่ี อํานาจ และโครงสรางการกํากับดูแลของ

สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษารวมถึงการ

วิเคราะห หนาท่ีและอํานาจ องคประกอบ 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และ

วิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือ

ของกลุมสถานศึกษา 

6.การจัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินการ

สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือ

กลุมสถานศึกษาใหมีความเปนอิสระในการ

บริหารจัดการศึกษา 

7.การสงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็ก ให

มีระบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย เชน การ

บริหารจัดการแบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบ

บูรณาการ คละชั้น เปนตน 

4. สถานศึกษาไดรับการกระจาย

อํานาจการบริหารจัดการศึกษา

อยางเปนอิสระ 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

 

 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาสถานศึกษาใหมีระบบการบริหารจัดการมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินการ ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 

ผล  

ป 2564 

1. สงเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาใหเขมแข็ง 

2. นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพ่ือการ

บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

3. พัฒนาสถานศึกษากลุมเปาหมายพิเศษใหมีคุณภาพไดแก 

โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต โรงเรียนดีประจํา

ตําบล โรงเรียนประชารัฐ โรงเรยีนในฝน โรงเรียนใน

โครงการพระราชดําริ 

4. พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กใหมีประสิทธิภาพในการจัดการ

เรียนการสอน 

1.รอยละของ

สถานศึกษาท่ีมีผลการ

ประเมินภายนอกใน

ระดับดีข้ึนไป 

 2. มีรูปแบบและ

แนวทางในการบริหาร

จัดการโรงเรียนอยางมี

คุณภาพ 

- 

 

 

 

รอยละ 

100 

 

 

 

 

- 
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กลยุทธท่ี 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีเทคโนโลยีสารสนเทศทีทันสมัยมาใชในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารงานอยางเปนระบบ 

แนวทางการดําเนินการ ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 

ผล  

ป 2564 

1. สงเสริม สนับสนุน ใหสํานกังานสวนกลาง 

และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานํา

นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) มาใชในการบริหารงาน 

2. จัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศ (war room) 

พรอมท้ังจัดตั้งระบบการบริหารใหมีความ

พรอมในการปฏิบัติการ 

3. มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ 

ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 

สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด 

4. สงเสริมสถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียน

รายบุคคลท่ีสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ 

นําไปสูการวิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการ

เรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สราง พัฒนา

และปรับปรุงขอมูลบนแพลตฟอรมดิจิทัล เพ่ือ

สนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา 

6. สงเสริมสถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูล

สารสนเทศท่ีสามารถใชในการวางแผนการจัด

การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษานํานวัตกรรม และ

เทคโนโลยีดิจิทัล มาใชในการบริหาร

จัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ 

 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษามีระบบฐานขอมูล

สารสนเทศวิชาการ ผูเรียน ครู บุคลากร

ทางการศึกษา สถานศึกษา  

3. สถานศึกษามีขอมูลผูเรียนรายบุคคล

ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตางๆ 

นําไปสูการวิเคราะหเพ่ือวางแผนการ

จัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

 4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษามีแพลตฟอรมดิจิทัล 

(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุน

ภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา 

 5. สถานศึกษามีระบบขอมูล

สารสนเทศท่ีสามารถใชในการวาง

แผนการจัดการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 

100 

 

 

รอยละ 

100 

 

 

รอยละ 

100 

 

 

 

รอยละ 

100 

 

 

รอยละ 

100 

 

 

รอยละ 

100 

 

 

รอยละ 

100 

 

 

รอยละ 

100 

 

 

 

รอยละ 

100 

 

 

รอยละ 

100 
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สวนที่ 3 

    สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ไดกําหนดใหมีการ

ดําเนินงานโครงการท้ังสิ้น 27 โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาหมาย และยุทธศาสตรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยมีเปาหมายสูงสุด คือ 

ผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะ เกง ดี มี สุข  

การนําเสนอรายละเอียดของโครงการ เปนการจําแนกตามกลยุทธ และผูรับผิดชอบดําเนินโครงการ ซ่ึงจะ

แสดงอยูในตารางท่ี 1 และแผนภูมิท่ี 1 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 

กลยุทธท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง 

1 เด็กไทยวิถีใหม รวมไทยสรางชาติ ดวยภักด ีมีคุณธรรม ปงบประมาณ 2564 68,000 

2 จัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 11,000 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเขมแข็งประชาธิปไตยโรงเรียนและสภานักเรียน 

สูการปฏิบัติท่ียั่งยืน ประจําปงบประมาณ 2564            

15,000 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 

10 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนําสูการปฏิบัติ 

10,000 

รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธท่ี 1 104,000 

กลยุทธท่ี 2  การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

1 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูและผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน

ระดับชาติ (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

41,250 

รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธท่ี 2 41,250 

กลยุทธท่ี 3  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 

1 การเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 56,600 

2 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูและผลการทดสอบ O-NET ปการศึกษา 2563 165,840 

3 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT 111,850 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนแบบอัตนัย การเขียนสรุปความ และการเขียนเรื่องจาก

ภาพ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

31,200 

5 แนะแนวทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูเชื่อมโยงสูอาชีพ และการมีงานทํา 

ของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2   

ปงบประมาณ 2564 

10,000 



 

26 
 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 

6 ยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษารางวัล “เพชรเสมายะลา 2” 83,400 

7 ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา 233,440 

8 อบรมเชงิปฏิบัติการการบันทึกผลการเรียน ปการศึกษา 2563 ดวยโปรแกรมระบบบริหาร

จัดการสถานศึกษา SchoolMIS  

15,200 

9 หนูอยูบาน ไมนิ่งดูดาย นั่งเรียนออนไลน เสริมสรางปญญา 0 

รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธท่ี 3 707,530 

กลยุทธท่ี 4  การสรางโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

1 เสริมสรางความเขมแข็ง และพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

16,500 

รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธท่ี 4 16,500 

กลยุทธท่ี 5  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

1 เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   14,000 

รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธท่ี 5 14,000 

กลยุทธท่ี 6  พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการ 

1 การขับเคลื่อนนโยบายและแผนดานการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 216,014 

2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาดวยการตรวจสอบภายใน 21,265 

3 อบรมการบริหารสัญญางานจางกอสรางใหผูบริหารสถานศึกษา คุณครูท่ีไดรับการแตงตั้งเปน

เจาหนาท่ีพัสดุ คณะตรวจพัสดุและผูควบคุมงานตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 176 178 

36,280 

4 ประชุมสัมมนาผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 27,180 

5 สรางเครือขายโรงเรียนโปรงใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0 

6 การเพ่ิมศักยภาพองคความรูดานการเงินและการพัสดุ 10,000 

7 สงเสริมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 

64,200 

8 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําและพัฒนาเว็บไซตของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  

17,340 

9 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานบทบาทและหนาท่ีของ กตปน.  14,340 

10 ประชุมเชิงปฏิบัติการดานการเงินการบัญชีของสถานศึกษา  14,820 

11 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประยุกตใชในการจัดการเรียนรู 11,000 

รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธท่ี 6 432,439 

รวม 27 โครงการ  1,315,719 
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แผนภูมิท่ี 1  แสดงจํานวนรอยละของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรเพ่ือใชในการดําเนินโครงการจําแนกตามกลยุทธ  

                ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

8% 3%

54%
1%

1%

33%

กลยุทธท่ี 1

กลยุทธท่ี 2

กลยุทธท่ี 3

กลยุทธท่ี 4

กลยุทธท่ี 5

กลยุทธท่ี 6

 
 จากแผนภูมิท่ี  1  แสดงใหเห็นวาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ดําเนินโครงการ

เพ่ือสนองตอบตอกลยุทธท้ัง 6 กลยุทธ และหากพิจารณาตามกลยุทธ พบวา กลยุทธท่ี 3 พัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการมากเปนอันดับแรก 

คิดเปนรอยละ 54 สําหรับโครงการท่ีดําเนินการเพ่ือสนองตอบตอกลยุทธท่ี 6 และ 1 ไดรับจัดสรรงบประมาณมาก

เปนอันดับสองและสามตามลําดับ คิดเปนรอยละ 33 และ 8 
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ตารางท่ี 2 แสดงสถานภาพของโครงการ โดยแสดงคาจํานวนและรอยละจําแนกตามกลยุทธ 

 สถานภาพของโครงการ 

ดําเนินการ

แลว 

ไมได

ดําเนินการ 

ยกเลิก

โครงการ 

ผลรวม

ท้ังหมด 

กลยุทธท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความ         

              ม่ันคง 

จํานวน

รอยละ 

4 

100 

0 

0.00 

0 

0.00 

4 

100 

กลยุทธท่ี 2  การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิม        

               ความสามารถในการแขงขัน 

จํานวน

รอยละ 

1 

100 

0 

0.00 

0 

0.00 

1 

100 

กลยุทธท่ี 3  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียน       

                คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 

จํานวน

รอยละ 

9 

52.94 

8 

47.05 

0 

0.00 

17 

100 

กลยทุธท่ี 4  การสรางโอกาสเขาถึงบริการทาง     

                การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

จํานวน

รอยละ 

1 

50 

1 

50 

0 

0.00 

2 

100 

กลยุทธท่ี 5  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ   

                ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

จํานวน

รอยละ 

1 

50 

1 

50 

0 

0.00 

2 

100 

กลยุทธท่ี 6  พัฒนาคุณภาพระบบการบริหาร      

                จัดการ 

จํานวน

รอยละ 

11 

100 

0 

0.00 

0 

0.00 

11 

100 

รวม 
จํานวน

รอยละ 

27 

72.97 

10 

27.03 

0 

0.00 

37 

100 

 

จากตารางท่ี  2 พบวา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ได กําหนดให                           

มีการดําเนินการโครงการเพ่ือสนองตอกลยุทธท้ัง 6 กลยุทธ จํานวนท้ังสิ้น 37 โครงการ ซ่ึงมีโครงการท่ีดําเนินการ

สําเร็จภายในปงบประมาณ จํานวน 27 โครงการ คิดเปนรอยละ 72.97 โครงการท่ีไม ได ดําเนินการ                      

จํานวน 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 27.03 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
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กลยุทธท่ี 1 

การจัดการศกึษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

 

1. โครงการ เด็กไทยวิถีใหม  รวมไทยสรางชาติ  ดวยภักดี มีคุณธรรม ปงบประมาณ 2564 

สนองประเด็นกลยุทธท่ี 1  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง 

1. วัตถุประสงค 

     1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก  เยาวชน ไดมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับบทบาท สิทธิหนาท่ีของตนเอง  

     2. เพ่ือสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ไดแสดงออก กลาคิด กลาทํา ในทางสรางสรรคและเปนประโยชนตลอดจน          

มีสวนรวมในการทํากิจกรรมตามความสามารถ และความสนใจ  

     3. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน ไดยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา และมหากษัตริย และการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

     4. เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุมผูนําทองท่ี ผูนําทองถ่ิน กลุมพัฒนาสตรี โรงเรียน สถานศึกษา         

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 และกลุมองคกรตาง ๆ ไดมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมเพ่ือสงเสริม และพัฒนาการของเด็กและเยาวชน  

2. เปาหมาย   

   2.1 เชิงปริมาณ 

        1. เด็กนักเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จํานวน 1,000 คน  

        2. ผูอํานวยการโรงเรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 200 คน  

        3. คณะทํางาน 20 คน  

   2.2 เชิงคุณภาพ 

        นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีความกลาแสดงออก กลาคิด     

กลาทํา ในสิ่งท่ีถูกตอง และสรางสรรค เปนประโยชนตอสวนรวม และประเทศชาติ  

3. งบประมาณ  จํานวน   68,000  บาท   

4. วิธีการดําเนินการ/กิจกรรม 

     จัดสรรงบประมาณใหแกโรงเรียนในสังกัด จํานวน 68 โรงเรียน โรงเรียนละ 1,000  บาท โดยแจง

สถานศึกษาในสังกัดจัดทําโครงการ และ ยืมเงิน ราชการ  

5. ผลการดําเนินงาน 

   5.1 เชิงปริมาณ 

        โรงเรียนในสังกัด จํานวน 68 โรง จัดกิจกรรมเพ่ือเด็กและเยาวชน ตามสภาพบริบทของโรงเรียนแตละแหง 

ในภาพรวม มีนักเรียนเขารวมโครงการ 1,000 คน 

   5.2 เชิงคุณภาพ 

        นักเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ไดแสดงออกตามศักยภาพ  

ตามความถนัด และความสนใจ  

6. ปญหาและอุปสรรค 

         ไมมี 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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2. โครงการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 

สนองประเด็นกลยุทธท่ี 1  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง 

1. วัตถุประสงค 

    1.1  เพ่ือเสริมสรางใหครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ทักษะการปองกันตนเอง 

จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

    1.2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภัยคุกคาม       

ท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงจากภัยคุกคามรูปแบบใหม จํานวน 9 ประเภท ไดแก ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 

ภัยพิบัติตาง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า ฝุน PM 2.5 การคามนุษย การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน 

และอาชญากรรมไซเบอร ตลอดจนรูจักวิธีปองกัน และแกไขหากไดรับผลกระทบจากภัยดังกลาว 

   1.3 มีมาตรการและแนวทางการปองกันคุกคามรูปแบบใหมทุกรูปแบบในสถานศึกษา 

   1.4 จัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหมีความม่ันคงปลอดภัย 

2. เปาหมาย   

   2.1 เชิงปริมาณ 

        2.1.1 เด็กนักเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จํานวน 1,000 คน  

        2.1.2 ผูอํานวยการโรงเรยีน คร ูและ บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 200 คน  

        2.1.3 คณะทํางาน 20 คน  

   2.2 เชิงคุณภาพ 

        นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีความกลาแสดงออก กลาคิด     

กลาทํา ในสิ่งท่ีถูกตอง และสรางสรรค เปนประโยชนตอสวนรวม และประเทศชาติ  

3. งบประมาณ  จํานวน   11,000  บาท   

4. วิธีดําเนินการ/กิจกรรม 

    กิจกรรมท่ี 1  ประชุมคณะทํางานโครงการฯ 

    กิจกรรมท่ี 2  จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 68  โรงเรียนผาน 

Program google meet 

    กิจกรรมท่ี 3  สรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ 

5. ผลการดําเนินงาน 

   5.1 เชิงปริมาณ 

        ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจ พรอมรับมือการเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคามรูปแบบใหม 

ท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง และผูเรียนทุกคนในสถานศึกษาท้ัง 38 แหง เขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริม สนับสนุน               

ในการสรางภูมิคุมกัน พรอมรับมือการเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคามรูปแบบใหม ท้ัง 9 ประเภท ไดแก ภัยจาก                

ยาเสพติด ความรุนแรง ภัยพิบัติตางๆ อุบัติ เหตุ โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติ ซํ้า ฝุน PM 2.5 การคามนุษย                 

การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน และอาชญากรรมไซเบอร 
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   5.2 เชิงคุณภาพ 

         นักเรียน บุคลากร ครู ทุกคน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

จํานวน 68  โรงเรียน ไดมีความรู ความเขาใจ ในการเรียนรู เก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบตาง ๆ และมีทักษะ 

ในการปองกันตนเองและชวยเหลือผูอ่ืน ๆ ไดเปนอยางดี 

6. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

         เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID – 19 ทําใหสถานศึกษา      

ไมสามารถจัดกิจกรรมใหกับผูเรียนไดหลากหลาย การจัดกิจกรรมใหกับผูเรียน จําเปนตองใชรูปแบบ Online         

โดยจัดผาน Program ตาง ๆ ท่ีเหมาะสม 

 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเขมแข็งประชาธิปไตยโรงเรียน และสภานักเรียนสูการปฏิบัติ

ท่ีย่ังยืน ประจําปงบประมาณ 2564 

สนองประเด็นกลยุทธท่ี 1  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง 

1. วัตถุประสงค 

   1.1 เพ่ือสงเสริม และ สนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ในสถานการณการแพรระบาดของโรค             

ติดเชื้อไวรัสโควิด - 19  

   1.2 เพ่ือเลือกตั้งสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  

2.  เปาหมาย   

2.1 เชิงปริมาณ 

      2.1.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จํานวน 68 โรง 

      2.1.2 คณะทํางาน  จํานวน  15  คน  

      2.1.3 ผูบริหารสถานศึกษา  ครูท่ีปรึกษาสภานักเรียน  นักเรียนสภานักเรียน จํานวน  200 คน  

2.2 เชิงคุณภาพ 

ผูบริหารสถานศึกษา ครูท่ีปรึกษาสภานักเรียน  นักเรียนสภานักเรียน มีความรู  มีความเขาใจ              

และตระหนักถึงความสําคัญของสภานักเรียน  

3. งบประมาณ  จํานวน   15,000  บาท   

4. วิธีดําเนินการและกิจกรรม 

   4.1 ศึกษาวิเคราะหแนวทางการดําเนินงาน 

   4.2 จัดทําโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ 

   4.3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือวางแผนดําเนินงานโครงการ 

   4.4 ติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนในสังกัด ดําเนินการในหวงเวลา สิงหาคม – กันยายน 2564 

   4.5 สรุปผลการดําเนินงาน 

5. ผลการดําเนินงาน 

 5.1 เชิงปริมาณ 

ดําเนินการตามโครงการเม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2564 ณ หองประชุมอดินันท ปากบารา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดย วิทยากร และผูเขารวมโครงการ ท้ังหมด เขาระบบ Google Meet        

ท่ีทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เปนผูดูแลระบบ  

5.2 เชิงคุณภาพ 

ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการอบรม เนื่องจากไดรับความรู เก่ียวกับการดําเนินงานสภานักเรียน

ในชวงการแพรระบาดของโควิด – 19  
 

6. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

          ไมมี  
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 โดยนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี10 และหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง นําสูการปฏิบัติ 

สนองประเด็นกลยุทธท่ี 1  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือใหครูวิชาการและครูท่ีรับผิดชอบการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู ความเขาใจ และสามารถ 

นอมนําพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลท่ี10 ในดานการศึกษาท้ัง 4 ดานและบูรณาการหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง สูการปฎิบัติ 

    1.2 เพ่ือใหโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีปรับปรุง             

และสอดคล องกับหลั กสู ตรสถาน ศึกษาฉบั บป รับป รุ ง พุ ท ธ ศักราช  2560 และ   สามารถน อมนํ า 

พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลท่ี  10  ในดานการศึกษาท้ัง 4 ดานและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2.  เปาหมาย   

2.1 เชิงปริมาณ 

         2.1.1 ครูวิชาการโรงเรียนหรือครูท่ีรับผิดชอบในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหลักสูตร

สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

จํานวน 70  คน  

         2.1.2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  มีหลักสูตรสถานศึกษา          

ข้ั น พ้ื น ฐ า น แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2560 พ ร อ ม น อ ม นํ า 

พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลท่ี  10  ในดานการศึกษาท้ัง 4 ดานและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีปรับปรุงแลวและสอดคลองกับกรอบหลักสูตรทองถ่ินของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต 2 

    2.2 เชิงคณุภาพ 

         2.2.1 ครวูิชาการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีความรู 

และความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรโดยนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาท้ัง 4 

ดาน ของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนําไปใชไดเพ่ิมเติมในหลักสูตร

สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

        2.2.2  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีหลักสูตรสถานศึกษา            

ท่ีปรับปรุงในกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและสาระภูมิศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1, 2, 

3,4,5,6 และโรงเรียนขยายโอกาส ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1,2 และ 3 และหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาท้ัง 4 ดาน ของในหลวงรัชกาลท่ี 10           

และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. งบประมาณ  จํานวน   10,000  บาท   

4. วิธีดําเนินการและกิจกรรม 

     กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560  โดยนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และบูรณาการ                 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นําสูการปฏิบัติ ประชุมผานApplication google meet จํานวน  140 คน       

จํานวน  2  วัน  

5. ผลการดําเนินงาน  

    5.1  เชิงปริมาณ 

5.1.1  ครูวิชาการโรงเรียนหรือครูท่ีรับผิดชอบในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหลักสูตร 

สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

และคณะทํางาน จํานวน 156  คน ไดเขารวมประชุม ชี้แจงเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษาและแนวทางการ

ปฏิบัติงานพรอมไดสรางการรับรูเก่ียวกับการจัดทํากรอบหลักสูตรสถานศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี

สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 

    5.1.2  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีหลักสูตรสถานศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐานและหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 พรอมนอมนําพระบรมราโชบายของในหลวง

รัชกาลท่ี  10  ในดานการศึกษาท้ัง 4 ดานและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีปรับปรุงแลว 

    5.2  เชิงคุณภาพ  

     5.2.1 ครูวิชาการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีความรู        

และความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรโดยนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษา         

ท้ัง 4 ดาน ของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนําไปใชไดเพ่ิมเติม            

ในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักสูตรทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5.2.2  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีหลักสูตรสถานศึกษา           

ท่ีปรับปรุงในกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและสาระภูมิศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1, 2, 

3,4,5,6 และโรงเรียนขยายโอกาส ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1,2 และ 3 และหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สอดคลองกับหลักสูตรทองถ่ินท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาท้ัง 4 ดาน 

ของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ปญหาอุปสรรค / ขอเสนอแนะ 

6.1 ปญหาอุปสรรค   

ดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID – 19 ) ทําใหกิจกรรมท่ีจะจัดใหกับ 

ครูผูสอนจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ ดังนั้นจึงมีการประชุมโดยนํา APPLICATION GOOGLE 

MEET ในการประชุมและไดมีการจัดทํากรอบหลักสูตรทองถ่ินของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษา

ไดนํากรอบหลักสูตรไปใชในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตอไป 
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6.2 ขอเสนอแนะ 

          ควรมีการจัดสรรงบประมาณในไตรมาสตนๆเพ่ือสะดวกในการจัดกิจกรรมเพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธ 

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

ตอไป 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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กลยุทธท่ี 2 

การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 
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5. โครงการ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูและผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรยีน 

ระดับชาติ (RT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563  

สนองประเด็นกลยุทธท่ี 2  การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

1.  วัตถุประสงค    

     1.1 เพ่ือยกระดับผลการประเมินความสามารถดานการอาน (RT) ปการศึกษา 2563 ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 สูงข้ึน 5 คะแนนจากผลการประเมิน (RT) ปการศึกษา 2562 

     1.2 เพ่ือใหครูสามารถจัดการเรียนรูท่ีสนองตอเปาหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการประเมิน 

ในระดับชาติ 

     1.3 เพ่ือพัฒนาการนิเทศท่ีอิงบนฐานขอมูลสารสนเทศของผลการประเมินความสามารถ ดานการอาน (RT) ใน

ระดับชาติ และบริบทพ้ืนท่ีของสถานศึกษา 

2.  เปาหมาย   

    2.1 เชิงปริมาณ 

          2.1.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีผลการประเมิน

ความสามารถดานการอาน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 สูงข้ึน 5 คะแนน                  

จากผลการประเมินความสามารถดานการอาน (RT) ปการศึกษา 2562 

          2.1.2 ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 100 มีความเขาใจ และสามารถนําสารสนเทศ จาก

ผลการประเมินความสามารถดานการอาน (RT) มาใชในการจัดการเรียนรูและการนิเทศการศึกษา 

    2.2 เชิงคุณภาพ 

         2.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาไทยและผลการประเมินความสามารถดานการอานของ

ผูเรียนระดับชาติ (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 สูงข้ึน 5 คะแนน จากผลการประเมิน

ความสามารถดานการอานของผูเรียนระดับชาติ (RT) ปการศึกษา 2562 

         2.2.2 โรงเรียนไดแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานการอานท่ีอยูบนฐานขอมูลสารสนเทศจากการ

ประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียนระดับชาติ (RT) และสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

         2.2.3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีมาตรฐานการจัดการ

เรียนรูท่ีใกลเคียงกัน 

         2.2.4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ไดเกิดความรวมมือ ท้ัง

ทางดานวิชาการและการใชทรัพยากรการเรียนรูรวมกัน 

3. งบประมาณ  จํานวน  41,250  บาท   

4. วิธีดําเนินการ/ กิจกรรม 

    4.1 การวิเคราะหขอมูลสารสนเทศการประเมิน (RT) ยอนหลัง 2 ป 

    4.2 ถอดบทเรียนสูแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาไทย ถายทํา/จัดทําวีดีทัศน ณ โรงเรียน

บานตันหยง โรงเรียนราษฎรอุทิศ(ปูแล) โรงเรียนบานยะหาอําเภอยะหา จังหวัดยะลา 

    4.3 วีดีทัศนสรางการรับรูแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาไทย 
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    4.4 พัฒนาศักยภาพครูผูสอนภาษาไทยเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการอานของนักเรียนชั้น ป.1 

    4.5 นิเทศติดตาม 

    4.6 การสรุปและรายงานผล 

5. ผลการดําเนินงาน 

   5.1 เชิงปริมาณ 

        5.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสูแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาไทย ชั้น ป.1 

โดยมีกลุมเปาหมายคือผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนภาษาไทยชั้น ป.1 โรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ดานการอาน (RT)  

ปการศึกษา 2562 อยูในระดับ 1-10 ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 20 คน จัดประชุม  เม่ือวันอาทิตยท่ี 10 

มกราคม 2564 ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอยะหา จังหวัดยะลา 

        5.1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผูสอนภาษาไทยเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการอานของ

นักเรียนชั้น ป.1 โดยมีกลุมเปาหมายคือ ครูผูสอนภาษาไทยชั้น ป.1 จํานวน 80 คน จัดประชุมเม่ือวันท่ี 24 

มกราคม 2564 ณ หองประชุมอดินันท ปากบารา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

        5.1.3 จัดทําวีดีทัศนสรางการรับรูแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาไทย ณ โรงเรียนบาน

ตันหยง โรงเรียนราษฎรอุทิศ (ปูแล) และโรงเรียนบานยะหา อําเภอยะหา จังหวัดยะลา เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 

2564  

    5.2 เชิงคุณภาพ 

         5.2.1 ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนภาษาไทยชั้น ป.1 โรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ดานการอาน (RT) ป

การศึกษา 2562 อยูในระดับ 1-10 ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมถอดบทเรียนเพ่ือสรุปวิธีปฏิบัติ ท่ีเปนเลิศการ

ยกระดับการอานชั้น ป. 1 (RT)  

         5.2.2 ครูผูสอนภาษาไทยชั้น ป.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน และ Test Blueprint 2563 

         5.2.3 ครูผูสอนภาษาไทยชั้น ป.1 ไดรับการนิเทศติดตามผลการดําเนินการ 

         5.2.4 คาเฉลี่ยผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียนระดับชาติ (RT) ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 สูงข้ึน 5 คะแนน (รอประกาศผลจากสํานักทดสอบทางการศึกษา วันท่ี 20 

เมษายน 2564) 

         5.2.5 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีมาตรฐานการจัดการ

เรียนรูท่ีใกลเคียงกัน 

         5.2.6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ไดเกิดความรวมมือท้ัง

ทางดานวิชาการและการใชทรัพยากรการเรียนรูรวมกัน 

6. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

    6.1 ปญหาอุปสรรค 

         ไมมี 

    6.2 ขอเสนอแนะ 

          ควรจัดใหมีในปการศึกษาตอไป 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสูแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาไทย ชั้น ป.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผูสอนภาษาไทยเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการอานของนักเรียนชั้น ป.1 
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กลยุทธท่ี 3 

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียน คร ู

และบุคลากรทางการศึกษา 
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6. โครงการการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สนองประเด็นกลยุทธท่ี 3  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือเปนการจัดเตรียมความพรอมของโรงเรียนกอนเปดภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2563 และกอน

เปดภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2564 

    1.2 เพ่ือใหเจาหนาท่ีหนอยกองกําลัง 3 ฝาย (ทหาร ตํารวจ ฝายปกครอง) และพนักงานรักษาความปลอดภัยใน

โรงเรียน มีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีดูแลรักษาความปลอดภัย 

    1.3 เพ่ือสรางความปลอดภัยใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา 

2. เปาหมาย  

   2.1 เชิงปริมาณ 

  ประชุม ครั้งท่ี 1 (2/2563) 

  1) ผูบริหารการศึกษา     จํานวน    3 คน 

  2) ผูบริหารสถานศึกษา     จํานวน   68 คน 

  3) ผูอํานวยการกลุม/หนวย    จํานวน   10 คน 

  4) บุคลากร/เจาหนาท่ี(คณะทํางาน)    จํานวน   15 คน 

  5) หนวยงานความม่ันคง 3 ฝาย(ทหาร/ตํารวจ/ฝายปกครอง) จํานวน   45 คน 

  6) ผูบริหารสถานศึกษา (สังกัด สพม.15)   จํานวน     4 คน 

         รวม จํานวน  145 คน 

 ประชุม ครั้งท่ี 2 (1/2564) 

  1) ผูบริหารการศึกษา     จํานวน    3 คน 

  2) ผูบริหารสถานศึกษา     จํานวน   68 คน 

  3) ผูอํานวยการกลุม/หนวย    จํานวน   10 คน 

  4) บุคลากร/เจาหนาท่ี (คณะทํางาน)   จํานวน   15 คน 

  5) หนวยงานความม่ันคง 3 ฝาย(ทหาร/ตํารวจ/ฝายปกครอง) จํานวน   45 คน 

  6) ผูบริหารสถานศึกษา(สังกัด สพม.15)   จํานวน     4 คน 

         รวม จํานวน 145 คน 

         รวมท้ังหมด จํานวน 290 คน 

    2.2 เชิงคุณภาพ 

         2.2.1 นักเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา มีความปลอดภัย                           

จากสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี 

         2.2.2 มีเครือขาย และความสัมพันธของบุคลากรระหวางหนวยงานทางการการศึกษาในพ้ืนท่ี และ

หนวยงานราชการอ่ืน ๆ รวมท้ังเอกชน 

3. งบประมาณ  จํานวน  56,600  บาท   
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4. วิธีดําเนินการ/กิจกรรม 

   4.1 ประชุมครั้งท่ี 1 (2/2563) 

         4.1.1  จัดประชุมกอนเปดภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2563 

         4.1.2  ประชุมผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน วันศุกรท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. 

ณ หอประชุมเพชรนังตา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพท่ี 200 ท่ีระลึก ส.ร.อ. 

                 - เตรียมความพรอมในการประชุม โดยประสานงานหนวยงานความม่ันคง 3 ฝายในพ้ืนท่ี (ทหาร/

ตํารวจ/ปกครอง) เพ่ือกําหนดวันประชุมใหมีความเหมาะสม ซ่ึงตองจัดประชุมกอนวันเปดภาคเรียนและ

ประสานงานสถานท่ีประชุม 

                 - จัดทําแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยครูของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา 

เขต 2 เพ่ือบุคลากรในโรงเรียนถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 

                 - แจงผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เขาประชุมรับฟงแผนมาตรการรักษาความปลอดภัย   

ของหนวยงานความม่ันคง 3 ฝายในพ้ืนท่ี (ทหาร/ตํารวจ/ปกครอง) การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ การ

รักษาความปลอดภัยครู (MOU) และรวมปรึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขการรักษาความปลอดภัยใหมี

ประสิทธิภาพ 

                - สรุปและรายงานผลโครงการ 

   4.2 ประชุมครั้งท่ี 2 (1/2564) 

        4.2.1  จัดประชุมกอนเปดภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2564 

        4.2.2  ประชุมผูอํานวยการโรงเรียนในอําเภอยะหา และอําเภอกาบัง วันอังคารท่ี 8 มิถุนายน 2564 เวลา 

13.00 น. ณ หองบานบุรีโรงเรียนบานยะหา 

        4.2.3 ประชุมผูอํานวยการโรงเรียนในอําเภอบันนังสตา วันพุธท่ี 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอง

ประชุมอดินันทปากบารา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

               - เตรียมความพรอมในการประชุม โดยประสานงานหนวยงานความม่ันคง 3 ฝายในพ้ืนท่ี (ทหาร/

ตํารวจ/ปกครอง) เพ่ือกําหนดวันประชุมใหมีความเหมาะสม ซ่ึงตองจัดประชุมกอนวันเปดภาคเรียนและ

ประสานงานสถานท่ีประชุม 

               - จัดทําแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยครูของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา 

เขต 2 เพ่ือบุคลากรในโรงเรียนถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 

               - แจงผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เขาประชุมรับฟงแผนมาตรการรักษาความปลอดภัย

ของหนวยงานความม่ันคง 3 ฝายในพ้ืนท่ี (ทหาร/ตํารวจ/ปกครอง) การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ           

การรักษาความปลอดภัยครู (MOU) และรวมปรึกษาปญหา อุปสรรค  และแนวทางแกไขการรักษาความปลอดภัย

ใหมีประสิทธิภาพ 

               - สรุปและรายงานผลโครงการ 

 

 

 



 

47 
 

 

 

5. ผลการดําเนินงาน 

   5.1 เชิงปริมาณ 

        โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จํานวน 68 โรงเรียน และโรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 จํานวน 4 โรงเรียนในพ้ืนท่ีบริการ มีแผนมาตรการรักษา

ความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 

   5.2 เชิงคุณภาพ 

         นักเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาตามกลุมเปาหมาย มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน จากสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี 

6. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

         ไมมี            

 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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7. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูและผลการทดสอบ O-NET ปการศึกษา2563 

สนองประเด็นกลยุทธท่ี 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือยกระดับผลการทดสอบO-NET ปการศึกษา 2563ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี 6และชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 สูงข้ึน 5 คะแนนจากผลการทดสอบ O-NET ปการศึกษา 2562 

    1.2 เพ่ือใหครูสามารถจัดการเรียนรูท่ีสนองตอเปาหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการทดสอบใน

ระดับชาติ 

    1.3 เพ่ือพัฒนาการนิเทศท่ีอิงบนฐานขอมูลสารสนเทศของผลการทดสอบในระดับชาติ และบริบทพ้ืนท่ีของ

สถานศึกษา 

2. เปาหมาย   

   2.1 เชิงปริมาณ 

        2.1.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีผลการทดสอบ O-NET  

ปการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี  6 และชั้น มัธยมศึกษาป ท่ี  3 สู งข้ึน 5 คะแนน  

จากผลการทดสอบ O-NET ปการศึกษา 2562 

        2.1.2 บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 100 มีความเขาใจและสามารถนําสารสนเทศจากผล 

การทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติ (O-NET) มาใชในการจัดการเรียนรูและการนิเทศการศึกษา 

    2.2 เชิงคุณภาพ 

         2.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีผลการทดสอบ O-NET ปการศึกษา 2563 ของนักเรียน                

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สูงข้ึน 5 คะแนน จากผลการทดสอบ O-NET ปการศึกษา 2562 

         2.2.2 โรงเรียนไดแนวทางในการจัดกิจกรรมเรียนรูท่ีอยูบนฐานขอมูลสารสนเทศจากการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) และสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

         2.2.3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีมาตรฐานการจัดการ

เรียนรูท่ีใกลเคียงกัน 

         2.2.4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ไดเกิดความรวมมือท้ัง

ทางดานวิชาการและการใชทรัพยากรการเรียนรูรวมกัน 

3. งบประมาณ  จํานวน  165,840  บาท   

4. วิธีดําเนินการ/กิจกรรม  

    4.1 ประชุมคณะทํางาน 

          - ประชุมคณะทํางานตามฝายตาง ๆ 

    4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศการสอบ O-NETยอนหลัง 3 ป 

          - คณะทํางานและศึกษานิเทศกทุกคนรวมกันวิเคราะหขอมูลผลการทดสอบ O-NET ปการศึกษา 2560, 

2561 และ 2561 
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    4.3 ถอดบทเรียนสูรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

         - คัดเลือกผูรวมถอดบทเรียน (ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบ O-NET ปการศึกษา 2562 สูงสุด 10 

อันดับแรกของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 2 และครูผูสอนแตละรายวิชาท่ีมีผล             

การทดสอบ O-NET ปการศึกษา 2562 สูงสุด 10 อันดับแรกของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ยะลา 

เขต 2) ศึกษานิเทศกรวมกันสรุปผลการถอดบทเรียน ไดรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 2 

    4.4 จัดทําวีดีทัศนสรางการรับรูแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

          - จัดทํา VTR แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 2 

และเผยแพรผานสื่อชองทางตาง ๆ เชน กลุมไลน , facebook, เว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ยะลา เขต 2 และ youtube 

    4.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายผลสูครูผูสอน 

          - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ ใหสามารถจัดการเรียนรูไดสอดคลองกับตัวชี้วัดใน Testblueprint  

ปการศึกษา 2563 

    4.6  นิเทศตดิตาม 

          -  แตงตั้งคณะกรรมการออกนิเทศติดตามการนํารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 11 แนวทางสูการ

ขับเคลื่อนในสถานศึกษา ประกอบดวย คณะกรรมการ กตปน. ผูอํานวยการกลุมทุกกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 2 และศึกษานิเทศกทุกคน ดําเนินการนิเทศตามเครื่องมือการนิเทศ               

ท่ีไดจัดทําไว   

    4.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผล 

          - วิเคราะหผลการทดสอบ O-NET ปการศึกษา 2563 

          - จัดทํารูปเลม เผยแพร 

5. ผลการดําเนินงาน 

    5.1 เชิงปริมาณ  

         5.1.1 ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาป

ท่ี 6 คะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา ปการศึกษา 2562 สูงสุด 10 อับดับแรก และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 คะแนนเฉลี่ยรวม 

4 วิชาสูงสุด 3 อันดับแรก ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 รวมท้ังครูผูสอนวิชา

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยแตละวิชาสูงสุด 10 อันดับแรก (ชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6) และสูงสุด 3 อันดับแรก (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3) จํานวน 90 คน ไดรวมถอดบทเรียนสูรูปแบบ

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปการศึกษา 2563 โดยแบงออกเปน 5 กลุม คือ (1) กลุมผูบริหาร (2) กลุมครูภาษาไทย 

(3) กลุมครูคณิตศาสตร (4) กลุมครูวิทยาศาสตร และ (5) กลุม ครูภาษาอังกฤษ รวมกันถอดประสบการณเพ่ือ

สะทอนผลการดําเนินการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และผลการทดสอบ O-NET ปการศึกษา 2562 เพ่ือ
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เปนแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ณ 

หองประชุมเพชรนังตา เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

         5.1.2 ครูผูสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ รวมท้ังสิ้นจํานวน 360 คน เขา

รวมประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายผลสูครูผูสอน เปนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผูสอนกลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ ใหสามารถจัดการเรียนรูได

สอดคลองกับตัวชี้วัดใน Test blueprint ปการศึกษา 2563 โดยจัดการประชุมออกเปน 4 จุด คือ (1) วิชา

ภาษาไทย ณ หอประชุมโรงเรียนบานยะหา (2) วิชาคณิตศาสตร ณ หอประชุมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ (3) วิชา

วิทยาศาสตร ณ หอประชุมโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ และ (4) วิชาภาษาอังกฤษ ณ หอประชุมโรงเรียนยะ

หาศิรยานุกูล เม่ือวันอาทิตย ท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

         5.1.3 จัดทําวิ ดีทัศน  “แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2” ประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ ดังนี้ เว็บไซต สพป.ยะลา เขต 2 facebook          

กลุมไลน และ youtube 

         5.1.4 จัดทําเครื่องมือในการนิเทศติดตาม และแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตาม ประกอบดวย 

ผูอํานวยการกลุม คณะกรรมการ กตปน. และศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา           

เขต 2 ออกนิเทศติดตามการดําเนินการตามแนวทางการยกระดับฯ ตั้งแตเดือนมกราคม – มีนาคม 2564               

โดยกระบวนการนิเทศติดตามแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ การนิเทศออนไลน และการนิเทศการจัดการเรียน             

การสอน ณ โรงเรยีนทุกโรงเรียน 

   5.2 เชิงคุณภาพ  

        5.2.1 จากการกิจกรรมการถอดบทเรียน สงผลใหได แนวทางการยกระดับคุณภาพ         การจัดการเรียนรู

และการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 ซ่ึงเปนแนวทางให

โรงเรียนสามารถนําไปใชในการขับเคลื่อนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามบริบทของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

         5.2.2 ครูไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรูในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาตร

วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ 

         5.2.3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีผลการทดสอบO-NET ปการศึกษา 2563 ของนักเรียน           

ชั้ น ป ระถม ศึกษาป ท่ี  6  และชั้ น มั ธยม ศึกษาป ท่ี  3  สู ง ข้ึน  5  คะแนน  จากผลการทดสอบ  O-NET  

ปการศึกษา 2562 

         5.2.4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีมาตรฐานการจัดการ

เรียนรูท่ีใกลเคียงกัน 

         5.2.5 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ไดเกิดความรวมมือ           

ท้ังทางดานวิชาการและการใชทรัพยากรการเรียนรูรวมกัน 

6. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

    6.1 ปญหาอุปสรรค 

         ไมมี 
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    6.2 ขอเสนอแนะ 

         ระยะเวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผูสอนควรใหมากกวานี้ เพ่ือใหครูผูสอนไดฝก

ปฏิบตัิ รวมคิด รวมแลกเปลี่ยน และรวมสะทอนผลการพัฒนาศักยภาพครูไดอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน 

 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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8. โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT ปการศึกษา 2563 

สนองประเด็นกลยุทธท่ี 3  พัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูเรียน ครู และบุคลากร 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหครูจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

    1.2 เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 

    1.3 เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT ปการศึกษา 2563ของโรงเรียนในสังกัด

ใหสูงข้ึน 5 คะแนน จากปการศึกษา 2562  

    1.4 เพ่ือนําขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู 

2. เปาหมาย   

   2.1 เชิงปริมาณ 

        2.1.1 ผูบริหาร ครูผูสอนทุกคนไดรับการนิเทศเพ่ือเพ่ิมผลผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับชาติ NT ปการศึกษา 2563 

        2.1.2 โรงเรียนทุกโรงเรียนไดรับการจัดกลุมคุณภาพเพ่ือเปนขอมูลฐานในการพัฒนา 

        2.1.3 โรงเรียนทุกโรงเรียนดําเนินการทดสอบ Pre NT ปการศึกษา 2563 จํานวน 1 ครั้ง 

   2.2 เชิงคุณภาพ 

        2.2.1  รอยละ 100 ของโรงเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT 

        2.2.2 รอยละ 100 ของโรงเรียนพัฒนางานเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยวิธีการ/กิจกรรม               

ท่ีหลากหลายสอดคลองกับบริบทของตนเอง 

        2.2.3 รอยละ 100 ของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา 

        2.2.4 รอยละ 100 ของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) เพ่ิมข้ึน           

5 คะแนน 

3. งบประมาณ  จํานวน 111,850 บาท  

4. วิธีดําเนินการ/กิจกรรม 

    กิจกรรมท่ี 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานเพ่ือวิเคราะหผลการทดสอบ NT ปการศึกษา 2562 

          - ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานเพ่ือวิเคราะหผลการทดสอบ NT ปการศึกษา 2562 ในวันท่ี 4 

มกราคม 2563 

    กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผูสอน  “ความสามารถดานภาษาไทย” 

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผูสอน  “ความสามารถดานภาษาไทย”ในวันท่ี 10 มกราคม 

2563 
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    กิจกรรมท่ี 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผูสอน “ความสามารถดานคณิตศาสตร” 

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผูสอน “ความสามารถดานคณิตศาสตร”ในวันท่ี 11 มกราคม 

2563 

    กิจกรรมท่ี 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนเพ่ือดําเนินการออกขอสอบ 

         - ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนเพ่ือดําเนินการออกขอสอบในวันท่ี23 มกราคม 2563 

    กิจกรรมท่ี 5 ดําเนินการจดัทําขอสอบ Pre NT ปการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนท่ี จํานวน 1 ครั้ง                      

     - ดําเนินการจัดทําขอสอบ Pre NT ปการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนท่ี จํานวน 1 ครั้งในวันท่ี 24 

กุมภาพันธ 2563                     

    กิจกรรมท่ี 6 นิเทศตดิตาม 

  - นิเทศติดตาม จํานวน 3 ครั้ง วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563 วนัท่ี 18 มีนาคม 2563 และ วันท่ี 24 มีนาคม 

2563 

5. ผลการดําเนินงาน 

    5.1 เชิงปริมาณ 

         5.1.1 ผูบริหาร ครูผูสอนทุกคนไดรับการนิเทศเพ่ือเพ่ิมผลผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับชาติ NT ปการศึกษา 2563 

         5.1.2 โรงเรียนทุกโรงเรียนไดรับการจัดกลุมคุณภาพเพ่ือเปนขอมูลฐานในการพัฒนา 

         5.1.3 โรงเรียนทุกโรงเรียนดําเนินการทดสอบ Pre NT ปการศึกษา 2563 จํานวน 1 ครั้ง 

    5.2 เชิงคุณภาพ 

         5.2.1 รอยละ 100 ของโรงเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT 

         5.2.2 รอยละ 100 ของโรงเรียนพัฒนางานเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยวิธีการ/กิจกรรม                  

ท่ีหลากหลายสอดคลองกับบริบทของตนเอง 

         5.2.3 รอยละ 100 ของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา 

         5.2.4 รอยละ 100 ของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) เพ่ิมข้ึน            

5 คะแนน 

6. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

          ไมมี 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

 

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนแบบอัตนัย การเขียนสรุปความ และการเขียนเรื่องจากภาพ  

   ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

สนองประเด็นกลยุทธท่ี 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา   

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือยกระดับผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา         

ปท่ี 6 วิชาภาษาไทย ปการศึกษา ปการศึกษา 2563 สูงข้ึน 5 คะแนนจากผลการทดสอบ(O-NET) ปการศึกษา 

2562 

    1.2 เพ่ือใหครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สามารถจัดการเรียนรูในสาระการเขียนวิชาภาษาไทย 

สูนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    1.3 เพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนาและฝกฝนทักษะการอาน การเขียน และการคิดวิเคราะห การเชื่อมโยง

ความคิดออกมาในรูปแบบการเขียน     

2. เปาหมาย   

   2.1 เชิงปริมาณ 

        2.1.1 ครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง สามารถจัดการเรียนรูในสาระการ

เขียนวิชาภาษาไทย สูนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพเปนรูปธรรม 

        2.1.2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีผลการประเมินการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 วิชาภาษาไทย ปการศึกษา 2563 สูงข้ึน  

5 คะแนน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 

        2.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ไดรับการพัฒนา และฝกฝนทักษะการอาน 

การเขียน และการคิดวิเคราะห การเชื่อมโยงความคิดออกมาในรูปแบบการเขียน     

   2.2 เชิงคุณภาพ 

        2.2.1 ครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สามารถจัดการเรียนรู ในสาระการเขียนวิชาภาษาไทย

ใหกับนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพเปนรูปธรรม  

        2.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ วิชาภาษาไทย ปการศึกษา 2563 สูงข้ึน 5 คะแนน จากผลการทดสอบ            

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 

3. งบประมาณ  จํานวน  31,200  บาท   

4. วิธีดําเนินการ/กิจกรรม 

    4.1 การพัฒนาการเขียนแบบอัตนัย การเขียนสรุปความ และการเขียนเรื่องจากภาพช้ัน ป.6 

 - อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเขียนแบบอัตนัย การเขียนสรุปความ และการเขียนเรื่องจากภาพ   

ชั้น ป.6 
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5. ผลการดําเนินงาน 

   5.1 เชิงปริมาณ 

           5.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเขียนแบบอัตนัย การเขียนสรุปความและการเขียนเรื่องจาก

ภาพชั้น ป.6 ครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง โดยมีครูเขารับการอบรม จํานวน 

75 คน จัดอบรม เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2564 ณ หองประชุมบานบรุี โรงเรียนบานยะหา  

           5.1.2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีผลการประเมินการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 วิชาภาษาไทย ปการศึกษา 2563 

สูงข้ึน 5 คะแนน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 

           5.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ไดรับการพัฒนา และฝกฝนทักษะการอาน  

การเขียน และการคิดวิเคราะห การเชื่อมโยงความคิดออกมาในรูปแบบการเขียน     

      5.2 เชิงคุณภาพ 

           5.2.1 ครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สามารถจัดการเรียนรู ในสาระการเขียนวิชาภาษาไทย

ใหกับนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพเปนรูปธรรม 

           5.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ วิชาภาษาไทย ปการศึกษา 2563 สูงข้ึน 5 คะแนน จากผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 (รอประกาศผลจาก สทศ. วันท่ี 21 เมษายน 2564 )  

7.  ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

     7.1 ปญหาอุปสรรค    ไมมี 

     7.2 ขอเสนอแนะ 

           7.2.1 ควรจัดใหมีในปการศึกษาตอไป 

           7.2.2 ควรจัดใหมีคูมือการเขียนแบบอัตนัย การเขียนสรุปความและการเขียนเรื่องจากภาพสําหรับ

ครูผูสอนภาษาไทย 

 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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10. โครงการแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูเช่ือมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา           

ของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  ปงบประมาณ 2564 

สนองประเด็นกลยุทธท่ี 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา   

1. วัตถุประสงค 

    เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูเรียนใหมีความรู มีสมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในดานตาง ๆ 

เพ่ือการประกอบอาชีพ  

2. เปาหมาย   

2.1 เชิงปริมาณ 

     2.1.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต 2 จํานวน 68 โรง 

     2.1.2 คณะทํางาน  จํานวน  15  คน  

     2.1.3 ผูบริหารสถานศึกษา  ครูท่ีปรึกษางานอาชีพ  นักเรียน และผูปกครอง จํานวน 200 คน  

2.2 เชิงคุณภาพ 

         ผูบริหารสถานศึกษา ครูท่ีปรึกษา นักเรียน และผูปกครอง มีความรู มีความเขาใจ และ ตระหนักถึง

ความสําคัญของทักษะดานอาชีพเพ่ือการมีงานทํา  

3. งบประมาณ  จํานวน 10,000 บาท    

4. วิธีดําเนินการ/กิจกรรม 

    4.1 ศึกษาวิเคราะหแนวทางการดําเนินงาน 

    4.2 เสนอโครงการ  

    4.3 ประชุมคณะทํางาน 

    4.4 ติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนในสังกัด  

    4.5 สรุปผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการในหวงเวลา สิงหาคม – กันยายน 2564 

5. ผลการดําเนินงาน 

 5.1 เชิงปริมาณ 

         ดําเนินการตามโครงการเม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2564 ณ หองประชุมอดินันท ปากบารา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดย วิทยากร และผูเขารวมโครงการ ท้ังหมด เขาระบบ Google Meet                

ท่ีทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เปนผูดูแลระบบ 

5.2 เชิงคุณภาพ 

         ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการอบรม เนื่องจากไดรับความรู เก่ียวกับการคาขายออนไลน  การทํา

ฟารมออรแกนิค และ การเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น  

6. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

 6.1 ปญหาอุปสรรค         

       ไมมี  
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 6.2 ขอเสนอแนะ 

         จัดเตรียมหลักสูตรการอบรมใหสอดคลองกับความตองการของผูเขาอบรม โดยสํารวจผานระบบ Google 

Form  

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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11. โครงการยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษารางวัล “เพชรเสมายะลา 2” 

สนองประเด็นกลยุทธท่ี 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. วัตถุประสงค 

   1.1 เพ่ือสงเสริม สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   1.2 เพ่ือสรรหาและยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ            

มีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ 

   1.3 เพ่ือเผยแพรผลงานดีเดนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. เปาหมาย   

2.1 เชิงปริมาณ 

     ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง จํานวน 20 รายการ 

2.2 เชิงคุณภาพ 

     2.1 ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง ไดรับการยกยอง ชมเชยเชิดชูเกียรติ

เปนท่ียอมรับของสังคมและชุมชน 

     2.2 ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง มีความภาคภูมิใจมีขวัญและกําลังใจ

ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ  

3. งบประมาณ  จํานวน 83,400 บาท 

4. วิธีดําเนินการ/กิจกรรม 

    4.1 ประชุมคณะทํางานดําเนินโครงการจัดทําหลักเกณฑพิจารณารางวัล “เพชรเสมายะลา 2” 

    4.2 แจงรายละเอียด/จัดสงคูมือการดําเนินงานการประกวดครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ 

2564 

    4.3 โรงเรียนเสนอชื่อครูดีเดนพรอมผลงานไปยังศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุม/หนวยเสนอ           

ชื่อบุคลากร/ลูกจางประจําในสํานักงาน สงใหกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    4.4 คณะกรรมการระดับศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิจารณาสรรหา โดยวิธีการประเมินตามแบบ

รายละเอียด  ผูไดรับการเสนอรายชื่อเพ่ือเขารับการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีกําหนด และเสนอชื่อ

บุคลากร แตละประเภท และสาขา  

    1) ผูอํานวยการโรงเรียน /รองผูอํานวยการโรงเรียน สงตามขนาดโรงเรียนท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 กําหนดขนาดโรงเรียนละ 1 คน  

     2) ครูผูสอนแตละกลุมสาระ/ศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาละ 1  คน  

       3) ลูกจางประจํา ศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาละ 1 คน  

       4) ธุรการโรงเรียน ศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาละ 1 คน 

    4.5 คณะกรรมการระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 พิจารณาสรรหาวิธีการ

ประเมินตามแบบรายละเอียดผูไดรับการเสนอรายชื่อเพ่ือเขารับการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา         

ท่ีกําหนด 



 

60 
 

 

        1) บุคลากรฯ 38 ค.(2) ในสพป.ยล. 2 กลุมละ 1 คน 

        2) ลูกจางประจํา ใน สพป.ยล. 2 จํานวน 1 คน 

    4.6 ศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษารวบรวมแบบรายละเอียดผูไดรับการเสนอรายชื่อระดับศูนยเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาพรอมเอกสารผลงานจํานวน 3 เลม และแบบประเมินจํานวน 3 ชุด สงสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 (เฉพาะผูท่ีไดรับการเสนอชื่อลําดับท่ี 1 ของแตละประเภท/ขนาดโรงเรียน/

กลุมสาระการเรียนรู) 

    4.7 สรุปรายการ/ตรวจสอบเอกสารครูดีเดน/จัดทําเอกสารประเมินฯ 

    4.8 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน 

    4.9 ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ เพ่ือชี้แจงแนวทางคูมือการประเมิน 

    4.10 คณะกรรมการประเมินฯ ออกปฏิบตัิการประเมินฯ 

    4.11 ประชุมคณะกรรมการประเมินฯพรอมสรุปผลการประเมิน สง สพป.ยล. 2 

   - ดําเนินการเม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม - 4 กันยายน 2564 

5. ผลการดําเนินงาน  

   5.1 เชิงปริมาณ          

        5.1.1 ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง ไดรับรางวัลและยกยองเชิดชูเกียรติ 

รางวัล “เพชรเสมายะลา 2” จํานวน 94 คน ดังนี้ 

               1.  รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง       จํานวน 21 คน  

               2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง จํานวน 13 คน 

               3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง จํานวน 11 คน 

               4.  รางวัลระดับเหรียญทอง      จํานวน 12 คน 

               5.  รางวัลระดับเหรียญเงิน        จํานวน 18 คน 

               6.  รางวัลระดับเหรียญทองแดง      จํานวน 16 คน 

               7.  รางวัลระดับชมเชย       จํานวน   3 คน  

        5.1.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ไดจัดทําแบบสอบถามระดับความพึงพอใจ                 

ของผูเขารวมโครงการยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษารางวัล “เพชรเสมายะลา ๒” ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสอบถามจากผูเขารวมโครงการ จํานวน 80 คน  สรุปภาพรวมความสําเร็จของ

โครงการ ในระดับมาก ( X = 4.46)  ดังรายละเอียดตารางแสดงผล ดังนี้ 

ตารางแสดงผลการวิเคราะหภาพรวมของแบบสอบถามท่ีใชเกณฑคาคะแนน 5 ระดับ 

 ผลการวิเคราะห ภาพรวม  

 คะแนนรวม 2139  

 คาเฉลี่ย 4.46  

 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59  

 C.V.(%) 13.24  

 แปลผล มาก  
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    5.2 เชิงคุณภาพ  

         ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ  เปนแบบอยางท่ีดี เปน                        

ท่ีเคารพยกยองแกศิษยและบุคคลท่ัวไป 

6. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

    6.1 ปญหาอุปสรรค 

         6.1.1 ความเหมาะสมเรื่องระยะเวลา ในการดําเนินการ เนื่องดวยสถานการณ โควิด-19 ครูและบุคลากร

คอนคางจะตึงเครียด การประสานงานคอนขางลําบาก 

         6.1.2 ชวงเวลาเนื่องจากสถานการณไมปกติ(covid 19)มีความยากลําบากในการรวบรวมเอกสารหลักฐาน 

         6.1.3 การใชงานแอพพลิเคชั่นท่ีครูผลิตข้ึนมา บางครั้งอาจมีขอจํากัดในการปฏิบัติการของนักเรียน 

    6.2 ขอเสนอแนะ 

         6.2.1 ควรใหจัดทุก ๆ ป ตอยอดไปเปนการสรางแนวทางการทํางานท่ีเปนระบบตอไป 

         6.2.2 ขยายระเวลาเพ่ือใหการเตรียมความพรอมของงานในการแขงขันจะไดมีผูเขาแขงขันมากขึน 

         6.2.3 ควรขยายระยะเวลา และเปนชวงโควิดนาจะมีการบริหารจัดการเรื่องเวลาใหดีกวานี้ 

         6.2.4 ประเมินโดยใชวิธีการสอนท่ีเปนสภาพความเปนจริงแตละโรง 

         6.2.5 ควรมีรูปแบบการประเมินท่ีชัดเจน และนําไปใชกับทุกศูนยเหมือนๆกัน 

 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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12. โครงการขับเคล่ือนนโยบายการจัดการศึกษา 

สนองประเด็นกลยุทธท่ี 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. วัตถุประสงค 

   1.1 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

   1.2 เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี 

   1.3 เพ่ือใหนักเรียนทุกระดับชั้นมีคุณภาพการศึกษา 

2. เปาหมาย 

   2.1 เชิงปริมาณ 

        2.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

        2.1.2 ครูจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

        2.1.3 ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ 

        2.1.4 โรงเรียนไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน 

        2.1.5 โรงเรียนมีคุณภาพการจัดการศึกษา 

   2.2 เชิงคุณภาพ 

        2.2.1 นักเรียนมีศักยภาพทางการเรียนสูงข้ึน 

        2.2.2 ครูพัฒนา วิธีจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

        2.2.3 ผูบริหารสถานศึกษามีรูปแบบ (Mode) การบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ 

        2.2.4 โรงเรียนมีเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน 

        2.2.5 โรงเรียนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

3. งบประมาณ  จํานวน 233,440 บาท 

4. วิธีดําเนินการ/กิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การถอดประสบการณ 

และการพัฒนาคูมือเกณฑการประเมินนโยบายการจัด 

การศึกษา 

พฤษภาคม 2565 นายมฮูัมหมัดรุสด ี

อามีรุดดีน 

นางสุพัตรา ออนแกว และ

คณะ 

2 กิจกรรม ประชุมเชงิปฏิบตัิการ เร่ืองประชาพิจารณคูมือ 

เกณฑการประเมินนโยบายการจัดการศึกษา 

พฤษภาคม 2565 นายมฮูัมหมัดรุสด ี

อามีรุดดีน 

นางสาวจาริณี มาฮะ 

และคณะ 

3 กิจกรรม การจัดทําคูมือและเกณฑการประเมิน พฤษภาคม 2565 นางสาวพฤศจิ อุนอก 

นายฮัมดาน ออนหวาน และ

คณะ 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

4 กิจกรรม ประชุมสรางความเขาใจแนวทางการดําเนนิงาน 

ตามนโยบายและการทํา MOU 

พฤษภาคม 2565 นางสาวนูรุลนาเดีย 

บาฮะคีรี 

นางสาวไซนะ ยะลอ 

และคณะ 

 

 

5 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดําเนนิงาน 

ระดับเขตพื้นที ่

มิถุนายน 2565 นางคอลีเยาะ ยะมณ ี

นางสาวสอพูรอ 

หะยีเจะปูเตะ  

และคณะ 

 

6 กิจกรรม ประเมิน กํากับ ตดิตาม ตรวจสอบ และนิเทศ กรกฎาคม – 

สิงหาคม 2565 

นางสาวสอพูรอ 

หะยีเจะปูเตะ  

นางคอลีเยาะ ยะมณีและคณะ 

7 กิจกรรม ยกยองเชิดชูเกียรติ กันยายน 2565 นางวัธนีพร นิยมพานิช 

นางสาวพฤศจิ อุนอก 

นายฮัมดาน ออนหวาน 

และคณะ 

5. ผลการดําเนินงาน 

   5.1 เชิงปริมาณ 

        5.1.1 ผูอํานวยการโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จํานวน 68 คน ในโรงเรียนท้ัง 68 โรง ในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  คิดเปนรอยละ 100 และไดรับการสงเสริม สนับสนุน        

ดวยงบประมาณ วัสดุอุปกรณ และการกํากับ ติดตาม นิเทศ การดําเนินงานทําใหโรงเรียนสามารถจัดการศึกษา

อยางมีคุณภาพและสงผลงานในระดับศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกโรง คิดเปน รอยละ 100 และเม่ือ

มีการวิเคราะหและสังเคราะหตามรายงานผลการประเมินตนเอง SAR และผลการประเมินภายนอก สรุปผลไดดังนี้ 

        ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย จํานวน 68 โรง  

   เฉลี่ยอยูในระดับ ดี 

   ผลการประเมินคุณภายนอกของสถานศึกษา ระดบัปฐมวยั จํานวน 68 โรง  

   เฉลี่ยอยูในระดับ ดี  

   ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 68 โรง  

   เฉลี่ยอยูในระดับ ดี 

   ผลการประเมินคุณภายนอกของสถานศึกษา ระดับข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 68 โรง  

   เฉลี่ยอยูในระดับ ดี  
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 2. ผูอํานวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 98.95 ไดรับมอบ

โล และเกียรติบัตรเพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีการนํานโยบายท่ีปฏิบัติจนเกิดผลดีเดนเปนท่ีประจักษ 
 

           3. ผูเรียนมีคุณภาพและทักษะตามมาตรฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

ดังนี้ 

    3.1 นักเรียนระดับปฐมวัยมีผลการประเมินการเตรียมความพรอมดานรางกาย ระดับดีดานอารมณ       

-จิตใจ ระดับดี  ดานสังคม ระดับดี และ ดานสติปญญา ระดับดี รวมท้ัง 4 ดาน ระดับดี 

    3.2 สําหรับผลการทดสอบของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 มีผลการสอบ RT      

  สูงข้ึน +10.96 คะแนน 

  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีผลการสอบ NT      

  สูงข้ึน +7.67 คะแนน 

  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีผลการสอบ Onet      

  สูงข้ึน +3.30 คะแนน 

  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลการสอบ Onet      

  สูงข้ึน +1.87 คะแนน 

  นักเรียนระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนตน มีผลการสอบ Inet      

  สูงข้ึน +7.04 คะแนน 

  นักเรียนระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง มีผลการสอบ Inet   

  สูงข้ึน +9.04 คะแนน 
 

   3.3 โรงเรียนท่ีผานการประเมินการดําเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษา 12 ขอ ระดับศูนย

เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

         นโยบาย ขอท่ี 1 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์    จํานวน   10  โรง รอยละ  90.91 

 นโยบาย ขอท่ี 2 พิชิตอานเขียน        จํานวน   10  โรง รอยละ  90.91 

 นโยบาย ขอท่ี 3 โรงเรียนนาอยู    จํานวน     8  โรง รอยละ  72.73 

 นโยบาย ขอท่ี 4 เชิดชูคุณธรรม    จํานวน     9  โรง รอยละ  81.82 

 นโยบาย ขอท่ี 5 นอมนําหลักปรัชญา   จํานวน     6  โรง รอยละ  54.55 

 นโยบาย ขอท่ี 6 สงเสริมภาษาสูสากล   จํานวน     4  โรง รอยละ  36.36 

 นโยบาย ขอท่ี 7 ผลงานประจักษชัด   จํานวน     7  โรง รอยละ  63.64 

 นโยบาย ขอท่ี 8 เรงรัดนิเทศภายใน   จํานวน     9  โรง รอยละ  81.82 

 นโยบาย ขอท่ี 9 ใสใจระบบประกัน    จํานวน     8  โรง รอยละ  72.73 

 นโยบาย ขอท่ี 10 สรางสรรคความรวมมือ   จํานวน   10  โรง รอยละ  90.91 

 นโยบาย ขอท่ี 11 ฝกปรือความพรอมปฐมวัย  จํานวน   11  โรง รอยละ100.00 

 นโยบาย ขอท่ี 12 กาวไกลเทคโนโลย ี  จํานวน     3  โรง รอยละ  27.27 
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   3.4 โรงเรียนท่ีผานการประเมินการดําเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษา 12 ระดับสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  ดังนี้ 

        ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง     จํานวน    12  โรง รอยละ 100 

        รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง  จํานวน    12  โรง รอยละ 100 

        รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง  จํานวน    12  โรง รอยละ 100 

   5.2 เชิงคุณภาพ 

        5.2.1 ผูอํานวยการโรงเรียนมีคุณภาพการจัดการศึกษา มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีนาเรียนรู 

        5.2.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา 

เขต 2 มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีอยางมุงม่ันตั้งใจและไมยอทอ 

        5.2.3 นักเรียนระดับปฐมวัยมีความพรอมท้ัง 4 ดาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 อานออกเขียนได  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 อานออก เขียนได คิดเลขเปน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความรู ความเขาใจตามตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรอิสลาม

ศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนตนและตอนกลาง 

6. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

 ไมมี 

 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกผลกาเรียน ปการศึกษา 2563 ดวยโปรแกรมระบบริหารจัดการ   

สถานศึกษา (SchoolMIS) 

สนองประเด็นกลยุทธท่ี 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. วัตถุประสงค 

    เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมีความรูความเขาใจในการใชโปรแกรม SchoolMIS  

ในการออกเอกสารหลักฐานงานดานระเบียนแสดงผลการเรียนและเอกสารหลักฐานตางๆ ไดอยางถูกตอง  

2. เปาหมาย   

    2.1 เชิงปริมาณ 

         ครูผูรับผิดชอบโปรแกรม SchoolMIS จํานวน  80 คน  

    2.2 เชิงคุณภาพ 

         ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษา ข้ัน พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 และมีความรูค วาม เข าใจ ในการใช โป รแกรม  SchoolMIS                         

ในการออกเอกสารหลักฐานงานดานระเบียนแสดงผลการเรียนและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ไดอยางถูกตอง  

3. งบประมาณ  จํานวน  15,200 บาท 

4. วิธีดําเนินการ/กิจกรรม  

    4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกผลกาเรียน ปการศึกษา 2563 ดวยโปรแกรมระบบริหารจัดการสถานศึกษา 

(SchoolMIS)  

         -  อบรมเชงิปฏิบัติการทบทวนใหผูรับผิดชอบโปรแกรม SchoolMIS และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูซักถาม

ปญหาและแนวทางการแกไขปญหา 

5. ผลการดําเนินงาน 

   5.1 เชิงปริมาณ  

        ครู จํานวน 80 คน เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกผลกาเรียน ปการศึกษา 2563 ดวยโปรแกรม 

ระบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) วันท่ี  4 เมษายน 2564 ณ หองประชุมอดินันท  ปากบารา  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

   5.2 เชิงคุณภาพ  

        ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมีความรูความเขาใจในการใชโปรแกรม SchoolMIS ในการออก

เอกสารหลักฐานงานดานระเบียนแสดงผลการเรียนและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ไดอยางถูกตอง เรียบรอยตามเวลา

ท่ีกําหนด 

6. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

    6.1 ปญหาอุปสรรค   



 

67 
 

 

          ไมมี 

    6.2 ขอเสนอแนะ 

 ควรใหครูวิชาการ หรือผูรับผิดชอบงานหลักสูตรของโรงเรียนเขารวมประชุมเพ่ือตรวจสอบโครงสรางเวลา

เรียนใหถูกตอง 

 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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14. โครงการหนูอยูบาน ไมนิ่งดูดาย นั่งเรียนออนไลน เสริมสรางปญญา 

สนองประเด็นกลยุทธท่ี 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. วัตถุประสงค 

     เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                 

ดวยการนําเทคโนโลยีสื่อออนไลนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มาใชเพ่ือการเรียน

การสอนเพ่ือใหเกิดกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนกอนเปดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2564               

อีกท้ังยังเปนการสรางคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหม 

2. เปาหมาย   

2.1 เชิงปริมาณ 

     2.1.1 ผูบริหาร ครูผูสอนทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อออนไลน หนูอยูบาน ไมนิ่งดูดาย นั่งเรียน 

ออนไลน เสริมสรางปญญา 

         2.1.2 โรงเรียนทุกโรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อออนไลน หนูอยูบานไมนิ่งดูดาย              

นั่งเรียนออนไลน เสริมสรางปญญา 

   2.2 เชิงคุณภาพ 

        2.2.1  รอยละ 100 ของโรงเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อออนไลน              

หนูอยูบาน ไมนิ่งดูดาย นั่งเรียนออนไลน เสริมสรางปญญา 

        2.2.2 รอยละ 100 ของโรงเรียนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อออนไลน หนูอยูบาน ไมนิ่งดูดาย 

นั่งเรียนออนไลน เสริมสรางปญญาดวยวิธีการ/กิจกรรมท่ีหลากหลายสอดคลองกับบริบทของตนเอง 
3. งบประมาณ  จํานวน    0   บาท 

4. วิธีดําเนินการ/กิจกรรม 

    4.1 นําเสนอโครงการ 

    4.2 ขออนุมัติโครงการ 

    4.3 แตงตั้งคณะทํางาน 

    4.4 ดําเนินการตามโครงการ 

         4.4.1 ประชุมคณะทํางาน 

         4.4.2 ดําเนินการจัดทําสื่อออนไลน 

         4.4.3 กิจกรรมบรรณาธิการสื่อออนไลน 

         4.4.4 กิจกรรมประชาสมัพันธสื่อออนไลน 

         4.4.5  ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนดวยสื่อออนไลนสูผูอํานวยการโรงเรียนทางระบบ 

ZOOM   

         4.4.6  กิจกรรมอัปโหลด (Upload) สื่อออนไลน 

    4.5 กํากับ ติดตาม นิเทศการดําเนินการ  

    4.6 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจสื่อออนไลน 

    4.7 กิจกรรมประมวลผลการจัดการเรียนการสอนดวยสื่อออนไลน 
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    4.8 ประชุมสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน  

5. ผลการดําเนินงาน  

   5.1 เชิงปริมาณ  

        5.1.1. รอยละ 86.76 ของครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยสื่อออนไลน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 

        5.1.2. รอยละ 100 ของครูท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยสื่อออนไลน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 ไดรับการนิเทศติดตามผลการ 

        5.1.3. จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลการประมวลผลการจัดการเรียนการสอนดวยสื่อออนไลนผลการประเมินผาน

การทดสอบรอยละ 60 คิดเปนรอยละ 100 

        5.1.4. ผลการสํารวจความพึงพอใจ ของโครงการหนูอยูบาน ไมนิ่งดูดาย นั่งเรียนออนไลน เสริมสรางปญญา

อยูมีดังนี้ 

                1) ความพึงพอใจของครูผูสอนตอโครงการหนูอยูบาน ไมนิ่งดูดาย นั่งเรียนออนไลน เสริมสรางปญญา

อยูในระดับมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

                2) ความพึงพอใจของนักเรียนตอโครงการหนูอยูบาน ไมนิ่งดูดาย นั่งเรียนออนไลนเสริมสรางปญญา

อยูในระดับมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

                3) ความพึงพอใจของผูปกครองตอโครงการหนูอยูบาน ไมนิ่งดูดาย นั่งเรียนออนไลน เสริมสราง

ปญญาอยูในระดับมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

    5.2 เชิงคุณภาพ  

         5.2.1 รอยละ 100 ของโรงเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อออนไลน             

หนูอยูบาน ไมนิ่งดูดาย นั่งเรียนออนไลน เสริมสรางปญญา 

         5.2.2 รอยละ 100 ของโรงเรียนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อออนไลน หนูอยูบาน ไมนิ่ง           

ดูดาย นั่งเรียนออนไลน เสริมสรางปญญาดวยวิธีการ/กิจกรรมท่ีหลากหลายสอดคลองกับบริบทของตนเอง 

6. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

    6.1 ปญหาอุปสรรค   

          ไมมี 

    6.2 ขอเสนอแนะ 

          ควรจัดเพ่ิมอีกในปเทอมการศึกษาตอไป 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
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กลยุทธท่ี 4   

การสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา 

ท่ีมีคุณภาพ 
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15. โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง และพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

สนองประเด็นกลยุทธท่ี 4  การสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับการดูแลชวยเหลือนักเรียนจากครูประจําชั้น ครูท่ีปรึกษา อยางท่ัวถึง                

โดยมีผูปกครอง ชุมชน หนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

    1.2 เพ่ือใหครูสถานศึกษาพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา อยางเปนระบบ ผูปกครอง              

และชุมชน มีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็ง 

    1.3 เพ่ือยกยองชูเกียรติโรงเรียนท่ีมีการบริหารจัดการและการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน           

ท่ีสัมฤทธิ์ผลตอการพัฒนานักเรียนอยางเปนองครวมทุกดาน 
 

2. เปาหมาย 

   2.1 เชิงปริมาณ 

        2.1.1  พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาของรัฐบาล ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 ท้ัง 68 แหง 
 

   2.2 เชิงคุณภาพ 

        2.2.1  สงเสริมใหโรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือท่ีมีคุณภาพ    

มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

        2.2.2  สงเสริมใหผูบริหารโรงเรียน ครูทุกคน และผูท่ีเก่ียวของ ผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน และองคกร

ภายนอก ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีทัศนคติท่ีดีตอนักเรียน และมีความสุข               

ท่ีจะพัฒนานักเรียนในทุกดาน 

3. งบประมาณ  จํานวน 16,500 บาท   

4. วิธีการดําเนินงาน/กิจกรรม 

    4.1 ประชุมคณะทํางาน ฯ คณะกรรมการประเมิน โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง และพัฒนาระบบ                

ดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

    4.2 ประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 กําหนด ดวยรูปแบบ Online ผานระบบ Zoom cloud meetings 

    4.3 สรุปผลโครงการเสริมสรางความเขมแข็ง และพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ในสังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

5. ผลการดําเนินงาน 

   5.1 เชิงปริมาณ 

        จัดโครงการเสริมสรางความเขมแข็ง และพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยใหสถานศึกษาในสังกัดท้ัง 68 แหง เขารวมกิจกรรมฯ 
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โดยสงประกวดสถานศึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือโลรับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และประเมินผลงานฯ ดวยระบบ Online ผาน Program zoom cloud meetings  

   5.2 เชิงคุณภาพ 

        สถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือนัก เรียน  โดยมีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ ท่ี มี คุณภาพ  

มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ท้ังนี้ สถานศึกษา ครูทุกคน และผูท่ีเก่ียวของ 

ผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน และองคกรภายนอก ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน            

มีทัศนคติท่ีดีตอนักเรียน และมีความสุขท่ีจะพัฒนานักเรียนในทุกดาน 

6. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

    6.1 ปญหาอุปสรรค 

          เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID – 19 ทําใหไมสามารถ          
ลงพ้ืนท่ีประเมินและนิเทศติดตามการดําเนินการของสถานศึกษาได จําเปนตองใชการประเมินเชิงปฏิบัติการโดยใช

ระบบ Online ผาน Program zoom cloud meetings  

    6.2 ขอเสนอแนะ 

       ไมมี  

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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กลยุทธ 5   

การจัดการศกึษาเพือ่พัฒนาคุณภาพชวีิต 

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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16.  โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

สนองประเด็นกลยุทธ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือสงเสริมใหนําความรูสํานักงานสีเขียวไปประยุกตในสํานักงานและสถานศึกษา 

    1.2 เพ่ือสงเสริมใหมีการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

    1.3 เพ่ือชวยลดคาใชจายในสํานักงาน จากการใชทรัพยากรอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ  

    1.4 เพ่ือสรางสุขนิสัยท่ีดีตอความเปนระเบียบเรียบรอย เกิดความสวยงาม สะอาด ปลอดภัยท้ังผูใหบริการ     

และผูใชบริการ มีการสงเสริมการทํางานเปนทีมเกิดความสามัคคี มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตอหนวยงานรวมกัน 

2. เปาหมาย   

2.1 เชิงปริมาณ 

         บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จํานวน 76 คน 

2.2 เชิงคุณภาพ 

     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 สะอาด รมรื่นนาอยู เปนระเบียบเรียบรอย  

มีจิตสํานึก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสํานักงานและสถานศึกษา เพ่ือลดการใชพลังงาน ดําเนินกิจกรรมท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 

3. งบประมาณ   จํานวน 14,000 บาท 

4. วิธีดําเนินการ/กิจกรรม 

    4.1 กิจกรรม Big Cleaning Day     

          ชวงเชา  รวมทําความสะอาดภายในหองทํางานและกลุมตนเองตนเอง 

          ชวงบาย รวมทําความสะอาดในพ้ืนท่ีสวนรวม 

    4.2  กิจกรรมการบรรยายใหความรูการจัดการขยะ   

          บรรยายใหความรูบุคลากรในสํานักงานเรื่องการจัดการ 

5. ผลการดําเนินงาน  

   5.1 เชิงปริมาณ  

        กิจกรรม Big Cleaning Day  มีบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต 2 จํานวนเขารวมกิจกรรม 70 คน 

        กิจกรรมบรรยายใหความรูการจัดการขยะ มีบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 จํานวนเขารวมกิจกรรม 30 คน 

5.2 เชิงคุณภาพ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 สะอาด รมรื่นนาอยู เปนระเบียบเรียบรอย                   

มีจิตสํานึก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสํานักงานและสถานศึกษา เพ่ือลดการใชพลังงาน ดําเนินกิจกรรมท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 
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6. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

    6.1 ปญหาอุปสรรค  

          ชวงสถานการณโควิด ทําใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมไดไมครบ และไดมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม            

ใหสอดคลองกับสถานการณ จากเดิมไดกําหนดกิจกรรมวันรักษตนไมไดปรับเปลี่ยนเปนการบรรยายใหความรู                

การจัดการขยะ 

    6.2 ขอเสนอแนะ   ไมมี 

 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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กลยุทธท่ี  6   

พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการ 
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17. โครงการการขับเคล่ือนนโยบายและแผนดานการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

สนองประเด็นกลยุทธท่ี  6  พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการ 

1. วัตถุประสงค 

   1.1 มีแผนดานการศึกษาท่ีตอเนื่อง เพ่ือใชในการบริหารจัดการระบบการเรียนรูท่ีดี 

   1.2 ใชแผนดานการศึกษาในการบริหารจัดการระบบการเรียนรูกับโรงเรียนในสังกัด 

   1.3 มีแผนดานการศึกษาท่ีตอเนื่องสอดคลองกับนโยบายตามแผนแมบทตามยุทธศาสตรชาติ 

   1.4 เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัด ใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารการเรียนรูและจัดทําแผนการจัดการศึกษา 

2. เปาหมาย   

    2.1 เชิงปริมาณ 

         มีรายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   2.2 เชิงคณุภาพ 

        นักเรียนในสังกัด ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลก

ศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 

3. งบประมาณ   จํานวน  216,014  บาท 

4. วิธีดําเนินกิจกรรม/การดําเนินงาน 

    กิจกรรมท่ี 1 ประชุมพิจารณาโครงการ  

     - ประชุมพิจารณาโครงการ ณ หองประชุมนาปราง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพท่ี 200  

ท่ีระลึก ส.ร.อ เขารวมพิจารณาโครงการ 

    กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางการรับรูเก่ียวกับความสอดคลองเชื่อมโยงของแผนระดับท่ี 1 2 และ 3 

และนโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวของดานการศึกษา  ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (XYZ) โดยผูเขารวมรับ

การอบรมประกอบดวย ผูบริหาร การศึกษา ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 

บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ผูรับผิดชอบตามประเด็นกลยุทธ 

ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม รวม 40 คน ดําเนินการโดยใชวิธีการบรรยายและแบงกลุมเพ่ือวิเคราะหโครงการ โดย

วิทยากรผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณ  ไดแก นายประกอบ  ทองคํา 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยผูเขารวมประกอบดวย ผูบริหารการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 

บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ผูรับผิดชอบตามประเด็นกลยุทธ 

ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม รวม  55  คน ดําเนินการโดยคณะกรรมการตามประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2564 มารวม

วิเคราะหรางแผนกลยุทธและนโยบายหนวยเหนือ กําหนดทิศทาง เปาหมายและตัวชี้วัดใหสอดคลองกับนโยบาย

ของหนวยเหนือและเปนกรอบทิศทางในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ พิจารณาโครงการเพ่ือใหสามารถ

ดําเนินโครงการตรงตามวัตถุประสงคและบรรลุเปาหมาย ตัวชี้วัดตามกลยุทธท่ีกําหนดทุกกลยุทธ 
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    กิจกรรมท่ี 3 จัดทําเอกสารรูปเลม 

 - จัดทําเอกสารรูปเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 และรายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5. ผลการดําเนินงาน 

    5.1 เชิงปริมาณ 

         มีรายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ใชในการบริหารจัดการศึกษาและใหสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน          

    5.2 เชิงคุณภาพ 

         5.2.1 นักเรียนในสังกัด ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปน

ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน  

         5.2.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีแผนพัฒนาฯ แผนปฏิบัติการประจําป        

ท่ีสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกระดับ มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนระดับท่ี 1 แผนระดับ

ท่ี 2 และแผนระดับท่ี 3 นโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวของดานการศึกษา และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (XYZ)  และสามารถใชเปนเครื่องมือในการบริหาร          

จัดการศึกษา ทําใหสามารถบริหารจัดการ สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับไดอยางมีคุณภาพ 

6. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

 ไมมี 

 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมพิจารณาโครงการ 

  

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางการรับรูเก่ียวกับความสอดคลองเชื่อมโยงของแผนระดับท่ี 1, 2 และ 3 

และนโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวของดานการศึกษา  ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (XYZ) 
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กิจกรรมท่ี 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 3  จัดทําเอกสารรูปเลม 
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18. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาดวยการตรวจสอบภายใน 

สนองประเด็นกลยุทธท่ี 6  พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการ 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการเงิน การบัญชีและดานอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวของ  รวมท้ังการจัดทํารายงานทางการเงินวาครบถวน  ถูกตอง  และทันเวลา 

    1.2 เพ่ือใหทราบวาการดําเนิน งานของหนวยรับตรวจมีการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

คําสั่ง  มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 

    1.3 เพ่ือประเมินผลการดําเนิน งานและใหขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

    1.4 เพ่ือใหบุคลากรหนวยตรวจสอบภายในไดเขารับการอบรม  เพ่ิมพูนความรูและวิทยาการใหม ๆ  เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผูตรวจสอบ ภายในสูมืออาชีพ 

    1.5 เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการไดทราบปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  และสามารถพิจารณาสั่ง

การใหมีการแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว  และทันตอเหตุการณ 

2. เปาหมาย   

    2.1 เชิงปริมาณ 

          2.1.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 1 แหง และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2  จํานวน  31  แหง รวมจํานวน  32  แหง ไดรับการตรวจสอบการเงิน การบัญชี  และ

ตรวจสอบการดําเนินงานจากหนวยตรวจสอบภายใน 

         2.1.2 บุคลากรหนวยตรวจสอบภายใน จาํนวน 2 คน ไดรับการพัฒนาดานการตรวจสอบภายในอยางนอย 

1 ครั้ง/คน/ป   

    2.2 เชิงคณุภาพ 

         2.2.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ    

         2.2.2 สถานศึกษาในสังกัดสามารถใชจายเงินไดอยางคุมคา ลดการสิ้นเปลืองของทรัพยากรโดยไมจําเปน 

ใชประโยชนในทรัพยสินท่ีมีอยูอยางประหยัด  โดยกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

         2.2.3 บุคลากรหนวยตรวจสอบภายใน สามารถนําความรู  และทักษะท่ีไดรับจากการอบรม มาประยุกตใช

ในการปฏิบัติงาน  และพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

3. งบประมาณ    จํานวน  21,265  บาท 

4. วิธีดําเนินการ/กิจกรรม 

    4.1  การตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด 

           4.1.1  ติดตาม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และหลักฐาน

การจายของโรงเรียน  จํานวน  31  แหง 
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           4.1.2  ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จํานวน 

15 แหง 

           4.1.3 ตรวจสอบการดําเนินงานเงินอุดหนุนท่ีไดรับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน) จํานวน 15  

แหง 

           4.1.4 ตรวจสอบการดําเนินงานเงินรายไดสถานศึกษา  จํานวน 15  แหง 

          ข้ันตอนการดําเนินการ 

1.  ศึกษาแนวการตรวจสอบ และประเด็นการตรวจสอบ 

2.  จัดทํากําหนดการตรวจสอบ  จัดทําหนังสือแจงโรงเรียนท่ีเปนหนวยรับตรวจทราบ โดยใหเตรียม

เอกสาร หลักฐานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือรอรับการตรวจสอบ 

3.  เตรียมกระดาษทําการ และเครื่องมือท่ีใชในการตรวจสอบ   

4. ออกตรวจสอบเอกสาร  และหลักฐาน ณ โรงเรียนท่ีเปนหนวยรับตรวจ โดยใชกระดาษทําการ                 

และเครื่องมือท่ีเตรียมไว 

5. สรุปรายงานผลการตรวจสอบ  ปญหาอุปสรรคของโรงเรียน และแนวทางแกไขปญหา เสนอ

ผูบังคับบัญชา  และสงสําเนารายงานผลการตรวจสอบใหโรงเรียนท่ีเปนหนวยรับตรวจทราบ  โดยแจงให

ดําเนินการตามรายงานผล/ขอเสนอแนะอยางเครงครัด  และเม่ือโรงเรียนดําเนินการเปนท่ีเรียบรอยแลว               

ใหรายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ทราบ 

    4.2 การตรวจสอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม ศึกษายะลา เขต 2 

           -  ตรวจสอบการใชจายคาสาธารณูปโภคของสวนราชการ  (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี)  

          4.2.1 แจงกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย และโรงเรียนสังกัดดําเนินการรายงานขอมูลการใชจาย  

คาสาธารณูปโภค ในระบบ e-budget 

           4.2.2 จัดเก็บขอมูลการใชจายคาสาธารณูปโภคของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาสรุปลงในแบบท่ี 1 

(แบบสรุปการใชจายคาสาธารณูปโภค และสถานภาพหนี้คาสาธารณูปโภคของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                 

และจัดเก็บขอมูลการใชจายคาสาธารณูปโภคของโรงเรียนในสังกัด มาสรุปลงในแบบ2 (แบบสรุปการใชจาย              

คาสาธารณูปโภคและสถานภาพหนี้คาสาธารณูปโภคของโรงเรียน 

           4.2.3 จัดทําบันทึกเสนอผูบังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาลงนามในแบบท่ี 1 แบบท่ี 2  และหนังสือแจง สพฐ. 

           4.2.4 จัดสงรายงานผลการตรวจสอบให สพฐ. ผานระบบ KRS  และ Smart Obec  

    4.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยตรวจสอบภายใน 

           -  อบรมเชิงปฏิบัติการดานการตรวจสอบภายใน  สําหรับผูตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(สพฐ. เปนผูจัดอบรม) 

 4.3.1 สงแบบสํารวจขอมูลผูตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให สพฐ. 

          4.3.2 ผูตรวจสอบภายใน จํานวน 2คนเขารับการอบรมเชิงปฏิบั ติการดานการตรวจสอบภายใน                

สําหรับผูตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2564  ระหวางวันท่ี   29 – 31  

มีนาคม  2564  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพฯ  โดย สพฐ. เปนผูจัดอบรม 
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5. ผลการดําเนินงาน 

    5.1 เชิงปริมาณ 

          5.1.1 กิจกรรมการตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด  

                  บุคลากรหนวยตรวจสอบภายใน จํานวน 2 คน  ดําเนินการออกตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด 

ระหวางวันท่ี  17 ธันวาคม  2563 – 3  มีนาคม  2564  ณ โรงเรียนท่ีเปนหนวยรับตรวจ  ดังนี้ 

                  1) ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และหลักฐาน

การจายของโรงเรยีน จํานวน 31 แหง 

                  2) ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 

จํานวน  15 แหง 

                  3) ตรวจสอบการดําเนินงานเงินอุดหนุนท่ีไดรับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน)  จํานวน  

15  แหง                   

                  4)  ตรวจสอบ การดําเนินงานเงินรายไดสถานศึกษา  จํานวน  15  แหง 

          5.1.2 การตรวจสอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

                  ตรวจสอบการใชจายคาสาธารณูปโภคของสวนราชการ  (ตามนโยบายคณะ รัฐมนตรี) โดยรายงาน

งวดไตรมาสท่ี 1/2564 ให  สพฐ. ตามหนังสือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2                 

ท่ี ศธ 04120/255  ลงวันท่ี 22 มกราคม 2564  

          5.1.3 การพัฒนาศักยภาพบคุลากรหนวยตรวจสอบภายใน 

                   ผูตรวจสอบภายใน จํานวน 2 คน  ไดเขารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการตรวจสอบ

ภายใน  สําหรับผูตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระหวางวันท่ี 29–31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม             

รอยัลริเวอร กรุงเทพฯ  โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนผูจัดอบรม 
 

    5.2 เชิงคุณภาพ 

         5.2.1 สถานศึกษาในสังกัด สามารถปฏิบัติงานการเงินการบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบ  

กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ    

         5.2.2 สถานศึกษาในสังกัดสามารถใชจายเงินไดอยางคุมคา  ลดการสิ้นเปลืองของทรัพยากรโดยไมจําเปน 

ใชประโยชนในทรัพยสินท่ีมีอยูอยางประหยัด  โดยกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

         5.2.3 บุคลากรหนวยตรวจสอบภายใน ไดรับความรูเก่ียวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการ

ปฏิบัติงาน  แนวทางการรายงานการตรวจสอบการดําเนินงาน  ขอควรระวังในการบริหารสัญญา  ตลอดจน

แนวทางการจัดทํารายงานตาง ๆ ของหนวยตรวจสอบภายใน  โดยสามารถนําความรูและทักษะ  ท่ีไดรับจากการ

อบรมมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน  และพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

6. ปญหาและอุปสรรค 

    6.1 ปญหาและอุปสรรค 

         ครูผูรับผิดชอบงานการเงินการบัญชีของโรงเรียนขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานการเงิน   

การบัญชี 
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   6.2 ขอเสนอแนะ 

         ควรมีการอบรมใหความรูแกครูผูปฏิบัติงานการเงินการบัญชีของโรงเรียนอยางนอยปละ  1 ครั้ง 

 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมการตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการตรวจสอบภายใน 

สําหรับผูตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   
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19. โครงการอบรมการบริหารสัญญางานจางกอสรางใหผูบริหารสถานศึกษา คุณครูท่ีไดรับการแตงตั้ง                                 

เปนเจาหนาท่ีพัสดุ คณะตรวจรับพัสดุ และผูควบคุมงานตาม พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง และการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุ

ภาครฐั พ.ศ. 2560 ขอ 176, 178 

สนองประเด็นกลยุทธท่ี  6  พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการ 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับมติคณะรัฐมนตรี 

ท่ีเก่ียวของ และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ขอ 176, 178 ตามพระราชบัญญัต ิ

การจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สามารถนําไปปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    1.2 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดเสนอแนะปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแกไข 

    1.3 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 

2.  เปาหมาย   

    2.1 เชิงปริมาณ 

         ผูบริหารสถานศึกษา ,คุณครูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนเจาหนาท่ีพัสดุประธานคณะตรวจรับพัสดุและผูควบคุม

งาน ของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 36 โรง ๆ ละ 1 คน รวม 36  คน และคุณครูท่ีไดรับการแตงตั้ง

เปนเจาหนาท่ีพัสดุ ประธานคณะตรวจรับพัสดุและผูควบคุมงานจัดอบรมโรงเรียนละ 3 คน และเจาหนาท่ีกลุม

บริหารงานการเงินและสินทรัพย  5  คน รวมจํานวนท้ังสิ้น 158 คน 

     2.2 เชิงคุณภาพ 

          คุณครูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนเจาหนาท่ีพัสดุ ประธานคณะตรวจรับพัสดุและผูควบคุมงาน ของสถานศึกษา 

สามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 

3. งบประมาณ  จํานวน  36,280   บาท   

4. วิธีการดําเนินการ/กิจกรรม 

    4.1 กิจกรรมการบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู ขอเสนอแนะและปญหาอุปสรรค 

          4.1.1 เตรียมเอกสารจัดซ้ือจัดจางเก่ียวกับคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

          4.1.2 จัดทําเอกสารตัวอยางใบปริมาณงานและราคา ( ปร.4,5,6) คาท่ีดิน และสิ่งกอสราง 

          4.1.3 จัดทําเอกสารสรุปพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับและผูควบคุมงานของโรงเรียน 

          4.1.4 แจงหนังสือถึงโรงเรียน 

          4.1.5 ดําเนินการอบรม ภายในวันท่ี 3 – 4 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมเพชรนังตา โรงเรียนบันนังสตา

อินทรฉัตรฯ 
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5. ผลการดําเนินงาน 

    5.1 เชิงปริมาณ 

         ผูบริหารสถานศึกษา ,คุณครูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนเจาหนาท่ีพัสดุประธานคณะตรวจรับพัสดุและผูควบคุม

งาน ของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 36 โรง ๆ ละ 1 คน รวม 36 คน และคุณครูท่ีไดรับการแตงตั้ง

เปนเจาหนาท่ีพัสดุ ประธานคณะตรวจรับพัสดุและผูควบคุมงานจัดอบรม โรงเรียนละ 3 คน และเจาหนาท่ีกลุม

บริหารงานการเงินและสินทรัพย  5  คน รวมจํานวนท้ังสิ้น 158 คน 

    5.2 เชิงคุณภาพ 

         คุณครูท่ีไดรับการแตงต้ังเปนเจาหนาท่ีพัสดุ ประธานคณะตรวจรับพัสดุและผูควบคุมงาน ของสถานศึกษา 

สามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 

6. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

    6.1 ปญหาอุปสรรค 

          6.1.1 เนื่องจากมีการเปลี่ยนเจาหนาท่ีพัสดุบอยครั้ง 

          6.1.2 เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเปนคณะกรรมการฯ แตละชุดมีการหมุนเวียนกัน 

    6.2 ขอเสนอแนะ 

          6.2.1 ควรใหมีการจัดโครงการอบรม อยางนอยป ละ 1 ครั้ง  

          6.2.2 สําหรับงานกอสราง และการปรับปรุงซอมแซมควรมีการอบรมคณะกรรมการฯ ท่ีไดรับมอบหมาย

กอนดําเนินการกอสรางทุกครั้ง 

 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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20. โครงการประชุมสัมมนาผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  

สนองประเด็นกลยุทธท่ี 6  พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการ    

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวทาง

การศึกษา ระเบียบ ขอกฎหมายและแนวปฏิบัติของทางราชการเพ่ือพัฒนาการศึกษาองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

    1.2 เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกําลังสําคัญในการผลักดันแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ 

ตนสังกัดไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม และสรางความเขมแข็งใหสถานศึกษา 

    1.3 เพ่ือใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตนเอง ใชทักษะ ความรู ความสามารถปฏิบัติงานของตนไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2. เปาหมาย   

    2.1 เชิงปริมาณ 

         จัดประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาใหแกผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม

ทุกกลุมและศึกษานิเทศกทุกคน รวมจํานวน  89 คน      

    2.2 เชิงคุณภาพ 

         2.1 ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางแกไขปญหา รวมกันพัฒนาการจัดการศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพ 

         2.2 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนํานโยบายการจัดการศึกษาไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 

         2.3 บุคลากรในสํานักงานสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ 

3. งบประมาณ   จํานวน  27,180  บาท 

4. วิธีดําเนินการ/กิจกรรม 

    4.1 จัดประชุมผูบริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งท่ี 1 ณ หองประชุมโรงเรียนบานกาตอง อําเภอยะหา จังหวัด

ยะลา 

    4.2 จัดประชุมผูบริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งท่ี 2 ณ หองประชุมโรงเรียนบานบาละ อําเภอกาบัง จังหวัด

ยะลา 

5. ผลการดําเนินงาน 

    5.1 เชิงปริมาณ 

          สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จัดประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาใหแก

ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุมทุกกลุมและศึกษานิเทศกทุกคน รวมจํานวน  89 คน  

          - ครั้งท่ี 1 ณ หองประชุมโรงเรียนบานกาตอง อําเภอยะหา จังหวัดยะลา 

          - ครั้งท่ี 2 ณ หองประชุมโรงเรียนบานบาละ อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา 

     5.2 เชิงคุณภาพ 

           5.1 ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางแกไขปญหา รวมกันพัฒนาการจัด

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

           5.2 ผูบรหิารสถานศึกษานํานโยบายการจัดการศึกษาไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 
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           5.3 บุคลากรในสํานักงานนําแนวทางการปฏิบัติงานมาพัฒนาตนเอง พัฒนางานในหนาท่ีใหมี

ประสิทธิภาพ 

6. ปญหาอุปสรรค/ชอเสนอแนะ 

    ไมมี  
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมโรงเรยีนบานกาตอง อําเภอยะหา จังหวัดยะลา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            

 

 

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 1 เมษายน 2564 ณ หองประชุมโรงเรียนบานบาละ อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
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21. โครงการสรางเครือขายโรงเรียนโปรงใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สนองประเด็นกลยุทธท่ี 6  พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการ 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือสรางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีโดยยึดถือหลักความ

ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได สรางความรูความเขาใจ บทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ 

    1.2 เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดมีความตระหนัก มีความเขมแข็งในการปฏิบัติหนาท่ี ขจัดความขัดแยงท่ีจะนําไปสู 

การฟองรองเปนคดีปกครอง อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี 

    1.3 เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการดําเนินการบริหารจัดการเรื่องรองเรียน 

สามารถจัดการเรื่องรองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และสรางขวัญกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงานในทุกระดับ 

2. เปาหมาย   

    2.1 เชิงปริมาณ 

         สถานศึกษาในสังกัดทุกแหง จํานวน 68 โรง 

    2.2 เชิงคณุภาพ 

         สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงมีระบบการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนท่ีถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได  

ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. งบประมาณ   จํานวน  0  บาท 

4. วิธีการดําเนินการ/กิจกรรม 

    4.1 ออกหนังสือสั่งการใหสถานศึกษาในสังกัดไดทราบและดําเนินการ 

    4.2 รวบรวมชองทางการรับเรื่องรองเรียนของสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง 

    4.3 รวบรวมคูมือการจัดการเรื่องรองเรียนสําหรับสถานศึกษาทุกแหง 

    4.4 สํารวจ/รวบรวมรายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนประจําปงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนรายงาน 

    4.5 สํารวจ/รวบรวมรายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนประจําปงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือนรายงาน 

    4.6 วิเคราะหปญหา ขอเสนอแนะ 

    4.7 สรุป/รายงานผล ประจําปงบประมาณ 2564 

5. ผลการดําเนินงาน 

    5.1 เชิงปริมาณ 

         5.1.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงจํานวน 68 โรง มีการจัดทําคูมือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียน      

และเผยแพรคูมือดังกลาวผานชองทางออนไลนของสถานศึกษาเพ่ือใหประชาชนไดรับทราบ  

         5.1.2 สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงจํานวน 68 โรง มีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการจัดการเรื่องรองเรียน             

และมีชองทางการรับเรื่องรองเรียน พรอมท้ังแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบผานชองทางออนไลน        

ของสถานศึกษา 

         5.1.3 สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงจํานวน 68 โรง มีการรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต           

และประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน พรอมท้ังระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ไดรับทราบ 



 

90 
 

 

    5.2 เชิงคุณภาพ 

         5.2.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงมีระบบการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนท่ีถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได 

ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

         5.2.2 สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงไดรับการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรอยางเปนรูปธรรม และมี

มาตรฐาน 

         5.2.3 บุคลากรในสังกัดมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี 

6. ปญหาและอุปสรรค 

    6.1.1 ปญหาและอุปสรรค 

            สถานศึกษาในสังกัดมีเว็บไซดยังไมครอบคลุมทุกแหง โดยสถานศึกษาท่ีไมมีเว็บไซดไดใชการเผยแพร

ขอมูลผาน Facebook ของสถานศึกษาและชองทางออนไลน อ่ืนๆแทน ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 อยูระหวางการมอบหมายใหกลุม ICT เรงดําเนินการแกไขปรับปรุงและวางระบบ 

เพ่ือใหสถานศึกษาในสังกัดทุกแหงมีเว็บไซดเพ่ือใชประโยชนไดอยางครบถวนตอไป  

   6.1.2 ขอเสนอแนะ 

            ไมมี 

 

 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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22. โครงการการเพ่ิมศักยภาพองคความรูดานการเงินและการพัสดุ 

สนองประเด็นกลยุทธท่ี 6 พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการ 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ดานการเงิน และการ 

พัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน          

และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 และตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สามารถนําไป 

ปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    1.2 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติ 

    1.3 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดเสนอแนะปญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานและแนวทางแกไข 

          1.4 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมตระหนักถึงการปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการเงิน และการ 

พัสดุ และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางการปองกันตอไป 

2. เปาหมาย   

2.1 เชิงปริมาณ 

     2.1.1 ครูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานดานการเงิน จํานวน 68 คน 

     2.1.2 ครูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานดานพัสดุ จํานวน 68 คน 

     2.1.3 คณะกรรมการดําเนินการ (ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ เจาหนาท่ีกลุมบริหารงานการเงินและ 

สินทรัพย เจาหนาทีประชาสัมพันธ เจาหนาท่ีหนวยตรวจสอบภายใน) 

2.2 เชิงคุณภาพ 

      ครูท่ีไดรับผิดชอบใหปฏิบัติงานดานการเงินและการพัสดุของสานศึกษา สามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีได

อยางถูกตอง ตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 

3. งบประมาณ  จํานวน  10,000  บาท 

4. วิธีดําเนินการ/กิจกรรม 

    4.1 จัดประชุมชี้แจงใหความรูงานดานการเงินและพัสดุ 

 4.1.1 ดําเนินการบรรยายใหความรูหลักการและวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร               

และคารักษาพยาบาลขาราชการและลูกจางประจํา 

          4.1.2 ใหความรู แนวปฏิบัติในการยืมเงินราชการ และการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

คาใชจายในการฝกอบรม/สัมมนา และคาใชจายในการประชุม 

          4.1.3 การรับและนําสงเงินรายไดแผนดิน  

          4.1.4 การเบิกถอนเงินหลักประกันสัญญาและเงินคาปรับ 

          4.1.5 เบิกจายเงินคาสาธารณูปโภค และวิธีการเขียนใบเสร็จรับเงิน 

          4.1.6 แนวทางการปฏิบัติงานดานพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจําป และหลักการจําหนายพัสดุ 
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    4.2 แลกเปลี่ยน เรียนรู แสดงความคิดเห็น เสนอและ ปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

         4.2.1 ตอบขอซักถาม 

    - ณ หองประชุมอดินันท ปากบารา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต 2  

5. ผลการดําเนินงาน  

    5.1 เชิงปริมาณ   

          ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบประเมิน จํานวน ๑๔๐ คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปน

รอยละ 89.29 เพศชาย คิดเปนรอยละ 10.71  เปนเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงิน คิดเปนรอยละ 44.29 

รองลงมา เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ คิดเปนรอยละ 42.14และผูบริหารสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 11.43 

    5.2 เชิงคุณภาพ  

         ผลการวิเคราะหความพึงพอใจโครงการเพ่ิมศักยภาพองคความรูดานการเงินและพัสดุ กลุมบริหารงาน

การเงินและสินทรัพย พบวา ในภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37  เม่ือ

พิจารณาผลการประเมินในภาพรวมรายดาน พบวา ดานการนําความรูไปใชมีผลประเมินความพึงพอใจอยูในระดับ

มากท่ีสุด ซ่ึงเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานวิทยากร และดานความรู ความเขาใจ 

6. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

    6.1 ปญหาอุปสรรค  

          การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เปนอุปสรรคในการจัดอบรม 

6.3 ขอเสนอแนะ  

มีความตองการใหจัดประชุมข้ึนทุกๆ ป ปละ 2 ครั้ง ระยะเวลาในการการจัดอบรมตัวอยางการทํา 

แบบฟอรมการเบิกจายตาง ๆ ท่ีสามารถเขาไปศึกษาไดตลอด 

 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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23. โครงการสงเสริมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ยะลา เขต 2                     

สนองประเด็นกลยุทธท่ี 6 พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการ 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเขมแข็ง เปนระบบท้ังในระดับ

โรงเรียนและกลุมโรงเรยีน 

    1.2 เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดใหมีคุณภาพพรอมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก และไดรับการรองรับมาตรฐาน 

    1.3 เพ่ือติดตามตรวจสอบการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

2. เปาหมาย   

   2.1 เชิงปริมาณ 

        ครูและบุคลากรในสถานศึกษา เขารวมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการขับเคลื่อนการประกัน

คุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ จํานวน 150 คน  คิดเปนรอยละ 100 

   2.2 เชิงคุณภาพ 

        ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ท่ีเขารวมกิจกรรม มีความรูความเขาใจใน หลักการประเมินคุณภาพภายนอก

ของสถานศึกษาและการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา (SAR) แนวใหมตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2561 โดยสามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดใหมีคุณภาพ

พรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก และไดรับการรองรับมาตรฐาน  

3. งบประมาณ  จํานวน  64,200  บาท 

4. วิธีการดําเนินการ/กิจกรรม 

    4.1  อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ 

          - ใหความรูในหลักการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาและใหผูเขารวมอบรมจัดทํา Workshop 

การประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

- ใหความรูการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) แนวใหมตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2561 และใหผูเขารวมอบรมฝกปฏิบัติในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แนวใหมตาม

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  

- ถอดบทเรียนจากสถานศึกษาท่ีผานการประเมินภายนอกรอบสี่ในรุนท่ี 1  

- ถอดบทเรียนจากสถานศึกษาท่ีผานการประเมินภายนอกรอบสี่ในรุนท่ี 2 และจัดใหมีการสัมมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรูจากการถอดบทเรียนดังกลาว โดยสรุปผลการถอดบทเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดใหมีคุณภาพพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก และไดรับการรองรับ

มาตรฐาน 
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5. ผลการดําเนินงาน 

    5.1 เชิงปริมาณ 

          ครูและบุคคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เขารวม 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ จํานวน 150 คน  

คิดเปนรอยละ 100  

    5.2 เชิงคุณภาพ 

          ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เขารวม

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบจํานวน 150 คน 

และสามารถรายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ของสถานศึกษา สงใหสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 รอยละ 100 

6. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

    6.1 ปญหาอุปสรรค  

          สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 68 แหง  

ประกอบดวยขาราชการจํานวนประมาณ 859 คน พนักงานราชการและลูกจางประมาณ 328 คน  รวม 1,187 คน 

มีผูเขารับการอบรม จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ  12  

    6.2 ขอเสนอแนะ 

      เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพใหบุคคลากรทางการศึกษาสามารถมีความรูความเขาใจในการขับเคลื่อนงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาท้ังระบบสามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดใหมี

คุณภาพพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก และไดรับการรองรับมาตรฐาน อยางท่ัวถึงและเทาเทียมเห็นควร

ดําเนินการจัดการอบรมใหความรูความเขาใจ ใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสังกัดโดยหมุนเวียน 

 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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24. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําและพัฒนาเว็บไซตของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

สนองประเด็นกลยุทธท่ี 6   พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการ 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ไดมีความรู

ความเขาใจในหลักการออกแบบ พัฒนา จัดทํา และดูแลเว็บไซตอยางถูกตอง 

    1.2 เพ่ือใหบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 สามารถนํา

ความรูท่ีไดไปจัดทําเว็บไซตของโรงเรียน และดูแลเว็บไซตอยางมีประสิทธิภาพ 

    1.3 เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีเว็บไซตสําหรับเผยแพรขอมูล

ท่ีเปนปจจุบันใหสาธารณชนไดรับทราบ 

2. เปาหมาย   

    2.1 เชิงปริมาณ 

         โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ทุกโรงเรียนมีเว็บไซต สําหรับ

เผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบัน 

    2.2 เชิงคุณภาพ 

         2.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีการเผยแพรขอมูลท่ีเปน

ปจจุบันบนเว็บไซตของโรงเรียน 

        2.2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีการเปดเผย

ขอมูลตาง ๆของโรงเรียนใหสาธารณชนไดรับทราบ 

            2.3 . บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ไดมีการปรับปรุง พัฒนา

ตนเองในดานการออกแบบ พัฒนา และจัดทําเว็บไซตของโรงเรียน 

          2.4 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 ไดมีการปรับปรุง พัฒนาตนเองในดานคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาล

ในหนวยงาน มีการดําเนินงานท่ีมุงใหเกิดประโยชนตอประชาชนและสวนรวมเปนสําคัญและลดโอกาสท่ีจะเกิดการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงาน สงผลใหหนวยงานสามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

3. งบประมาณ  จํานวน   17,340   บาท 

4. วิธีการดําเนินการ/กิจกรรม 

    4.1 ประชุมคณะทํางานสําหรับเตรียมความพรอมในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําและพัฒนา

เว็บไซตของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
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         ประชุมคณะทํางานสําหรับเตรียมความพรอมในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา และพัฒนา

เว็บไซตของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เม่ือวันท่ี  

8 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

    4.2 ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําและพัฒนาเว็บไซตของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

  - ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําและพัฒนาเว็บไซตของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมอดินันท ปากบารา สํานักงาน เขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีผูเขารวมการอบรม จํานวน 73 ราย และคณะทํางาน จํานวน 15 ราย             

รวมท้ังสิ้น 88 ราย 

    4.3 ติดตามความกาวหนาในการดําเนินการจัดทําและพัฒนาเว็บไซตของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

    4.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 

5. ผลการดําเนินงาน 

    5.1 เชิงปริมาณ 

         กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา และพัฒนาเว็บไซต ของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุมเปาหมาย คือ ครู หรือผูรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทํา

เว็บไซตของโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกลาว โดยกําหนดจัดการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการจัดทําและพัฒนาเว็บไซตของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมอดินันทปากบารา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 มีผูเขารวมการอบรม จํานวน 73 ราย และคณะทํางานดําเนินการจัดอบรม จํานวน 15 

ราย รวมท้ังสิ้น 88 ราย 

    5.2 เชิงคุณภาพ 

         5.2.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีการเผยแพรขอมูลท่ีเปน

ปจจุบันบนเว็บไซตของโรงเรียน และการเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของโรงเรียนใหสาธารณชน ไดรับทราบ 

         5.2.2 บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ไดมีการ

ปรับปรุง พัฒนาตนเองในดานการออกแบบ พัฒนา และจัดทําเว็บไซตของโรงเรียน 

         5.2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 ไดมีการปรับปรุง พัฒนาตนเองในดานคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาล

ในหนวยงาน มีการดําเนินงานท่ีมุงใหเกิดประโยชนตอประชาชนและสวนรวมเปนสําคัญและลดโอกาสท่ีจะเกิดการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงาน สงผลใหหนวยงานสามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
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6. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

    ไมมี 

 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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25. โครงการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

สนองประเด็นกลยุทธท่ี 6 พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการ 

1. วัตถุประสงค 

    เพ่ือใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาศึกษานิเทศกและผูเก่ียวของการจัด

การศึกษามีความรู ความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เปาหมาย   

    2.1 เชิงปริมาณ 

         คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จํานวน 9 คน ศึกษานิเทศกจํานวน 3 

คน และผูเก่ียวของการจัดการศึกษา จํานวน 8 คน เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 

    2.2 เชิงคุณภาพ 

         คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ศึกษานิเทศก และผูเก่ียวของการจัด

การศึกษา เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 

3. งบประมาณ  จํานวน   14,340   บาท 

4. วิธีการดําเนินการ/กิจกรรม 

 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

          - ลงทะเบียนรับรายงานตัว 

          - พิธี เป ดและบรรยายพิ เศษ หั วขอ ความสําคัญของผูบริหารการศึกษาตอการปฏิบั ติหน า ท่ี                     

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษา  

          - แบงกลุมศึกษาและปฏิบัติ เรื่อง บทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา 

          - ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดสถิตยชลธาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 

          - แบงกลุมสรุป นําเสนอ การขับเคลื่อนของโรงเรียนภายใตไดรับการแสดงบทบาทและหนาท่ีของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

5. ผลการดําเนินงาน 

    5.1 เชิงปริมาณ 

         อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษา ซ่ึงไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ หองประชุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1                  

และศึกษาดูงานโรงเรียนวัดสถิตยชลธาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 เม่ือวันท่ี 

29 มีนาคม 2564 มีผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 19 คน  
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     5.2 เชิงคุณภาพ 

          คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก 

เจาหนาท่ีและผูเก่ียวของการจัดการศึกษามีความรู ความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทท่ีสงเสริมการจัดการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

และโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสงผลตอคุณภาพของนักเรียน 

6. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

    ไมมี 

 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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26. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานการเงินการบัญชีของสถานศึกษา 

สนองประเด็นกลยุทธท่ี 6  พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการ 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือสรางความรู  ความเขาใจใหกับครูผูปฏิบัติงานการเงินการบัญชีของสถานศึกษา เก่ียวกับการปฏิบัติงาน

ตามระบบควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544  และการใชโปรแกรม Excel  ในการจัดทําบัญชีของ

สถานศึกษา 

    1.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูผูรับผิดชอบงานการเงินการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีระบบปฏิบัติการท่ีเปนไปตามแนวทางเดียวกัน มีการ

แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานการเงินการบัญชี และแนวทางในการแกไขปญหาในแตละ

สถานศึกษา   

    1.3 เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานของครูผูปฏิบัติงานการเงินการบัญชี ของสถานศึกษา  

มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  และสามารถแกไขขอบกพรองหรือขอผิดพลาดเบื้องตนไดทันเวลา สงผลใหการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค   

2. เปาหมาย   

    2.1 เชิงปริมาณ 

         2.1.1 ครูผูปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา  จํานวน  68  คน  

         2.1.2 คณะทํางาน จํานวน  5  คน 

    2.2 เชิงคุณภาพ 

         2.2.1 ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามระบบควบคุม

การเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544 และการใชโปรแกรม Excel ในการจัดทําบัญชีของสถานศึกษา    

         2.2.2 ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความเขาใจแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและสามารถ

ปฏิบัติงานการเงินการบัญชีไดถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ และมติ ครม.ท่ีเก่ียวของ   

         2.2.3 ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ   

3. งบประมาณ  จํานวน   14,820   บาท 

4. วิธีการดําเนินการ/กิจกรรม 

    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานการเงินการบัญชีของสถานศึกษา 

    1.  จัดทําโครงการเสนออนุมัติโครงการ 

    2. ประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการจัดเตรียมเอกสาร 

    3. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  จัดทําหนังสือแจงโรงเรียน 

    4.  ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการดานการเงินการบัญชีของสถานศึกษา 

    5.  สรุปและรายงานผลโครงการ 
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5. ผลการดําเนินงาน 

    5.1 เชิงปริมาณ 

         5.1.1 ครูผูปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการดานการเงินการบัญชี

ของสถานศึกษา วันท่ี 5 เมษายน 2564 จํานวน 77 คน เกินกวาเปาหมายท่ีกําหนดจํานวน 9 คน 

         5.1.2 คณะทํางาน จํานวน  6 คน 

    5.2 เชิงคุณภาพ 

         5.2.1 ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ไดรับความรู ความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามระบบควบคุม

การเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544 และการใชโปรแกรม Excel ในการจัดทําบัญชีของสถานศึกษา    

         5.2.2 ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความเขาใจแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  และสามารถ

ปฏิบัติงานการเงินการบัญชีไดถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ และมติ ครม.ท่ีเก่ียวของ  

         5.2.3 ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ   
 

6. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

    6.1 ปญหาอุปสรรค  

         มีครูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการดานการเงินการบัญชีของสถานศึกษาเกินกวาเปาหมายท่ีกําหนด จํานวน 

11คน  ทําใหอาหารกลางวัน และอาหารวางไมเพียงพอ     
 

    6.2 ขอเสนอแนะ 

          ควรมีการอบรมใหความรูแกครูผูปฏิบัติงานการเงินการบัญชีของโรงเรียนอยางนอยปละ  1 ครั้ง 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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27. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประยุกตใชในการจัดการเรียนรู 

สนองประเด็นกลยุทธท่ี 6 พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการ 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

มีความรูความเขาใจในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู 

    1.2 เพ่ือใหครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู 

    1.3 เพ่ือใหนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 สามารถเรียนรู 

ในกลุมสาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของไดอยางตอเนื่อง 

2. เปาหมาย   

2.1 เชิงปริมาณ 

     บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จํานวน 34 คน 

ครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จํานวน 477 คน รวมท้ังสิ้น 511 คน  

2.2 เชิงคุณภาพ 

      2.2.1 ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

สามารถจัดการเรียนรู ไดอยางตอเนื่อง 

          2.2.2 นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 สามารถเรียนรู 

ในกลุมสาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของไดอยางตอเนื่อง 

3. งบประมาณ  จํานวน  11,000  บาท   

4. วิธีดําเนินการ/กิจกรรม 

    1. ประชุมคณะทํางานสําหรับเตรียมความพรอมในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือประยุกตใชในการจัดการเรียนรู  

       - ประชุมคณะทํางานสําหรับเตรียมความพรอมในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือประยุกตใชในการจัดการเรียนรู เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2564 ณ หองประชุมกลุมสงเสริมการศึกษา

ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

    2. ดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประยุกตใชในการจัดการเรียนรู 

       - ดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประยุกตใชในการจัดการเรียนรู 

จํานวน 3 รุน ดังนี้ 

1. รุนท่ี 1 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2564 ณ หองประชุมอดินันท ปากบารา สํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 มีผูเขารวมการอบรม จํานวน 48 ราย และคณะทํางาน จํานวน 12 ราย รวมท้ังสิ้น 60 

ราย 

2. รุนท่ี 2 เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 ณ หองประชุมอดินันท ปากบารา สํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 มีผูเขารวมการอบรม จํานวน 387 ราย และคณะทํางาน จํานวน 12 ราย รวมท้ังสิ้น 

399 ราย 
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3. รุนท่ี 3 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2564 ณ หองประชุมอดินันท ปากบารา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 มีผูเขารวมการอบรม จํานวน 421 ราย และคณะทํางาน จํานวน 12 ราย รวมท้ังสิ้น 

433 ราย 

    3. ติดตามความกาวหนาในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู 

 ประชุมคณะทํางานติดตามความกาวหนาในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู 

เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2564 ณ หองประชุมกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

    4. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 

 ประชุมคณะทํางานสําหรับจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประยุกตใชในการจัดการเรียนรู เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2564 

5. ผลการดําเนินงาน  

   5.1 เชิงปริมาณ 

         กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประยุกตใช 

ในการจัดการเรียนรู กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต 2 และครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เขารวมการอบรมเชิง

ปฏิบัติการดังกลาว โดยกําหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประยุกตใชในการ

จัดการเรียนรู จํานวน 3 รุน รุนท่ี 1 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2564 ณ หองประชุมอดินันท ปากบารา สํานักงาน เขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีผูเขารวมการอบรม จํานวน 48 ราย และคณะทํางาน จํานวน 12 ราย 

รวมท้ังสิ้น  60  ราย  รุนท่ี 2 เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 ณ หองประชุมอดินันท ปากบารา สํานักงาน เขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีผูเขารวมการอบรม จํานวน  387 ราย และคณะทํางาน จํานวน 12 ราย 

รวมท้ังสิ้น  399 ราย  รุนท่ี 3 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2564 ณ หองประชุมอดินันท ปากบารา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีผูเขารวมการอบรม จํานวน 421 ราย และคณะทํางาน จํานวน 12 ราย    

รวมท้ังสิ้น 433 ราย 

   5.2 เชิงคุณภาพ  

        5.2.1 ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

มีความรูความเขาใจในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู 

        5.2.2 ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู 

        5.2.3 นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 สามารถเรียนรู 

ในกลุมสาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของไดอยางตอเนื่อง 

6. ปญหาอุปสรรค / ขอเสนอแนะ 

    ไมมี 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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สวนท่ี 4 
สรุปปญหา/อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ 

 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ไดกําหนด ใหมีการ

ดําเนินงานโครงการท้ังสิ้น 27 โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาหมาย และยุทธศาสตรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยมีเปาหมายสูงสุด คือ 

ผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะ เกง ดี มี สุข โดยมีการกํากับติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

ท้ังนี้ในการดําเนินงานพบปญหา/อุปสรรค ท่ีจะตองนํามาปรับปรุง พัฒนาและแกไข รวมถึงมีขอเสนอแนะ 

เพ่ือนําไปวางแผนการดําเนินงานในปงบประมาณตอไป สามารถสรุปไดดังนี้  

ปญหา/อุปสรรค  

- ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมอบรมโครงการมีนอยเกินไป เนื่องจากไมตองการใหครูท้ิงหองเรียน

รวมถึงครูผูสอนมีภาระงานอ่ืนมาก ท่ีนอกเหนือจากหนาท่ีการสอน เชน งานการเงิน บัญชี พัสดุ งานทะเบียน

นักเรียน และงานจากหนวยงานภายนอก  

- สถานท่ีในการดําเนินการโครงการท่ีตองแขงขันระดับประเทศ มีการกระจายตามอําเภอตาง ๆ ในจังหวัด 

ท่ีเปนเจาภาพ ทําใหโรงเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม มีคาใชจายท่ีสูงข้ึน  

- การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการมีความลาชา เนื่องจากงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรขาดความชัดเจน 

และไมสามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติการไดครบทุกโครงการเนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ และไมเปนไป

ตามกําหนดการท่ีตั้งไว  

- สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ทําใหการดําเนินงานดานการพัฒนาการศึกษา  

ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไวเนื่องจากท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 รวมถึง

สถานศึกษาในสังกัด อยูในพ้ืนท่ีเสี่ยง  

ขอเสนอแนะ  

- ควรเพ่ิมระยะเวลาในการดําเนินการอบรม  

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรกําหนดระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณใหชัดเจน 

รวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 



คณะผูจัดทํา 
 

ท่ีปรึกษา 

นายอาดุลย   พรมแสง  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

นายสมคิด หาแกว  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

นายตอฮีรน หะยีเลาะแม รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

นางสาวรัชดา ทองสุข  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม 

 

คณะทํางาน 

นายสะอารี    อิสอ  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

นางปานจิตต    อุนอก  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

นางบุษบา       ยุงทองคํา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

นายการิม       สะเตาะ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นางสุจิตรา      แซปุง  พนักงานราชการ 

นางอรอุมา      วรวิกรัย  พนักงานราชการ 

นางสาวตัสนีม   มะรือสะ  ลูกจางชั่วคราว 

 

รวบรวม/จัดพิมพ/รูปเลม 

นางอรอุมา   วรวิกรัย  พนักงานราชการ 

 




