การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ที่

ภารกิจ/
งาน
1 โครงการ
เพิ่มโอกาส
ทาง
การศึกษา
และการ
เรียนรู้
ตลอดชีวิต

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชำยแดน ในสังกัดกองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวนชำยแดน ที่ 44
จำนวน 12 แห่ง
- โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชำยแดน ในสังกัด
กองบัญชำกำรตำรวจตระเวน
ชำยแดน ที่ 43 จำนวน 6 แห่ง
- โรงเรียนในสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน จำนวน 21 แห่ง
- โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ
อิสลำม สถำบันปอเนำะ ในสังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
จำนวน 16 แห่ง
- โรงเรียนเครือข่ำย (ร.ร.
สพฐ.) ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับ
โรงเรียนพระรำชดำริ จำนวน
8 แห่ง
- โรงเรียนโครงกำรกอง
ทุนกำรศึกษำ จำนวน 11 แห่ง
- โรงเรียนประชำนุเครำะห์
จำนวน 7 แห่ง

รูปแบบของการเข้าร่วม
ผู้รับผิดชอบ
(วิธีการ/ขั้นตอน)
1. กาหนดการประชุมเพื่อหารือ แนวทางการขับเคลื่อน กลุ่มงานขยายผล
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามโครงการพระราชดาริ โครงการอัน
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เนือ่ งมาจาก
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่ อ วั น ที่ 18 พระราชดาริ
ธั น วาคม 2561 ณ ห้ อ งประชุ ม น้ อ มเกล้ า ศอ.บต. จังหวัดชายแดน
มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทนส านั ก งาน
ภาคใต้
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ผู้ แ ทนส านั ก งาน กปค.ศอ.บต.
การศึกษาเอกชนประถมศึกษา และผู้แทนจากโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายในโครงการพระราชดาริ จานวน 81 แห่ง
2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ แสดงความคิดเห็น
เพื่ อ เป็ น ข้ อ เสนอแนะทั้ ง เชิ ง นโยบายและปฏิ บั ติ
เพื่อคานึง ถึงผลลั พธ์ข องการดาเนินการในการดาเนิน
กิจกรรม

สรุปผลการดาเนินงานโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมสนับสนุนการพัฒ นา
คุณภาพโรงเรียนตามโครงการพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้สอน บุคลากร
ทางการศึกษา และสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยมี โ รงเรี ย นในโครงการพระราชด าริ จ านวน 81 แห่ ง ภายใต้ ตั ว ชี้ วั ด รายการ
ร้อยละ 70 ของสถานศึกษาในโรงเรียนโครงการพระราชดาริ ทั้ง 81 แห่ง ให้ได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพ
การศึ ก ษาที่ ดี ขึ้ น โดยมี ผ ลการด าเนิ น กิ จ กรรมในรอบ 6 เดื อ น (1 ตุ ล าคม 61 – 31 มี น าคม 62)
ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมย่อย ประกอบด้วย
1. กิจกรรม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามโครงการพระราชดาริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย
การสนั บ สนุ น ให้ มีการจ้ างบุ คลากร จ านวน 2 ราย เพื่อขับเคลื่ อนงานดาเนินโครงการ ให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 6 เดือน
2. กิจกรรม ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามโครงการพระราชดาริ สมเด็จ
พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษา ผู้ แ ทนส านั ก งานการศึ ก ษาเอกชนประถมศึ ก ษา และผู้ แ ทนจากโรงเรี ย นกลุ่ ม เป้ า หมาย
โครงการพระราชดาริ จานวน 81 แห่ง
3. กิจกรรม สนับสนุนการจ้างวิทยากรสอนภาษาไทยในโรงเรียนตารวจตรเวนชายแดน สังกัด
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 44 จานวน 12 แห่ง ระยะเวลา (ห้วงเดือนพฤศจิกายน 2561 เดือนมีนาคม 2562
4. กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล : การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมอบรมฝึกทักษะการเรียนการสอน
ให้ ตรงตามตัว ชี้วั ดด้ านการวั ด และการประเมิ นผลการเรี ยนรู้ ระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2562
มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 59 แห่ง ได้ส่งครูและบุคลากรทางกากรศึ กษาเข้ารับอบรม จานวน 270
คน แยกเป็นโรงเรียนตามโครงการพระราชดาริ ฯ จานวน 35 แห่ง จานวน 156 คน กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
พระราชดาริฯ จานวน 7 แห่ง จานวน 31 คน กลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จานวน 10 แห่ง
จานวน 48 คน และกลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จานวน 7 แห่ง จานวน 35 คน
5. กิจกรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวพระราชดาริฯ วัตถุประสงค์เพื่อการขยายผล
ต่อยอดการสร้างอาชีพในครัวเรือนและชุมชน การอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาเนินการ
จั ด กิ จ กรรมสื บ สานภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ตามแนวพระราชด าริ ฯ โดยมี วิ ท ยากรจากประธานกลุ่ ม กระจู ด
บ้านโคกพะยอม เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในงานหัตถกรรม ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์
2562 มีกลุ่มโรงเรียนเข้าร่ว มกิจ กรรม จานวน 42 แห่ง จานวน 44 คน ประกอบด้วย โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน ในสังกัด กก.ตชด. 44 จานวน 6 แห่ง , โรงเรียนตามโครงการพระราชดาริฯ สังกัด (สพฐ.)
จานวน 12 แห่ง โรงเรียนตามโครงการพระราชดาริฯ สังกัด สช. จานวน 8 แห่ง โรงเรียนตามโครงการ
พระราชดาริฯ สังกัด สพฐ. (เครือข่าย) จานวน 5 แห่ง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จานวน 7 แห่ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จานวน 4 แห่ง งบประมาณ จานวน 331,500 บาท

6. กิจกรรม เสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวพระราชดาริฯ กิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาไทยของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสาหรับครูชั้น ป.1 เพื่อเพิ่มทักษะการ
จัดการเรียนรู้ การจัดทาแผนการเรียนการสอน และการจัดทาสื่อ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน
2562 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 55 คน จากจานวนสถานศึกษา จานวน 54 แห่ง ประกอบด้ว ย
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สังกัด กก.ตชด. 43 จานวน 6 แห่ง โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 17 แห่ง โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
จานวน 7 แห่ง โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) (โรงเรียนเครือข่าย)
จ านวน 9 แห่ ง โรงเรี ย นในโครงการกองทุ น การศึ ก ษา จ านวน 10 แห่ ง โรงเรี ย นราชประชา
นุเคราะห์ จานวน 6 แห่ง
ผลลัพธ์จากการดาเนินงาน (ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดรายการ โดยให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับงาน
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)
ผลลั พธ์ ของการดาเนิ น โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครู
บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายได้รับ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากภาครัฐ ได้รับโอกาสทางการศึกษาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระยาว โดยผ่านกระบวนการเพิ่ม
ศักยภาพด้านทักษะการปฏิบัติการจัดทาสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอนตามช่วงวัยแก่ครู ดังนี้
1 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กิจกรรมอบรมฝึกทักษะให้ครูผู้สอนจัดการเรียน
การสอนให้ ต รงตามตัว ชี้วัด ด้ านการวั ดและการประเมิ น ผลการเรีย นรู้ ที่ ใ ช้ใ นการทดสอบทางการศึ กษา
ระดับชาติหรือ O-NET เพื่อลดและแก้ไขปัญหาคะแนน O-NET ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ต่า จานวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 59 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.68 จากจานวนกลุ่มเป้าหมาย
79 แห่ง ซึ่งการวัดผลสัมฤทธิ์ของการอบรมครั้งนี้จะวัดจากคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือ
โอเน็ตว่าที่เพิ่มขึ้น ตามตัวชี้วัดของรายการกิจกรรม
2. ด้านการเรียนการสอนภาษาไทย จากการดาเนินโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึก ษาฯ
ครูผู้สอนในกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนตามโครงการพระราชดาริ จะได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะที่ใช้ในการเรียน
การสอนรายวิชาภาษาไทยเพื่อแก้ไข้ปัญหาเด็กนักเรียนเขียนไม่ได้อ่านไม่ออก จากกิจกรรมดังนี้
2.1 การสนับสนุนวิทยากรภาษาไทยในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สังกัด กก.
ตชด.44 จานวน 12 แห่งๆ ละ 1 คน เป็นจานวน 12 คน โดยในกิจกรรมนี้ กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียน ตชด.
สังกัด กก.ตชด.44 จึงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 100% และหากเทียบร้อยละของสถานศึกษาในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดาริฯ ที่มีการสนับสนับสนุนวิทยากรภาษาไทยจะคิดเป็น ร้อยละ 14.81
2.2 การอบรมเพิ่มศักยภาพครูผู้ ส อนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 สถานศึกษาที่ส่ ง
ครูผู้สอนเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 67.90 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตามเข้าโครงการ
พระราชดาริฯ จานวน 81 แห่ง ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
3. ด้ า นการเรี ย นการสอนทั ก ษะอาชี พ กิ จ กรรมสื บ สานภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ตามแนว
พระราชดาริฯ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพให้ครูผู้สอนมีความรู้เบื้องต้นงานหัตกรรมการจักสาน
กระจู ด และขยายผลสู่ นั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษา รวมไปถึ ง ชุ ม ชนรอบๆ สถานศึ ก ษา เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ง าน
ศิลปหัตถกรรมในพื้นที่ รวมไปถึงการขยายผลเรื่อรายได้ในการประกอบอาชีพด้วย จากการการดาเนินกิจกรรม
มีครูและตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 44 คน จากสถานศึกษา จานวน 42 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
51.85 จากสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายจานวน 81 แห่ง

จากการดาเนิ น โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึ ก ษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามโครงการพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อย 9 กิจกรรม ในรอบ 6 เดือน (1
ตุลาคม 61 – 31 มีนาคม 62) กลุ่มงานขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กปค. ได้ดาเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว จานวน 5 กิจกรรม จากจานวน 9 กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 คิดเป็นร้อยละ 55.55
หากพิ จ ารณาจากตั ว ชี้ วั ด รายการ ร้ อ ยละ 70 ของสถานศึ ก ษาในโรงเรี ย นโครงการ
พระราชดาริและกลุ่มเป้าหมาย จานวน 81 แห่ง ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น จากผลการ
ดาเนินงานในรอบ 6 เดือน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนการสอนไปแล้ว จานวน 369 คน จากสถานศึกษาครบทุกกลุ่มเป้าหมาย จานวน 81 แห่ง สามารถทาให้
สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาเพิ่มขึ้นและงานการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ในพื้นที่ได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนตามแนวทางด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
ปัญหา/อุปสรรค
1. การดาเนินกิจกรรมฝึกทักษะ เช่น การจัดทาสื่อการเรียนการสอน เนื่องด้วยระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรมมีระยะเวลาน้อยแต่สื่อที่จัดทาจาเป็นต้องใช้ระยะเวลานาน จึงทาให้การจัดทาสื่อไม่สัมพันธ์กับ
ระยะเวลาการอบรม ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมต้องรีบเร่ง มีผลกระทบต่อการทากิจกรรมในภาพรวม และมี
อาการเหนื่อยล้า
2. เนื่องด้วยบางครั้งกลุ่มเป้าหมายครู หรือบุคลากรทางการศึกษามีภาระหน้าที่ที่จาเป็น จึง
มาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมได้ ทาให้สถานศึกษาเสียโอกาสด้านทักษะความรู้ที่ควรได้รับ
3. ในกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวพระราชดาริฯ พบว่าปัญหา อุ ปสรรค ของ
ผู้รับการอบรม คือ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อยเกินไป ทาให้ยังไม่เกิดความชานาญพอสมควร
ข้อเสนอแนะ
1. จัดให้มีการประชุม หารือ แนวทางการดาเนินกิจกรรมเพื่อความเข้าใจร่วมกันของ
กระบวนการดาเนินงานเพื่อการบูรณางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อให้สัมพันธ์กับเนื้อหาหรือหลักสูตรใน
การอบรม
3. จัดให้มีการประเมินผล ติดตาม ความสาเร็จของโครงการเพื่อการปรับปรุงแก้ไข พัฒนา
การดาเนินงานในปีงบประมาณถัดไป
4. ควรให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพในการต่อยอดและขยายผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

รูปภาพประกอบ (3-5 รูป)
7.1 กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามโครงการพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

7.2 กิจกรรมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามโครงการพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

7.3 กิจกรรมสนับสนุนวิทยากรสอนภาษาไทยในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกากับการตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 44 จานวน 12 แห่ง

7.4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพืน้ ที่ห่างไกล : การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
สมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

7.5 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวพระราชดาริฯ

7.6 กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวพระราชดาริฯ กิจกรรมการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาไทยของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสาหรับครูชั้น ป.1

