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ค ำน ำ

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2 ได้
ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ                 ในปีงบประมำณ  2561 ตำมภำรกิจ
หน้ำท่ีในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยใช้กลยุทธ์  เป้ำหมำย  ตัวช้ีวัดและนโยบำยท่ี
สอดคล้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  จำกกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2561 ท่ีผ่ำนมำ  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2   จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
งบประมำณ  2561 เพื่อรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและเพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อสำธำรณชนและหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้องให้ได้รับทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำตลอดจนเพื่อให้ทรำบถึงปัญหำ  อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่ำง  ๆ  
ในอันท่ีจะน ำไปปรับปรุงพัฒนำจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป

ส ำนักงำนเขตพื้น ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2  
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนท่ีให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี  ท ำให้เอกสำรฉบับนี้
เสร็จสมบูรณ์  บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว้  และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนผลกำรจัด
กำรศึกษำฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส ำหรับผู้ท่ีสนใจและน ำไปใช้ประโยชน์ทำงกำรศึกษำ  
ต่อไป

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
ธันวำคม  2561



สารบัญ

เร่ือง     หน้า

สว่นท่ี  1 บทน า                                                                                                   
สว่นท่ี  2  การขบัเคลือ่นนโยบายสูก่ารปฏิบติั                                                                                             
สว่นท่ี  3  ผลการด าเนินงานโครงการตามยทุธศาสตร์ 



แผนที่แสดงเขตบริการ
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 2





ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต  2  เป็นหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจหลักท่ี
ส าคัญ  คือจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ี  5  อ าเภอของจังหวัดนราธิวาส  ได้แก่  อ าเภอตาก
ใบ  อ าเภอสุไหงโก-ลก  อ าเภอแว้ง  อ าเภอสุไหงปาดี  และอ าเภอสุคิริน  โดยจัด
การศึกษาในระดับต่าง  ๆ  ดังนี้

1.  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
2. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งเป็น

การศึกษาภาคบังคับให้เด็กไทยทุกคน

สภาพภูมิศาสตร์
ท่ีต้ัง : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต  2 

ต้ังอยู่  38/4  หมู่ 3  ต าบลปาเสมัส อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  ห่างจาก
กรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์  1,115 กิโลเมตร  และทางรถไฟ  1,116 กิโลเมตร 
และห่างจากพรมแดนประเทศมาเลเซีย  1 กิโลเมตร



ภูมิประเทศ :  พื้นท่ีประมาณ  2  ใน  3  เป็นป่าและภูเขา  ซึ่งมีภูเขาหนาแน่นแถบ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้จดเทือกเขาสันกาลาคีรี  ซึ่งเป็นแนวสันพรมแดนไทย – มาเลเซีย  
ลักษณะของพื้นท่ีมีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก  พื้นท่ีราบส่วนใหญ่จะ
อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทย  โดยเฉพาะอ าเภอตากใบ  และมีท่ีราบลุ่มบริเวณแม่น้ า  2 สาย  
คือ  แม่น้ าสุไหงโก-ลก  และแม่น้ าตากใบ  มีพื้นท่ีพรุประมาณ  200,000 ไร่

ภูมิอากาศ :  เป็นแบบมรสุมเขตร้อน  แบ่งฤดูกาลออกเป็น  2  ฤดู  ได้แก่  ฤดูฝน  
ซึ่งจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม  และฤดูร้อน  ซึ่งจะอยู่ในช่วงระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน

สภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การปกครอง
สภาพสังคม :  ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ  85 นับถือศาสนาอิสลาม  การ

ติดต่อส่ือสารในชีวิตประจ าวันส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูท้องถิ่นและใช้ภาษาไทยในบางส่วน
เศรษฐกิจ :  รายได้ประชากรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางด้านการเกษตรและ

การค้า  อาชีพหลัก  คือ การท าสวนยางพารา  การปลูกผลไม้  การท านา  การท าสวน
มะพร้าว  การประมง   และการเล้ียงสัตว์

การปกครอง :  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  เป็น
หน่วยงาน  การบริหารราชการส่วนกลางท่ีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  มีพื้นท่ีรับผิดชอบใน  5 
อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอตากใบ อ าเภอสุไหงโก-ลก  อ าเภอแว้ง  อ าเภอสุไหงปาดี  และ  
อ าเภอสุคิริน



สภาพการจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  มีการ

จัดการศึกษาหลายระดับ   ท้ังระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตลอดจนการจัดการ ศึกษาให้กับนักเรียนท่ีด้อยโอกาสอีก
ด้วย  ในการบริหารจัดการศึกษาในปัจจุบันประชาชนในพื้นท่ีมีการตื่นตัวทาง
การศึกษาสูง  ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น  มีการจัด       การ
เรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  ตลอดถึงการศึกษาเพื่อพัฒนา
สู่อาชีพของนักเรียน  ท าให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ  เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ

ส าหรับปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษา  ได้แก่  การขาดแคลนครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ความไม่มั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ครูและบุคลากร ทางการศึกษา  สืบเนื่องมาจากปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบใน
พื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส  อันมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา

จากปัญหาอุปสรรคดังกล่าว  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2   มีความมุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา  
โดยก าหนดกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2558 เพื่อเป็น
เครื่องมือในการด าเนินงาน  สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542 ตลอดมา



ข้อมูลพื้นฐาน
ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานราธิวาส  เขต  2

1. ด้านปริมาณ
1.1. จ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

ผอ.สพป. จ านวน    - คน
รองผอ.สพป.จ านวน         1 คน
ศึกษานิเทศก์ จ านวน          9 คน
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2)   จ านวน        30 คน
ลูกจ้างประจ า จ านวน          7 คน
ลูกจ้างช่ัวคราว     จ านวน          8 คน
รวม          จ านวน       55 คน



1.2.  จ านวน  นักเรียน  จ าแนกตามอ าเภอ  ระดับชั้น  และจ านวนครู  ปีการศึกษา  2561   
โรงเรียนในสังกัด  จ านวน  117  โรง

ที่ อ าเภอ
จ านวน

โรงเรียน

จ านวนนักเรียน

จ านวนครู
ระดับก่อน

ประถมศึก

ษา

ระดับ

ประถมศึก

ษา

ระดับ

มัธยมศึกษา

ตอนต้น

รวม

1 ตากใบ 31 2,011 6,658 376 9,045 575
2 แว้ง 27 1,786 5,100 214 7,100 443
3 สุไหงโก-ลก 13 1,156 3,868 350 5,374 305
4 สไุหงปาดี 31 1,378 4,881 164 6,423 448
5 สุคิริน 15 865 2,401 296 3,562 242

รวม 117 7,196 22,908 1,400 31,504 2,013



1.3. จ านวนห้องเรียน  นักเรียน  จ าแนกตามช้ันเรียน  และเพศ  ปีการศึกษา  
2561 โรงเรียนในสังกัด   117 โรง

ช้ัน จ านวนห้องเรียน
จ านวนนักเรียน

ชาย หญิง รวม
อนุบาล  1

อนุบาล  2

อนุบาล  3

48

150

155

357

1,540

1,718

349

1,591

1,641

706

3,131

3,359
รวม 353 3,615 3,581 7,196

ประถมศึกษาปีที่  1

ประถมศึกษาปีที่  2

ประถมศึกษาปีที่  3
ประถมศึกษาปีที่  4

ประถมศึกษาปีที่  5
ประถมศึกษาปีที่  6

163

157

152
150

147
151

2,332

2,014

1,929
1,916

1,909
1,771

2,047

1,800

1,770
1,826

1,767
1,827

4,379

3,814

3,699
3,742

3,676
3,598

รวม 920 11,871 11,037 22,908
มัธยมศึกษาปีที่  1

มัธยมศึกษาปีที่  2

มัธยมศึกษาปีที่  3

22

20

19

288

243

190

239

236

204

527

479

394
รวม 61 721 679 1,400

รวมทั้งสิ้น 1,334 16,207 15,297 31,504



1.4. จ านวนนักเรียนจบการศึกษาโรงเรียนของรัฐบาล  ปีการศึกษา  2560 และศึกษา
ต่อ          ปีการศึกษา 2561

ที่ ระดับชั้น

นักเรียนภาค

เรียนที่ 2ปี

การศึกษา 
2560

นักเรียน

ที่เรียนจบ

นักเรียน

ที่ศึกษา

ต่อ

อัตราการเรียน

ต่อ(ร้อยละ)

1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3,556 3,466 3,466 100.00
2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 360 360 351 97.50

รวม 3,916 3,826 3,817 99.76



1.5  ตารางเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน  จ าแนกรายช้ัน  เพศ  ปีการศึกษา 2560 -
2561

ชั้น
จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา2561 เพ่ิม-

ลด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

อนุบาล 1 190 210 400 357 349 706 306

อนุบาล 2 1,673 1,614 3,287 1,540 1,591 3,131 -156

อนุบาล 3 1,797 1,681 3,478 1,718 1,641 3,359 -119

รวมก่อน

ประถมศึกษา

3,660 3,505 7,165 3,615 3,581 7,196 31

ประถมศึกษาปีท่ี 1 2,268 1,969 4,237 2,332 2,047 4,379 142

ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,997 1,813 3,810 2,014 1,800 3,814 4

ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,919 1,837 3,756 1,929 1,770 3,699 -57

ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,978 1,796 3,774 1,916 1,826 3,742 -32

ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,842 1,862 3,704 1,909 1,767 3,676 -28

ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,882 1,683 3,565 1,771 1,827 3,598 33

รวมประถมศึกษา 11,886 10,960 22,846 11,871 11,037 22,908 62

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 292 260 552 288 239 527 -25

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 212 213 425 243 236 479 54

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 184 221 405 190 204 394 -11

ร ว ม มั ธ ย ม ศึ ก ษ า

ตอนต้น

688 694 1,382 721 679 1,400 18

รวมท้ังสิ้น 16,234 15,159 31,393

เพ่ิมขึ้น

111 

คน



2.  ด้านคุณภาพ
2.1.  ค่าร้อยละคะแนนเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน  ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี  3 ปีการศึกษา  2560

วิชา
ปีการศึกษา/ร้อยละคะแนนเฉลี่ย (NT) 2560

ร้อยละคะแนนค่าเฉลี่ย
ด้านภาษา 37.26

ด้านคิดค านวณ 28.33

ด้านเหตุผล 31.95

รวม/เฉลี่ย 32.51



2.2.  การเปรียบเทียบค่าร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน   
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2559 – 2560

วิชา

ปีการศึกษา/ร้อยละคะแนนเฉลี่ย (O-NET)
ปี 2559 ปี 2560

เปรียบเทียบร้อยละ

คะแนนค่าเฉลี่ย
ร้อยละคะแนน

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละคะแนนค่าเฉลี่ย

ภาษาไทย 34.20 41.42 7.21
คณิตศาสตร์ 26.51 25.32 -1.19
วิทยาศาสตร์ 30.65 31.34 0.69
ภาษาอังกฤษ 28.68 30.51 1.83

รวม/เฉลี่ย 30.01 32.15 2.14



2.3.  การเปรียบเทียบค่าร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2559 – 2560

วิชา

ปีการศึกษา/ร้อยละคะแนนเฉลี่ย (ONET)

ปี 2559 ปี 2560
เปรียบเทียบร้อยละคะแนน

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละคะแนน

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละคะแนนค่าเฉลี่ย

ภาษาไทย 35.28 36.23 0.95

คณิตศาสตร์ 20.47 18.24 2.23

วิทยาศาสตร์ 28.33 27.86 0.47

ภาษาอังกฤษ 25.62 26.70 1.08

รวม/เฉลี่ย 27.42 27.25 0.17



2.4. จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 - ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 ปีการศึกษา 2560

ระดับช้ันการศึกษา
ปีการศึกษา

2560
คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 -
อนุบาล 2 -
อนุบาล 3 -
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 2 0.04

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 -
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 -
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 -

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 2 0.05
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 1 0.02

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 -

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 1 0.2
รวมเฉลี่ย 6 0.13



การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2

ที่ ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่เบิกจ่าย หมายเหตุ

1 งบบุคลากร 121,894,595
ไม่รวมเงินเดือนข้าราชการ  

ลูกจ้างประจ า

2 งบด าเนินงาน 151,846,509

3 งบลงทุน 47,554,232

4 งบเงินอุดหนุน 119,176,697

รวม 440,472,033



รายงานผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ระดับ

คะแนน

ระดับ

คุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่  1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 3.5 ดีเย่ียม
1. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม

บริบทของพื้นที่
- -

2. ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา
- -

3.  ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตาม

หลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3 ดีมาก

4. ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัด กระบวนการ

เรียนรู้
4 ดีเย่ียม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง     

ขีดความสามารถในการแข่งขัน
2.25 ดี

5. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 3 ดีมาก
6. ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐาน 

การเรียนรู้ ตัวชี้วัด  เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร   

ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560

4 ดีเย่ียม

7. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1 พอใช้



รายงานผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2

ยุทธศาสตร/์ตัวช้ีวัด
ระดับ

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

8. ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วย
วิธีการที่หลากหลาย

-

9. ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ 
สพฐ.ก าหนด

1 พอใช้

10. ร้อยละของนักเรียนอ่านหนงัสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนด 2 ดี
11. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่  21 จากการเรียนรู้ใน

การปฏิบัติ   จริงตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละ

พื้นที่

- -

12. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทอดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา

ที่ผ่านมา

- -

12.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1 พอใช้
12.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 3 ดีมำก



รายงานผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ระดับ

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

13. ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีสอนนักเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษำตอนต้นได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรประเมิน

ระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA

3 ดีมำก

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

2.67 ดีมำก

14. จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำตำม

มำตรฐำนวิชำชีพ

14.1. ร้อยละของครูท่ีได้รับกำรพัฒนำครูตำมควำม
ต้องกำรของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ(โครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบ

วงจร)

2 ดี

14.2. ระดับควำมส ำเร็จของครูท่ีเข้ำรับกำรพัฒนำครู
ภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค(Boot Camp)

3 ดีมำก



รายงานผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2

ยุทธศาสตร์/ตัวช้ีวัด
ระดับ

คะแนน
ระดับ

คุณภาพ

13. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนนักเรียนในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อมในการประเมิน

ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA

3 ดีมำก

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

2.67 ดีมำก

14. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา

ตามมาตรฐานวิชาชีพ

14.1. ร้อยละของครูท่ีได้รับการพัฒนาครูตามความต้องการ
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา(โครงการพัฒนาครูรปูแบบครบวงจร)

2 ดี

14.2. ระดับความส าเร็จของครูท่ีเข้ารับการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot Camp)

3 ดีมำก



รายงานผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ระดับ

คะแนน
ระดับ

คุณภาพ

15.ร้อยละของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการ
บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

15.1.ระดับความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามีการ
ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล(HRMS)

3 ดีมาก

15.2.ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการแก้ปัญหาขาดแคลน

ครู (ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน)
- -



รายงานผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา

ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2

ยุทธศาสตร์/ตัวช้ีวัด
ระดับ

คะแนน
ระดับ

คุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

3.67 ดีเย่ียม

16. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับ
การศึกษาภาคบังคับ เพิ่มขึ้น

16.1. ระดับประถมศึกษา(ติดตามและประเมินผลเฉพาะ
ส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)

3 ดีมาก

16.2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ติดตามและประเมินผล

เฉพาะ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
4 ดีเย่ียม

17. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับ
โอกาสในการศึกษา ต่อขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น

4 ดีเยี่ยม



รายงานผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา

ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ระดับ

คะแนน
ระดับ

คุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3 ดีมาก

18. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความตระหนัก 

ในความส าคัญของการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงในการด าเนินชีวิตเพิ่มข้ึน

3 ดีมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

3.5 ดีเยี่ยม

19. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลดลง

4 ดีเย่ียม



รายงานผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา

ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ระดับ

คะแนน
ระดับ

คุณภาพ

20. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกัน
ส่งเสริมสนับสนุน  ให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3 ดีมาก

ตัวชี้วัดเพิ่มเติม : ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนมี
ภาวะโภชนาการท่ีดีตามแนวทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะ

สุข

1 พอใช้

คะแนนเฉลี่ยรวม 2.8 ดีมาก



ผลคะแนนการด าเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๑ 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2

1.  ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ ระดับที่ได้

องค์ประกอบที่ประชุม

ค่าคะแนน

องค์ประกอ
บท่ิ 1

Function
base

องค์ประกอบ
ทิ่ ๒

Agenda
base

องค์ประกอบท่ิ
๓

Innovation 
base

ตัวชี้วัดการ
ประเมินส่วน

ราชการตาม
มาตรการ
ปรับปรุง

ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ

ราชการ

ระดับ
มาตรฐาน

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

สูงกว่า
เป้าหมาย

สูงกว่า
เป้าหมาย

๔.๓๙๑๒๔





การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  ได้น ากลยุทธ์  
เป้าหมาย  และแนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็น
แนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  ในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2 ในปีงบประมาณ  
2561    ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส   

เขต 2 มีคุณภาพแลมาตรฐานระดับชาติ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็น
ไทย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่าง

ท่ัวถึง     และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย  12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัด

การศึกษา และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา



เป้าประสงค์ (Goal)
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง มี

คุณภาพ และเสมอภาค
2. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี

พัฒนาการท่ีเหมาะสม   ตามช่วงวัยและมีคุณภาพ มีคุณธรรม  จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะท่ี
เหมาะสม     และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ี
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่คุณภาพระดับ
มาตรฐาน  บูรณาการการท างาน  เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม



ค่านิยมองค์กร( SPECT)
มีจิตรบริการ  (S = Service mind)
บริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์  (P = Performance base management)
เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (E = Efficiency effectiveness)
บนความถูกต้อง  (C = Correct)
โปร่งใส  (T = Transparency)

กลยุทธ์ (Strategy)
1.  การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
2.  การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4.  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
5.  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา







ความเป็นมา
ผลจากการบริหารประเทศรัฐบาลท่ีผ่านๆ  ได้เกิดความขัดแย้งทางความคิด 

แบ่งแยกเป็นพวกแบ่งฝ่าย ซึ่งท าให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาบริหารประเทศ  
เพื่อให้ประเทศมี   ความสงบสุข มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการ
สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มี   ความมั่นคง ปลอดภัย  เอกราชอธิปไตย และมีความ
สงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคนเครื่องมือ 
เทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน  ความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ   ท้ังกับส่วน
ราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน              
และมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 



ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา   มีหน้าท่ีหลักในจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ ถือเป็นหัวใจ
เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษา  ปัจจุบันในโลกยุคโลกาภิวัตน์ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ท่ีส่งผลให้สังคมเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดดและ
พลิกผันได้ท าให้มิติท้ังปวงถูกเช่ือมโยงเข้าด้วยกันอย่างไม่อาจแบ่งแยกได้ ด้วยเหตุนี้ 
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ตาม
วิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความเป็น
พลโลกแบบเดิมจึงถูกปรับเปล่ียนให้เหมาะสม ปรับใช้กับรูปแบบสภานักเรียน  การอยู่
ร่วมกันสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติ  โดยส่งเสริมหลักธรรมทางศาสนา คุณธรรม 
จริยธรรม ท่ีตนเองนับถือ  สู่ความเป็นอัตลักษณ์ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความ
สงบเรียบร้อยในทุกระดับ เสริมสร้างวินัยโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด 
และจิตอาสา ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสงบ สันติสุข 
ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลกอย่างยั่งยืน 



ผลการด าเนนิการตามยุทธศาสตร์ที ่ 1

ผลที่เกิดข้ึนกบัโรงเรียน 
โรงเรียนมีคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา สารมารถสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางการศึกษา  บริหารงานได้อย่างเป็นระบบ ตามหลักธรรมาภิบาล  
และมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมให้กับนักเรียน

ผลที่เกิดข้ึนกับครูผู้สอน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงความออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ เกิดความหวงแหน ความรักและความสามัคคี เพื่อธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ  การเข้าถึงศาสนาได้ปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนา  มีกระบวนการเรียนรู้ ท่ี
เท่าทันต่อ การเปล่ียนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะ กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่
อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และรวมพลังร่วมสร้าง
ระบบและวิธีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุขและป้องกันการทุจริต เกิดความ
ตระหนักและร่วมกันขับเคล่ือนโรงเรียนสถานศึกษาและองค์กรไปสู่องค์การคุณธรรมเพื่อ
ต่อต้านการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มีส่ือนวัตกรรม ท่ีหลากหลาย มี Best Practice และมี
เครือข่ายครูผู้สอนในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนท่ีเข้มแข็ง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทาง
เรียนของนักเรียนสูงข้ึน สามารถเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นได้



ผลที่เกิดข้ึนกับนักเรียน
นักเรียนได้รับความรู้   ประสบการณ์  เกิดความตระหนักและเปล่ียนแปลง

พฤติกรรม พัฒนาตนเองเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ  มีความรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย 
และมีจิตสาธารณะ สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับคนอื่นได้ นักเรียนมีงานท าและมีรายได้
ระหว่างเรียนและรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถลดปัญหาความยากจนของ
นักเรียน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะด้านอาชีพ
และประสบการณ์ในการท างานด้วยตนเอง นักเรียนได้รับความรู้ทักษะ  ประสบการณ์  
เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด การป้องกันและปฏิเสธท่ีจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก
ท้ังยังเป็นแกนน าในการร่วมต่อต้านและการเฝ้าระวังบุคคลใกล้ชิดในการท่ีจะเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และลูกเสือ  เนตรนารี  ได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการ
เข้าร่วมกิจกรรมในระดับต่างๆ มีความเป็นระเบียบวินัย มีจิตส านึกท่ีดีมีจิตอาสาในการท า
ความดีในการให้บริการสังคมมากขึ้น



โดยผ่านการด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด   โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  โครงการวันวชิราวุธ ประจ าปี ๒๕๖๐  โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต (กิจกรรมส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โครงการคุณธรรม สพฐ. 
โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
โครงการส่งเสริมการรักชาติ ยึดมั่นศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  โครงการพัฒนาการจัดการ 
เรียนการสอนพระพุทธศาสนา





ความเป็นมา
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  การด าเนิน

แข่งขันระดับต่างๆ เป้าหมายการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ  บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไป
ท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ  อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ด้านอื่น ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยี   ละนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับ
บริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน”  เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ท้ังโครงข่ายระบบคมนาคมและ
ขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” 
ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ท่ีรองรับอนาคต บน
พื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
ภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้  ละการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทาง
การค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึง
การ เพิ่ ม ขึ้ น ขอ งคน ช้ันกลา ง และลดความ เห ล่ือม ล้ า ของคน ในประ เทศ ไ ด้                   
ในคราวเดียวกัน



เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2 เผชิญกับความท้าทายในการ
พัฒนา  เพื่อวางรากฐานความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง การผลิต
และพัฒนาก าลังคน เมืองต้นแบบสามเหล่ียมหมั่นคง  มั่งค่ังและยั่งยืน  ประชาคม
อาเซียนในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความสามารถของประเทศในระยะต่อไปโดยยึด
เป้าหมายในการยกระดับประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยจ าเป็นต้องปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจท้ังระบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งผลให้เกิดการยกระดับรายได้ 
และในขณะเดียวกันการพัฒนาดังกล่าวจะต้องส่งผลให้ความเหล่ือมล้ าพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ  ส่งเสริมประสบการณ์อาชีพ  พัฒนาฝีมือแรงงาน  ทักษะความสามารถของ
แรงงานส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ 
พัฒนาครูให้มีศักยภาพ   ตามหลักสูตรด้านอาชีพ  การแนะแนวสายอาชีพ หลักสูตรทวิ
ศึกษา งานวิจัยท้องถิ่นและโรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียน
ประชารัฐ สู่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา



ผลการด าเนินงาน

ผลที่เกิดขึน้กับโรงเรียน
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียน  ด้านงานอาชีพสร้างผลผลิต  เกิดผลิตภัณฑ์ผลงานในรูปแบบต่างๆ  
จากการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปธรรม โรงเรียนในโครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจ
มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  โรงเรียนยังได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาเพื่อการ
พัฒนาต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน   
ข้าราชการครูในสังกัดท้ังหมด  ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ

ตามท่ีตนเองต้องการ สู่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  ตาม
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  คณะครูมีเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพผ่าน
กระบวนการ PLC ได้พัฒนาวิชาชีพด้วยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 



ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  
นักเรียนมีความรู้  ทักษะด้านวิชาชีพและความรู้ความสามารถด้านวิชาการท่ี

รองรับการเป็นเยาวชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทางด้านภาษา ทักษะอาชีพ 
วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ได้รับประสบการณ์  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
มีรายได้ระหว่างเรียน  และยังช่วยลดภาระของผู้ปกครอง   เพื่อรองรับการเป็นเมือง
เศรษฐกิจ

โดยผ่านการด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ  ได้แก โครงการส่งเสริม
ประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โครงการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฯลฯ โครงการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้โลกกว้าง
ทางอาชีพ กิจกรรมหารายได้ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา





ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ในการขับเคล่ือนการศึกษา   ซึ่งสอดรับกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560-
2579 และแผนการพัฒนาคุณภาพ  การจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ
แก้ไขปัญหาด้านการศึกษาและแนวทางใน  การขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลในการ
แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้อันได้แก่ “ปี 2561 เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพ
การ ศึกษาใน จังหวั ดชายแดนใ ต้ ท่ีมุ่ ง เน้ นให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็น รู ปธรรม ”                          
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้
ประชากรทุก   ช่วงวัยได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงใน
บริบทโลกและภูมิภาคท่ีเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดท้ังด้านเทคโนโลยีดิจิตัล เศรษฐกิจและ
การค้า การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีมีอัตราเกิดลดลง และเกิดสังคมผู้สูงวัย 
รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคม ภูมิปัญญาและความเป็น พหุวัฒนธรรมท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบริหารและจัดการศึกษาจึงต้องตอบ
โจทย์ดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคนทุกช่วงวัยให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมท่ีมี                  
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ให้มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะ สมรรถนะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงการมีทักษะและคุณลักษณะ
พื้นฐานของพลเมืองไทย ภายใต้บริบทของพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ 

จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 จึงได้ด าเนินโครงการเพื่อรองรับการขับเคล่ือนการศึกษาในยุทธศาสตร์
ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ดังต่อไปนี้



ผลการด าเนินการ

1.  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพในทุกช่วงวัยและทุกระดับการศึกษาด้วยการสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรในการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ
ในการด าเนินการ รวมถึงการวัดและการประเมินผลอย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบัน 
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรอย่างทันสมัย 
ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพน าไปสู่การขับเคล่ือนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดย
ด าเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย  การเตรียมความ
พร้อมการประเมินผลการสอบ PISA 2018   พัฒนากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย  พัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายูถิ่น)   พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนคิดเลขเร็วแบบอินเดียเวทคณิต



2.  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีด าเนินโครงการส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้มีการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
บุคลากรทางการศึกษาท้ังภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 
๒ และหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  อันส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ัง
ทางตรงและทางอ้อมให้เกิดแก่ผู้เรียนและในด้านการบริหารจัดการ โดยด าเนินการผ่าน
โครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการการนิเทศการสอนการอ่านเชิงวิพากย์ ด้วยเทคนิควิธีแบบ
มีส่วนร่วมส าหรับครูผู้สอน   วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานราธิวาส  โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning สู่คุณภาพท่ียั่งยืนThailand 4.0 ตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อคุณภาพ
การศึกษาท่ียั่งยืน  โครงการนิเทศ ติดตามการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูแกนน า
ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ปีงบประมาณ 2561  โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจ าปี  2561 ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โครงการการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา





จากนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลัก
ในการท างานของทุกภาคส่วน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2            
ได้ด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยได้ก าหนดให้มีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส                   
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัย 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เท่าเทียมกัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                     
การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบันเพ่ือให้สามารถบูรณาการการบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีก
ทั้งเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้ถูกต้องตรงตามความสนใจและความถนัด                
อีกท้ังน ามาใช้ในการแก้ปัญหาและส่งเสริมในการจัดบริหารจัดการและการจัด การเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อประชากรซึ่งเป็นทรัพยากรส าคัญในการพัฒนาชาติให้ไปสู่วิสัยทัศน์                
และเป้าหมายของชาติโดยมีการศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 2 จึงได้ด าเนินโครงการเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการศึกษาในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษาท้ังสิ้น 9 โครงการ



ผลการด าเนินการ
1. ด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยจัดให้มี   การด าเนินการ ท่ีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายกิจกรรมซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมท่ัวทุกกลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นรูปธรรม 
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอด
รับกับการเปล่ียนแปลงเพื่อสร้างโอกาสทาง   การเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่
นักเรียนปกติ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษ อีกท้ังมีการท าวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการด าเนินงานท่ีเป็นระบบ โดยมี   การนิเทศ ก ากับติดตามเป็น
ระยะ โดยก าหนดให้มีโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการศึกษาเรียนรู้ชมนิทรรศการงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลเดช บรม
นาถบพิตร  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  โครงการส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศนักเรียนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  โครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษานักเรียนทุนภูมิทายาท ประจ าปี 2561  
โครงการการวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี               
ภาวะเส่ียงต่อความล้มเหลวทางการเรียน”  โครงการ สพฐ-เอ.พี. ฮอนด้าวิ่ง 31 ขา  
โครงการ “ว่ายน้ าเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) ปีการศึกษา 2561



2. ด้านความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพซึ่ง
มุ่งเน้น  การด าเนินการท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ โดยมีการจัดสรรท้ังทางด้าน
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และก าลังคน  ให้เพียงพอกับความต้องการ เสริมสร้างและ
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการด าเนินงานต่างๆ  โดยมีเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันทุก
โรง ผ่านการฝึกอบรม ส่งเสริม การนิเทศติดตาม รวมถึงได้   การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ในรูปแบบของโรงเรียนพักนอนแก่นักเรียนท่ีประสบปัญหาทาง ด้านการเงินและของ
ครอบครัว  โดยผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการการปฏิบัติการขับเคล่ือนนโยบายเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบNew DLT โครงการ
โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้





ความเป็นมา
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อม ความเป็นมา สภาวการณ์ของโลกท่ีต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ส่งผลให้ทุกประเทศต้องเร่งการศึกษา เรียนรู้ และ
ปรับตัวให้พร้อมเผชิญกับสภาพวิกฤตด้านต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น ท้ังจากการผันแปรของ
ธรรมชาติและจากการกระท าของมนุษย์ พร้อมท้ังเร่งปลูกฝังเจตคติและความตระหนักใน
การพัฒนาหรือเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของประชาชน ปลูก
จิตส านึกและความรับผิดชอบในการกระท า มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต โดยในยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถรับมือกับภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท้ังในระดับประเทศและ
พื้นท่ี และการน าประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ าและการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม พร้อมกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีภาคการศึกษาต้องเข้ามามีบทบาทส าคัญในการให้ความรู้ ทักษะ สร้างทัศนคติและ
ความตระหนักแก่ผู้เรียนและคนทุกช่วงวัยในเรื่องความส าคัญของการพัฒนาและเติบโตใน
สังคมท่ีรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สามารถปรับตัวในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ 
อย่างรวดเร็วและรุนแรง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบในการกระท าของตน และ
น้อมน าแนวคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิตท่ี
สามารถปรับตัวได้ในสภาพอากาศท่ีเปล่ียนและการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ได้



ด าเนินการยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ด้วยการด าเนินงานจัดท าโครงการและกิจกรรม ได้แก่ โครงการโรงเรียนสี
เขียว, โครงการโรงเรียนคุณธรรม,โครงการน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง, โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัย , 
โครงการห้องเรียนอนุรักษ์พลังงาน, โครงการรักษ์โลก รักษ์พลังงาน, โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม, โครงการสถานศึกษาปลอดขยะโรงเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน



ผลการด าเนินงาน
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ีเป็นมิครบส่ิงแวดล้อม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้มีทักษะความรู้สร้างทัศนคติและ
ความตระหนักให้กับผู้เรียนท่ีก าลังจะเจริญเติบโต ในสังคมท่ีต้องรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
สามารถปรับตัวในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติอย่างรวดเร็ว โดยการจัดท า
โครงการสถานศึกษาปลอดขยะ ส่งผลให้โรงเรียนสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ ถึง
แนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ สามารถน าขยะมาใช้ประโยชน์ก่อนน าไป
ก าจัด มีการพัฒนาการเรียนการสอนการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร(zero waste)
โดยให้ ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการมี ส่วนร่วมของคณะครู  นักเรียน                   
และชุมชนนอกจากนี้ได้จัดท าโครงการวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ เพื่อร่วมปลูกจิตส านึก
ให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติโดยคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
ช่วยกันปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท าให้นักเรียนครู และชุมชนมีจิตส านึกในการปรับพฤติกรรม 
การบริหารจัดการขยะ   รักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมท่ีดียิ่งขึ้นไป  โดยด าเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่  โครงการ
สถานศึกษาปลอดขยะโรงเรียนระดับประถมศึกษา  โครงการวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑





ความเป็นมา

การพฒันาระบบการบริหารจดัการศกึษาให้ทนักบัโลกศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งเป็น
โลกแหง่ข้อมลูขา่วสารท่ีสามารถรับและสง่ตอ่อยา่งรวดเร็ว สง่ผลให้ประชาชน ชุมชน 
และสงัคมรับรู้ข้อมลูขา่วสารได้อยา่งรวดเร็วและรู้เทา่ทนัการเปลีย่นแปลงประชาชนมี
ความรู้ความสามารถมากขึน้ และพร้อมท่ีจะเข้ามามีบทบาทและมีสว่นร่วมในการจัด
การศึกษามากขึน้ ในขณะท่ีโครงสร้างและระบบการศึกษายังบริหารและจัดกา ร
ภายใต้ กฎ ระเบียบ กติกา และแบบแผนการปฏิบติัรูปแบบเดิม สง่ผลให้เกิดปัญหา
และความไม่คลอ่งตวัในการบริหารจัดการและการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา 
อีกทัง้การบริหารงานบุคคลในสถานศกึษายงัเป็นปัญหา ทัง้เร่ืองการขาดแคลนครูใน
บางสาขา ครูไม่ครบชัน้ อัตราสว่นครูต่อนกัเรียนและนกัเรียนต่อห้องไม่ เป็นไปตาม
มาตรฐาน ซึ่งสง่ผลกระทบต่อการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนและผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้ เรียน  อยา่งยิ่ง

การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานสว่นกลาง สว่นภูมิภาค 
และสถานศึกษา ควบคู่กับการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและการพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
จะสง่ผลให้หน่วยงานและสถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการศึกษา    ท่ีแสดง
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพมาตรฐานให้แก่ผู้ เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลมากขึน้ รวมทัง้การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคม อาทิ บุ คคล 
ครอบครัว ชุมชน สงัคม ภาคเอกชน สถานประกอบการ มลูนิธิ วดั สถาบนัและองค์กร
ต่าง ๆ ในสังคมท่ีมีศักยภาพและความพร้อมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกา ร
ด าเนินการจดัการศกึษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ กติกาท่ี
เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ซึ่งโครงสร้างประชากรวยัเรียนท่ีลดลงตลอดระยะเวลา ๑๐ 
กวา่ปีท่ีผา่นมาและตอ่เน่ืองไปอีก ๒๐ ปีข้างหน้า จะสง่ผลให้ประเทศไทยเข้าสูส่งัคม
สงูวยัอยา่งสมบูรณ์ในอีกไม่เกิน ๕ ปีตอ่จากนี ้และจะท าให้มีห้องเรียนและ



สถานศึกษาท่ีต้องปิดตัวลง และจ านวนสถานศึกษาขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รัฐจึงจ าเป็น     ต้องบริหารและจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ    การพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความต้องการ    ของ
สังคม เพื่อให้รัฐสามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดต่อผู้เรียน และใช้งบประมาณในส่วนท่ีสามารถประหยัดได้เพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพื่อตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
บริบทท่ีเปล่ียนแปลงขอสังคมและประเทศ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ได้ด าเนินการ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติและแผน
ยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการ
ด าเนินงานจัดท าโครงการกิจกรรม ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา , สร้าง
ความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ 2561,
อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(MY OFFICE) 2561, การจัดการประชุมสร้างการ
รับรู้น าสู่การปฏิบัติ, โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน, การพัฒนาระบบ
ประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา,  ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ประจ าปี 2561 ในสังกัดส านักงาน



ความเป็นมา

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 2 ,  อบรมเชิงปฏิบัติการรายงานผล
ข้อมูลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561, ประชุมการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561,  
ห่วงใย  สร้างขวัญก าลังใจบุคลกรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  
เขต 2,  ออกก าลังกายทุกวันพุธ  ตามนโยบายรัฐบาล  ประจ าปีงบประมาณ 2561,  
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน, พัฒนา
บุคลากรด้านการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561, การส่งเสริม
สวัสดิภาพ สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา,  กิจกรรมวางมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา,  ประชุมผู้บริหารการศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ,  
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด, ประกันคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ผลการด าเนินงาน
การด าเนินงานยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

เพื่อให้ส านักเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 2 และสถานศึกษาในเขต
พื้นท่ีได้ท าการพัฒนาให้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยการ
จัดท าโครงการท่ีหลากหลายเพื่อมุ่งเน้น    การสร้างขวัญก าลังใจ ทักษะ ความรู้ ทัศนะ
คติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจ มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างส านักงานเขต
พื้นท่ี โรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ท าให้ระบบการบริหารจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป  โดยด าเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรายงานผลข้อมูลการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑  
โครงการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โครงการห่วงใย สร้างขวัญก าลังใจบุคลากร



ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  โครงการออกก าลังกาย
ทุกวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบควบคุมภายใน  โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๒  (งานด้านบริการ)  โครงการการส่งเสริมสวัสดิภาพ สวัสดิการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา  โครงการกิจกรรมการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  โครงการพัฒนา
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  โครงการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My 
Office) ๒๕๖๑  โครงการการจัดการประชุมสร้างการรับรู้ น าสู่การปฏิบัติ  โครงการ
ส่งเสริมพัฒนางานด้านธุรการ  โครงการการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  โครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปะการศึกษา 
๒๕๖๑ โครงการนิเทศสัญจรยกระดับคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  โครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา  
โครงการกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที






















