ทีมงานผู้บริหาร
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2

นางรัชนี มณีรัตนโชติ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

นางจันทรรัตน์ อริ ยพฤกษ์
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นายลาภวัต บุญธรรม
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และ ประเมินผลการจัดการศึกษา

นางเนตรนภิส เลิศเดชานนท์
ผู้อานวยการกลุม่ บริ หารการเงินและสินทรัพย์

นายถวิล ดาแก้ว
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

น.ส.อรสา อาลี
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางชินลักษณ์ พันธ์โภชน์
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

นางวรรณา ขวัญสืบ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายขวัญชัย สมสิน
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำนำ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำนรำธิ ว ำส เขต 2 ได้
ดำเนินกำรบริหำรจั ดกำรศึกษำ
ในปี งบประมำณ 2561 ตำมภำรกิ จ
หน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยใช้กลยุทธ์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัดและนโยบำยที่
สอดคล้องกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำกกำรดำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2561 ที่ผ่ำนมำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึ ก ษำนรำธิ ว ำส เขต 2 จึ ง ได้ จั ด ท ำรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนประจ ำปี
งบประมำณ 2561 เพื่ อรำยงำนผลกำรจัด กำรศึ กษำ ต่อ สำนัก งำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและเพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อสำธำรณชนและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องให้ได้รับทรำบถึงผลกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำตลอดจนเพื่อให้ทรำบถึงปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ
ในอันที่จะนำไปปรับปรุงพัฒนำจัดทำแผนกำรดำเนินงำนในปีต่อไป
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำนรำธิ ว ำส เขต 2
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี ทำให้เอกสำรฉบับนี้
เสร็จสมบูรณ์ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนผลกำรจัด
กำรศึกษำฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจและนำไปใช้ประโยชน์ทำงกำรศึกษำ
ต่อไป

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
ธันวำคม 2561

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 การขับเคลือ่ นนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

หน้ า

แผนที่แสดงเขตบริการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักที่
สาคัญ คือจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ 5 อาเภอของจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ อาเภอตาก
ใบ อ าเภอสุ ไ หงโก-ลก อ าเภอแว้ ง อ าเภอสุ ไ หงปาดี และอ าเภอสุ คิ ริ น โดยจั ด
การศึกษาในระดับต่าง ๆ ดังนี้
1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
2. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งเป็น
การศึกษาภาคบังคับให้เด็กไทยทุกคน

สภาพภูมิศาสตร์
ที่ตั้ ง : ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานราธิ วาส เขต 2
ตั้งอยู่ 38/4 หมู่ 3 ต าบลปาเสมัส อาเภอสุ ไ หงโก-ลก จั ง หวั ดนราธิว าส ห่า งจาก
กรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ 1,115 กิโลเมตร และทางรถไฟ 1,116 กิโลเมตร
และห่างจากพรมแดนประเทศมาเลเซีย 1 กิโลเมตร

ภูมิประเทศ : พื้นที่ประมาณ 2 ใน 3 เป็นป่าและภูเขา ซึ่งมีภูเขาหนาแน่นแถบ
ทิศตะวัน ตกเฉีย งใต้จดเทือกเขาสัน กาลาคีรี ซึ่ง เป็น แนวสัน พรมแดนไทย – มาเลเซี ย
ลักษณะของพื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก พื้นที่ราบส่วนใหญ่จะ
อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทย โดยเฉพาะอาเภอตากใบ และมีที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้า 2 สาย
คือ แม่น้าสุไหงโก-ลก และแม่น้าตากใบ มีพื้นที่พรุประมาณ 200,000 ไร่
ภูมิอากาศ : เป็นแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งฤดูกาลออกเป็น 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน
ซึ่งจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม และฤดูร้อน ซึ่งจะอยู่ในช่วงระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน

สภาพสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง
สภาพสั ง คม : ประชากรส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 85 นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม การ
ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวันส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูท้องถิ่นและใช้ภาษาไทยในบางส่วน
เศรษฐกิจ : รายได้ประชากรส่ว นใหญ่ขึ้นอยู่กับ ผลผลิ ตทางด้านการเกษตรและ
การค้า อาชี พหลัก คือ การทาสวนยางพารา การปลูกผลไม้ การทานา การทาสวน
มะพร้าว การประมง และการเลี้ยงสัตว์
การปกครอง : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็น
หน่วยงาน การบริหารราชการส่วนกลางที่ตั้ง อยู่ในส่วนภูมิภาค มีพื้น ที่รับผิดชอบใน 5
อาเภอ ได้แ ก่ อ าเภอตากใบ อ าเภอสุไ หงโก-ลก อาเภอแว้ง อ าเภอสุ ไ หงปาดี และ
อาเภอสุคิริน

สภาพการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีการ
จัดการศึกษาหลายระดับ ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตลอดจนการจัดการ ศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสอีก
ด้วย ในการบริหารจัดการศึกษาในปัจจุบันประชาชนในพื้นที่มีการตื่นตัวทาง
การศึกษาสูง ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น มีการจัด
การ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ตลอดถึงการศึกษาเพื่อพัฒนา
สู่อาชีพของนักเรียน ทาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ
สาหรับปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษา ได้แก่ การขาดแคลนครู
และบุคลากรทางการศึกษา ความไม่มั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ครูและบุคลากร ทางการศึกษา สืบเนื่องมาจากปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบใน
พื้นที่จังหวัดนราธิวาส อันมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
จากปัญหาอุปสรรคดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยกาหนดกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็น
เครื่องมือในการดาเนินงาน สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ตลอดมา

ข้อมูลพื้นฐาน
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

1.

ด้านปริมาณ
1.1. จานวนบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ผอ.สพป. จานวน คน
รองผอ.สพป.จานวน
1
คน
ศึกษานิเทศก์
จานวน
9
คน
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) จานวน
30
คน
ลูกจ้างประจา
จานวน
7
คน
ลูกจ้างชั่วคราว
จานวน
8
คน
รวม
จานวน
55
คน

1.2. จานวน นักเรียน จาแนกตามอาเภอ ระดับชั้น และจานวนครู ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนในสังกัด จานวน 117 โรง
จานวนนักเรียน
ระดับก่อน
ระดับ
ระดับ
ที่ อาเภอ
โรงเรียน ประถมศึก ประถมศึก มัธยมศึกษา
ษา
ษา
ตอนต้น
31
2,011
6,658
376
1 ตากใบ
27
1,786
5,100
214
2 แว้ง
13
1,156
3,868
350
3 สุไหงโก-ลก
31
1,378
4,881
164
4 สุไหงปาดี
15
865
2,401
296
5 สุคิริน
รวม
117
7,196
22,908
1,400
จานวน

รวม
9,045
7,100
5,374
6,423
3,562
31,504

จานวนครู
575
443
305
448
242
2,013

1.3. จานวนห้องเรียน นักเรียน จาแนกตามชั้นเรียน และเพศ ปีการศึกษา
2561 โรงเรียนในสังกัด 117 โรง

ชัน้
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนห้องเรียน
48
150
155
353
163
157
152
150
147
151
920
22
20
19
61
1,334

ชาย
357
1,540
1,718
3,615
2,332
2,014
1,929
1,916
1,909
1,771
11,871
288
243
190
721
16,207

จานวนนักเรียน
หญิง
รวม
349
706
1,591
3,131
1,641
3,359
3,581
7,196
2,047
4,379
1,800
3,814
1,770
3,699
1,826
3,742
1,767
3,676
1,827
3,598
11,037
22,908
239
527
236
479
204
394
679
1,400
15,297
31,504

1.4. จานวนนักเรียนจบการศึกษาโรงเรียนของรัฐบาล ปีการศึกษา 2560 และศึกษา
ต่อ
ปีการศึกษา 2561

ที่

ระดับชั้น

1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2 ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม

นักเรียนภาค
เรียนที่ 2ปี นักเรียน
การศึกษา ที่เรียนจบ
2560
3,556
3,466
360
360
3,916
3,826

นักเรียน
ที่ศึกษา
ต่อ

อัตราการเรียน
ต่อ(ร้อยละ)

3,466
351
3,817

100.00
97.50
99.76

1.5 ตารางเปรียบเทียบจานวนนักเรียน จาแนกรายชั้น เพศ ปีการศึกษา 2560 2561

ชั้น

จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560

จานวนนักเรียน ปีการศึกษา2561

ชาย
190
1,673
1,797
3,660

อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมก่อน
ประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1
2,268
ประถมศึกษาปีที่ 2
1,997
ประถมศึกษาปีที่ 3
1,919
ประถมศึกษาปีที่ 4
1,978
ประถมศึกษาปีที่ 5
1,842
ประถมศึกษาปีที่ 6
1,882
รวมประถมศึกษา
11,886
มัธยมศึกษาปีที่ 1
292
มัธยมศึกษาปีที่ 2
212
มัธยมศึกษาปีที่ 3
184
ร ว ม มั ธ ย ม ศึ ก ษ า 688
ตอนต้น
รวมทั้งสิ้น

16,234

เพิ่มลด

หญิง
210
1,614
1,681
3,505

รวม
400
3,287
3,478
7,165

ชาย
357
1,540
1,718
3,615

หญิง
349
1,591
1,641
3,581

รวม
706
3,131
3,359
7,196

306
-156
-119
31

1,969
1,813
1,837
1,796
1,862
1,683
10,960
260
213
221
694

4,237
3,810
3,756
3,774
3,704
3,565
22,846
552
425
405
1,382

2,332 2,047
2,014 1,800
1,929 1,770
1,916 1,826
1,909 1,767
1,771 1,827
11,871 11,037
288
239
243
236
190
204
721
679

4,379
3,814
3,699
3,742
3,676
3,598
22,908
527
479
394
1,400

142
4
-57
-32
-28
33
62
-25
54
-11
18

15,159

31,393

เพิ่มขึ้น
111
คน

2. ด้านคุณภาพ
2.1. ค่ า ร้ อยละคะแนนเฉลี่ ย ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษานัก เรี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

วิชา
ด้านภาษา
ด้านคิดคานวณ
ด้านเหตุผล
รวม/เฉลี่ย

ปีการศึกษา/ร้อยละคะแนนเฉลี่ย (NT) 2560
ร้อยละคะแนนค่าเฉลี่ย
37.26
28.33
31.95
32.51

2.2. การเปรียบเทียบค่าร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 – 2560

วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
รวม/เฉลี่ย

ปีการศึกษา/ร้อยละคะแนนเฉลี่ย (O-NET)
ปี 2559
ปี 2560
เปรียบเทียบร้อยละ
ร้อยละคะแนน
ร้อยละคะแนนค่าเฉลี่ย
คะแนนค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
34.20
41.42
7.21
26.51
25.32
-1.19
30.65
31.34
0.69
28.68
30.51
1.83
30.01
32.15
2.14

2.3. การเปรียบเทียบค่าร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 – 2560

วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
รวม/เฉลี่ย

ปีการศึกษา/ร้อยละคะแนนเฉลี่ย (ONET)
ปี 2559
ปี 2560
เปรียบเทียบร้อยละคะแนน
ร้อยละคะแนน
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละคะแนนค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
35.28
36.23
0.95
20.47
18.24
2.23
28.33
27.86
0.47
25.62
26.70
1.08
27.42
27.25
0.17

2.4. จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้นการศึกษา
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมเฉลี่ย

ปีการศึกษา
2560
2
2
1
1
6

คิดเป็นร้อยละ

0.04

0.05
0.02

0.2
0.13

การเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ที่

ประเภทรายจ่าย

จานวนเงินที่เบิกจ่าย

1

งบบุคลากร

121,894,595

2

งบดาเนินงาน

151,846,509

3
4

งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

47,554,232
119,176,697

รวม

440,472,033

หมายเหตุ
ไม่รวมเงินเดือนข้าราชการ
ลูกจ้างประจา

รายงานผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตามยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

ระดับ ระดับ
คะแนน คุณภาพ
3.5 ดีเยี่ยม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
บริบทของพื้นที่
2. ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา
3. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
3
หลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
4. ร้อยละของสถานศึกษานา “ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัด กระบวนการ
4
เรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
2.25
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
5. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
3
6. ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐาน
4
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
7. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้
1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

-

ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดี

ดีมาก
ดีเยี่ยม
พอใช้

รายงานผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตามยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
8. ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
9. ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่
สพฐ.กาหนด
10. ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กาหนด
11. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ใน
การปฏิบัติ จริงตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละ
พื้นที่
12. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทอดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา
ที่ผ่านมา
12.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
12.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับ ระดับ
คะแนน คุณภาพ
1

พอใช้

2

ดี

-

-

-

-

1
3

พอใช้
ดีมำก

รายงานผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

ระดับ
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

3

ดีมำก

2.67

ดีมำก

14.1. ร้อยละของครูที่ได้รับกำรพัฒนำครูตำมควำม
ต้องกำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำ(โครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบ
วงจร)

2

ดี

14.2. ระดับควำมสำเร็จของครูที่เข้ำรับกำรพัฒนำครู
ภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค(Boot Camp)

3

ดีมำก

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
13. ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้นได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรประเมิน
ระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
14. จำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ

รายงานผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

ระดับ
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

13. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อมในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA

3

ดีมำก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

2.67

ดีมำก

14.1. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาครูตามความต้องการ
ของเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการพัฒนาครูรปู แบบครบวงจร)

2

ดี

14.2. ระดับความสาเร็จของครูที่เข้ารับการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot Camp)

3

ดีมำก

14. จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

รายงานผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

ระดับ
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

3

ดีมาก

-

-

15.ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการ
บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
15.1.ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามีการ
ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล(HRMS)
15.2.ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการแก้ปัญหาขาดแคลน
ครู (ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน)

รายงานผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ตามยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ระดับ
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

3.67

ดีเยี่ยม

16.1. ระดับประถมศึกษา(ติดตามและประเมินผลเฉพาะ
สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)

3

ดีมาก

16.2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ติดตามและประเมินผล
เฉพาะ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)

4

ดีเยี่ยม

17. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับ
โอกาสในการศึกษา ต่อขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น

4

ดีเยี่ยม

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

16. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับ
การศึกษาภาคบังคับ เพิ่มขึ้น

รายงานผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ตามยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

ระดับ
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3

ดีมาก

18. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความตระหนัก
ในความสาคัญของการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงในการดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น

3

ดีมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

3.5

ดีเยี่ยม

19. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลดลง

4

ดีเยี่ยม

รายงานผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ตามยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

ระดับ
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

20. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกัน
ส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3

ดีมาก

ตัวชี้วัดเพิ่มเติม : ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนมี
ภาวะโภชนาการที่ดีตามแนวทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะ
สุข

1

พอใช้

คะแนนเฉลี่ยรวม

2.8

ดีมาก

ผลคะแนนการดาเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
1. ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ

ตัวชี้วัดการ
ประเมินส่วน
ราชการตาม
มาตรการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการ

องค์ประกอบที่ประชุม
องค์ประกอ องค์ประกอบ องค์ประกอบทิ่
ทิ่ ๒
๓
ระดับที่ได้ บทิ่ 1
ค่าคะแนน
Function
base
ระดับ เป็นไปตาม
มาตรฐาน เป้าหมาย

Agenda
base
สูงกว่า
เป้าหมาย

Innovation
base
สูงกว่า
๔.๓๙๑๒๔
เป้าหมาย

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้นากลยุทธ์
เป้าหมาย และแนวนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็น
แนวทางในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ในปีงบประมาณ
2561 ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
การจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 2 มีคุณภาพแลมาตรฐานระดับชาติ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็น
ไทย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัด
การศึกษา และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goal)
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพ และเสมอภาค
2. นั ก เรี ย นระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษาและระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี
พั ฒ นาการที่ เ หมาะสม ตามช่ ว งวั ย และมี คุ ณ ภาพ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะที่
เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับ
มาตรฐาน บูรณาการการทางาน 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.
2.
3.
4.
5.
6.

การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
การผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

ความเป็นมา
ผลจากการบริ หารประเทศรั ฐ บาลที่ผ่ า นๆ ได้ เ กิ ดความขั ด แย้ ง ทางความคิ ด
แบ่งแยกเป็นพวกแบ่งฝ่าย ซึ่งทาให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาบริหารประเทศ
เพื่อ ให้ ประเทศมี ความสงบสุ ข มั่นคง ประชาชนมี ความสุ ข เน้น การบริ หารจัด การ
สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มี ความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความ
สงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคนเครื่องมือ
เทคโนโลยี ควบคู่ไ ปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน ความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นในอนาคต ใช้ก ลไกการแก้ไ ขปั ญหาแบบบูร ณาการ ทั้ง กับ ส่ว น
ราชการ ภาคเอกชน ประชาสั ง คม และองค์ ก รที่ ไ ม่ ใ ช่ รั ฐ รวมถึ ง ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึ ก ษา มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความมั่ น คงของประเทศ ถื อ เป็ น หั ว ใจ
เป้าหมายสาคัญของการจัดการศึกษา ปัจจุบันในโลกยุคโลกาภิวัตน์ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งผลให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดและ
พลิ กผั น ได้ ท าให้ มิติ ทั้ ง ปวงถู ก เชื่ อ มโยงเข้ าด้ ว ยกั น อย่ า งไม่ อาจแบ่ ง แยกได้ ด้ว ยเหตุ นี้
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตาม
วิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความเป็น
พลโลกแบบเดิมจึงถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ปรับใช้กับรูปแบบสภานักเรียน การอยู่
ร่ ว มกั น สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมอย่ า งสั น ติ โดยส่ ง เสริ ม หลั ก ธรรมทางศาสนา คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ที่ตนเองนับถือ สู่ความเป็นอัตลักษณ์ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความ
สงบเรียบร้อยในทุกระดับ เสริมสร้างวินัยโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
และจิตอาสา ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสงบ สันติสุข
ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลกอย่างยั่งยืน

ผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1

ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน
โรงเรียนมีคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา สารมารถสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษา บริหารงานได้อย่างเป็นระบบ ตามหลัก ธรรมาภิบาล
และมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน

ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงความออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เกิดความหวงแหน ความรักและความสามัคคี เพื่อธารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ การเข้าถึงศาสนาได้ปฏิบัติตามหลักคาสอนของศาสนา มีกระบวนการเรียนรู้ ที่
เท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสานึก ทักษะ กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่
อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และรวมพลัง ร่วมสร้าง
ระบบและวิธีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุขและป้องกันการทุจริต เกิดความ
ตระหนักและร่วมกันขับเคลื่อนโรงเรียนสถานศึกษาและองค์กรไปสู่องค์การคุณธรรมเพื่อ
ต่อต้านการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มีสื่อนวัตกรรม ที่หลากหลาย มี Best Practice และมี
เครือข่ายครูผู้สอนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนที่เข้มแข็ง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทาง
เรียนของนักเรียนสูงขึ้น สามารถเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นได้

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
นั ก เรี ย นได้ รั บ ความรู้ ประสบการณ์ เกิ ด ความตระหนั ก และเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม พัฒนาตนเองเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย
และมีจิตสาธารณะ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นได้ นักเรียนมีงานทาและมีรายได้
ระหว่างเรียนและรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถลดปัญหาความยากจนของ
นักเรียน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะด้านอาชีพ
และประสบการณ์ในการทางานด้วยตนเอง นักเรียนได้รับความรู้ทักษะ ประสบการณ์
เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด การป้องกันและปฏิเสธที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดอีก
ทั้ง ยัง เป็ นแกนน าในการร่ วมต่อ ต้า นและการเฝ้ า ระวัง บุค คลใกล้ ชิด ในการที่จ ะเข้า ไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และลูกเสือ เนตรนารี ได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการ
เข้าร่วมกิจกรรมในระดับต่างๆ มีความเป็นระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดีมีจิตอาสาในการทา
ความดีในการให้บริการสังคมมากขึ้น

โดยผ่านการดาเนินการตามโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โครงการวันวชิราวุธ ประจาปี ๒๕๖๐ โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต (กิจกรรมสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการคุณธรรม สพฐ.
โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โครงการส่งเสริมการรักชาติ ยึดมั่นศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนพระพุทธศาสนา

ความเป็นมา
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การดาเนิน
แข่งขันระดับต่างๆ เป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไป
ที่ ร ากเหง้ า ทางเศรษฐกิ จ อั ต ลั ก ษณ์ วั ฒ นธรรม ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต และจุ ด เด่ น ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ด้านอื่น ๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับ เทคโนโลยี ละนวัตกรรม เพื่อให้ สอดรับกั บ
บริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและ
ขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”
ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่ นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุท ธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บน
พื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง การส่ง เสริมและสนับสนุนจาก
ภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้ ละการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทาง
การค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึง
การ เพิ่ ม ขึ้ น ของ คนชั้ น ก ลาง และ ลดคว ามเหลื่ อ มล้ าของ คน ใน ปร ะเทศไ ด้
ในคราวเดียวกัน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เผชิญกับความท้าทายในการ
พัฒนา เพื่อวางรากฐานความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง การผลิต
และพั ฒนากาลัง คน เมื องต้ นแบบสามเหลี่ย มหมั่ นคง มั่ง คั่ง และยั่ง ยืน ประชาคม
อาเซียนในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความสามารถของประเทศในระยะต่อไปโดยยึด
เป้าหมายในการยกระดับประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งระบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งผลให้เกิดการยกระดับรายได้
และในขณะเดียวกันการพัฒนาดัง กล่าวจะต้องส่ง ผลให้ความเหลื่ อมล้าพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ ส่งเสริมประสบการณ์อาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน ทักษะความสามารถของ
แรงงานส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ
พัฒนาครูให้มีศักยภาพ ตามหลักสูตรด้านอาชีพ การแนะแนวสายอาชีพ หลักสูตรทวิ
ศึกษา งานวิจัยท้องถิ่นและโรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียน
ประชารัฐ สู่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ผลที่เกิดขึน้ กับโรงเรียน
โรงเรี ย นมี ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพผู้เรียน ด้านงานอาชีพสร้างผลผลิต เกิดผลิตภัณฑ์ผลงานในรูปแบบต่างๆ
จากการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปธรรม โรงเรียนในโครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โรงเรียนยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาเพื่อการ
พัฒนาต่อไป
ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน
ข้าราชการครูในสังกัด ทั้งหมด ได้รับการพัฒ นาความรู้ค วามสามารถ
ตามที่ตนเองต้องการ สู่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ ตาม
โครงการพั ฒ นาครู รู ป แบบครบวงจร คณะครู มี เ ครื อ ข่ า ยการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ผ่ า น
กระบวนการ PLC ได้พัฒนาวิชาชีพด้วยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
นักเรียนมีความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพและความรู้ความสามารถด้านวิชาการที่
รองรั บการเป็ น เยาวชนในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จพิ เ ศษ ทางด้ า นภาษา ทั ก ษะอาชี พ
วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ได้รับประสบการณ์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มีรายได้ระหว่างเรียน และยังช่วยลดภาระของผู้ปกครอง เพื่อรองรับการเป็นเมือง
เศรษฐกิจ
โดยผ่ า นการด าเนิ น การตามโครงการต่ า ง ๆ ได้ แ ก โครงการส่ ง เสริ ม
ประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการ
ส่ง เสริม การจั ดการศึ กษาในเขตเศรษฐกิจ พิเ ศษ โครงการพั ฒนาครู แบบครบวงจร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฯลฯ โครงการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้โลกกว้าง
ทางอาชีพ กิจกรรมหารายได้ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา

ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานราธิ ว าส เขต 2 ได้ ก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ในการขับเคลื่อนการศึกษา ซึ่งสอดรับกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 25602579 และแผนการพัฒ นาคุณภาพ การจัดการศึกษาจัง หวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ
แก้ไขปัญหาด้านการศึกษาและแนวทางใน การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการ
แก้ ปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนใต้ อั น ได้ แ ก่ “ปี 2561 เป็ น ปี แ ห่ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาในจั ง หวั ด ชายแดนใต้ ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ เ ป็ น รู ป ธรรม ”
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้ เปิดโอกาสให้
ประชากรทุก ช่วงวัยได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
บริบทโลกและภูมิภาคที่เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิตัล เศรษฐกิจและ
การค้า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีอัตราเกิดลดลง และเกิดสังคมผู้สูงวัย
รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม ภู มิ ปั ญ ญาและความเป็ น พหุ วั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การบริหารและจัดการศึกษาจึงต้องตอบ
โจทย์ดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคนทุกช่วงวัยให้สามารถดารงชีวิตในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ให้มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะ สมรรถนะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการมีทักษะและคุณลักษณะ
พื้นฐานของพลเมืองไทย ภายใต้บริบทของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
จากเหตุผลและความสาคัญดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 จึงได้ดาเนินโครงการเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการศึกษาในยุทธศาสตร์
ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ดังต่อไปนี้

ผลการดาเนินการ
1. ด้ า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพคนทุ ก ช่ ว งวั ย ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพในทุกช่วงวัยและทุกระดับการศึกษาด้วยการสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรในการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ
ในการดาเนินการ รวมถึงการวัดและการประเมินผลอย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความ
ต้ อ งการของผู้ เ รี ย น ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น และการเปลี่ ย นแปลงในยุ ค ปั จ จุ บั น
เสริ มสร้ างและพัฒนาศัก ยภาพให้แก่ ผู้เรี ยน ผู้บ ริหาร ครูแ ละบุ คลากรอย่า งทัน สมั ย
ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพนาไปสู่การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดย
ดาเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย การเตรียมความ
พร้อมการประเมินผลการสอบ PISA 2018 พัฒนากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย พัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายูถิ่น) พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนคิดเลขเร็วแบบอินเดียเวทคณิต

2. ด้า นการสร้า งสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้ มี ดาเนิ นโครงการส่ ง เสริม ให้ เกิ ดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต
๒ และหน่ วยงานภายนอกที่ เกี่ ยวข้อง อัน ส่ง ผลต่ อประสิทธิ ภาพและประสิท ธิผ ลทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อมให้เกิดแก่ผู้เรียนและในด้านการบริหารจัดการ โดยดาเนินการผ่าน
โครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการการนิเทศการสอนการอ่านเชิงวิพากย์ ด้วยเทคนิควิธีแบบ
มีส่วนร่วมสาหรับครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้น ที่ก ารศึ กษานราธิวาส โครงการนิ เทศการจั ดกิ จกรรมการเรีย นการสอนแบบ
Active Learning สู่คุณภาพที่ยั่งยืนThailand 4.0 ตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อคุณภาพ
การศึกษาที่ยั่ง ยืน โครงการนิเทศ ติดตามการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูแกนนา
ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ปีงบประมาณ 2561 โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาประจ าปี 2561 ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โครงการการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

จากนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนายุทธศาสตร์
พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลัก
ในการท างานของทุ ก ภาคส่ ว น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานราธิ ว าส เขต 2
ได้ดาเนินการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยได้ก าหนดให้ มี การดาเนิน การตามยุท ธศาสตร์ ที่ 4 ด้ า นการสร้ างโอกาส
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานเพื่อเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัย
เพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยการส่ง เสริมและพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งในสัง กัดให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เ ท่า เที ยมกัน ส่ ง เสริม การมี ส่ว นร่ วมในการจั ดการศึ กษาจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อ ง
การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์
และเป็นปัจจุบันเพื่อให้สามารถบูรณาการการ บริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีก
ทั้งเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้ถูกต้องตรงตามความสนใจและความถนัด
อีกทั้งนามาใช้ในการแก้ปัญหาและส่งเสริมในการจัดบริหารจัดการและการจัด การเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภ าพ อันจะส่งผลต่อประชากรซึ่งเป็นทรัพยากรสาคัญในการพัฒนาชาติให้ไปสู่วิสัยทัศ น์
และเป้าหมายของชาติโดยมีการศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
จากเหตุผลและความสาคัญดังกล่าวส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 2 จึงได้ดาเนินโครงการเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการศึกษาในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษาทั้งสิ้น 9 โครงการ

ผลการดาเนินการ
1. ด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยจัดให้มี การดาเนินการ ที่หลากหลายรูปแบบและหลากหลายกิจกรรมซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมทั่วทุกกลุ่มเป้าหมาย มุ่ง เน้นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอด
รับกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างโอกาสทาง การเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่
นักเรียนปกติ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้ที่มีความสามารถพิเศษ อีกทั้ง มีการทาวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการดาเนินงานที่เป็นระบบ โดยมี การนิเทศ กากับติดตามเป็น
ระยะ โดยกาหนดให้มีโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการศึกษาเรียนรู้ชมนิทรรศการงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลเดช บรม
นาถบพิตร โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม โครงการส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศนักเรียนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษานักเรียนทุนภูมิทายาท ประจาปี 2561
โครงการการวิจัยเรื่ อง “การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการช่วยเหลือนักเรียนที่ มี
ภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน” โครงการ สพฐ-เอ.พี. ฮอนด้าวิ่ง 31 ขา
โครงการ “ว่ายน้าเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) ปีการศึกษา 2561

2. ด้านความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพซึ่ง
มุ่งเน้น การดาเนินการที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานราธิ ว าส เขต ๒ โดยมี ก ารจั ด สรรทั้ ง ทางด้ า น
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และกาลังคน ให้ เพียงพอกับความต้องการ เสริมสร้างและ
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการดาเนินงานต่างๆ โดยมีเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันทุก
โรง ผ่านการฝึกอบรม ส่งเสริม การนิเทศติดตาม รวมถึงได้ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ในรูปแบบของโรงเรียนพักนอนแก่นักเรียนที่ประสบปัญ หาทาง ด้านการเงินและของ
ครอบครัว โดยผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการการปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อ
ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม รู ป แบบNew DLT โครงการ
โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

ความเป็นมา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ความเป็นมา สภาวการณ์ของโลกที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ทุกประเทศต้องเร่งการศึกษา เรียนรู้ และ
ปรั บตั วให้พ ร้อ มเผชิ ญ กั บสภาพวิ กฤตด้ านต่า ง ๆ ที่จ ะเกิด ขึ้น ทั้ ง จากการผั นแปรของ
ธรรมชาติและจากการกระทาของมนุษย์ พร้อมทั้งเร่งปลูกฝังเจตคติและความตระหนักใน
การพั ฒ นาหรื อ เติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มของประชาชน ปลู ก
จิตสานึกและความรับผิดชอบในการกระทา มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต โดยในยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในระดับประเทศและ
พื้ น ที่ และการน าประเทศไทยไปสู่ สั ง คมคาร์ บ อนต่ าและการเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม พร้อมกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ในการดาเนินการให้ บรรลุ เป้าหมายการเติ บโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จาเป็นอย่าง
ยิ่งที่ภาคการศึกษาต้องเข้ามามีบทบาทสาคัญในการให้ความรู้ ทักษะ สร้างทัศนคติและ
ความตระหนักแก่ผู้เรียนและคนทุกช่วงวัยในเรื่องความสาคัญของการพัฒนาและเติบโตใน
สังคมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัวในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
อย่างรวดเร็วและรุนแรง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบในการกระทาของตน และ
น้อมนาแนวคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิตที่
สามารถปรับตัวได้ในสภาพอากาศที่เปลี่ยนและการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ได้

ดาเนินการยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึก ษาเพื่อสร้ างเสริมคุณ ภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกั บ
สิ่งแวดล้อม ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจัง หวัด
ชายแดนภาคใต้ ด้วยการดาเนินงานจัดทาโครงการและกิจกรรม ได้แก่ โครงการโรงเรียนสี
เขียว, โครงการโรงเรียนคุณธรรม,โครงการน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง, โครงการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัย ,
โครงการห้องเรียนอนุรักษ์พลังงาน, โครงการรักษ์โลก รักษ์พลังงาน, โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม, โครงการสถานศึกษาปลอดขยะโรงเรียนระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิครบสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้มีทักษะความรู้สร้างทัศนคติและ
ความตระหนักให้กับผู้เรียนที่กาลังจะเจริญเติบโต ในสังคมที่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
สามารถปรับ ตัว ในโลกที่ มีก ารเปลี่ย นแปลงทางธรรมชาติ อย่ างรวดเร็ว โดยการจั ดท า
โครงการสถานศึ ก ษาปลอดขยะ ส่ ง ผลให้โ รงเรี ย นสามารถน าความรู้ ความเข้ า ใจ ถึ ง
แนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ สามารถนาขยะมาใช้ประโยชน์ก่อนน าไป
กาจัด มีการพัฒนาการเรียนการสอนการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร(zero waste)
โดยให้ ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลางการเรี ย นรู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของคณะครู นั ก เรี ย น
และชุมชนนอกจากนี้ได้จัดทาโครงการวันรักต้นไม้ประจาปีของชาติ เพื่อร่วมปลูกจิตสานึก
ให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติโดยคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง
ช่วยกันปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทาให้นักเรียนครู และชุมชนมีจิตสานึกในการปรับพฤติกรรม
การบริหารจัดการขยะ รั กษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณ ธรรม จริยธรรม ตามแนวคิ ดตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างเป็นสุขและมีคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่ ง แวดล้อ มที่ดี ยิ่ง ขึ้น ไป โดยดาเนิน การผ่านโครงการต่า ง ๆ ได้แก่ โครงการ
สถานศึกษาปลอดขยะโรงเรียนระดับประถมศึกษา โครงการวันรักต้นไม้ประจาปีของชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑

ความเป็นมา
การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการศึกษาให้ ทนั กับโลกศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเป็ น
โลกแห่งข้ อมูลข่าวสารที่สามารถรับและส่งต่ออย่างรวดเร็ ว ส่งผลให้ ประชาชน ชุมชน
และสังคมรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ อย่างรวดเร็ วและรู้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงประชาชนมี
ความรู้ความสามารถมากขึ ้น และพร้ อมที่จะเข้ ามามีบทบาทและมีสว่ นร่ว มในการจัด
การศึกษามากขึน้ ในขณะที่ โครงสร้ างและระบบการศึกษายังบริ หารและจัดกา ร
ภายใต้ กฎ ระเบียบ กติกา และแบบแผนการปฏิบตั ิรูปแบบเดิม ส่งผลให้ เกิด ปั ญหา
และความไม่คล่องตัวในการบริ หารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึก ษา
อีกทังการบริ
้
หารงานบุคคลในสถานศึกษายังเป็ นปั ญหา ทังเรื
้ ่ องการขาดแคลนครู ใน
บางสาขา ครู ไม่ครบชัน้ อัตราส่วนครู ต่อนักเรี ยนและนักเรี ยนต่อห้ องไม่ เป็ นไปตาม
มาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน อย่างยิ่ง
การปรั บปรุ งโครงสร้ างการบริ หารงานของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภ าค
และสถานศึก ษา ควบคู่กั บ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขปั ญ หาและการพัฒ นาระบบการ
บริ หารงานบุคคลของผู้บริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น
จะส่งผลให้ หน่วยงานและสถานศึกษาสามารถบริ หารและจัดการศึกษา ที่แสดง
ความรั บ ผิ ด ชอบต่อ คุณ ภาพมาตรฐานให้ แ ก่ ผ้ ูเ รี ย นอย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพและมี
ประสิท ธิ ผลมากขึน้ รวมทัง้ การเปิ ดโอกาสให้ ทุก ภาคส่ว นของสังคม อาทิ บุ คคล
ครอบครัว ชุมชน สังคม ภาคเอกชน สถานประกอบการ มูลนิธิ วัด สถาบันและองค์กร
ต่า ง ๆ ในสัง คมที่ มี ศัก ยภาพและความพร้ อมสามารถเข้ า มามี ส่ว นร่ ว มในกา ร
ดาเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ กติ กาที่
เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งโครงสร้ างประชากรวัยเรี ยนที่ลดลงตลอดระยะเวลา ๑๐
กว่าปี ที่ผา่ นมาและต่อเนื่องไปอีก ๒๐ ปี ข้างหน้ า จะส่งผลให้ ประเทศไทยเข้ าสูส่ งั คม
สูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอีกไม่เกิน ๕ ปี ตอ่ จากนี ้ และจะทาให้ มีห้องเรี ยนและ

สถานศึกษาที่ต้องปิดตัวลง และจานวนสถานศึกษาขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รั ฐจึง จาเป็ น ต้อ งบริหารและจัดการทรัพยากรที่ มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพสู ง สุ ด เน้ นคุ ณภาพมากกว่า ปริ มาณ การพัฒ นาระบบการประเมิ น
คุณภาพและประสิทธิภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความต้องการ ของ
สังคม เพื่อให้รัฐสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจากัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดต่อผู้เรียน และใช้งบประมาณในส่วนที่สามารถประหยัดได้เพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพื่อตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงขอสังคมและประเทศ
สานัก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษานราธิ วาส เขต ๒ ได้ ดาเนิ น การ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่ง ชาติและแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารศึ ก ษาเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ด้ ว ยการ
ดาเนินงานจัดทาโครงการกิจกรรม ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาและการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา, สร้ า ง
ความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ 2561,
อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(MY OFFICE) 2561, การจัดการประชุมสร้างการ
รับรู้นาสู่ การปฏิบั ติ , โครงการพัฒ นาผู้ปฏิ บัติงานธุ รการโรงเรียน, การพัฒ นาระบบ
ประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา, ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี 2561 ในสังกัดสานักงาน

ความเป็นมา

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 , อบรมเชิงปฏิบัติการรายงานผล
ข้ อ มู ล การรั บ นั ก เรี ย นปี ก ารศึ ก ษา 2561, ประชุ ม การประเมิ น ส่ ว นราชการตาม
มาตรการปรับปรุ ง ประสิทธิภ าพในการปฏิบัติร าชการประจาปีง บประมาณ 2561,
ห่วงใย สร้างขวัญกาลังใจบุคลกรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษานราธิวาส
เขต 2, ออกกาลังกายทุกวัน พุธ ตามนโยบายรัฐบาล ประจาปีงบประมาณ 2561,
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุม ภายใน, พัฒนา
บุคลากรด้านการจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561, การส่งเสริม
สวัสดิภาพ สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา, กิจกรรมวางมาตรการรักษาความ
ปลอดภั ย ครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา, ประชุ ม ผู้บ ริ หารการศึ กษาและบุ คลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ,
พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรในสั ง กั ด , ประกั น คุ ณ ภาพมาตรฐานส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา
ผลการดาเนินงาน
การด าเนิ น งานยุ ท ธศาสตร์ที่ 6 การพัฒ นาระบบการบริ หารจัด การศึก ษา
เพื่อให้สานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 2 และสถานศึกษาในเขต
พื้นที่ได้ทาการพัฒนาให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยการ
จัดทาโครงการที่หลากหลายเพื่อมุ่งเน้น การสร้างขวัญกาลังใจ ทักษะ ความรู้ ทัศนะ
คติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสานักงานเขต
พื้นที่ โรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ทาให้ระบบการบริหารจัดการศึกษามี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ต่ อ ไป โดยด าเนิ น การผ่ า นโครงการต่ า ง ๆ ได้ แ ก่
โครงการอบรมเชิง ปฏิบั ติก ารรายงานผลข้ อมู ล การรั บ นัก เรี ย นปี การศึก ษา ๒๕๖๑
โครงการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการห่วงใย สร้างขวัญกาลังใจบุคลากร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ โครงการออกกาลังกาย
ทุกวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบควบคุมภายใน โครงการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นราธิวาส เขต ๒ (งานด้านบริการ) โครงการการส่งเสริมสวัสดิภาพ สวัสดิการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา โครงการกิจกรรมการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ โครงการพัฒนา
ข้า ราชการ ลู กจ้ าง และพนัก งานราชการในสั งกั ดส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ โครงการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My
Office) ๒๕๖๑ โครงการการจัดการประชุมสร้างการรับรู้ นาสู่การปฏิบัติ โครงการ
ส่งเสริมพัฒนางานด้านธุรการ โครงการการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปะการศึกษา
๒๕๖๑ โครงการนิเทศสัญจรยกระดับคุณภาพการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ โครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา
โครงการกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที

