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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13 และ
มาตรา 14 กาหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาสี่ปีของการบริหาร
ราชการของคณะรัฐ มนตรี และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ ความเห็ นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้วให้
ประกาศใช้ ซึ่งส่วนราชการต้องนาแผนการบริหารราชการแผ่นดินมาใช้เป็นกรอบสาหรับการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี ของส่วนราชการต่อไป เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อย่างเป็นรูปธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2563 – 2565 ขึ้นโดยได้วิเคราะห์ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นเครื่องมือกาหนดทิศทางการ
ปฏิบัติงาน ให้องค์กรและโรงเรียนในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อร่วมกันบริหารและดาเนินงานจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามภารกิจขององค์กรและโรงเรียนให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ไว้ ทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ภายใต้การประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการติดตามประเมินผล เพื่อร่วมกัน
ดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง เท่าเทียมกัน เป็นธรรมและมีคุณภาพได้มาตรฐานเกิดประโยชน์สูงสุด

สภำพทั่วไป
ด้ำนกำยภำพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นหน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักที่สาคั ญ คือ จัดการศึกษา ในเขตพื้นที่ 5 อาเภอ ของ
จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ อาเภอตากใบ อาเภอสุไหงโก-ลก อาเภอแว้ง อาเภอสุไหงปาดี และอาเภอสุคิริน
สภำพภูมิศำสตร์
ภูมิประเทศ : พื้นที่ประมาณ 2 ใน 3 เป็นป่าและภูเขา ซึ่งมีภูเขาหนาแน่นแถบทิศตะวันตกเฉียงใต้จด
เทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นพรมแดนไทย-มาเลเซีย ลักษณะของพื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศ
ตะวันออก พื้นที่ราบส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณติดกับอ่าวไทย โดยเฉพาะอาเภอตากใบ และมีที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้า
2 สาย คือ แม่น้าสุไหงโก-ลก และแม่น้าตากใบ มีพื้นที่พรุประมาณ 200,000 ไร่
ภูมิอำกำศ : เป็นแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งฤดูกาลออกเป็น 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน ฝนตกชุกในช่วง เดือน
พฤศจิกายน – มกราคม ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน
สภำพสังคม เศรษฐกิจ กำรปกครอง
สภำพสังคม : ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 85 นับถือศาสนาอิสลาม การติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวันใช้
ภาษามาลายูท้องถิ่นปนกับภาษาไทย

2
เศรษฐกิจ : รายได้ประชากรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางด้านการเกษตร และการค้า อาชีพหลักคือ
การทาสวนยางพารา การปลูกผลไม้ การทานา การทาสวนมะพร้าว การประมง และการเลี้ยงสัตว์
กำรปกครอง : ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 5 อาเภอ
ได้แก่ อาเภอตากใบ อาเภอสุไหงโก-ลก อาเภอแว้ง อาเภอสุไหงปาดี อาเภอสุคิริน

อำนำจหน้ำที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ใน
ส่ ว นภู มิ ภ าค สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี อ านาจหน้ า ที่
ดังต่อไปนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

3

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2

สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2
หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

สถำนศึกษำ 117 แห่ง

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 16 ศูนย์

4

ข้อมูลพื้นฐำน
1. จำนวนบุคลำกรในสังกัด
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
ผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน (มาช่วยราชการ)
ครูผู้สอน (ไปช่วยราชการ)
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ ไปช่วยราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างรายชั่วโมง
รวม
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสำนักงำน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ไปช่วยราชการ)
บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (1) ศึกษานิเทศก์
บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)
ครู (มาช่วยราชการ)
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ (มาช่วยราชการ)
ลูกจ้างรายเดือน (งบสพฐ.)
ลูกจ้างรายเดือน (งบสานักงาน)
รวม
แหล่งข้อมูล : จากกลุ่มบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ ตุลาคม 2562

112
1
1494
19
7
385
25
32
18
2,093

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

1
1
9
38
2
6
25
8
3
93

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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ศูนย์อำเภอและศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้ออกระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษานราธิ ว าส เขต 2 ว่ า ด้ ว ยศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยสถานศึ ก ษา เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษามี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการ
บริหารทั่วไป และในการดาเนินการตามระเบียบดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 2 ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการศู น ย์ อ าเภอและศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยสถานศึ ก ษาเพื่ อ กระจายอ านาจการบริ ห าร
จัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน จานวน 16 ศูนย์ แยกเป็นอาเภอสุไหงโก-ลก จานวน 2 ศูนย์ อาเภอแว้งจานวน 4 ศูนย์
อาเภอตากใบจานวน 4 ศูนย์ อาเภอสุไหงปาดีจานวน 4 ศูนย์ และอาเภอสุคิริน จานวน 2 ศูนย์ โดยมี
รายละเอียดแต่ละศูนย์เครือข่าย ดังนี้
3. ข้อมูลศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ
ที่
1.

2.

1.

2.

ศูนย์เครือข่ำยอำเภอ/สถำนศึกษำ
อำเภอสุไหงโก-ลก มี 2 ศูนย์
บึงรามิง
1. บ้านลูโบ๊ะลือซง
2. บ้านลาแล
3. บ้านปูโป๊ะ
4. บ้านโต๊ะเวาะ
5. บ้านกูแบอีแก
6. บ้านปาดังยอ
7. บ้านมูโนะ
พิกุลทอง
1. บ้านซรายอ
2. บ้านมือบา
3. บ้านกวาลอซีรา
4. บ้านตือระมิตรภาพที่ 172
5. บ้านสุไหงโก-ลก
6. บ้านลูโบ๊ะซามา
อำเภอแว้ง มี 4 ศูนย์
เมืองทอง
1. บ้านฆอเลาะทูวอ
2. บ้านเจ๊ะเหม
3. บ้านแว้ง
4. บ้านกรือซอ
5. บ้านกูวา
ช้างเผือก

จำนวน
สถำนศึกษำ
13
7

ที่ตั้งศูนย์
ร.ร.บ้านสุไหงโก-ลก
ร.ร.บ้านลูโบ๊ะลือซง

6

ร.ร.บ้านซรายอ

27
5

ร.ร.บ้านแว้ง
ร.ร.บ้านบ้านแว้ง

9

ร.ร.บ้านบ้านตือมายู

6

3.

4.

1.

2.

1. บ้านตือมายู
2. บ้านศาลาอูมา
3. บ้านแอแว
4. บ้านสามแยก
5. บ้างบาโง
6. บ้านแขยง
7. บ้านไม้ฝาด
8. บ้านตอออ
9. เพลินพิศ
แว้งพัฒนา
1. นิคมสร้างตนเองแว้ง
2. บ้านแม่ดง
3. บ้านบางขุด
4. บ้านยะหอ
5. บ้านจะมาแกะ
6. บ้านตาเสาพัฒนา
7. บ้านตอแล
ฮาลาบาลา
1. เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
2. เทพประทานไทยยืนยง
3. นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2
4. บ้านบูเกะตา
5. บ้านเจ๊ะยอ
6. บ้านนูโร๊ะ
อำเภอตำกใบ มี 4 ศูนย์
กุเราทอง
1. บ้านหัวคลอง
2. บ้านศาลาใหม่
3. วัดชลธาราสิงเหฯ
4. บ้านคลองตัน
5. วัดโคกมะเฟือง
6. บ้านตาบา
7. บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
ไพรวัน
1. บ้านกูบู
2. บ้านโคกยามู
3. บ้านตอหลัง
4. บ้านสะปอม
5. วัดเกาะสวาด

7

ร.ร.นิคมสร้างตนเองแว้ง

6

ร.ร.เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)

31
7

ร.ร.วัดชลธาราสิงเหฯ
ร.ร.บ้านหัวคลอง

7

ร.ร.บ้านกูบู

7

3.

4.

1.

2.

6. วัดทรายขาว
7. บ้านไพรวัน
คุรุพลัง
1. วัดพระพุทธ
2. บ้านตะเหลี่ยง
3. บ้านบางขุนทอง
4. วัดโคกมะม่วง
5. บ้านเกาะสะท้อน
6. ราชประชานุเคราะห์44
(วัดฉัททันต์สนาน)
7. วัดสิทธิสารประดิษฐ์
8. บ้านศรีพงัน
9. บ้านโคกงู
10. บ้านปูยู
มิตรภาพ
1. บ้านแฆแบ๊ะ
2. บ้านปะลุกา
3. วัดเกษตรธิการาม
4. บ้านสะหริ่ง
5. บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
6. บ้านปลักปลา
7. บ้านปะดะดอ
อำเภอสุไหงปำดี มี 4 ศูนย์
สันติ
1. บ้านจือแร
2. บ้านสากอ
3. บ้านไม้แก่น
4. บ้านบอเกาะ
5. บ้านบาโงมาแย
6. บ้านกลูบี
การเวก
1. บ้านตะโละบูเก๊ะ
2. บ้านบาโงฮูมอ
3. บ้านบาโงกือแต
4. บ้านดอเฮะ
5. บ้านกาวะ
6. ไทยรัฐวิทยา 89
7. บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
8. บ้านสายะ

10

ร.ร.วัดพระพุทธ

7

ร.ร.บ้านแฆแบ๊ะ

31
6

ร.ร.บ้านโคกตา
ร.ร.บ้านสากอ

9

ร.ร.บ้านกูวา

8
9. บ้านกูวา
3.
ฉัตรวาริน
10
1. บ้านโคกตา
2. บ้านไอบาตู
3. บ้านโต๊ะเด็ง
4. อิสลามบารุง
5. บ้านตาเซะใต้
6. บ้านปะลุรู
7. บ้านปอเนาะ
8. บ้านโผลง
9. บ้านละหาน
10. บ้านบือราแง
4
ธัญญธารา
6
1. บ้านตลิ่งสูง
2. ราชภักดี
3. วัดโบราณสถิตย์
4. บ้านตาเซะเหนือ
5. วัดประชุมชลธารา
6. วัดประดิษฐ์บุปผา
อำเภอสุคิริน มี 2 ศูนย์
15
1.
ธารทอง
7
1. บ้านน้าใส
2. นิคมพัฒนา 10
3. นิคมพัฒนา 2
4. รักไทย
5. นิคมพัฒนา 4
6. สุคิริน
7. บ้านภูเขาทอง
2.
ศรีสังวาล
8
1. บ้านร่วมใจ
2. บ้านบาลูกายาอิง
3. นิคมพัฒนา 9
4. นิคมพัฒนา 6
5. นิคมพัฒนา 7
6. บ้านน้าทุเรียน
7. นิคมพัฒนา 5
8. บ้านจุฬาภรณ์ 12
ที่มำ : คาสั่ง สพป.นราธิวาส เขต 2 ที่ 110/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน

ร.ร.บ้านโคกตา

ร.ร.บ้านตลิ่งสูง

ร.ร.บ้านน้าใส
ร.ร.บ้านน้าใส

ร.ร.บ้านร่วมใจ

2562)
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ข้อมูลทำงกำรศึกษำ
1. จานวนสถานศึกษาในสังกัดแยกเป็นรายอาเภอ (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2562)
อำเภอ

จำนวนโรง
31
27
13
31
15
117

ตากใบ
แว้ง
สุไหงโก-ลก
สุไหงปาดี
สุคิริน
รวม
2. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2562)
ประเภทที่เปิดสอน
ระดับประถมศึกษา
ระดับขยายโอกาส
รวม

จำนวนโรง
99
18
117

3. ขนาดโรงเรียน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2562)
ที่
1.
2.
3.
4.

ขนำดโรงเรียน

จำนวน
22
85
9
1
117

ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ
รวม

4. จานวนโรงเรียน นักเรียน ครู แยกเป็นรายอาเภอ (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2562)
ที่

อำเภอ

1.
2.
3.
4.
5.

ตากใบ
แว้ง
สุไหงโก-ลก
สุไหงปาดี
สุคิริน
รวม

จำนวน
โรงเรียน ก่อนประถม
31
1,788
27
1,461
13
996
31
1,201
15
737
117
6,183

ระดับ
ประถม
6,555
5,053
3,889
4,741
2,392
22,630

ม.ต้น
439
234
369
171
313
1,526

รวม
8,782
6,748
5,254
6,113
3,442
30,339
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5. จานวนนักเรียนจบการศึกษาปีการศึกษา 2561 และศึกษาต่อปีการศึกษา 2562
ที่ ระดับชั้น
1. ชั้น ป. 6
2. ชั้น ม. 3
รวม

นร.ต้นปีการศึกษา นร.ที่เรียนจบ นร.ที่ศึกษาต่อ อัตราการเรียนต่อ(ร้อยละ)
3,570
3,498
3,498
100.00
382
349
342
97.99
3,952
3,847
3,840
99.82

6. จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561

ที่ อาเภอ
1
2
3
4

ตากใบ
แว้ง
สุคิริน
สุไหง
โก-ลก
5 สุไหง
ปาดี
รวม

มี
ฐำนะ
สม
ปัญหำ
ยำก
รถ
ครอบ
จน
แล้ว
ครัว

มี
ปัญหำ
กำร
ปรับตัว

ต้อง
คดี/
ถูก
จับ

เจ็บ
หำ
ป่วย/ อพยพตำม เลี้ยง กรณี
อุบัติ ผู้ปกครอง ครอบ อื่น ๆ
เหตุ
ครัว

รวม

-

-

1
2
-

-

-

-

-

-

-

1
2
-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

4

-

-

-

-

-

-

4

7. ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
วิชำ
ด้านภาษา
ด้านคิดคานวณ
ด้านเหตุผล
รวม/เฉลี่ย

ร้อยละคะแนนเฉลี่ย
34.14
31.68
30.57
32.13

หมำยเหตุ
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8. ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
วิชำ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
รวม/เฉลี่ย

ปี 2560
34.20
26.51
30.65
28.68
30.01

ร้อยละคะแนนเฉลี่ย (O-NET)
เปรียบเทียบร้อยละ
ปี 2561
คะแนนเฉลี่ย
41.42
7.22
25.32
-1.19
31.34
0.69
30.51
1.83
32.15
2.14

หมำยเหตุ

9. ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
วิชำ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
รวม/เฉลี่ย

ปี 2560
36.23
18.24
27.86
26.70
27.25

ร้อยละคะแนนเฉลี่ย (O-NET)
เปรียบเทียบร้อยละ
ปี 2561
คะแนนเฉลี่ย
39.05
2.82
25.88
7.64
21.61
-6.25
29.24
2.54
28.95
1.70

หมำยเหตุ

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
ขับเคลื่อนนโยบำยตำมกลยุทธ์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ติดตามผลการดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โดยวิธีสังเกต สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม สารวจ
ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานต่างๆ จากนั้นมาวิเคราะห์และนาเสนอระดับความก้าวหน้า โดยใช้ Tracking
System คือ ระดับ A1 หมายถึง ความตระหนัก A2 หมายถึง ความพยายาม A3 หมายถึงความสาเร็จ A4
หมายถึงความยั่ งยื น และในการประเมิน ดังกล่ าวยังได้กาหนดเกณฑ์การประเมินตัว บ่งชี้เป็น 4 ระดับ ตาม
คุณลักษณะหรือการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลตามตัวบ่งชี้ โดยเริ่มที่ระดับที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติตามเกณฑ์
ระดับน้อยไปสู่ระดับที่มีการปฏิบัติหรือผลสาเร็จการปฏิบัติที่สูงขึ้นระดับที่ 4
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ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ตามยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศำสตร์
จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนน
3.5
2.25

หมำยเหตุ

2.67
3.67
3
3.5
3

ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล มิติที่ 2
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติที่ 4 มิติด้านการ
พัฒนาองค์กร แยกเป็นการดาเนินงานตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี : KRS (KPI Report
System) และการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี : ARS (Action plan Report System)
โดยสามารถสรุปผลการดาเนินงานได้ ดังนี้
ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ประกอบที่ประชุม
รำยกำร
ระดับที่ได้ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ ค่ำคะแนน
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 4
ตัวชี้วัดการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการ
ระดับ
เป็นไปตาม
สูงกว่า
สูงกว่า
4.39124
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
มาตรฐาน
เป้าหมาย
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ในการปฏิบัติราชการ

บทที่ 2
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
การศึกษาต้องมุ่งพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ
ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา
มัน่ คงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีการเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม รู้จักแยกแยะสิ่งผิด–ชอบ/ชั่ว ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ
สิ่งที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
ด้ า นที่ 3 มี ง านท า และมี อ าชี พ การเลี้ ย งดู ลู ก หลานในครอบครั ว หรื อ การฝึ ก ฝนอบรมใน
สถานศึกษาต้องมุ่งมั่นให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งานทางานจนสาเร็จ การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอก
หลักสูตรต้องมีจุดหมายให้ผู้เรียนทางานเป็นและมีงานทาในที่สุด ต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตรมี อาชีพ มีงานทา
จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว
ด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน ครอบครัว สถาบันการศึกษา
และสถานประกอบการต้องเสริมสร้างให้ทุกคนมีโอกาสทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่
จะทาเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา” เช่น งานอาสาสมัคร งานบาเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทาด้วยความมี
น้าใจ และความเอื้ออาทร

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560
มาตรา 54 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินั ย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย
รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้อ งการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทา
แผนการศึกษาแห่งชาติ และการดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย
การศึ ก ษาทั้ ง ปวงต้ อ งมุ่ ง พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ ป็ น คนดี มี วิ นั ย ภู มิ ใ จในชาติ สามารถเชี่ ย วชาญได้
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
ในการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ตามวรรคสาม รัฐต้องดาเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัด
ของตน
ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการศึกษาและ
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการ
หรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกาหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกาหนดให้มี
การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
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ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)
ประเทศไทยมีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) เพื่อใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒ นาประเทศในระยะ 20 ปี เพื่อให้ การพัฒ นาประเทศมีความต่ อเนื่องและมีแนวทางที่ชัดเจน โดย
กาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดารงอยู่อย่างมั่นคง
และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็น
ปึ กแผ่ น มีค วามมั่ น คงทางสั ง คมท่า มกลางพหุ สั งคมและการมีเ กียรติ และศักดิ์ศ รีของความเป็ นมนุษย์ ความ
เจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่น คงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภ ายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสั นติประสานสอดคล้องกันด้านความ
มั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
โดยมีเป้าหมายการพัฒ นาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุก
มิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิ ป ไตย มี ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยที่ มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี ความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีการออมสาหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่ างเท่าเทียมกัน มากขึ้น และมีการพัฒ นาอย่างทั่ว ถึ งทุกภาคส่ ว นมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับ
บริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเซีย เป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ใน
ทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ่ มขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นการเจริ ญเติ บ โตของเศรษฐกิ จที่ อยู่ บนหลั กการใช้ การรั กษา และการฟื้ นฟู ฐาน
ทรั พยากรธรรมชาติ อย่ างยั่ งยื น ไม่ ใช้ ทรั พยากรธรรมชาติ จนเกิ นพอดี ไม่ สร้ างมลภาวะต่ อสิ่ งแวดล้ อมจนเกิ ด
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้อง
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กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวม
อย่างยั่งยืนและให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
1 ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คง มี เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ คื อ ประเทศชาติ มั่ น คง
ประชาชนมีความสุ ข เน้ นการบริ ห ารจั ดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้ มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุ มชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ
และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กร
ที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลั กธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออานวย
ประโยชน์ต่อการดาเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่
กาหนด
2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมอง
กลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับ บริบทของเศรษฐกิจและสั งคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน ” เพื่อปูทางสู่
อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้าง
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการอนาคตและ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่ นใหม่
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บน
พื้น ฐานของการต่อยอดอดีตและปรั บ ปั จ จุ บัน พร้อมทั้งการส่ งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุ นในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้าของคนในประเทศได้ใน
คราวเดียวกัน
3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกายใจ
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒ นาตนเองอย่ างต่อเนื่ องตลอดชีวิต สู่ การเป็น คนไทยที่มีทักษะสู ง เป็นนวัตกร นัก คิด ผู้ ประกอบการ
เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ให้
ความสาคัญกับการดึงเอาพลังของภาคต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทา เพื่อส่วนรวม การกระจายอานาจและความรับผิดชอบ
ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และ
การเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มี
คุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทาประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการ
เข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
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5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สาคัญเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้
พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่ วนร่วมในแบบทางตรง
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดาเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่น
ต่อไปอย่างแท้จริง
6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับหรือใน
การให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานให้
มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและ
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการ
ปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จาเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและเอื้อต่อการพัฒนา
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และการอานวยความยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการ
ยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศไทยในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) มีหลักการที่สาคัญคือ
1) ยึ ด “หลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณาการการพั ฒ นาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่
จาเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มี
ที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดาเนินชีวิตที่ดี มีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
รวมถึ ง การสร้ า งคนให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ แ ละอยู่ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเกื้ อ กู ล อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ใช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3) ยึด“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน”
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4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579”ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มา
เป็นกรอบในการกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมาย
ที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
6) ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้า
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและโลก
เป้าหมายรวม ประกอบด้วย
1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและ
ทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ความเป็นไทย
2 ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคน
มีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิ ทั ล มี ผู้ ป ระกอบการรุ่ น ใหม่ แ ละเป็ น สั ง คมผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ ก ที่ เ ข้ ม แข็ งสามารถใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐาน
รายได้เดิ มที่มี มูล ค่ าเพิ่ม สู งขึ้ น และมี การลงทุน ในการผลิ ตและบริ การฐานความรู้ชั้ นสู งใหม่ๆ ที่เ ป็นมิ ตรกั บ
สิ่ งแวดล้ อมและชุ มชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิ ตและการให้ บ ริการสู่ ภูมิ ภ าคเพื่อลดความเหลื่ อมล้ า โดย
เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้ างภาพลักษณ์ดีและเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
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6. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจและมีส่วน
ร่วมจากประชาชน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศ ประกอบด้ ว ย 10 ยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา
ขั้นพืน้ ฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความสาคัญกับการวางรากฐาน
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีทักษะทางสมอง
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี
มี สุ ข ภาวะที่ ดี มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ต่ อ สั ง คมส่ ว นรวม มี ทั ก ษะความรู้ และ
ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่ เข้มแข็ง
ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มี
คุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสาคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมาย 1) ให้คนไทยส่วน
ใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น 2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น 3) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง โดยการปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ ด้วยการส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ความมีระเบี ยบวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจาก
อบายมุขอย่างจริงจัง พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ด้วยการ
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาด
งาน ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน พัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มขึ้น และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในสังคม ให้ความสาคัญกับการ
ดาเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการ
ปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดาเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดัน
ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่ องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่
สนั บ สนุ น การเพิ่มผลิ ตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สู งขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสั งคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพิ่มผลิตภาพ
สาหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการ
เข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และใน
ขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้า โดยมี
เป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ ด้วยการเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่
เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดยขยาย
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูก
จากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย การดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่
ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุ นค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การให้ทุนการศึกษาต่อ
ระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน รวมถึงสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกล
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื น ประเด็นท้าทาย
ที่ต้องเร่ งดาเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯฉบั บที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่ง
แก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส
เป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมใน
การลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีเป้าหมาย สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ
และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน ให้ความสาคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บน
พื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรี ยมการรับมือกับภัย
คุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปี
ข้างหน้ า โดยมีเป้ าหมายเพื่อปกป้ องและเชิดชูส ถาบันพระมหากษัตริย์ให้ เป็นสถาบันหลั กของประเทศ และ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรั พย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบ
อาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยการรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบัน
หลั กของชาติ ด้ว ยการสร้ างจิ ต ส านึ ก ของคนในชาติ ให้ มีค วามหวงแหน และธ ารงรั กษาสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ โดยปลู กฝังและสร้ างความตระหนักถึงความสาคัญ และป้องกัน แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
บนพื้นฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา”
5. ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 การบริ หารจั ด การในภาครั ฐ การป้ องกัน การทุ จริ ต ประพฤติ มิช อบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสาคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริม การพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสาเร็จบรรลุ
เป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และ
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น และวางพื้น ฐานเพื่อให้ บ รรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 โดยมีเป้าหมาย เพื่อลดสั ดส่ ว น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ การเพิ่มคะแนน
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้วยการปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม
เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้า ที่ องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหาร
ส่ว นกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริ ห ารส่ วนท้องถิ่นมีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่รับผิ ดชอบ และป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง
เป็ น ภู มิ คุ้ ม กั น ของสั ง คมไทยให้ ค รอบคลุ ม ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้ อ มทั้ ง เพื่ อ สร้ า งพลั ง
การขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต
6. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสาคัญกับการ
ใช้ องค์ความรู้ ทางวิ ทยาศาสตร์ ผลงานวิ จั ยและพั ฒ นา ความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยี นวั ตกรรมและความคิ ด
สร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสาคัญกับการพัฒนาสภาวะ
แวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออานวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้าง
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พื้นฐานทางวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ ก้าวสู่
เป้าหมายดังกล่าว โดยมีเป้าหมาย เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 เพื่อใช้เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นาไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่สาคัญของแผนคือ
การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงานทาและสร้างงานได้ ภายใต้
บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความ
เป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ป านกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่ง
ภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2567 ได้กาหนดสาระสาคัญสาหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
การศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ 1) การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) คนไทยทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานได้อย่างทั่วถึง 2) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) สถานศึกษาทุกแห่งให้บริการการศึกษาแก่
ผู้เรียนทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 3) คุณภาพการศึกษา (Quality) ระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 4) ประสิทธิภาพ (Efficiency)
ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย 5) ตอบโจทย์
การเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง
วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objective)
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ลั ก ษณะ ทั ก ษะและสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามั คคี และ
ร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่ อ น าประเทศไทยก้ า วข้ า มกั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ายได้ ป านกลาง และความเหลื่ อ มล้ า
ภายในประเทศลดลง
ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมายสุดท้าย (Ends)
1. ผู้ เ รี ย นทุ ก ระดั บ การศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาขี ด ความสามารถเต็ ม ตามศั ก ยภาพ
ที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล มีคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงค์และอยู่อย่างพอเพียง มีองค์ความรู้
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ที่สาคัญ และทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการทางานในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการดารงชีวิต และทักษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านที่ ต อบสนองความต้ อ งการของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ
2. ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู้
จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และสนองตอบความต้องการของผู้เรียน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ผ่านกระบวนการศึกษาและการเรียนรู้ มีระบบการทดสอบ วัดและประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้ (Learning Outcome)
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้จากประสบการณ์การทางาน เพื่อยกระดับ
คุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge based Economy) ที่เอื้อต่อการ
สร้างสังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. สถานศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล สามารถให้บริการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพื้นที่ระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการบริการด้านการศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน (Hub for Education) และเป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศและของ
ภูมิภาคที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย
4. ภาคการศึกษามีทุนและทรัพยากรที่เพียงพอ สาหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
จากการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและสนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม ผ่านการเสียภาษีตามสิทธิ
และหน้าที่ของพลเมือง การบริจาค การระดมทุนและการร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
5. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถ รวมทั้งเพิ่มผลิตภาพของทุนมนุษย์ (productivity) ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนา
แล้วอย่างยั่งยืน ภายใต้พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เน้นให้ความสาคัญ
ในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 กับทิศทางที่
จะพัฒนาการศึกษาในมิติต่างๆ ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหาร
จั ด การภาครั ฐ รวมทั้ ง ได้ วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายนอกและภายใน ( SWOT) ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด ได้แก่ สถานการณ์ความขัดแย้งของคนภายในประเทศอันเนื่องมาจากปัญหาทาง
การเมือง ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางอันเนื่องมาจาก
สภาวะทางเศรษฐกิจ ปัญหาคุณภาพแรงงาน โครงสร้างประชากรเข้าสู่การเป็นสัง คมสูงวัย การเปิดเสรีภายใต้
ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียน การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีไปสู่สังคมดิจิทัล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
โลก (SCGs) อานาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับ ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 คาสั่ งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (มาตรา 44) รัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมทั้งใช้ผลการประเมินของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ที่ผ่านมา การตรวจสอบสถานภาพด้านต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน
และการคาดการณ์แนวโน้ มการดาเนิ น งานของกระทรวงศึกษาธิการในอนาคตมาใช้ในการร่ว มวิเคราะห์ ซึ่ง
ประกอบด้วย
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เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษา
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้
คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการ
พัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครู
ได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และ
มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนั บสนุนการพัฒ นาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้าน
คุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่
ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับ
โอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึง
การให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ ทุกภาคส่ว นมีส่ว นร่วมในการจัด
การศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า และมี
ความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ

แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารศึ ก ษาเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579)
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารศึ ก ษาเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ 20 ปี ของ
กระทรวงศึกษาธิการได้จั ด ทาขึ้น โดยยึ ดยุ ทธศาสตร์พระราชทาน คือการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒ นา ให้ บรรลุ
เป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) คือ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสอดคล้ องกับ
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แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. 2560-2562 เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาให้ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการ
ทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภายใต้แนวคิด การจั ดการศึกษาเพื่อคนทุกคน และทุกคนมีส่ว นร่วมในการจัดการศึกษาตามหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” โดยมีเป้าประสงค์หลัก คือ
1. ประชาชนในจั งหวัดชายแดนภาคใต้ยึดมั่ นสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มี
จิตสานึกในความเป็นพลเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะการทางาน รวมทั้งทักษะการสื่อสาร และเทคโนโลยี สามารถพึ่งพาตนเองได้
3. กาลังคนมีคุณภาพ มีทักษะที่สาคัญและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
เป็นฐานรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
4. หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส
มีการบูรณาการการทางานทุกระดับในพื้นที่และมีส่วนร่วมจากประชาชน
5. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
6. ประชาชนมีคุณ ภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี ได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดังนี้
1. การศึกษาเพื่อเสริมสร้ างความมั่นคง มีเป้าหมาย 1) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีความภูมิใจและความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ น ประมุ ข 2) ประชาชนในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ อ ยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข ในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม
3) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก สามารถดารงตน
ได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน มีเป้าหมาย 1) ประชากรวัยแรงงานมี
ทักษะและสมรรถนะทั้งความรู้ คุณลักษณะด้านอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ 2) ประชากรวัยทางานมีความเชี่ยวชาญ และมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย 1) ประชาชน
ในจั ง หวัดชายแดนภาคใต้มี ทักษะ ความรู้ ความสามารถตามช่ ว งวัย และมีศัก ยภาพรองรั บการพัฒ นาพื้น ที่
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พร้อมรับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา มีเป้าหมาย 1) ประชาชนกลุ่ม
ที่ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการช่วยเหลือให้มีความพร้อมในการเข้าถึงบริการการศึกษา 2) ประชาชนได้รับโอกาส
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องตลอดชีวิต
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5. การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม มี เ ป้ า หมาย
ประชาชนมี อ งค์ ค วามรู้ จิ ต ส านึ ก ในการใช้ แ ละกา รอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
สถานศึกษา ชุมชน มีความเข้มแข็งในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ดการศึก ษา มี เป้ าหมาย 1) ผู้ เรี ยน ครู อาจารย์ บุ คลากร
ทางการศึกษา มีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีขวั ญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 2) หน่วยงาน/สถานศึกษามี
ระบบบริหารจัดการและมีการทางานเชิงบูรณาการกับทุกหน่วยงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส
ตรวจสอบได้ 3) ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษาในรูปแบบการสานพลังประชารัฐ

แผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)
วิสัยทัศน์ “พัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อการขับเคลื่อนสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ สู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สาคัญของประเทศ และเป็นเมือง
ชายแดน เชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเชียและสิงคโปร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิต
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
2) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้าชายฝั่งเพื่อการส่งออกและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์
4) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)
5) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ
6) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร
7) พัฒนาพื้นที่อาเภอหนองจิกต่อเนื่องอาเภอเมืองปัตตานี
8) สนับสนุนท่าเทียบเรือปัตตานีให้มีมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้า
และเมืองท่องเที่ยวชายแดน
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกบริ เวณด่านชายแดนให้เพียงพอและได้มาตรฐานรวมทั้ง
พื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดน
2) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบกและทางอากาศ
3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
4) พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวชายแดน
5) พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการค้าชายแดน
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6) เร่งการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสเพื่อรองรับการค้าการลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงาน
2) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
3) ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกช่วงวัย
4) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
5) สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม

แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2561-2564
จังหวัดนราธิวาสได้จัดทาแผนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2561-2564 เป็นแผนในการพัฒนาจังหวัดระยะ 4 ปี
โดยกาหนด วิสัยทัศน์จังหวัดนราธิวาส “เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน”
แผนพัฒ นาจั งหวัดนราธิว าส มีเป้าประสงค์รวมให้ เศรษฐกิจของจังหวัดนราธิว าสเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความมั่นคงในชีวิต โดยกาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
1. เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน มี
กลยุทธ์ในการดาเนินการ คือ (1) ยกระดับคุณภาพของแรงงาน รองรับการท่องเที่ยว การค้า และการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของจังหวัด (2) พัฒนาผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่
มีความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพที่แข่งขันได้ (3) พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบการ
บริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่มีปริมาณ คุณภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพื่อ
การค้าและการส่ งออก (4) พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน การคมนาคม และระบบ โลจิสติกส์ให้ มีคุณภาพและได้
มาตรฐานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ (5) ยกระดับศักยภาพและ
เสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิ งนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิง
สั น ทนาการและกีฬา สร้ างสรรค์เศรษฐกิจ เพิ่มมูล ค่ าจากฐานของการกีฬ า นันทนาการ และการบริก าร (6)
เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของอุ ต สาหกรรมเพิ่ ม มู ล ค่ า ที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐานในระดั บ ส่ ง ออกและเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม (7) สร้างระบบนิเวศน์การค้าชายแดน จัดระเบียบ และพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก เป็นต้นแบบการค้า
ชายแดนระหว่างประเทศ ที่มีความพร้อม มาตรฐาน และการจัดการเมืองชายแดนที่เป็นสากล (8) พัฒนาจังหวัด
สู่ระบบการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดตลาดสู่สังคมดิจิทัล เชื่อมโยงการค้ากับประเทศอาเซียน และนานาชาติ
บนโลกออนไลน์
2. การลดความเหลื่อมล้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีกลยุทธ์ในการดาเนินการ คือ (1) สร้างโอกาสในชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา ส่งเสริมการ
ขยายผลและประยุกต์ใช้แนวทางตามโครงการพระราชดาริและเสริมสร้างศักยภาพ การพึ่งตนเองตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (2) พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนให้มีคุณภาพ ก้าวทัน การเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ภูมิคุ้มกันภายใต้อัตลักษณ์ที่ดีงามของพื้นที่ (3) พัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐาน
การศึกษาและบุค ลากรการศึกษา (4) สร้ างโอกาสแก่ผู้ ด้อยโอกาส ดูแลคนยากจน เยียวยาและฟื้นฟูผู้ ได้รับ
ผลกระทบจากความไม่สงบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งตนเองได้ (5) สร้างชุมชนแห่ งสุ ขภาวะที่เข้มแข็ง ให้
ประชาชนฉลาดรู้ พึ่งตนเองทางสุขภาพ ลดปัญหาการเจ็บป่วย ป่วยตาย ทุกพื้นที่ และพัฒ นาขีดความสามารถ
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การบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน (6) ลดความเหลื่อมล้าทางรายได้ ด้วยระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง
สร้ า งงาน อาชี พ รายได้ แก่ ชุ ม ชนจากต้ น ทุ น ทรั พ ยากรและภู มิ ปั ญ ญา (7) พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและ
สาธารณูปโภค เพื่อหนุนเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
3. การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ใ ช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น และมี
สิ่งแวดล้อมที่ดี มีกลยุทธ์ในการดาเนินการ คือ (1) เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ และ
ความหลากหลายของระบบนิเวศน์ป่าเขา ชายฝั่ง และทะเล (2) สร้างระบบการจัดการปั ญหาทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่ง และภัยพิบัติ แบบมีส่วนร่วม และวิทยาการที่ทันสมัย (3) พัฒนาให้เป็น
เมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย (4) ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้วยการ
ใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลั งงาน จากฐานทรัพยากรมุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รองรับการเติบโตของเมือง
4. การเสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนามีกลยุทธ์ในการดาเนินการ คือ (1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน และชุม ชนเมืองในการจัดการ
ตนเองให้มีความปลอดภัย สงบเรียบร้อย และมีความมั่นคงในพื้นที่ (2) เสริมสร้างวิธีการคิดของประชาชน สร้าง
หลั กยึ ดและวิถีชีวิตบนฐานของหลั กธรรมทางศาสนาและอยู่ร่ว มกัน บนความหลากหลายของประเพณี และ
วัฒนธรรม (3) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
พื้นที่ (4) เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่รัฐและการบูรณาการภารกิจความมั่นคงของหน่วยงานในพื้นที่ทุกระดับ และ
พัฒนาระบบงานความมั่นคงที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน (5) สร้างพื้นที่ให้ประชาชน
มีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพื้นที่ ให้กระจายทั่วทั้งจังหวัด

นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐ บาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐ สภา เมื่อวันที่
25 - 26 กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย
ได้กาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ดังนี้

วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
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5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0

เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูก ต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ
อื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นาไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มี
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนด
นโยบาย 6 ด้าน ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

บทที่ 3
นโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
สำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ได้กำหนดทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ซึ่งมีสำระสำคัญ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ พัฒนาคน มุ่งสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21”

พันธกิจ(Mission)
1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถทำงควำมแข่งขัน
3. พัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตร และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
และ พัฒนำศักยภำพและคุณภำพ ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นมืออำชีพ
4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำจนจบ
กำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
5. จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำตำมหลัก
ธรรมำภิบำล และเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมภำคีเครือข่ำยจำกทุกภำคส่วน

เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชำติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ จิตอำสำ สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบดำรงชีวิตใน
สังคมพหุวัฒนธรรมอย่ำงสันติสุข
2. ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศตำมควำมถนัดและควำมสนใจนำไปสู่กำรพัฒนำทักษะวิชำชีพเป็นนักคิด
นักพัฒนำพร้อมสำหรับกำรกำรใช้วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อกำรรองรับเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตำมหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีควำมรู้ และจรรยำบรรณ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
5. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำให้เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ ร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำนตำมบริบทของพื้นที่ นำเทคโนโลยี
ให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ
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6. นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมีหลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสิ่งแวดล้อมศึกษำอย่ำงยั่งยืน
7. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำรจำกภำคีเครือข่ำย
ทุกภำคส่วน ยึดหลักธรรมำภิบำล โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ

ค่านิยม
ถูกต้อง รวดเร็ว บริกำรดี มีควำมรับผิดชอบ

ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Issue)
1. จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของชำติ
2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน สู่เวที
ระดับนำนำชำติ
3. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้เรียนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำภำคบังคับ
5. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อมุ่งเน้น
กำรพัฒนำผู้เรียนทุกคน ให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมือง
โลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะมีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชำติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีควำมพร้อม
สำมำรถรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คำมรู ป แบบใหม่ ทุ ก รู ป แบบ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ควำมมั่ น คง เช่ น ภั ย จำกยำเสพติ ด
ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น
ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต และเน้นกำรจัดกำรศึกษำ
ให้เหมำะสม สอดคล้องกับบริบทของเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกำส
ได้รับกำรพัฒนำสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพ และเหมำะสม
ตรงตำมควำมต้องกำร

เป้าประสงค์
1. ผู้ เรี ย นทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง ควำมรัก ในสถำบัน หลัก ของชำติ ยึด มั่น กำรปกครอง
ระบอบประชำธิป ไตยอั น มี พระมหำกษัตริ ย์ ทรงเป็นประมุ ข
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2. ผู้ เรี ย นทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อ บ้ำ นเมือ ง มีห ลัก คิด ที่ถูก ต้อ ง เป็น พลเมือ งดีข องชำติ มีคุณ ธรรม
จริย ธรรม มีค่ำ นิย มที่พึง ประสงค์ มีจิต สำธำรณะ มีจิต อำสำ รับ ผิด ชอบต่อ ครอบครัว ผู้อื่น และสัง คม
โดยรวม ซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต มัธ ยั ส ถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีล ธรรม
3. ผู้เ รีย นทุก คนมีค วำมรู้ ควำมเข้ำ ใจ และมีค วำมพร้อ มสำมำรถรับ มือ กับ ภัย คุก คำมทุก รูป แบบ
ที่มีผ ลกระทบต่อควำมมั่น คง เช่น ภัย จำกยำเสพติด ควำมรุน แรง กำรคุก คำมในชีวิต และทรัพ ย์สิน กำรค้ำ
มนุ ษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัย พิบั ติต่ำง ๆ เป็นต้น
4. ผู้เ รีย นในเขตพื้น ที่เ ขตพัฒ นำพิเ ศษเฉพำะกิจ จั ง หวัด ชำยแดนภำคใต้ไ ด้รับ โอกำสและกำร
พัฒ นำอย่ ำงเต็มศักยภำพ และมีคุณภำพสอดคล้ อ งกับ บริบทของพื้นที่

ตัวชี้วัด
1. ร้อ ยละของผู ้เ รีย นที ่ม ีพ ฤติก รรมที ่แ สดงออกถึง ควำมรัก ในสถำบัน หลัก ของชำติ ยึด มั ่น
กำรปกครองระบอบประชำธิป ไตยอัน มีพ ระมหำกษั ตริย์ท รงเป็ นประมุ ข
2. ร้อ ยละของผู ้เ รีย นที่มีพ ฤติก รรมที่แ สดงออกถึง กำรมีทัศ นคติที่ดีต่อ บ้ำ นเมือ ง มีห ลัก คิด ที่
ถูก ต้อ งเป็น พลเมือ งดีข องชำติ มีค ุณ ธรรม จริย ธรรม มีค ่ำ นิย มที ่พ ึง ประสงค์ มีค ุณ ธรรม อัต ลัก ษณ์
มีจ ิต สำธำรณะ มีจ ิต อำสำ รับ ผิด ชอบต่อ ครอบครัว ผู ้อื่น และสั ง คมโดยรวม ซื ่อ สัต ย์ สุจ ริต มัธ ยัส ถ์
อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินั ย และรั กษำศีล ธรรม
3. ร้อ ยละของผู้เ รีย นมีค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ และมีค วำมพร้อ มสำมำรถรับ มือ กับ ภัย คุก คำมทุก
รู ป แบบที่มีผ ลกระทบต่อควำมมั่น คง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุน แรง กำรคุก คำมในชีวิต แล ะทรัพ ย์สิน
กำรค้ำมนุ ษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น
4. ร้อ ยละของผู้เ รีย นได้รับ โอกำส และกำรพัฒ นำอย่ำ งเต็ม ศัก ยภำพ และมีคุณ ภำพสอดคล้อ ง
กับ บริ บ ทของพื้น ที่
5. จ ำนวนสถำนศึก ษำที ่น ้อ มน ำพระบรมรำโชบำยด้ำ นกำรศึก ษำของพระบำทสมเด็จ
พระปรเมนทรรำมำธิบ ดีศ รีส ิน ทร มหำวชิร ำลงกรณฯ พระวชิร เกล้ำ เจ้ำ อยู ่ห ัว และหลัก ปรัช ญำ
ของเศรษฐกิจ พอเพีย ง ไปพัฒ นำผู ้เ รีย นให้ม ีค ุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ต ำมที ่ก ำหนดได้อ ย่ำ งมี
ประสิ ทธิภ ำพ
6. จ ำนวนสถำนศึก ษำที ่จ ัด บรรยำกำศสิ ่ง แวดล้อ ม และจัด กิจ กรรมกำรเรีย นรู ้ ให้ผู ้เ รีย น
แสดง ออก ถึง ค ว ำมรัก ใน สถำ บัน ห ลัก ขอ งช ำ ติ ยึด มั ่น กำรป กคร องร ะบอ บประ ช ำธิป ไต ยอัน มี
พระมหำกษัต ริย์ท รงเป็น ประมุข มีทัศ นคติที่ดีต่อ บ้ำ นเมือ ง มีห ลัก คิด ที่ถูก ต้อ ง เป็น พลเมือ งดีข องชำติ
มีคุณธรรม จริ ย ธรรม

มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. พัฒ นำผู้ เ รี ย นให้ เป็ น พลเมือ งดี ของชำติ และเป็น พลโลกที่ดี
เป็นมำตรกำรในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ
มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชำติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี
มีวินัย และรักษำศีลธรรม
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โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
1.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตำม และประเมินสถำนศึกษำตำม
มำตรกำรที่กำหนด
1.2 สถำนศึกษำ
1) พัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ โดยนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จ
พระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่กำหนด
2) จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักใน
สถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่
พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชำติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม
2. พัฒ นำผู้ เรีย นมี ควำมให้ มี ควำมพร้ อ มสำมำรถรับมือ กับภัย คุก คำมทุ กรู ปแบบ ทุกระดั บ
ควำมรุ น แรง ที่มีผ ลกระทบต่อ ควำมมั่น คงของประเทศ
เป็นมำตรกำรในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรรับมือกับภัยคุกคำม รูปแบบใหม่
ทุกรูปแบบ ทุกระดับควำมรุนแรง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ภัยจำกควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน
กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
2.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตำม และประเมินสถำนศึกษำตำม
มำตรกำรที่กำหนด
2.2 สถำนศึกษำ
1) พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคำมที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน
กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉินและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีกำร
ป้องกัน และแก้ไขหำกได้รับผลกระทบจำกภัยดังกล่ำว
2) มีมำตรกำรและแนวทำงกำรป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำและชุมชน
3) จัดสภำพแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย
4) มีระบบกำรดูแล ติดตำม และช่วยเหลือผู้เรียน ในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ได้รับคำปรึกษำ
ชี้แนะและควำมช่วยเหลืออย่ำงทันกำรณ์ ทันเวลำ รวมทั้งกำรอบรมบ่มนิสัย

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน สู่เวทีระดับนานาชาติ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ให้ควำมสำคัญกับศักยภำพและคุณภำพของ
ทรัพยำกรมนุษย์เป็นสำคัญ เนื่องจำก “ทรัพยำกรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในกำรยกระดับกำรพัฒนำ
ประเทศในทุกมิติไปสู่เป้ำหมำยกำรเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ”
ดังนั้น กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรจึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้อง
ดำเนินกำรให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำ
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ให้เป็นสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ให้ แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรำยบุคคล ตำมควำมสนใจ และควำมถนัด อย่ำงเต็ม
ศั ก ยภำพ มี ค วำมเป็ น เลิ ศ ทำงด้ ำ นวิ ช ำกำร มี ทั ก ษะที่ จ ำเป็ น ในศตวรรษที่ 21 มี ค วำมเป็ น เลิ ศ
ด้ำนทักษะสื่อสำรภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3 มีทักษะควำมรู้ด้ำนดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
สู่ กำรเป็ น คนไทย ที่มีทักษะวิช ำชีพชั้น สู ง เป็นนักคิด เป็นผู้ ส ร้ำงนวัตกรรม เป็นนวัตกร เป็นผู้ ประกอบกำร
เป็ น เกษตรกรยุ ค ใหม่ และอื่ น ๆ สอดคล้ องกั บควำมต้องกำรของประเทศ มีค วำมยืด หยุ่น ทำงด้ำนควำมคิ ด
สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรสุขภำวะของ
ตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข ทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ

เป้าประสงค์
1. ผู้ เรี ย นทุกระดับ มีควำมเป็ น เลิ ศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้ เรี ย นมี ควำมเป็ น เลิ ศตำมควำมถนั ดและควำมสนใจ นำไปสู่ กำรพัฒ นำทัก ษะวิช ำชีพ
เป็ น นั ก คิด เป็ น ผู้ ส ร้ ำ งนวัต กรรม เป็ น นวัต กร
3. ผู้ เรี ย นได้รั บ โอกำสเข้ำสู่ เวที กำรแข่ งขันระดั บนำนำชำติ

ตัวชี้วัด
1. จำนวนผู้เ รีย นมีค วำมเป็น เลิศ ทำงด้ำ นวิช ำกำร มีทัก ษะควำมรู้ที่ส อดคล้อ งกับ ทัก ษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21
2. ผู ้เ รีย นระดับ มัธ ยมศึก ษำผ่ำ นกำรประเมิน สมรรถนะที ่จ ำเป็น ด้ำ นกำรรู ้เ รื ่อ งกำรอ่ำ น
(Reading Literacy) ด้ำ นกำรรู้เ รื่อ งคณิต ศำสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ำ นกำรรู้เ รื่อ ง
วิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
3. ร้ อยละของผู้ เรี ย นที่มี ศั กยภำพได้รับโอกำสเข้ำสู่ เวที กำรแข่ง ขันระดับ นำนำชำติ

มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ นำไปสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร ตำมควำมสำมำรถ ควำมสนใจ
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
โดยมีแนวทำงดำเนินกำร ดังนี้
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.1 ส่ งเสริ มสนับ สนุ น ให้ ส ถำนศึ ก ษำ ดำเนิน กำรวัด แววควำมถนั ดทำงกำรเรียนของนั กเรียน
ระดับ มัธ ยมศึ กษำตอนต้น ของโรงเรี ย นในเขตพื้นที่ กำรศึก ษำจัด กิจ กรรมแนะแนวให้ ผู้ เรียนค้น หำตนเอง
นำไปสู่ กำรพัฒ นำผู้ เรี ย นให้ มีควำมพร้อ มที่จ ะพัฒ นำต่ อ ยอดไปสู่ ควำมเป็นเลิ ศด้ำ นทัก ษะอำชีพที่ตรงตำม
ควำมต้อ งกำรและควำมถนั ดของผู้ เรี ย น
1.2 ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ สถำนศึก ษำจั ด ทำแผนงำน โครงกำร และกิจกรรม เพิ่ มศั กยภำพ
ผู้ เรี ย นตำมควำมถนั ด ควำมสนใจ และควำมต้ องกำรพัฒ นำ ทั้งด้ ำนวิช ำกำร ด้ ำ นอำชี พ และกิจกรรม
เสริ มหลั กสู ตร ตั้ งแต่ร ะดั บ สถำนศึก ษำ เขตพื้นที่ก ำรศึ กษำ จังหวัด ภูมิภ ำค ระดั บประเทศ และระดับ
นำนำชำติ
1.3 กำกับ ติด ตำม และให้ ควำมช่ว ยเหลื อ สถำนศึก ษำ พร้ อมทั้งรำยงำนผลกำรดำเนิน งำนต่อ
กระทรวงศึ กษำธิ กำรและหน่ ว ยงำนที่เกี่ ย วข้ อง
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2. สถำนศึกษำ
2.1 ดำเนิ น กำรวัดแววผู้ เรี ย น และพัฒ นำขีดควำมสำมำรถของผู้ เรีย นตำมศัก ยภำพ และ
ควำมถนั ด โดยจัด กำรเรี ย นรู้ ผ่ ำนกิจ กรรมกำรปฏิบัติจริ ง (Active Learning) เช่น กำรจัด กำรเรียนรู้
ตำมกระบวนกำร 5 ขั้น ตอนหรื อบั น ได 5 ขั้น (Independent Study : IS) กำรเรียนรู้ เชิงบูร ณำกำร
แบบสหวิทยำกำร เช่น สะเต็มศึ ก ษำ (Science Technology Engineering and Mathematics
Education : STEM Education) เป็ น ต้น โดยส่ งเสริ ม ให้ ครูจั ดกิจ กรรมกำรเรียนรู้ เพื่ อพัฒ นำผู้ เรี ยนให้
ผู้ เรี ย นเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเองผ่ ำ นระบบดิจิ ทัล (Digital Learning Platform)
2.2 ปรั บ เปลี่ ย นอัตลั กษณ์ ของสถำนศึ กษำให้ มุ่ง เน้น กำรจัด กำรเรียนรู้ ให้ ผู้ เรียนมี ควำมเป็ นเลิ ศ
ทำงวิช ำกำรตำมควำมถนั ด ควำมสำมำรถ ควำมสนใจของผู้ เรียน และจัดกิจกรรมเพื่ อพัฒ นำสุ ขพลำนำมัย
ให้ เป็ น คนที่ส มบู ร ณ์แ ข็ง แรงทั้งร่ ำ งกำยและจิต ใจ
2.3 สถำนศึก ษำ พัฒ นำหลั กสู ตรและกำรจัดกิจ กรรมกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อ พัฒ นำผู้ เรียน
ให้ มี ควำมเป็ น เลิ ศทำงวิช ำกำรตำมควำมสนใจ และควำมถนั ดเต็ มตำมศั กยภำพ
2.4 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ครู และบุ คลำกรทำงกำรศึก ษำ ได้รั บกำรพั ฒ นำเพื่อ ปรับเปลี่ ยน
กระบวนกำรจั ด กำรเรีย นรู้ ใ ห้ แก่ผู้ เรี ย นโดยเน้ น กำรจัด กำรเรี ยนรู้ให้ แก่ผู้ เรียนเป็น รำยบุค คลตำมควำม
ต้องกำร และควำมถนัด ของผู้ เรี ย น
2.5 จั ดกิจ กรรมกำรเรี ย นรู้ ให้ ผู้ เรีย นมี ค วำมเป็น เลิ ศในทั กษะสื่ อสำรภำษำไทย ภำษำอั งกฤษ
และภำษำที่ 3 เพิ่ มเติ มอย่ำ งน้ อย 1 ภำษำ
2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีกำรวัด ประเมิน ผลกำรเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นกำรวัดประเมิน
ตำมสมรรถนะรำยบุ คคล โดยกำรจั ดให้ มี กำรวัดประเมินจำกส่ ว นกลำงในชั้น มัธ ยมศึก ษำปี ที่ 3
2.7 สรุ ป และรำยงำนผลกำรดำเนิน งำนต่ อสำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึก ษำและหน่ว ยงำนที่
เกี่ย วข้ อ ง

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา
นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ มุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
เริ่มตั้งแต่ประชำกรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนกำรพัฒนำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดังนี้
1. พัฒนำประชำกรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ ผู้เรียนที่มี
ควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ
ให้มีควำมพร้อมทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีศักยภำพ มีทักษะควำมรู้
เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนชีวิตและกำรวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสม
สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ โดยกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
มีกำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสำมำรถกำกับกำรเรียนรู้ ที่เหมำะสม
กับตนเองได้อย่ำงต่อเนื่ องแม้จะออกจำกระบบกำรศึกษำแล้ ว รวมถึงควำมตระหนักถึง พหุปัญญำของมนุษย์
ที่หลำกหลำย และกำรพัฒนำและรักษำกลุ่มผู้มีควำมสำมำรถพิเศษของพหุปัญญำ แต่ละประเภท เสริมสร้ำงให้
ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีควำมรักในสุขภำพและพลำนำมัย และพัฒนำทักษะด้ำนกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ และกีฬำ
เพื่อกำรอำชีพ
2. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เป็นผู้ที่มีบทบำทสำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อม
สำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต้องตระหนักถึงควำมสำคัญในอำชีพและหน้ำที่
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ของตนโดยครู ต้ อ งมี จิ ต วิ ญ ญำณของควำมเป็ น ครู มี ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถอย่ ำ งแท้ จ ริ ง และเป็ น ต้ น แบบ
ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำผู้เรียน เปลี่ยนโฉม
บทบำท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้
ทำหน้ำที่กระตุ้น สร้ำงแรงบันดำลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบกำรสร้ำงควำมรู้ ออกแบบกิจกรรมและ
สร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบำทเป็นนักวิจัยพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

เป้าประสงค์
1. ผู้เ รีย นได้รับ กำรพัฒ นำตำมจุด มุ่ง หมำยของหลัก สูต ร และมีทัก ษะควำมสำมำรถที่ส อดคล้อ ง
กับ ทัก ษะที่จ ำเป็น ในศตวรรษที่ 21 มีค วำมยืด หยุ่น ทำงด้ำ นควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่ว มกับ ผู ้อื ่น ได้
ภำยใต้สัง คมที่เ ป็น พหุวัฒ นธรรม รวมถึง กำรวำงพื้น ฐำนกำรเรีย นรู้เ พื่อ กำรวำงแผนชีวิต ที่เ หมำะสมใน
แต่ล ะช่ว งวัย และนำไปปฏิ บั ติได้
2. ผู้ เรี ย นได้รั บ กำรพัฒ นำให้ มีควำมรู้และทัก ษะนำไปสู่ กำรพัฒ นำนวัตกรรม
3. ผู้ เรี ย นได้รั บ กำรพัฒ นำเต็มตำมศั กยภำพ เชื่ อ มโยงสู่ อำชี พและกำรมี งำนทำ มี ทัก ษะอำชีพ
ที่ส อดคล้ องกับ ควำมต้อ งกำรของประเทศ
4. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถ
ดำรงชีวิต อย่ ำงมี ควำมสุ ขทั้ งด้ำนร่ ำงกำยและจิ ตใจ
5. ครู เปลี่ ย นบทบำทจำก “ครู ผู้ ส อน” เป็น “Coach” ผู้ ให้ คำปรึ กษำข้ อเสนอแนะกำรเรีย นรู้
หรื อผู้ อำนวยกำรกำรเรี ย นรู้
6. ครู มี ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจั ดกำรเรียนกำรสอน และเป็นแบบอย่ำงด้ำนคุ ณธรรมและ
จริ ย ธรรม

ตัวชี้วัด
1. ผู้ เรี ย นทุกระดับ มีส มรรถนะสำคัญตำมหลั กสู ตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ร้อ ยละของผู้เ รีย นชั้น ประถมศึก ษำปีที่ 3 ที่มีค ะแนนผลกำรทดสอบควำม สำมำรถพื้น ฐำน
ระดับ ชำติ (NT) ผ่ ำนเกณฑ์ที่กำหนด
3. ร้อ ยละของผู้เ รีย นที่มีค ะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึก ษำระดับ ชำติขั้น พื้น ฐำน ( O-NET)
มำกกว่ำร้ อยละ 50 ในแต่ล ะวิช ำเพิ่มขึ้น จำกปี กำรศึก ษำที่ผ่ ำนมำ
4. ร้อ ยละผู้เ รีย นที่จ บกำรศึก ษำชั้น ประถมศึก ษำปีที่ 6 ชั้น มัธ ยมศึก ษำปีที่ 3 มีทัก ษะกำรเรีย นรู้
ที ่เ ชื ่อ มโยงสู ่อ ำชีพ และกำรมีง ำนท ำ ตำมควำมถนัด และควำมต้อ งกำรของตนเอง มีท ัก ษะอำชีพ ที่
สอดคล้อ งกับ ควำมต้อ งกำรของประเทศ วำงแผนชีว ิต และวำงแผนทำงกำรเงิน ที่เ หมำะสมและนำไป
ปฏิบั ติได้
5. ผู้ เรี ย นทุกคนมีทักษะพื้น ฐำนในกำรดำรงชีวิต สำมำรถดำรงชีวิต อยู่ใ นสัง คมได้อ ย่ำ งมีค วำมสุข
มีควำมยื ดหยุ่ น ทำงด้ำนควำมคิ ด สำมำรถทำงำนร่ว มกับผู้ อื่น ได้ ภำยใต้สั งคมที่เป็นพหุ วัฒ นธรรม
6. ผู้เ รีย นทุก คนมีศัก ยภำพในกำรจัด กำรสุข ภำวะของตนเองให้มีสุข ภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิต
อย่ ำงมีควำมสุ ขทั้ งด้ำ นร่ ำงกำยและจิตใจ
7. ครู มีก ำรเปลี่ย นบทบำทจำก “ครูผู้ส อน” เป็น “Coach” ผู้ใ ห้คำปรึก ษำข้อ เสนอแนะ
กำรเรี ย นรู้ ห รื อผู้ อำนวยกำรกำรเรี ย นรู้
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มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. พัฒ นำหลั กสู ตรทุ กระดับ กำรศึก ษำ
เป็นมำตรกำรสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรแกนกลำงให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ ำเป็ น ในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อกำรพัฒ นำสมรรถนะผู้ เรียนเป็นรำยบุคคลอย่ำงเหมำะสมทุกด้ำนทั้ ง
ทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีทักษะสื่อสำรภำษำไทย
มีแนวทำงดำเนินกำร ดังนี้
1.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1) พัฒ นำหลั ก สู ต รทุก ระดั บ เพื่อ ให้ ผู้ เ รี ยนได้รั บ กำรพั ฒ นำทั้ง 4 ด้ ำ น (ร่ ำ งกำย จิ ต ใจ
อำรมณ์ และสติปัญญำ) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนกำรจั ดกำรเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อำนวยกำร
กำรเรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษำ หรือให้ข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้ และปรับระบบกำรวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
1.2 สถำนศึกษำ
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลั กสูตรแกนกลำง เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้เรียน
และบริบทของพื้นที่
2. กำรพัฒ นำศั กยภำพ และคุ ณภำพของผู้ เรียน
2.1 กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของผู้เรียนระดับปฐมวัย
เด็กปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำเหมำะสมกับวัยในทุกด้ำน ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม
และสติปัญญำ มีวินัย มีทักษะสื่อสำรภำษำไทย พร้อมที่จะได้รับกำรพัฒนำในระดับกำรศึกษำที่สูงขึ้น
โดยมีแนวทำงดำเนินกำร ดังนี้
2.1.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย
2) ส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำเพื่อประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย
และดำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยทั้งผู้บริห ำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง
ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
3) สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีครูหรือครูผู้ช่วยด้ำนปฐมวัยตำมมำตรฐำนที่กำหนด
4) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ควำมรู้ใหม่
ๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เพื่อบริกำรแก่โรงเรียนและผู้สนใจ
5) กำกับ ติ ดตำม และให้ ควำมช่ว ยเหลื อสถำนศึ กษำ รวมทั้ งสรุป และรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนต่อกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 สถำนศึกษำ
1) จัดกิจกรรมพัฒนำเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลำกหลำย จัดสภำพแวดล้อมทั้งในและ
นอกห้องเรียนให้เอื้อต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
2) จัดกำรเรียนรู้ สร้ำงประสบกำรณ์ เน้นกำรเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข
3) ปรับปรุงอำคำรสถำนที่ สิ่งอำนวยควำมสะดวกสนำมเด็กเล่นให้ ได้มำตรฐำน
มีควำมปลอดภัย สำมำรถจั ดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภ ำพ
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4) จัดหำสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภำพเหมำะสม มีมำตรฐำน และควำมปลอดภัย
5) อภิบำลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภำวะที่ดีร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรงปรำศจำกโรค ภัยไข้เจ็บ
6) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้ปกครองในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เพื่อกำรมีส่วนร่วม
และกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
7) สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
2.2 กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับประถมศึกษำ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษำได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ
มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
โดยมีแนวทำงดำเนินกำร ดังนี้
2.2.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1) ส่งเสริ ม สนั บสนุ นให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำพัฒนำผู้เรียนให้ มีพัฒนำกำรที่ส มวัยใน
ทุกด้ำนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ให้มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตำมหลักสูตร
- มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มี ทั ก ษะกำรเรี ย นรู้ ที่ เ ชื่ อ มโยงสู่ อ ำชี พ และกำรมี ง ำนท ำสอดคล้ อ งกั บ ควำมต้ อ งกำร
ของประเทศ
- มีควำมรู้ และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์นำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม
- มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
- มีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ มีนิสัยรักกำรอ่ำน มีทักษะ
สื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3
2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพสอดคล้องกับ
ควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ รวมถึงกำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้เพื่อกำรวำงแผนชีวิต และวำงแผน
ทำงกำรเงินที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้
3) สร้ำงกลไกของระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ตำมสมรรถนะ
รำยบุคคลและเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกอบสัมมำอำชีพ
4) ดำเนินกำรติดตำม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทำนอำหำรอย่ำงครบถ้วนถูกต้องตำม
หลักโภชนำกำร
5) กำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำภำพรวม รวมทั้งสรุป
และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 สถำนศึกษำ
1) จัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม กำรปฏิบัติจริง (Active Learning)
2) จั ด กำรเรี ย นรู้ อย่ ำงเป็น ระบบมุ่ง เน้นกำรใช้ฐ ำนควำมรู้ และระบบควำมคิดในลั กษณะ
สหวิทยำกำร (STEAM Education) เช่น
- ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งคำถำม
- ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
- ควำมรู้ทำงวิศวกรรม และกำรคิดเพื่อหำทำงแก้ปัญหำ
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- ควำมรู้และทักษะในด้ำนศิลปะ
- ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำควำมสัมพันธ์
3) จัดกิจ กรรมพัฒ นำผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพสอดคล้ องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและ
ควำมสนใจ รวมถึงกิจ กรรมกำรแนะแนวทั้งด้ำนศึกษำต่อ และด้ำนอำชีพ เป็นกำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้ กำร
วำงแผนชีวิต และวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้
4) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต มีสุข
ภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข
5) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และพัฒนำด้ำนอำรมณ์ และสังคม (Social and Emotional
Learning : SEL)
6) จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อเพิ่มทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
7) ดำเนินกำรให้ผู้เรียนได้รับประทำนอำหำรอย่ำงครบถ้วนถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร เป็นไป
ด้วยควำมถูกต้องตำมระเบียบและวินัยกำรคลัง
8) สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส
เขต 2 และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2.3 กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ
มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ มีทักษะด้ำนภำษำไทยเพื่อใช้ใน
กำรเรียนรู้ มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ได้รับกำรพัฒนำทักษะ
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำ นำไปสู่กำรมีทักษะอำชีพ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐำน
ในกำรดำรงชีวิตมีสุขภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข
โดยมีแนวทำงดำเนินกำร ดังนี้
2.3.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยใน
ทุกด้ำนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถทำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตำมหลักสูตร
- มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรประกอบอำชีพ
- มีควำมรู้ และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์นำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม
- มี ค วำมสำมำรถด้ ำ นดิ จิ ทั ล (Digital) และใช้ ดิ จิ ทั ล เป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ ำ ง
มีประสิทธิภำพ
- มีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ มีนิสัยรักกำรอ่ำน มีทักษะ
สื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3
2) ส่งเสริม สนับสนุน สถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพสอดคล้องกับ
ควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ รวมถึงกำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้เพื่อกำรวำงแผนชีวิตและ วำงแผนทำง
กำรเงินที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้
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3) สร้ำงกลไกของระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ตำมสมรรถนะ
รำยบุคคลและเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกอบสัมมำอำชีพ
4) จัดทำแผนงำน โครงกำร และกิจกรรมเพิ่มศักยภำพผู้เรียนที่มีควำมรู้และทักษะด้ำน
วิทยำศำสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมในอนำคต รวมทั้ง
จัดกิจกรรมกีฬำ กำรออกกำลังกำย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุข
ภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
5) กำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำ
2.3.2 สถำนศึกษำ
1) ส่ งเสริ มครู ให้ จั ดกำรเรียนรู้ที่ใ ห้ ผู้ เ รียนได้เรี ยนรู้ ผ่ ำนกิจกรรมกำรปฏิบั ติจริ ง ( Active
Learning)
2) ส่งเสริมครูให้จัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (Independent
Study : IS)
3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบมุ่งเน้นกำรใช้ฐำนควำมรู้และระบบ
ควำมคิดในลักษณะสหวิทยำกำร (STEAM Education) เช่น
- ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งคำถำม
- ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
- ควำมรู้ทำงวิศวกรรม และกำรคิดเพื่อหำทำงแก้ปัญหำ
- ควำมรู้และทักษะในด้ำนศิลปะ
- ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำควำมสัมพันธ์
4) จั ดกิจ กรรมพัฒนำผู้ เรียนที่มีควำมรู้และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ
นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่กำรพั ฒนำนวัตกรรมในอนำคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬำ กำรออกกำลังกำย และ
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข
ทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นสำมำรถวำงแผนกำรศึกษำต่อหรือกำรประกอบอำชีพได้
ตำมควำมถนัด ควำมต้องกำร และควำมสนใจของตนเอง
5) ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำด้ำนอำรมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning :
SEL)
6) สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส
เขต 2 และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2.4 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ
เป็นกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำสมรรถภำพสำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส ในรูปแบบที่
หลำกหลำย เหมำะสมกับบริบท และควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษเฉพำะบุคคล
โดยแนวทำงกำรดำเนินกำร
1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนรำธิวำส เขต 2 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพ
จริงสำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส
2) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้ง
กำรพัฒนำหลักสูตร และสื่อกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมสำหรับเด็กพิกำร และเด็กด้อยโอกำสในรูปแบบที่
หลำกหลำยเหมำะสมกับบริบท และควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษเฉพำะบุคคล
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3) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ส่งเสริม สนับสนุน กำรให้บริกำรช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)
4) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนรำธิวำส เขต 2 สนับสนุนทรัพยำกร และจัดสรรงบประมำณ
ด้ำนกำรศึกษำที่เหมำะสมกับบริบทและควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
5) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำนำระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร กำรให้บริกำร และกำรเรียนรู้
6) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ทักษะ ประสบกำรณ์ มีเจตคติที่ดีต่อกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กพิกำรและ
เด็กด้อยโอกำส
7) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนรำธิวำส เขต 2 พัฒนำระบบกำรให้บริกำรเทคโนโลยี สิ่ง
อำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
8) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนรำธิวำส เขต 2 สนับสนุนกำรพัฒนำภำคีเครือข่ำย
(Education Partnership) ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส
3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้สนับสนุนกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับกำรจัด
กำรศึกษำ
เป็นมำตรกำรในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิ ทัล ในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนำวิธีกำร
เรียนรู้ของตนเอง ตำมควำมต้องกำร และควำมถนัด ของผู้เรียนสำมำรถสร้ำงสังคมฐำนควำมรู้ (Knowledge Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
3.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1) จัดหำ พัฒนำ ข้อมูลองค์ควำมรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ควำมรู้ประเภทต่ำง ๆ หนังสื อ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตำมเนื้อหำหลักสูตรที่กำหนด
2) พัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)
เพื่อตอบสนองต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในกำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ และกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล อย่ำงเหมำะสมตำมวัย
4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่ำนกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล
3.2 สถำนศึกษำ
1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ควำมรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ควำมรู้ประเภทต่ำง ๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตำมเนื้อหำหลักสูตรที่กำหนด
2) จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
3) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่ำนกำรเรียนรู้ผ่ำน
ระบบดิจิทัล
4. กำรพัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กำรพัฒนำคุณภำพครู จึงต้องดำเนินกำรตั้งแต่กำรผลิต และกำรพัฒนำครูอย่ำงต่อเนื่อง ต้องร่วมมือ
กับสถำบันกำรผลิตครู ในกำรผลิต และพัฒนำครูให้เป็นไปตำมเป้ำประสงค์ มีกำรดึงดูด คัดสรร ผู้มีควำมสำมำรถ
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สูงให้เข้ำมำเป็นครูคุณภำพ มีระบบกำรพัฒนำ ศักยภำพและสมรรถนะครูอย่ำงต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน
เส้นทำงสำยอำชีพ กำรสนับสนุนสื่อกำรสอน และสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำครูให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน
รวมถึงกำรพัฒนำครูที่มีควำม เชี่ยวชำญด้ำนกำรสอนมำเป็นผู้สร้ำงครูรุ่นใหม่อย่ำงเป็นระบบ และประเมินครูจำก
กำรวัดผลงำนกำรพัฒนำผู้เรียนโดยตรง
4.1 พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นมำตรกำรที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 จะต้องดำเนินกำรเพื่อให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักถึงควำมสำคัญในอำชีพและ
หน้ำที่ของตน โดยพัฒนำให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ
“ผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมใน
ชั้นเรียน ทำหน้ำที่กระตุ้นสร้ำงแรงบันดำลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบกำรสร้ำงควำมรู้ ออกแบบ
กิจกรรม และสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบำทเป็นนักวิจัยพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษำวิเครำะห์ ควำมต้องกำรจำเป็นใน
กำรพัฒนำตนเอง (Need Assessment) เพื่อวำงแผนกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและครบวงจร
2) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำวำงแผนและเข้ำรับกำร
พัฒนำตำมหลักสูตรที่กำหนดที่เชื่อมโยงควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path)
3) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในรูปแบบชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC)
4) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม และพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ทักษะ
ด้ำนกำรรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) กำรสอนดิจทิ ัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ ทักษะสื่อสำร
ภำษำที่ 3 สอดคล้องกับภำรกิจและหน้ำที่ของตน
5) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม พัฒนำ และยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษของครูที่สอน
ภำษำอังกฤษ โดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (Common European Framework of Reference for
Languages : CEFR) ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
6) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูให้สำมำรถออกแบบกำรเรียนรู้ กำรจัดกำร
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับกำรวัดประเมินผลที่เน้นทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่ำนกิจกรรมกำร
ปฏิบัติจริง (Active Learning)
7) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้
สำหรับผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำง (Differentiated Instruction)
8) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรสร้ำงเครื่องมือ
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
9) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครู ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ใน
โรงเรียนขนำดเล็กได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
10) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มี
ควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตำมสภำพและประเภทของควำมพิกำร
11) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training
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12) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตำม และประเมินประสิทธิภำพและ
ประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมมุ่งหมำย และหลักกำรจัดกำรศึกษำ
ข้อกำหนดด้ำนคุณภำพ และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
13) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำเป็นเครื่องมือใน
กำรบริหำรจัดกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ ตั้งแต่กำรจัดทำฐำนข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
จนถึงกำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
1. พัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำครูผ่ำนระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำทุกประเภททั้งระบบ
2. พัฒนำหลักสูตร เนื้อหำดิจิทัล (Digital Content) ในสำขำที่ขำดแคลน เช่น กำรพัฒนำทักษะกำรคิด
ขั้นสูง กำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มี
ควำมแตกต่ำง เป็นต้น
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกประเภทพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
ผ่ำนระบบดิจิทัล
4. พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหำรจัดกำรผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท
ทั้งระบบ
5. พัฒนำครูให้มีควำมชำนำญในกำรสอนภำษำอังกฤษ และภำษำ คอมพิวเตอร์ (Coding)

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภาคบังคับ
นโยบำยกำรสร้ ำ งโอกำสในกำรเข้ ำ ถึ ง บริ ก ำรกำรศึ ก ษำที่ มี คุ ณ ภำพและมี ม ำตรฐำนและกำรลด
ควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ เน้นกำรสร้ำงโอกำสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคน เข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ ที่เป็นมำตรฐำนเสมอกัน ไม่ว่ำผู้เรียนจะยำก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง
พื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร หรือกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำของ
ประเทศ โดย สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global
Goals for Sustainable Development) สร้ำงกลไกควำมร่วมมือของภำคส่ว นต่ำง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
องค์กรปกครองท้องถิ่น หรื อตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภ ำค และส่ วนกลำง สร้ำงมำตรฐำน
สถำนศึกษำตำมบริบทของพื้นที่ จัดสรรงบประมำณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย
ประถมศึ ก ษำ และมั ธ ยมศึ ก ษำอย่ ำ งเพี ย งพอ และเหมำะสม สอดคล้ อ งกั บ สภำพข้ อ เท็ จ จริ ง โดยค ำนึ ง ถึ ง
ควำมจำเป็น ตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถำนศึกษำ จัดหำทุนกำรศึกษำเพิ่มเติม
เพื่อช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดควำมเหลื่ อมล้ำทำงกำรศึกษำ จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกร
ทำงกำรศึกษำอื่นเป็นพิเศษให้เหมำะสม สอดคล้องกับควำมต้องกำรจำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มี
ควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร และงบลงทุนให้สถำนศึกษำ
ตำมควำมจำเป็น ตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนำระบบกำรติดตำม
สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้ำงหลักประกันสิทธิกำรได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพของประชำชน
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เป้าประสงค์
1. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
2. สถำนศึกษำกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ร่วมมือใน
กำรจัดกำรศึกษำ
3. สถำนศึกษำมีคุณภำพ และมีมำตรฐำนตำมบริบทของพื้นที่
4. งบประมำณ และทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมีเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง
โดยคำนึงถึงควำมจำเป็นตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถำนศึกษำ
5. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเข้ำถึงบริกำร
ด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำที่มีคุณภำพเป็นมำตรฐำนเสมอกัน
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมำณอุดหนุนอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม
3. ผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ
4. ครูได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5. สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท ด้ำนประเภท ขนำด และพื้นที่
6. สถำนศึกษำนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนวที่มีประสิทธิภำพ
8. สถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถนำมำใช้ในกำรวำงแผนจัดกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. สร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
1.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนกำรกำกับ ติดตำม และประเมินผล
(2) จัดทำฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์
เพื่อวำงแผนกำรจัดบริกำรกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
1.2 สถำนศึกษำ
(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และภำคเอกชน วำงแผนกำรจัด
กำรศึกษำให้สอดคล้องเหมำะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
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(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่
จัดทำแผนกำรรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทำสำมะโนประชำกรวัยเรียน (อำยุ 0 - 6 ปี) เพื่อในไป
ใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ
(4) ร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครองระดั บ พื้ น ที่ ติ ด ตำม ตรวจสอบ เด็ ก วั ย เรี ย นได้ เ ข้ ำ ถึ ง
บริกำรกำรเรียนรู้ได้อย่ำงทั่วถึงครบถ้วน
(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภำคเอกชน และทุกภำคส่วนบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรในชุมชนให้สำมำรถใช้ร่วมกับได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอำหำร อำหำรเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่ำงเพียงพอ
มีคุณภำพ
(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่ำงไกล ได้เดินทำงไปเรียน
อย่ำงปลอดภัยทั้งไปและกลับ
2. กำรยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภำพ และมำตรฐำนตำมบริบท
ของพื้นที่
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดทำมำตรฐำนสถำนศึกษำให้มีคุณภำพในด้ำนต่ำง ๆ เช่น
1) มำตรฐำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวก
2) มำตรฐำนด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3) มำตรฐำนด้ำนระบบควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ
4) มำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น กำรกำหนดมำตรฐำน
สถำนศึกษำด้ำนต่ำง ๆ ดังกล่ำวให้พิจำรณำตำมบริบทของสภำพทำงภูมิศำสตร์ประเภท และขนำดของสถำนศึกษำ
เป็นสำคัญ
(2) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำสถำนศึกษำระดับตำบล ระดับ
อำเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนำดเล็ก และสถำนศึกษำประเภทอื่น ให้มีคุณภำพ และตำมมำตรฐำนที่กำหนด
โดยเน้นสถำนศึกษำระดับตำบล โรงเรียนขนำดเล็กในพื้นที่ห่ำงไกล และโรงเรียนขนำดเล็ก ตำมโครงกำรพิเศษ
(3) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม
สนับสนุน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ในกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินสถำนศึกษำในทุกมิติ
3. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถำนศึกษำทุกประเภทอย่ำงเหมำะสม
และเพียงพอ
เป็นมำตรกำรเพื่อกำรลดควำมเหลื่อมล้ำ และสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงกำรบริกำรกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพ โดยกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำ และ
มัธยมศึกษำ อย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงควำมจำเป็นตำมสภำพพื้นที่
ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถำนศึกษำ จัดหำทุนกำรศึกษำเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขำดแคลน
ทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำอื่นเป็นพิเศษให้เหมำะสมสอดคล้องกับควำมต้องกำร
จำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนินกำร และงบลงทุนให้สถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ
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โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศึกษำ วิเครำะห์ ควำมเหมำะสมของงบประมำณในกำร
สนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำ อย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถำนภำพและพื้นที่
(2) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดทำแผนงบประมำณ
กำรศึกษำอย่ำงอิสระ โดยรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบกำรจัดทำแผนงบประมำณก่อนเสนอ
หน่วยงำนต้นสังกัด
(3) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประสำนควำมร่วมมือกับกองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
เพื่อจัดสรรงบประมำณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขำดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
(4) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สนับสนุน
กระบวนกำรจัดทำแผนงบประมำณ และติดตำม กำกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
และมีควำมโปร่งใส
4. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของ
ผู้เรียน
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบโครงข่ำยสื่อสำร
โทรคมนำคมที่มีประสิทธิภำพ และมีควำมปลอดภัยสูง
(2) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีระบบคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน
(3) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำปรับปรุงพัฒนำห้องเรียนให้เป็น
ห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในกำรจัดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียน
(4) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำ
กำรเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่กำรสร้ำงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
(5) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และ
พัฒนำกำรสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครูอย่ำงเหมำะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(6) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำใช้เทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอน
ทำงไกล เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT)

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำ ศำสตร์ของ
พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประกำรคือ “มีควำมพอประมำณ มีเหตุผล มีภู มิคุ้มกัน” มำเป็นหลัก
ในกำรจัดทำยุทธศำสตร์ช ำติควบคู่กับ กำรนำเป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้ำหมำย มำเป็นกรอบ
แนวคิ ด ที่จ ะผลั ก ดัน ดำเนิ น กำรเพื่อ น ำไปสู่ ก ำรบรรลุ เป้ ำหมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ งยื น ในทุ กมิ ติ ทั้ งมิ ติ ด้ำ นสั ง คม
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้ อม ธรรมำภิบ ำล และควำมเป็นหุ้นส่ ว นควำมร่ว มมือ ระหว่ำงกันทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศอย่ ำ งบู ร ณำกำร โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ เ พื่ อ ให้ ป ระเทศไทย “เป็ น ประเทศพั ฒ นำแล้ ว มี คุ ณ ภำพชี วิ ต และ
สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอำเซียนภำยในปี พ.ศ. 2580”ดังนั้น นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อรองรับ
วิสัยทัศน์ดังกล่ำว จึงได้น้อมนำศำสตร์พระรำชำ หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ
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ที่ ยั่ ง ยื น ทั้ ง 17 เป้ ำ หมำย มำเป็ น หลั ก ในกำรปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร กำรจั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ และกำรจั ด
สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลักกำรดังกล่ำว บนพื้นฐำนควำมเชื่อในกำรเติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำ
จะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต โดยให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลทั้ง 3 ด้ำน ไม่ให้มำกหรือ
น้อยจนเกินไป อันจะนำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง

เป้าประสงค์
1. สถำนศึกษำ นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมด้ำนควำมรู้ กำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภค ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สถำนศึกษำสำมำรถนำเทคโนโลยีมำจัดทำระบบสำรสนเทศกำรเก็บข้อมูลด้ำนควำมรู้ เรื่อง ฉลำก
สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตำมแนวทำง Thailand 4.0
3. สถำนศึกษำมีกำรจัดทำนโยบำยจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
กำรผลิตและบริโภค สู่กำรลดปริมำณคำร์บอนในโรงเรียนคำร์บอนต่ำสู่ชุมชนคำร์บอนต่ำ
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีกำรปรับปรุงและพัฒนำเป็นหน่วยงำน
ต้นแบบสำนักงำนสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่ำงเอื้อหรือสนับสนุนกำรเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน
6. สถำนศึกษำมีนโยบำยส่งเสริมควำมรู้และสร้ำงจิตสำนึกและจัดกำรเรียนรู้กำรผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
1. สถำนศึกษำในสังกัดมีนโยบำยและจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ที่ถูกต้องและสร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้ำนและชุมชน เช่น กำรส่งเสริมอำชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม กำรลดใช้สำรเคมีจำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง ฯลฯ
2. สถำนศึกษำมีกำรนำขยะมำใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงำนเพื่อลดปริมำณขยะและมี
ส่งเสริมกำรคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมำณคำร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรเรื่องกำรจัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วมและกำรนำขยะมำใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. นักเรียนเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ มีกำรขยำยผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้ำนกำร
ลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
5. นักเรียน สถำนศึกษำมีกำรเก็บข้อมูลเปรียบเทียบกำรลดปริมำณคำร์บอนไดออกไซต์ ในกำรดำเนิน
กิจกรรมประจำวันในสถำนศึกษำและที่บ้ำน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ
Paper less
6. ครู มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และดำเนินกำรจัดทำงำนวิจัยด้ำนกำรสร้ำง
สำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
7. ครู และนักเรียนสำมำรถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่ำนกระบวนกำรคิดมำประยุกต์ใช้ในโรงเรียนกำร
จัดกำรเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตำมแนวทำง Thailand 4.0
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8. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกร และสถำนที่ให้เป็น
สำนักงำนสีเขียวต้นแบบมีนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน

มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติกำรเพื่อจัดแนวทำงกำรดำเนินทำงกำรให้องค์ควำมรู้ และสร้ำง
จิตสำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. จัดทำคู่มือและพัฒนำสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
3. พัฒนำวิเครำะห์แผนกำรจัดกำรเรียนและจัดทำหน่วยกำรเรียนรู้ในเรื่องกำรผลิตและบริโภคที่เป็นกับ
สิ่งแวดล้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษำ และพัฒนำระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศกำรเก็บข้อมูลกำรลดก๊ำซที่มีผลต่อปรำกฏกำรณ์ภำวะเรือนกระจก เช่น คำร์บอนไดออกไซด์
ในรูปแบบกำรเปรียบเทียบและกำรลดกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ในกำรดำเนินชีวิตประจำวัน Carbon
emission /Carbon Footprint ในสถำนศึกษำสู่ชุมชน
4. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนำกระบวนกำรรณรงค์ให้มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับสถำนศึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนสีเขียวและสถำนศึกษำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green
office)
5. พัฒนำ ยกระดับสถำนศึกษำนำร่องขยำยผล ส่งสถำนศึกษำต้นแบบด้ำนกำรพัฒนำ ด้ำนกำรผลิต
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น กำรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลำกและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและลดปริมำณขยะในสำนักงำนและสถำนศึกษำ
6. ส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม และบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่อง
กำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ
7. พัฒนำนวัตกรรมโดยใช้กระบวนกำร BBL/PLC และ Decision – Making กำรนำขยะมำใช้ประโยชน์
ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงำนและลดประมำณขยะ กำรบำบัดน้ำเสีย ลดกำรใช้เผำและลดใช้สำรเคมี สู่โรงเรียน
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษำ เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้โรงงำน
อุตสำหกรรม กำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงำนส่งเสริมกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อนำควำมรู้มำประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงำนด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
9. จัดทำระบบนิเทศ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนในสถำนศึกษำทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภำพ
พัฒนำกำรกรอกข้อมูลระบบกำรนิเทศติดตำม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงำนและมอบรำงวัลเกียรติยศ ประชำสัมพันธ์
และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงำนเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรำยงำน

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการศึกษา
นโยบำยด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ เป็นนโยบำยจุดเน้นที่สำคัญ เนื่องจำก
เป็นนโยบำยที่กระจำยอำนำจกำรจัดกำรศึกษำให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำร
และจัดกำรศึกษำ ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป และปรับบทบำทภำรกิจของหน่วยงำนทั้งระดับสำนักงำนทั้งส่วนกลำง และระดับ
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ภูมิภำค โดยปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนทุกระดับตั้งแต่สถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสำนักงำน
ส่วนกลำง ให้มีควำมทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ หน่วยงำน
สำนักงำนเป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ นำเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology Big Data
Technology และ Communication Technology เป็นต้น มำใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนทั้ง
ระบบ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมมัธยัสถ์และเปิดโอกำสให้
ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว

เป้าประสงค์
1. สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำครอบคลุม ด้ำน
กำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงำนให้มีควำมทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม
เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีกระบวนกำร และกำรวิธีงบประมำณด้ำนกำรศึกษำ
เพื่อเพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ พัฒนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มำใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ

ตัวชี้วัด
1. สถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระ
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นหน่วยงำนที่มีควำมทันสมัย
ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพครอบคลุม
ทุกตำบล
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจ ทั้งระบบ
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ
บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศวิชำกำร ผู้เรียน ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัด
7. สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลที่สำมำรถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่ำงๆ นำไปสู่กำรวิเครำะห์
เพื่อวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Big Data Technology)
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8. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุน
ภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ
9. สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ

มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. ให้สถำนศึกษำ หรือ กลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเป็นมำตรกำร
กระจำยอำนำจให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำครอบคลุม
ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป โดย
ดำเนินกำรเป็นรำยสถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำ อำจดำเนินกำรเป็นรำยด้ำนหรือทุกด้ำนได้
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศึกษำ วิเครำะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้ำที่ อำนำจ
และโครงสร้ำงกำรกำกับดูแลของสถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ
(2) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จัดทำแผนปฏิบัติกำรและดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำ
สถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
(3) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนำดเล็ก ให้มีระบบกำรบริหำร
จัดกำรที่หลำกหลำย เช่น กำรบริหำรจัดกำรแบบกลุ่มโรงเรียน กำรสอนแบบบูรณำกำร คละชั้น เป็นต้น
(4) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ยกระดับสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน
ในชุมชน เป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำทักษะอำชีพ และทักษะชีวิต
(5) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ นำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำใช้ในกำรวำงแผนกำร
ปฏิบัติกำรตรวจสอบติดตำมเพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
(6) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำ
รูปแบบกำรระบบบริหำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำให้สถำนศึกษำมีอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
(7) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จัดอบรม พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ
และควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่
(8) สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอำนำจให้อย่ำงเป็นอิสระในกำรบริหำรและ
จัดกำรศึกษำครอบคลุม ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำน
กำรบริหำรงำนทั่วไป โดยดำเนินกำรเป็นรำยสถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำ อำจดำเนินกำรเป็นรำยด้ำนหรือ
ทุกด้ำนได้
(9) สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ เพื่อทำหน้ำที่
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจกำรและกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนมีควำมทันสมัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป็นมำตรกำรในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของสำนักงำนทั้งระบบ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ให้เป็นหน่วยงำนที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ มีควำม
โปร่งใส ปลอดกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) ศึกษำ วิเครำะห์ ปรับปรุง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ให้เป็นหน่วยงำนที่
ทันสมัย มีหน้ำที่ สนับสนุน กำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล สถำนศึกษำ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่
มุ่งเน้นคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรทำงำนตำมหลักกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำนำนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรงำน
(4) สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำยส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขตกลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
(5) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนและพื้นที่
(6) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
(7) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ

บทที่ 4
งบประมาณ/โครงการ
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1. งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563
ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 คาดว่าจะได้รับ
จั ด สรรจากส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารส านั ก งาน ค่ า
สาธารณูป โภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดารโรงเรียนในสั งกัด และการดาเนินงานตามภารกิจกลุ่ มเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รวมจานวน 8,000,000 บาท

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้ดาเนินการจัดทาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณบริหารจัดการสานักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 2 ดังนี้
1. งบบริหารสานักงาน
จานวน 5,000,000
บาท
2. งบตามภารกิจกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จานวน 3,000,000
บาท
รวม

จานวน 8,000,000

บาท

3. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้
จัดทารายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
รายการ
งบประมาณ
ค่าอาหารทาการนอกเวลา
ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
วัสดุสานักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สดุยานพาหนะและขนส่ง
ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษะเครื่องปรับอากาศ
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
ค่าเช่าพื้นที่โฮมเพจ
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์โทรเลข
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ค่าจ้าง รปภ.เขต 2 คน

18 งบตามภารกิจกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

230,000
880,000
350,000
230,000
150,000
530,000
950,000
120,000
74,000
89,000
13,000
860,000
58,000
45,000
85,000
180,000
156,000

3,000,000
8,000,000

หมายเหคุ
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4. สรุปโครงการตามภารกิจกลุ่ม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มต่าง ๆ ได้เสนอโครงการรวมจานวน 32 โครงการ รวมงบประมาณ
จานวน 3,000,000 บาท สรุปได้ดังนี้
1. สรุปงบประมาณและจานวนโครงการแยกเป็นรายกลุ่ม สรุปได้ดังนี้
ที่
1. อานวยการ

กลุม่

2.

ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.
4.
5.
6.
7.

บริหารงานบุคคล
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นโยบายและแผน
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รวม

งบประมาณ จานวนโครงการ
236,870
5
3
407,080
114,700
1
378,700
3
686,700
4
100,240
1
1,201,250
15
3,125,540
32

หมายเหตุ

หมายเหตุงบประมาณที่เกิน 125,540 บาท จะดาเนินการปรับอีกครั้งเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ
2. สรุปชื่อโครงการและงบประมาณแยกเป็นรายกลุ่ม สรุปได้ดังนี้
ที่
กลุ่ม/โครงการ
1. กลุ่มอานวยการ 5 โครงการ จานวน 236,870 บาท
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.
นราธิวาส เขต 2
2. อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office 2563
3. รายงานผลและติดตามผลการดาเนินงานของ สพป.นราธิวาส เขต 2 ผ่าน
ระบบออนไลน์
4. สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
5. ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใน สพป.นราธิวาส เขต 2
2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ 3 โครงการ จานวน 407,080 บาท
1. การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ปี 2563
2. พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา
3. การอบรมพัฒนานวัตกรรมระบบสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

งบประมาณ

หมายเหตุ

125,650
53,520
17,700
40,000
0.00 ไม่ใช้
งบประมาณ
25,510
312,000
69,570
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3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 โครงการ จานวน 114,700 บาท
1. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี 2563

114,700

4. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 โครงการ จานวน 378,700
บาท
1. สนทนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน พัฒนาคน (PLC)
2. คัดเลือกรางวัลเพื่อให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจาปี 2563
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด สพป.นธ เขต 2

19,400
41,300
318,000 รองบสิ้นปี

5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 โครงการ จานวน 686,700 บาท
1. ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
2. แข่งขันฟุตบอล 9 คน ต้านภัยยาเสพติด “นรา 2 คัพ”
3. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา
4. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งการดาเนินงานสภานักเรียน
6 กลุ่มนโยบายและแผน 1 โครงการ จานวน 100,240 บาท
1. รายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
7. กลุ่มนิเทศติดตาม 15 โครงการ จานวน 1,201,250 บาท
1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
2. พัฒนาศักยภาพด้านการวัดผลและประเมินผล
3. เปิดบ้านคณิตศาสตร์พัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียน (Open Class)
4. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
5. พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
7. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
8. โครงการนิเทศ บูรณาการและนิเทศสัญจรโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
9. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.นธ. 2
10. พัฒ นาศักยภาพครู ผู้ ส อนวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการจั ด
กระบวนการเรียนรู้วิทยาการคานวณ ( Computing Science )
11. นิเทศ ติดตามจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อ
ยกระดับ การศึกษาสู่คุณภาพ Thailand 4.0 ตามหลัก “ศาสตร์พระราชา”
ที่ยั่งยืน
12. ค่ายภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจาปี
งบประมาณ 2563

600,000
20,000
30,000
36,700
100,240
70,000
116,200
205,900
74,200
128,200
55,620
53,680
37,500
35,060
43,500
112,810
86,800
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13. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เน้น
ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์
14. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอิสลามศึกษาในการสร้างข้อสอบตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ 2563
15. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลและใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้
รวมทั้งหมด 31 โครงการ

43,500
54,200
84,080
3,125,540

5. รายละเอียดโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มต่าง ๆ ได้เสนอโครงการรวมจานวน 32 โครงการ รวมงบประมาณ
จานวน 3,125,540 บาท สรุปรายละเอียยดโครงการแต่ละกลุ่ม ดังนี้
5.1 กลุ่มอานวยการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มอานวยได้เสนอโครงการจานวน 5 โครงการ รวมงบประมาณ
จานวน 236,870 บาท โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้
ที.่
โครงการ
งบประมาณ หมายเหตุ
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส
125,650
เขต 2
2. อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office 2563
53,520
3. รายงานผลและติดตามผลการดาเนินงานของ สพป.นราธิวาส เขต 2 ผ่านระบบ
ออนไลน์
17,700
4. สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
40,000
5. ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไม่ใช้ งปม.
ใน สพป.นราธิวาส เขต 2
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โครงการที่ 1
โครงการ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
สนองนโยบายสพฐ. นโยบายด้านที่ 5
เป้าประสงค์ข้อที่ 1
ตัวชี้วัดข้อที่ 2
สนองนโยบาย สพป.นราธิวาส เขต 2
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6
เป้าประสงค์ข้อที่ 4
ตัวชี้วัดข้อที่ 4
สนองมาตรฐาน สพป.นราธิวาส 2
มฐ.ที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ประเด็นพิจารณาข้อที่ 1 และ 4
สนองคารับรอง
KRS ตัวชี้วัดที่ ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรัชนี มณีรัตนโชติ / นางอรนลิน จันทร์ทอง
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นหน่วยงานการศึกษาที่จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่โรงเรียนในพื้นที่ 5 อาเภอ จานวน 117 โรงเรียน และได้จัดตั้งศูนย์
เครือข่ายสาถานศึกษา 16 ศูนย์ และศูนย์เครือข่ายอาเภอ 5 อาเภอ เพื่อให้ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสามารถ
ขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็ น กลยุทธ์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้ แก่
ผู้บริ หารสถานศึกษา ได้มีโอกาสรั บทราบนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ความเคลื่ อนไหวทางด้านการจัด
การศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในสังกัดด้วย ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวกลุ่มอานวยการได้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญ จึงได้ดาเนินการจัดทาโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบนโยบายต่างๆ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความคืบหน้า
ของการจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.2 เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความคิดริเริ่มสรร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนาไปสู่การพัฒนาการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างกระบวนการ
การทางานเป็นทีม
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2.3 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
3. เป้าหมาย
กิจกรรมที่ 1 ประชุมประจาเดือนผู้บริหาสถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จานวน 117 คน
3.1.2 ผู้บริหารการศึกษา / ผู้อานวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ จานวน 23 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสานักงานฯ ได้รับทราบนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติและข้อราชการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารหารศึกษาและนาไปสู่การ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมประธานศูนย์อาเภอและประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ประธานศูนย์อาเภอ 5 อาเภอ /ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 16 ศูนย์ จานวน 21 คน
3.1.2 ผู้บริหารการศึกษา / ผู้อานวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ จานวน 14 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหารการศึกษา ประธานศูนย์เครือข่ายอาเภอ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา และ
เจ้าหน้าที่ในสานักงานฯ ได้รับทราบนโยบาย กฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติและข้อราชการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการบริหารหารศึกษาและนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมประจาเดือนผู้ 1 ตุลาคม 2562 –
บริหาสถานศึกษาในสังกัด สพป.
30 กันยายน 2563
นราธิวาส เขต 2
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. เสนออนุมัติโครงการ
2. จัดทาเอกสารการประชุม
3. ดาเนินการประชุมประจาเดือน
4. รายงานการประชุมประจาเดือน

สถานที่
โรงแรมในเขต
เทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก

ผู้รับผิดชอบ
นางรัชนี
มณีรัตนโชติ
นางอรนลิน
จันทร์ทอง

กิจกรรมที่ 2 ประชุมประธานศูนย์ 1 ตุลาคม 2562 –
อาเภอและประธานศูนย์เครือข่าย
30 กันยายน 2563
สถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส
เขต 2
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. เสนออนุมัติโครงการ
2. จัดทาเอกสารการประชุม
3. ดาเนินการประชุมประจาเดือน
4. รายงานการประชุมประจาเดือน

สพป.นราธิวาส
เขต 2

นางรัชนี
มณีรัตนโชติ
นางอรนลิน
จันทร์ทอง
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 125,650 บาท ดังนี้
ที่

1.

2.

กิจกรรม/รายการ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมประจาเดือนผู้
บริหาสถานศึกษาในสังกัด สพป.
นราธิวาส เขต 2 จานวน 117 คน และ
ผู้บริหารการศึกษา / ผอ.กลุ่ม และ
เจ้าหน้าที่ จานวน 23 คน รวม
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 140 คน
กาหนดประชุมจานวน 3 ครั้ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 6 มื้อๆ ละ 50 บาท จานวน
140 คน
1.2 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 2
มื้อๆ ละ 250 บาท จานวน 140 คน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมประธานศูนย์
เครือข่ายอาเภอและประธานศูนย์
เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด สพป.
นราธิวาส เขต 2 จานวน 21 คน และ
ผู้บริหารการศึกษา / ผอ.กลุ่ม และ
เจ้าหน้าที่ จานวน 14 คน รวม
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 35 คน
กาหนดประชุมจานวน 3 ครั้ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 6 มื้อ ๆ ละ 30 บาท จานวน
35 คน
2.2 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 3
มื้อๆ ละ 70 บาท จานวน 35 คน
รวม

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย

วัสดุ

-

42,000

-

42,000

-

70,000

-

70,000

-

6,300

-

6,300

-

7,350

-

7,350

-

125,650

-

125,650

รวม
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้
- สอบถามจาก - สังเกตการณ์
กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมที่ 1
1. เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จานวน 117 คน
3.1.2 ผู้บริหารการศึกษา/ผู้อานวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ จานวน 23 คน
2. เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสานักงานฯ
ได้รับทราบนโยบาย กฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติและข้อราชการอื่น ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารหารศึกษาและนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กิจกรรมที่ 2
- สอบถามจาก
1. เชิงปริมาณ
กลุม่ เป้าหมาย
3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จานวน 21 คน
3.1.2 ผู้บริหารการศึกษา/ผู้อานวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ จานวน 14 คน
2. เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารการศึกษา ประธานศูนย์เครือข่ายอาเภอ ประธานศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสานักงานฯ ได้รับทราบนโยบาย ระเบียบแนว
ปฏิบัติและข้อราชการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารหารศึกษาและ
นาไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการ
ทางานร่วมกันเป็นทีม

- สังเกตการณ์

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้รับทราบนโยบาย ข้อกฎหมายต่าง ๆ และความคืบหน้าของการจัด
การศึกษาและสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 2 ต่อไป
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โครงการที่ 2
โครงการ
อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office ๒๕๖๓
สนองนโยบายสพฐ. นโยบายด้านที่ 6 ด้านปรับสมดุจและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ข้อที่ 2.4
ตัวชี้วัดข้อที่ 3.2
สนองนโยบาย สพป.นราธิวาส เขต 2
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6
เป้าประสงค์ข้อที่ 4
ตัวชี้วัดข้อที่ 1
สนองมาตรฐาน สพป.นราธิวาส เขต 2
มาตรฐาน.ที่ 1 : การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณาข้อที่ 6 การนาผลการดาเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
สนองคารับรอง
KRS ตัวชี้วัดที่
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบัณฑิต วุฒิศาสน์
ระยะเวลาดาเนินการ ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ตระหนักถึงประโยชน์และความสาคัญ
ในการนาระบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office 2563 นามาใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
สานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามาใช้ในด้านการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
พัฒนาระบบรองรับการปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เพื่อการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ตอบสนองกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสามารถใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office 2563 อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อลดขั้นตอนการรับ-ส่งหนังสือราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษา รวดเร็ว ถูกต้อง
และประหยัดเวลา เพื่อเป็นสานักงานนาไร้กระดาษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อ
การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ธุรการโรงเรียนในสังกัด
3.1.2 บุคลากรใน สพป.นราธิวาส เขต 2
รวม

จานวน
จานวน
จานวน

117 คน
89 คน
206 คน
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สามารถใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ My Office 2563 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1 เสนออนุมัติโครงการ
2 แต่งตั้งคณะทางาน
3 ประชุมคณะทางาน
4 จัดอบรมระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ My Office 2563
1.5 ประเมินผล/รายงานผล

ระยะเวลาดาเนินงาน

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

30 พ.ย.2562
1 ธ.ค.2562
11 ธ.ค.2562
23–25 ธ.ค.2562
ม.ค.2563

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 53,520 บาท ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

กิจกรรมที่ 1
การพัฒนาระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (My Office 2563) ณ
สพป.สงขลา เขต 2 อาเภอหาดใหญ่ จ.
สงขลา จานวน 3 คน
โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
-ค่าที่พัก จานวน 2 ห้องๆ ละ 1,200
บาท จานวน 2 คืน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 3 คนๆ ละ 240
บาท จานวน 2 วัน
-ค่าน้ามันเชื้อเพลิง

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย

วัสดุ

รวม

4,800

4,800

3,000

1,440
3,000

7,020

7,020

8,190

8,190

1,440

กิจกรรมที่ 2

ดาเนินการอบรมระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ My Office 2563
จานวน 2 รุ่น ดังนี้
- รุ่นที่ 1 ธุรการโรงเรียนในสังกัด
จานวน 117 คน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
117 x 30 x 2
-ค่าอาหารกลางวัน
117 x 70 x 1
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- รุ่นที่ 2 บุคลากรใน สพป.นราธิวาส
เขต 2 จานวน 89 คน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
89 x 30 x 2
-ค่าอาหารกลางวัน
89 x 70 x 1
ค่าวิทยากร
ชั่วโมงละ 600 บาท x 12 ชั่วโมง
ค่าวัสดุ

5,340

5,340

6,230

6,230

7,200

7,200

206 เล่มๆ ละ 50 บาท
รวม

8,640

34,580

10,300
10,300

10,300
53,520

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละผู้บริหารการศึกษาและ
บุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งบุคลากร
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ My Office 2563 ได้
อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบงาน
สารบรรณสานักนายกรัฐมนตรี ได้
อย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ราชการ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สามารถใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ My Office 2563 ดาเนินการ รับ – ส่ง หนังสือราชการ ได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สามารถติดต่อประสานงาน
กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สะดวก รวดเร็ว มากขึ้น
7.2 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถใช้งานระบบ My Office 2563
7.3 ลดขั้นตอนการรับส่งหนังสือราชการของสานักงานเขตพื้นที่กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นสานักงานนา
ไร้กระดาษ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

62

โครงการที่ 3
โครงการ

โครงการรายงานผลและติดตามผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ผ่านระบบออนไลน์
สนองนโยบายสพฐ. นโยบายด้านที่ 5
เป้าประสงค์ขอ้ ที่ 1
ตัวชี้วัดข้อที่ 1 และ 2
สนองนโยบาย สพป.นราธิวาส เขต 2
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6
เป้าประสงค์ข้อที่ 4
ตัวชี้วัดข้อที่ 1 และ 2
สนองมาตรฐาน สพป.นราธิวาส 2
มฐ.ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1
สนองคารับรอง
KRS ตัวชี้วัดที่ ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรัชนี มณีรัตนโชติ / นางอรนลิน จันทร์ทอง
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ส่วนราชการมีการปรับปรุงและยกระดับ
คุณภาพการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจึงต้องมีการดาเนินงานตาม
แผนงานโครงการที่สอดรับกับนโยบายที่สาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศไปสู่การ
ปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการรายงานผลและติดตามผลการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ผ่านระบบออนไลน์ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบจัดทาการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทา
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.2 เพื่อให้รายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ อย่างเป็นระบบและ
ดาเนินการได้ตามรอบระยะเวลากาหนด
2.3 เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่พึงพอใจ
2.4 เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และเกิดผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรม
มีข้อมูลและสารสนเทศประกอบการบริหารและการจัดการศึกษา
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3. เป้าหมาย
กิจกรรมที่ 1 ประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้รับผิดชอบจัดทาการประเมินส่วนราชการตัวชี้วัดฯ จานวน 45 คน
3.1.2 ผอ. / ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม จานวน 11 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้รับผิดชอบการจัดทาการประเมินส่วนราชการตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ระดับ สพป.นราธิวาส เขต 2 สามารถจัดทาบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
กิจกรรมที่ 2 ประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพ.ศ.2560 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการติดตามมาตรฐานสานักงานเขตฯ จานวน 30 คน
3.1.2 ผอ. / ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม จานวน 11 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้รับผิดชอบการรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. เสนอโครงการ
2. ประชุมชี้แจง
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
4. ดาเนินการประชุมผู้รับผิดชอบ
5. ประเมินผล/รายงานผล

ระยะเวลาดาเนินงาน

ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562
มีนาคม 2563
มีนาคม 2563
มีนาคม , กันยายน 2563
พฤศจิกายน 2563

สถานที่
สพป.นราธิวาส
เขต 2

ผู้รับผิดชอบ
นางรัชนี
มณีรัตนโชติ
นางอรนลิน
จันทร์ทอง
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กิจกรรมที่ 2 ประชุมการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและจัด
การศึกษาตามมาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพ.ศ.2560 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. เสนออนุมัติโครงการ
1 ตุลาคม 2562 –
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
30 กันยายน 2563
3. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ
มอบหมายผู้รับผิดชอบฯ
4. ประชุมผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลฯ ตามมาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560
5. ติดตามและประเมินตนเอง
6. การจัดทารายละเอียดการ
ประเมินตนเอง

สพป.นราธิวาส
เขต 2

นางรัชนี
มณีรัตนโชติ
นางอรนลิน
จันทร์ทอง

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 17,700 บาท ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

1.

กิจกรรมที่ 1 ประชุมการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน 3 ครั้ง ค่าใช้จ่ายดังนี้
ประชุมมอบหมายกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30
บาท x 1มื้อ x 15 คน)
ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
รายงานผลรอบที่ 1 (รอบ 6 เดือน)
1. ค่าอาหารกลางวัน (70 บาท x 1
มื้อ x 45 คน)
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30
บาท x 1มื้อ x 45 คน)
รายงานผลรอบที่ 2 (รอบ 12 เดือน)
1. ค่าอาหารกลางวัน (70 บาท x 1
มื้อ x 45 คน)

เงินงบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย

วัสดุ

รวม

-

450

-

450

-

3,150

-

3,150

-

1,350

-

1,350

-

3,150

3,150
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2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30
บาท x 1มื้อ x 45 คน)
2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพ.ศ.2560 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 3 ครั้ง
ค่าใช้จ่ายดังนี้
ประชุมมอบหมายกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30
บาท x 1 มื้อ x 15 คน)
ประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เครื่องดื่ม (30 บาท x 2 มื้อ x 30 คน)
2. ค่าอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม (70
บาท x 1 มื้อ x 30 คน)
ประชุมติดตามการรายงานผลของ
ผู้รับผิดชอบ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เครื่องดื่ม (30 บาท x 2 มื้อ x 30 คน)
2. ค่าอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม (70
บาท x 1 มื้อ x 30 คน)
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

1,350

1,350

-

450

-

450

-

1,800

-

1,800

-

2,100

-

2,100

-

1,800

-

1,800

-

2,100
17,700

-

2,100
17,700

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. เชิงปริมาณ
1.1 ผู้รับผิดชอบจัดทาการประเมินส่วนราชการตัวชี้วัดฯ จานวน 45 คน
1.2 ผอ. / ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม จานวน 11 คน
2. เชิงคุณภาพ
- ผู้รับผิดชอบการจัดทาการประเมินส่วนราชการตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับ สพป.นราธิวาส เขต 2
สามารถจัดทาบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
กิจกรรมที่ 2 ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ.2560 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้
- สอบถามจาก - สังเกตการณ์
กลุ่มเป้าหมาย

- สอบถามจาก
กลุ่มเป้าหมาย

- สังเกตการณ์
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1. เชิงปริมาณ
- ผอ. / ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ จานวน 30 คน
2. เชิงคุณภาพ
- ผู้รับผิดชอบการรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารและจัด
การศึกษาตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถดาเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้รับผิดชอบการจัดทาการประเมินส่วนราชการตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ที่มา ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและมีทักษะในการจัดทาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
7.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สามารถดาเนินการบริหารจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการขับเคลื่อนนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีผลการประเมินในระดับที่น่าพึงพอใจ
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โครงการที่ 4
โครงการ
สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สนองนโยบายสพฐ. นโยบายที่ 6
เป้าประสงค์ 2.4
ตัวชี้วัดข้อที่ 3.2
สนองนโยบาย สพป.นราธิวาส เขต 2
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6
เป้าประสงค์ข้อที่ 2
สนองมาตรฐาน สพป.นราธิวาส 2
มฐ.ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1
สนองคารับรอง
KRS ตัวชี้วัดที่
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางรัชนี มณีรัตนโชติ 2.นางบุญศรี รักการงาน
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การประชาสัมพันธ์เป็นงานสื่อสัมพันธ์ที่มีความสาคัญและมีค่าต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้การ
ดาเนินงานและผลงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด
ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งในสังกัดและนอกสังกัด เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง เกิดความเชื่อมั่นและได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนและองค์กรอื่น ก่อให้เกิดการยอมรับ
และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
มีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง และความถูกต้องผ่านสื่อและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่
เหมาะสม เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนั้น การสร้างความสัมพันธ์
กับสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง การอบรมพัฒนาให้ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์แก่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์
ของสถานศึกษาและกลุ่มงานต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อทุกแขนง และจัดระบบข้อมูลข่าวสารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 และสถานศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน จึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่จะทาให้
การดาเนินงานและผลงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด
ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ และ สื่อมวลชนทุกแขนง .
2.2 .เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
และสถานศึกษามีความรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น และสามารถนาไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อให้การดาเนินงานกิจกรรม/โครงการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต
2 และสถานศึกษาได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกแขนง
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2.4 เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีระบบการให้ข้อมูลข่าวสารที่มี
ประสิทธิภาพ
2.5 เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 2 และสถานศึกษาให้ประชาชนได้รับทราบ เกิดการยอมรับและสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2และสถานศึกษาในสังกัด จานวน 117
แห่ง /สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จานวน 117 คน และคณะครูได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
3.1.3 ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และ
เจ้าหน้าที่ จานวน 90 คน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2และสถานศึกษาในสังกัดดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่ในสานักงานฯได้รับทราบ
แนวนโยบาย กฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติ/ข้อราชการอื่น รวมทั้งกิจกรรมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษาและนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้องรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อ
วิทยุกระจายเสียง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.เสนอโครงการ
2.ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง
3.ประสานสถานีวิทยุ
4.ดาเนินการ
5.ประเมินผล/รายงานผล
กิจกรรมที่ 2 ผลิตวีทีอาร์ประชาสัมพันธ์
1.เสนอโครงการ
2.ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง
3.ประสานผู้ประกอบการ
4.ดาเนินการ
5.ประเมินผล/รายงานผล
กิจกรรมที่ 3 การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียวมีเดีย
เฟสบุ๊คแฟนเพจ

ระยะเวลาดาเนินงาน
สถานที่
ตุลาคม 2562สถานี
กันยายน 2563
วิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยสุ
ไหงปาดี

ผู้รับผิดชอบ
1.นางรัชนี
มณีรัตนโชติ
2.นางบุญศรี
รักการงาน

มกราคม 2563เมษายน 2563

สพป.นราธิวาส
เขต 2

1.นางรัชนี
มณีรัตนโชติ
2.นางบุญศรี
รักการงาน

ตุลาคม 2562กันยายน 2563

สพป.นราธิวาส
เขต 2

1.นางรัชนี
มณีรัตนโชติ
2.นางบุญศรี
รักการงาน
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 40,000 บาท ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมที่ 1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง
1.1ค่าสื่อวิทยุกระจายเสียง จานวน 2
ครั้ง/สัปดาห์ รวม 12 เดือน จานวน 96
ครั้ง มีค่าใช้จ่าย เดือนละ 2,500 บาท
กิจกรรมที่ 2 ผลิตวีทีอาร์ประชาสัมพันธ์
เป้าหมาย
4.1 ค่าจ้างผลิตวีทีอาร์ความยาว 10
นาที ราคานาทีละ 1,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านโซเชียวมีเดีย เฟสบุ๊คแฟนเพจ
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

เงินงบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
30,000
-

30,000

10,000

10,000

รวม

ไม่ต้องใช้
งบประมาณ
40,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา และ สอบถามจากกลุ่มเป้าหมาย -สังเกตการณ์
ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นหารศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 รวมถึงหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สถานศึกษา หน่วยงาน และสื่อมวลชนทุก
แขนง มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน นาไปสู่ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
7.2 ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และ
สถานศึกษามีความรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ สามารถนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.3 สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และ
สถานศึกษาอย่างกว้างขวงมากขึ้น
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โครงการที่ 5
โครงการ

ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน สพป.นราธิวาส เขต 2
สนองนโยบายสพฐ. นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา
สนองนโยบาย สพป.นราธิวาส เขต 2
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
สนองมาตรฐาน สพป.นราธิวาส 2
มฐ.ที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4
สนองคารับรอง
KRS ตัวชี้วัดที่ ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางรัชนี มณีรัตนโชติ 2. นางสาวกวินนาถ มณีราช
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่อง
ดาเนินการทางด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ ที่บุคลากรทุกคนควรจะได้รับ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้แก่บุคลากรใน
สานักงาน
ดังนั้น กลุ่มอานวยการ ได้จัดโครงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประจาปีงบประมาณ 2563 เป็นสวัสดิการและสวัสดิภาพที่มีความสาคัญ
ต่อบุคลากร เพื่อเป็นกาลังใจสาคัญในการปฏิบัติงานในองค์กร และพัฒนาสานักงานให้เกิดประสิทธิภาพ จึงจาเป็นที่
จะต้องสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน และเพื่อสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในสานักงาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนรู้จักการทางานเป็นทีม มีความสามัคคี คิดแก้ปัญหาร่วมกันได้
2.2 เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้บุคลากรในยามเจ็บป่วย หรือโอกาสต่างๆ
2.3 เพื่อแสดงถึงความห่วงใยในสุขภาพพลานามัยของบุคลากรทุกคน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
บุคลากรของ สพป.นราธิวาส เขต 2 จานวน 85 คน
เชิงคุณภาพ
บุคลากรของ สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้รับขวัญกาลังใจมีสวัสดิการดูแล เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย มีความ
สามัคคี และมีคุณธรรม จริยธรรม
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4. กิจกรรม/การดาเนินงาน/งบประมาณ ดังนี้
ที่
กิจกรรม
1. กิจกรรมออกกาลังกายทุกวันพุธ
ประจาปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
- การเต้นแอโรบิค เต้นบาสโลบ
ตะกร้อ ทุกวันพุธ
- ฟุตบอลสัมพันธ์ ทุกวันพุธ

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม 2562
ถึง
กันยายน 2563

สถานที่
สพป.นธ.2

ผู้รับผิดชอบ
1. นางรัชนี
มณีรัตนโชติ
2. น.ส.กวินนาถ
มณีราช

2. กิจกรรมห่วงใย-สร้างขวัญกาลังใจ
บุคลากร สพป.นราธิวาสเขต 2 ดังนี้
- มอบกระเช้า
- เยี่ยมหลาน
- สุขสันต์วันเกิด
- พวงหรีด/เงินสด
แสดงความอาลัย
- เงินกู้สวัสดิการ ๕,๐๐๐ บาท/ต่อราย
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณทั้งสิ้น จานวน - บาท
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ร้อยละบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่ - สัมภาษณ์
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ที่
ได้รับสิทธิ์และเข้าร่วมโครงการ รับสวัสดิการ
สวัสดิภาพ ตามความคาดหวังทุกคน

เครื่องมือที่ใช้

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ทุกคน ได้ออกกาลังกายและได้เล่น
กีฬาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
2. บุคลากรของในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ทุกคน ได้รู้จักการทางาน
เป็นทีม มีความรัก สร้างความสามัคคี คิดแก้ปัญหาร่วมกันได้
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5.2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มส่งเสริมทางไกลได้เสนอโครงการจานวน 3 โครงการ รวม
งบประมาณจานวน 407,080 บาท โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้
ที.่
โครงการ
1. การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี
การศึกษา 2563
2. พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา
3. การอบรมพัฒนานวัตกรรมระบบสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

งบประมาณ หมายเหตุ
25,510
312,000
69,570
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โครงการที่ 1
โครงการ
การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
สนองนโยบาย สพฐ.
นโยบายด้านที่ 6
เป้าประสงค์ข้อที่ 3
ตัวชี้วัดข้อที่ (6) และ (7)
สนองกลยุทธ์ สพป.นราธิวาส เขต 2
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6
เป้าประสงค์ข้อที่ 7
สนองมาตรฐาน สพป.นราธิวาส เขต 2
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ประเด็นการพิจารณาข้อที่ 2
สนองคารับรอง
KRS ตัวชีว้ ัดที่ 4.1 การพัฒนานวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายขวัญชัย สมสิน
2. น.ส.ฮาปือเสาะ หวังมะ
3. น.ส.ปักษธร บุญจุน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน - 30 กันยายน 2563
---------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล (Data Management Center : DMC) ในทุกปี เพื่อให้จัดเก็บข้อมูลโรงเรียน และนักเรียนรายบุคคล
ของสถานศึกษาในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดทาฐานข้อมูล
ในรูปแบบเดียวกันเพื่อสามารถนามาเชื่อมโยงกับโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนประเภทต่าง ๆ เช่น ระบบคัดกรองนักเรียน ระบบ School MIS, ระบบงานทะเบียนวัดผล SGS นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านจัดข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ของโรงเรียน (DMC, E-MIS, EFA)
การวางแผนการจัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรม ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการบันทึก
ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นระบบและถูกต้อง นามาใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการวิเคราะห์ วางแผน
การจัดสรรงบประมาณและการบริหารจัดการ ของโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 2 และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารสนเทศ
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จึงได้
จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 นี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรที่ทาหน้าที่จัดเก็บข้อมูลในระดับสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด
มีข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 เพื่อใช้สาหรับการเผยแพร่ข้อมูล และใช้สาหรับการบริหารจัดการ
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อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3. เพื่อจะใช้เป็นข้อมูลฐานข้อมูลสาคัญ สาหรับการจัดสรรงบประมาณประจาปี ที่มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และชัดเจน เกิดผลดีต่อทางราชการ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้รับผิดชอบการจัดทาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด แห่งละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 117 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1. บุคลากรที่ทาหน้าที่จัดเก็บข้อมูลในระดับโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ และสามารถดาเนินการจัดทาข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3.2.2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด
มีข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 ใช้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริม
1 เสนอโครงการฯและอนุมัติ
1. นายขวัญชัย
การศึ
ก
ษาทางไกล
โครงการฯ
1 – 10 เมษายน 2563
สมสิน
เทคโนโลยี
ส
ารสนเทศ
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการฯ 4 - 6 พฤษภาคม 2563
2. น.ส.ฮาปือเสาะ
และการสือ่ สาร
3 ประชุมคณะทางานฯ
8 พฤษภาคม 2563
หวังมะ
และ
4 ดาเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ
3. น.ส.ปักษธร
ห้องประชุมรวงผึ้ง
- จัดอบรมพัฒนาบุคลากร
บุญจุน
สพป.นราธิวาส เขต 2
ระดับโรงเรียน
29 พฤษภาคม 2563
- จัดทารายงานเอกสารข้อมูล
11 มิถุนายน ถึงวันที่
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563
15 กรกฎาคม 2563
5 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
ภายในวันที่
การดาเนินงาน
30 กันยายน 2563
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จานวน 25,510 บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

พัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ จัดอบรม
ผู้รับผิดชอบจัดทาข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน
จานวน 117 คน และ คณะทางาน 10 คน รวม 127
คน ระยะเวลา 1 วัน มีความใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(127 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน (127 คน x 70 บาท)
2 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดทารายงานผล
- ค่าจัดทาเอกสารข้อมูลสารสนเทศปี 2562
จานวน 15 เล่ม ๆ ละ 300 บาท (300 x 15)
3 ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับการจัดอบรม
รวมงบประมาณ

ค่า
ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ค่า
ค่าวัสดุ
ใช้สอย

รวม

1

-

7,620

-

7,620

-

8,890

-

8,890

4,500

-

4,500

-

4,500
21,010 4,500

4,500
25,010

หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- สพป.และโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาทุกโรงเรียน
- ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้
ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา

วิธีการประเมิน
การรายงานข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้
แบบรายงาน

การทดสอบ

แบบทดสอบ

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด มีระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษา ที่ถูกต้องครบถ้วน ใช้ในการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป
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โครงการที่ 2
โครงการ

พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายด้านที่ 6
เป้าประสงค์ข้อที่ 5
ตัวชี้วัดข้อที่ (3) (7) (8) และ (9)
สนองนโยบาย สพป.นราธิวาส เขต 2
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6
เป้าประสงค์ข้อที่ 7
สนองมาตรฐาน สพป.นราธิวาส เขต 2
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ประเด็นการพิจารณาข้อที่ 2
สนองคารับรอง
KRS ตัวชี้วัดที่ 4.1 การพัฒนานวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายขวัญชัย สมสิน
2. น.ส.ฮาปือเสาะ หวังมะ
3. น.ส.ปักษธร บุญจุน
ระยะเวลาดาเนินการ
22 พฤศจิกายน 2562 – 30 กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารองค์กรจาเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ดี
เป็นปัจจุบันเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อลดความเสี่ยงในการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างกว้างขวางและเป็นจานวนมาก และระบบการทางานส่วนใหญ่เชื่อมต่อด้วย
Computer ผ่านระบบเครือข่าย Internet ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลร่วมกัน ส่งผลให้
มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และมีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของสานักงานให้เกิด
ความทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว ระบบสานักงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากใช้แรงงานมาใช้อุปกรณ์
ทางเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อช่วยในการทางานด้านการประมวลผลข้อมูล (Data processing) ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการจนถึงระดับบริหาร เนื่องจากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ลดขั้นตอน ลดความซ้าซ้อน
ของการทางาน ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สะดวกและรวดเร็ว สามารถปฏิบัติงานได้ไม่จากัด
ทั้งในเรื่องของสถานที่ เวลา มีความทันสมัย และเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการที่รวดเร็วตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการตัดสินใจ
ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดจานวน 117 แห่ง จาเป็นต้องอาศัยระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++ : Area Management Support System) เพื่อใช้ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และระบบสนับสนุนบริหารจัดการของสถานศึกษา (SMSS : School Management Support
System) บนฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Big Data) เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการตัดสินใจ สาหรับ
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การจัดการศึกษาในทุกด้าน ทั้งด้านการบริหาร การบริการ และการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง
และมีข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานและสถานศึกษาในการบริหารจัดการ ตลอดจน เป็นการสนองนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับการบริหารงานของหน่วยงานทั้ง 4 ด้าน คือ
1. ด้านบริหารทั่วไป
2. ด้านบริหารงบประมาณ
3. ด้านบริหารงานบุคคล
4. ด้านบริหารวิชาการ
ทั้งนี้ จากเหตุผลดังกล่าว กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อเป็นการ
พัฒนาข้อมูลระบบและเกิดประโยชน์ที่ดีต่อองค์กรตลอดไป
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++)
และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา (SMSS)
2.2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Big Data) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาขององค์กร
3. เป้าหมาย
3.1. เชิงปริมาณ
3.1.1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบด้านวิชาการ ครูผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ
ครูผู้รับผิดชอบด้านบริหารงานทั่วไป ครูผู้รับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียน
จานวน 702 คน
3.1.2. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 / รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ผู้อานวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในสานักงานฯ
จานวน 87 คน
3.2. เชิงคุณภาพ
3.2.1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีการจัดทาระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++ : Area Management Support System)
บนฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา หรือ Big Data ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
3.2.2. สถานศึกษาในสังกัด จานวน 117 แห่ง มีการจัดทาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา (SMSS : School Management Support System) บนฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
(Big Data) ทีถ่ ูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
22 พ.ย. 2562

2

แต่งตั้งคณะทางานตามโครงการ

26 พ.ย. 2562

3

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานครู
และบุคลากร และข้อมูลนักเรียน
4 กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมการใช้งานเรื่อง
การบริหารงานวิชาการ (ระบบทดสอบการศึกษา)
ให้กับโรงเรียนในสังกัด จานวน 117 แห่ง
5 กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมการใช้งานเรื่อง
การบริหารงานวิชาการ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
ให้กับโรงเรียนในสังกัด จานวน 117 แห่ง
6 กิจกรรมที่ 4 จัดอบรมการใช้งานเรื่อง
การบริหารงานวิชาการ (นักเรียนพิเศษ)
ให้กับโรงเรียนในสังกัด จานวน 117 แห่ง
7 กิจกรรมที่ 5 จัดอบรมการใช้งานเรื่อง
การบริหารงานวิชาการ (สิทธิและโอกาส
ทางการศึกษา) ให้กับโรงเรียนในสังกัด
จานวน 117 แห่ง
8 กิจกรรมที่ 6 จัดอบรมการใช้งานเรื่องการ
บริหารงานวิชาการ (นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล) ให้กับโรงเรียนในสังกัด
จานวน 117 แห่ง
9 กิจกรรมที่ 7 จัดอบรมการใช้งานเรื่อง
การบริหารงบประมาณ (การวางแผน)
ให้กับโรงเรียนในสังกัด จานวน 117 แห่ง
10 กิจกรรมที่ 8 จัดอบรมการใช้งานเรื่อง
การบริหารงบประมาณ (การเงินและบัญชี)
ให้กับโรงเรียนในสังกัด จานวน 117 แห่ง
11 กิจกรรมที่ 9 จัดอบรมการใช้งานเรื่อง
การบริหารงบประมาณ (ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง)
ให้กับโรงเรียนในสังกัด จานวน 117 แห่ง

30 พ.ย. 1 ธ.ค. 2562
7 – 8 ธันวาคม
2563
18 ม.ค. 2563
7 ก.พ. 2563
10 ก.พ. 2563

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
กลุ่ม
นายขวัญชัย
ส่งเสริม
สมสิน
การศึกษา
นายขวัญชัย
ทางไกลฯ
สมสิน
และ
นายบัณฑิต
ห้องประชุม
วุฒิศาสน์
รวงผึ้ง (ชั้น 3) น.ส.อาไพพร
สพป.
นาคแก้ว
นราธิวาส
เขต 2
น.ส.อาไพพร
นาคแก้ว
นางรดา
ธรรมพูน
พิสัย
นายธีระพล
เพ็ชรนิล

12 ก.พ. 2563

นายลาภวัต
บุญธรรม

13 ก.พ.2563

น.ส.ศิริพันธ์
บุญชูช่วย

14 ก.พ.2563

น.ส.ชื่นนภา
รัตนสกุล

15 ก.พ.2563

นางสุภาวดี
ลายขวะ
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน (ต่อ)
ที่
กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
25 – 26
ก.พ. 2563

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
12 กิจกรรมที่ 10 จัดอบรมการใช้งานเรื่อง
ห้องประชุม นายขวัญชัย
การบริหารงานทั่วไป (SMSS) ให้กับโรงเรียน
รวงผึ้ง (ชั้น 3)
สมสิน
ในสังกัด จานวน 117 แห่ง
สพป.
13 กิจกรรมที่ 11 จัดอบรมการจัดทาระบบสนับสนุน
27 – 28
นราธิวาส
นายขวัญชัย
การบริหารจัดการของสานักงานฯ (AMSS++)
ก.พ. 2563
เขต 2
สมสิน
ให้กับเจ้าหน้าที่ในสานักงาน จานวน 87 คน
นายขวัญชัย
14 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
30 ก.ย. 2563
สมสิน
หมายเหตุ กาหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จานวน 312,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ที่ใช้
ตอบแทน
1 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงในเรื่องของข้อมูล
43,470
พื้นฐานครูและบุคลากร และข้อมูล
นักเรียน โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 117 คน
ระยะเวลา 2 วัน
(อาหารกลางวัน 117x70x2)
(อาหารว่างและเครื่องดื่ม 117x30x4)
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 วัน
7,200
- ค่าวัสดุสาหรับการอบรม (คู่มือ)
2 กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการจัดอบรม
43,470
การใช้งานเรื่องการบริหารงานวิชาการ
(ระบบทดสอบการศึกษา)
ให้กับโรงเรียนในสังกัด จานวน 117 แห่ง
โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 117 คน
ระยะเวลา 2 วัน
(อาหารกลางวัน 117x70x2)
(อาหารว่างและเครื่องดื่ม 117x30x4)
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 วัน
7,200
- ค่าวัสดุสาหรับการอบรม (คู่มือ)

สถานที่

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เงินงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ใช้สอย
วัสดุ
กิจกรรม
นายบัณฑิต
วุฒิศาสน์

16,380
14,040
5,850
น.ส.อาไพพร
นาคแก้ว

16,380
14,040
5,850
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

3

กิจกรรมที่ 3 ดาเนินการจัดอบรม
การใช้งานเรื่องการบริหารงานวิชาการ
(ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
ให้กับโรงเรียนในสังกัด จานวน 117 แห่ง
โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 117 คน
ระยะเวลา 1 วัน
(อาหารกลางวัน 117x70)
(อาหารว่างและเครื่องดื่ม 117x30x2)
- ค่าวัสดุสาหรับการอบรม (คู่มือ)
กิจกรรมที่ 4 ดาเนินการจัดอบรม
การใช้งานเรื่องการบริหารงานวิชาการ
(นักเรียนพิเศษ)
ให้กับโรงเรียนในสังกัด จานวน 117 แห่ง
โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 117 คน
ระยะเวลา 1 วัน
(อาหารกลางวัน 117x70)
(อาหารว่างและเครื่องดื่ม 117x30x2)
- ค่าวัสดุสาหรับการอบรม (คู่มือ)
กิจกรรมที่ 5 ดาเนินการจัดอบรม
การใช้งานเรื่องการบริหารงานวิชาการ
(สิทธิและโอกาสทางการศึกษา)
ให้กับโรงเรียนในสังกัด จานวน 117 แห่ง
โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 117 คน
ระยะเวลา 1 วัน
(อาหารกลางวัน 117x70)
(อาหารว่างและเครื่องดื่ม 117x30x2)
- ค่าวัสดุสาหรับการอบรม (คู่มือ)

4

5

งบประมาณ
เงินงบประมาณ
ที่ใช้
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
21,060

8,190
7,020

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
น.ส.อาไพพร
นาคแก้ว

5,850

21,060

นางรดา
ธรรมพูนพิสัย

8,190
7,020

5,850

21,060

นายธีระพล
เพ็ชรนิล

8,190
7,020

5,850
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ)
ที่
6

กิจกรรม/รายการ

กิจกรรมที่ 6 ดาเนินการจัดอบรม
การใช้งานเรื่องการบริหารงานวิชาการ
(นิเทศ ติดตาม และประเมินผล)
ให้กับโรงเรียนในสังกัด จานวน 117 แห่ง
โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 117 คน
ระยะเวลา 1 วัน
(อาหารกลางวัน 117x70)
(อาหารว่างและเครื่องดื่ม 117x30x2)
- ค่าวัสดุสาหรับการอบรม (คู่มือ)
7 กิจกรรมที่ 7 ดาเนินการจัดอบรม
การใช้งานเรื่องการบริหารงานวิชาการ
(การวางแผน)
ให้กับโรงเรียนในสังกัด จานวน 117 แห่ง
โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 117 คน
ระยะเวลา 1 วัน
(อาหารกลางวัน 117x70)
(อาหารว่างและเครื่องดื่ม 117x30x2)
- ค่าวัสดุสาหรับการอบรม (คู่มือ)
8 กิจกรรมที่ 8 ดาเนินการจัดอบรม
การใช้งานเรื่องการบริหารงานวิชาการ
(การเงินและบัญชี)
ให้กับโรงเรียนในสังกัด จานวน 117 แห่ง
โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 117 คน
ระยะเวลา 1 วัน
(อาหารกลางวัน 117x70)
(อาหารว่างและเครื่องดื่ม 117x30x2)
- ค่าวัสดุสาหรับการอบรม (คู่มือ)

งบประมาณ
เงินงบประมาณ
ที่ใช้
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
21,060

8,190
7,020

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
นายลาภวัต
บุญธรรม

5,850

21,060

น.ส.ศิริพันธ์
บุญชูช่วย

8,190
7,020

5,850

21,060

น.ส.ชื่นนภา
รัตนสกุล

8,190
7,020

5,850
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ)
ที่
9

กิจกรรม/รายการ

กิจกรรมที่ 9 ดาเนินการจัดอบรม
การใช้งานเรื่องการบริหารงานวิชาการ
(ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง)
ให้กับโรงเรียนในสังกัด จานวน 117 แห่ง
โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 117 คน
ระยะเวลา 1 วัน
(อาหารกลางวัน 117x70)
(อาหารว่างและเครื่องดื่ม 117x30x2)
- ค่าวัสดุสาหรับการอบรม (คู่มือ)
10 กิจกรรมที่ 10 ดาเนินการจัดอบรม
การใช้งานเรื่องการบริหารงานทั่วไป
(SMSS) ให้กับโรงเรียนในสังกัด
จานวน 117 แห่ง โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 117 คน
ระยะเวลา 2 วัน
(อาหารกลางวัน 117x70x2)
(อาหารว่างและเครื่องดื่ม 117x30x4)
- ค่าวัสดุสาหรับการอบรม (คู่มือ)
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 วัน
11 กิจกรรมที่ 11 ดาเนินการจัดอบรม
การใช้งานเรื่องการบริหารงานทั่วไป
(AMSS++ ) ให้กับโรงเรียนในสังกัด
จานวน 87 คน โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จานวน 87 คน
ระยะเวลา 2 วัน
(อาหารกลางวัน 87x70x2)
(อาหารว่างและเครื่องดื่ม 87x30x4)
- ค่าวัสดุสาหรับการอบรม (คู่มือ)
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 วัน
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ
เงินงบประมาณ
ที่ใช้
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
21,060

8,190
7,020

5,850

43,470

16,380
14,040
7,200

5,850

41,970

12,180
10,440
7,200
312,000

28,800

220,350

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
นางสุภาวดี
ลายขวะ

4,350
62,850

นายขวัญชัย
สมสิน
นายบัณฑิต
วุฒิศาสน์
น.ส.ปักษธร
บุญจุน
น.ส.ฮาบือเสาะ
หวังมะ
นายขวัญชัย
สมสิน
นายบัณฑิต
วุฒิศาสน์
น.ส.ปักษธร
บุญจุน
น.ส.ฮาบือเสาะ
หวังมะ
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดและความสาเร็จ
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบจัดเก็บ
รวบรวม ข้อมูลบริหารทั่วไป ข้อมูลบริหารงาน
บุคคล ข้อมูลบริหารงบประมาณ ข้อมูลวิชาการ
ที่ครบถ้วน และถูกต้อง
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา (AMSS++ และ SMSS)
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาที่ถูกต้องครบถ้วน และสามารถเชื่อมโยง
กับฐานข้อมูลส่วนกลางได้

วิธีประเมิน
1. การตอบแบบประเมิน
2. การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
3. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
ในระบบ
1. การตอบแบบประเมิน
2. การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
3. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
ในระบบ
ใช้ข้อมูลในระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการของสานักงานฯ และ
สถานศึกษา (AMSS++ / SMSS)

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
1. แบบประเมินผล
2. แบบตรวจผลงาน
3. แบบสรุปผลข้อมูล
1. แบบประเมินผล
2. แบบตรวจผลงาน
3. แบบสรุปผลข้อมูล
ข้อมูลในระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการของ
สานักงานฯ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (AMSS++ และ SMSS) ที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ
7.2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (AMSS++ และ SMSS) ที่สามารถรองรับการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
ของส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
7.3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (AMSS++ และ SMSS) ทีส่ ามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สาหรับ
การรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และรวดเร็ว
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โครงการที่ 3
โครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

การอบรมพัฒนานวัตกรรมระบบสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
นโยบายด้านที่ 6
เป้าประสงค์ข้อที่ 5
สนองกลยุทธ์ สพป.นราธิวาส เขต 2
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6
เป้าประสงค์ข้อที่ 7
สนองมาตรฐาน สพป.นราธิวาส เขต 2
มาตรฐานที่ 1
ประเด็นการพิจารณาข้อที่ 2
สนองคารับรอง
KRS ตัวชี้วัดที่ 4.1 การพัฒนานวัตกรรม ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายขวัญชัย สมสิน
2. น.ส.ปักษธร บุญจุน
3. น.ส.ฮาปือเสาะ หวังมะ
ระยะเวลาดาเนินการ
16 มิถุนายน - 30 กันยายน 2563
---------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้ดาเนินการพัฒนานวัตกรรม
ระบบสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาภายใต้ชื่อว่า School information system (SIS) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพสาหรับการจัดการบริหารข้อมูลใน Website ซึ่งจะง่ายต่อการใช้งานในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาสามารถควบคุมระบบได้สะดวก รวดเร็วทั้งยังป้องกันการถูกเปลี่ยนแปลง File โดยบุคคลภายนอก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งการนาระบบไปพัฒนางานในรูปแบบต่างๆ เช่น การรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาไว้ในที่เดียวกัน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และการพัฒนาระบบงาน
ด้านเครือข่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาต่อไป นั้น
เพื่อให้การดาเนินงานของระบบสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา (SIS) มีระบบที่ครอบคลุม
สามารถรองรับใช้งานที่มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบของงานบุคลากร รวมถึงระบบงานกิจกรรม
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงเห็นควรดาเนินการจัดอบรมครูที่ทาหน้าที่
Webmaster ของโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษานี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาระบบสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา
2.2. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
มี Website และฐานข้อมูล เพื่อบริหารจัดการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศเป็นไปในทางเดียวกัน
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3. เป้าหมาย
3.1. เชิงปริมาณ
- ผู้รับผิดชอบระบบ Website ของโรงเรียนในสังกัด จานวน 117 คน และบุคลากรในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จานวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 127 คน
3.2. เชิงคุณภาพ
3.2.1. โรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีเว็บไซต์และฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3.2.2. ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในระบบสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 เสนอโครงการฯและอนุมัติ
โครงการฯ
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการฯ
3 ประชุมคณะทางานฯ
- วางแผนการดาเนินงาน
- จัดเตรียมอุปกรณ์การอบรม
4 ดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
(จัดประชุมพัฒนาบุคลากรระดับโรงเรียน)
5 ติดตามผล และสรุปผล รายงาน
ดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
1 – 15
มิถุนายน 2563
25 – 30
มิถุนายน 2563
10
กรกฎาคม 2563

สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริม 1.นายขวัญชัย
การศึกษา
สมสิน
ทางไกลฯ
2.น.ส.ปักษธร
และ
บุญจุน
ห้องประชุม 3.น.ส.ฮาปือเสาะ
รวงผึ้ง
หวังมะ
สพป.นราธิวาส
เขต 2

29 - 30
กรกฎาคม 2563
ภายในวันที่
30 กันยายน 2563

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
มีรายละเอียดการใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น จานวน 69,570 บาท ดังนี้ :ที่

กิจกรรม/รายการ

1

การพัฒนาและเขียนโปรแกรมระบบสนับสนุนข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา (SIS) ในส่วนของงาน
บุคลากร และงานกิจกรรม จัดประชุมคณะทางาน
จานวน 5 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(10 คน x 30 บาท x 10 มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 70 บาท x 5 มื้อ)

ค่า
ตอบแทน

-

เงินงบประมาณ
ค่า
ค่าวัสดุ
ใช้สอย

3,500
3,500

-

รวม

3,500
3,500
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

การพัฒนาครู (Webmaster) ที่ทาหน้าที่ดูแลระบบ
โปรแกรมระบบสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา (SIS) จานวน 2 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(127 คน x 30 บาท x 4 มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน (127 คน x 70 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับการจัดอบรม
จานวน 4 รายการ แบ่งเป็น
1. Switching Hub (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
Network) 24 Port 10/100 จานวน 6 ตัว
ตัวละ 1,600 บาท
2. สาย Lan (CAT5e UTP Cable)
จานวน 3 กล่อง ๆ ละ 1,000 บาท
3. หัวต่อสายสัญญาณ RJ45 และอุปกรณ์ส่วนร่วม
จานวน 1 ชุด ๆ ละ 1,600 บาท
4. ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการอบรม
จานวน 127 ชุด ๆ ละ 50 บาท
3 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 วัน
(600 X 6 X 2)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

ค่า
ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ค่า
ค่าวัสดุ
ใช้สอย

รวม

2

-

15,240
17,780

-

15,240
17,780

-

-

11,400

11,400

-

-

3,000

3,000

-

-

1,600

1,600

7,200

-

6,350
-

6,350
7,200

7,200

40,020

22,350

69,570

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้
ความเข้าใจในการบริหารจัดการระบบสนับสนุนข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีเว็บไซต์ ในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร

วิธีการประเมิน
การทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้
แบบทดสอบ

การตรวจสอบ

แบบรายงาน
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนในสังกัด รวมถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีระบบ Website และฐานข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และมีประประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลต่างๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
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5.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 โครงการ จานวน 114,700 บาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุม่ บริหารงานบุคคลได้เสนอโครงการจานวน 1 โครงการ รวม
งบประมาณจานวน 114,700 บาท โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้
ที.่
โครงการ
1. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี 2563

งบประมาณ หมายเหตุ
114,700
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โครงการที่ 1
โครงการ

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี 2563
สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
แผนงาน
งบประมาณพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา
จุดเน้น 6
ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา ข้อที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 3
สนองกลยุทธ์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์ข้อที่ 3
จุดเน้น ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพป.นราธิวาส เขต 2 กลยุทธ์ข้อที่ 3 จุดเน้น ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายถวิล ดาแก้ว
2. นางเสาวภา แก้วมณีศรี
3. นางงามฤดี ศรีคาขวัญ
4. นางสาวกนกพรรณ เพ็ชรแก้ว
ระยะเวลาดาเนินการ สิงหาคม 2563 – กันยายน 2563
1 หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการ
ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่สถานศึกษา ใน 5 อาเภอ จานวน 117
โรงเรียน โดยการสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาและจัดการศึกษาได้
ตามมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะนั้น การสร้างขวัญและกาลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่ได้ทุ่มเท กาลังกาย
กาลังใจ เสียสละ และอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีของ
สังคม และนาความรู้ความสามารถที่ได้รับไปพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สร้างคุณงามความดี
และพัฒนาการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตลอดมา จนถึงปี 2563
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 54 คน (ข้าราชการครู 44 คน, ลูกจ้างประจา 6 คน,
พนักงานราชการ 1 คน, ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน) และเจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินโครงการตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จานวน 56 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สร้างคุณงามความดีดังกล่าว จะได้รับขวัญกาลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป และมีความรู้สึกที่ดีสามารถครองชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1 เสนอโครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
กรกฎาคม 2563

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน

กันยายน 2563

3 การดาเนินโครงการฯ
4 การประเมินผลโครงการ
5 การรายงานผลการดาเนิน
โครงการ

กันยายน 2563
กันยายน 2563
ตุลาคม 2563

สถานที่
โรงแรมใน
อาเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส

ผู้รับผิดชอบ
1.นายถวิล ดาแก้ว
2.นางเสาวภา แก้วมณีศรี
3.นางงามฤดี ศรีคาขวัญ
4.น.ส.กนกพรรณ เพ็ชรแก้ว
5.น.ส.เสาวลักษณ์ ณ รังษี
6. น.ส.นูฮานี อูเซ็ง

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จานวน 114,700 บาท จากแผนงานงบพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา ผลผลิต/
โครงการพัฒนาติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กิจกรรม/รายการ

ค่าอาหารกลางวัน (110X250X1)
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม(110X50X1)
จัดทากรอบเกียรติบัตร (54X200)
ค่าของที่ระลึก (ของขวัญ) (54X600)
ค่าจัดทา VTR
เข็มกลัดติดเสื้อ (ช่อปูเก้)
รางวัลการแสดง (2x3,000)
ไวนิล (หน้าเวที)
ค่าดอกไม้
ค่ามาลัยดอกรับ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ สามารถถั่วจ่ายทุกรายการ

เงินงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
27,500
5,500

รวม
ค่าวัสดุ
10,800
32400
20,000
3,000

6,000

39,000

3,000
3,000
3,500
75,700

114,700
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
สอบถามจาก
- ข้าราชการครูและบุคลากร กลุ่มเป้าหมายทีเ่ ข้า
ทางการศึกษาที่ได้รับการ ร่วมงานฯ
พัฒนา จานวน 54 คน และ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน
และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานราธิวาส เขต 2
ประมาณ 500 คนได้ร่วม
แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับ
การพัฒนายกย่องเชิดชู
เกียรติดังกล่าว
เชิงคุณภาพ
สร้างขวัญและกาลังใจให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ซึง่ สามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสอบถาม

หมายเหตุ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สร้างขวัญและกาลังใจ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาและยกย่องเชิดชู
เกียรติในคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติไว้ในชีวิตราชการ และมีความรู้สึกที่ดีและสามารถครองชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข
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5.4 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เสนอโครงการจานวน 3
โครงการ โดยโครงการที่ 3 รอใช้งบประมาณสิ้นปี รวมงบประมาณจานวน 378,700 บาท โดยมีรายละเอียดแต่
ละโครงการ ดังนี้
ที.่
โครงการ
1. สนทนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน พัฒนาคน (PLC)
2. คัดเลือกรางวัลเพื่อให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจาปี 2563
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด สพป.นธ เขต 2

งบประมาณ หมายเหตุ
19,400
41,300
318,000 รองบสิ้นปี
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โครงการที่ 1
โครงการ

สนทนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน พัฒนาคน (PLC)

สนองนโยบายสพฐ. นโยบายด้านที่ 3
เป้าประสงค์ข้อที่ 3.2
ตัวชี้วัดข้อที่
สนองนโยบาย สพป.นราธิวาส เขต 2
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3
เป้าประสงค์ข้อที่ 4
ตัวชี้วัดข้อที่ 2
สนองมาตรฐาน สพป.นราธิวาส 2
มฐ.ที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ประเด็นการพิจารณาที่ 2
สนองคารับรอง
KRS ตัวชี้วัดที่
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชินลักษณ์ พันธ์โภชน์ นางสาวหทัยรัตน์ นิลวิจิตร์และนางเจ๊ะปูรอ เจ๊ะสือแม
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในยุคของสังคมโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรบุคคลภาครัฐจึง
มีความสาคัญ บนพื้นฐานของความคุ่มค่าต่อต้นทุนการผลิตของรัฐ ที่สนับสนุนให้มีการนาเครื่องมือสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สามารถพัฒนางานให้เกิด
ประสิทธิผล เป็นการประยุกต์แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการรวมตัวกัน สร้างปฏิสัมพันธ์ ลดความ
โดดเดี่ยว โดยคานึงถึงการสร้างคุณภาพงานให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ การร่วมมือกัน
แนะนา ให้กาลังใจกันบนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรอย่างมีความสุข
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 คานึงถึงการสร้างคุณภาพงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ ตามขบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ บอกเล่าประสบการณ์ และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
สู่การระดมแนวคิด หาเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาและการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพโดยมี
เป้าหมายสาคัญคือ การสร้างคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ
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2. เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เป็นนักจัดการความรู้มืออาชีพ ที่สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับการ

พัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์กรให้บรรลุสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคนิคการทางานเสนอ
แนวทาง ขั้นตอนการทางานเพื่อแก้ไขปัญหาจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จานวน 80 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากร ได้เข้ารับการพัฒนาเป็นนักจัดการมืออาชีพที่สามารถนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ รู้จัก
การนาเสนอทิศทาง และขั้นตอนการทางานโดยนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาจัดการเรียนรู้แก้ไขพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1.

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

สิงหาคม-กันยายน 2563

สพป.นธ
เขต 2

นางชินลักษณ์ พันธ์โภชน์

2. ดาเนินการจัดโครงการสนทนาการเรียนรู้ ตุลาคม – กันยายน 2563
ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน พัฒนาคน
(PLC)

สพป.นธ
เขต 2

นางชินลักษณ์ พันธ์โภชน์

ประชุมชี้แจงโครงการ

-กิจกรรมระดับกลุ่ม

ตุลาคม – กันยายน 2563

“

นางชินลักษณ์ พันธ์โภชน์

-กิจกรรมระดับ ผอ.กลุ่ม

ตุลาคม – กันยายน 2563
ตุลาคม – กันยายน 2563

“
ศูนย์พัฒนา
พิกุลทอง

นางชินลักษณ์ พันธ์โภชน์
นางชินลักษณ์ พันธ์โภชน์

-กิจกรรมระดับเขตพื้นที่ และศึกษา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 19,400 บาท ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย

รวม

วัสดุ

โครงการสนทนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนางาน พัฒนาคน (PLC)
กิจกรรมที่ 1
-

จัดมุมแห่งการเรียนรู้
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา

10,000

กิจกรรมที่ 2
ศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้

-ค่าพาหนะเดินทาง (จานวน 1 วันๆละ
100X 80 คน) ไป-กลับ

8,000
4,800

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (80X30X2
มื้อ)

5,600

-ค่าอาหารเที่ยง(80X1X70)
18,400

รวม

10,000

19,400

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 100 บุคลากรในสังกัด สพป.
นราธิวาส เขต 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรมนา
องค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนา
งานโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อรับทราบ
ข้อปัญหาอุปสรรคในการทางาน

วิธีการประเมิน

เครือ่ งมือที่ใช้

สังเกต

สอบถาม/ประเมิน

การซักถาม
สรุปปัญหา
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทรัพยากรบุคคลในสานักงานมีความเป็นนักจัดการความรู้มืออาชีพ มีความคิดเชิงบวก มีระบบที่
มุ่งมั่นสืบเสาะ สืบค้น นาสิ่งที่ได้รับสู่การทบทวน ปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ
2. เพื่อการสร้างทีมงานคุณภาพ ที่สามารถระดมสรรพกาลัง แนวคิด เทคนิควิธีการใหม่ๆในการสร้าง
คุณภาพงานให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้
3. ทาให้บุคลากรมีความตระหนักเห็นคุณค่าความสาคัญของตนเองในการเป็นส่วนสาคัญขององค์กร
ที่จะผลักดันให้บทบาทหน้าที่ขององค์กรสาเร็จบรรลุตามเป้าหมาย
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โครงการที่ 2
โครงการ
คัดเลือกรางวัลเพื่อให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจาปี 2563
สนองนโยบายสพฐ. นโยบายด้านที่ 3
เป้าประสงค์ข้อที่
ตัวชี้วัดข้อที่ 3.2
สนองนโยบาย สพป.นราธิวาส เขต 2
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3
เป้าประสงค์ข้อที่ 3
ตัวชี้วัดข้อที่ 5
สนองมาตรฐาน สพป.นราธิวาส 2
มฐ.ที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 5
ประเด็นการพิจารณา ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
สนองคารับรอง
KRS ตัวชี้วัดที่
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชินลักษณ์ พันธ์โภชน์ นางสาวหทัยรัตน์ นิลวิจิตรและนางเจ๊ะปูรอ เจ๊ะสือแม
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จัดให้มีโครงการคัดเลือกรางวัล
เพื่อให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจาปี 2563 สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดี มีความรู้ความสามารถ มีผลงานเป็นที่
ปรากฏ จนสามารถเป็นแบบอย่างที่เคารพยกย่องของนักเรียน เพื่อนครู เพื่อนร่วมงาน และบุคคลทั่วไป สมเป็นปู
ชนียบุ คคล มีความเสีย สละ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ให้มีขวัญกาลังใจที่จะ
ปฏิบัติห น้าที่ให้ เกิดประโยชน์ แก่นั กเรี ยน เพื่อนครู เพื่อนร่ว มงาน หน่ว ยงาน และสังคม ส่ งผลต่อการพัฒ นา
การศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ มีผลงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเชิงประจักษ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่ดี รองรับการมาตรฐาน
เขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ดีเด่นให้ปรากฏแก่สังคมทั่วไป
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตน พัฒนางาน
ให้ได้ตามมาตรฐานตาแหน่ง และมาตรฐานวิชาชีพ
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3. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบั ติงานและมีผลงานอันเป็นแบบอย่างที่ดี ปรากฏต่อ
สาธารณะชน
4. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน เพื่อนครู เพื่อนร่วมงาน และสังคม
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน
2. กลุ่มครูผู้สอน ประกอบด้วย ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูปฐมวัย
3. กลุ่มศึกษานิเทศก์
4. กลุ่ ม บุ ค ลกรทางการศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย ผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้น ที่ บุ คลากรใน
สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานดีเด่นที่ประสบความสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ มีผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจงโครงการ

ระยะเวลาดาเนินงาน
1 ตุลาคม-30 กันยายน

สถานที่
สพป.นธ เขต 2

ผู้รับผิดชอบ
นางชินลักษณ์ พันธ์โภชน์

2. ดาเนินการจัดคัดเลือกรางวัลเพื่อให้ได้รับ

1 ตุลาคม-30 กันยายน

ห้องประชุม
สพป.นราธิวาส
เขต 2

นางชินลักษณ์ พันธ์โภชน์
นางเจ๊ะปูรอ เจ๊ะสือแม

การยกย่องเชิดชูเกียรติ จานวน 1๓ รางวัล
ประจาปี 2563
1. รางวัลครูดีในดวงใจ
รางวัลของคุรุสภา 5
2.รางวัลครูภาษาฝรั่งเศลดีเด่น
3.รางวัลคุรุสภา
4.รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น
5.รางวัลคุรุสดุดี
6.รางวัลครูผสู้ อนดีเด่น
7. รางวัล OBEC AWARDS
8. รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์
9. รางวัลพระพฤหัสบดี
10. รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น สาขาสังคม
ศึกษา
11. รางวัลครูดีของปวงประชา
12. รางวัลผู้ปฎิบัติงานดีเด่นในรอบปีของ
จังหวัดนริวาส
13.รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์

99
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 41,300 ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย

วัสดุ

รวม

โครงการคัดเลือกรางวัลเพื่อให้ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจาปี 2563
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (100คน
X35บาทX10 มื้อ)
-ค่าอาหารเที่ยง(70บาทX3มื้อX30คน)
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

35,000
6,300
41,300

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
-ร้อยละ 80 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
สังเกต สัมภาษณ์
ผลงานดีเด่นที่ประสบความสาเร็จเป็นที่
ประเมินผลงาน
ประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ มีผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
ประเมิน

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ละได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทั้ง
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค ระดับประเทศขึ้นไป
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตน พัฒนางานให้ได้ตามมาตรฐาน
ตาแหน่ง และมาตรฐานวิชาชีพ
3. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานและมีผลงานอันเป็นแบบอย่างที่ดีปรากฏต่อสาธารณะชน
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โครงการที่ 3
โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด สพป.นธ เขต 2
สนองนโยบายสพฐ. นโยบายด้านที่ 3
เป้าประสงค์ข้อที่
ตัวชี้วัดข้อที่ 3.2
สนองนโยบาย สพป.นราธิวาส เขต 2
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3
เป้าประสงค์ข้อที่ 4
ตัวชี้วัดข้อที่ 4
สนองมาตรฐาน สพป.นราธิวาส 2
มฐ.ที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 3
ประเด็นการพิจารณาข้อที่ 3
สนองคารับรอง
KRS ตัวชี้วัดที่
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชินลักษณ์ พันธ์โภชน์ นางสาวหทัยรัตน์ นิลวิจิตรและนางเจ๊ะปูรอ เจ๊ะสือแม
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ลักษณะสาคัญขององค์กรนั้น แสดงให้เห็นภาพรวมของส่วนราชการ บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อม
ด้านการปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ความสัมพันธ์ภายในองค์กรและ
นอกองค์กรสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมซึ่งเป็นพื้นฐาน
ในการดารงชีวิต ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริต ไม่ฉ้อราษฏร์บังหลวง ไม่โลภมากและรู้จักพอ ให้ มี
ค่านิยมร่วม ต่อต้าน ทุจริต มีจิตสาธารณะ สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างมี
คุณภาพ สร้างระบบสื่อสารที่ดี ความความขัดแย้ง ปรับการสร้างกลไกการเรียนรู้และกระบวนการอย่างสันติวิธี
สร้างวัฒนธรรมจิตสาธารณะ หรือจิตอาสาในองค์กร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้าง ระบบ
และวิ ถี พ อเพี ย งสุ จ ริ ต รั บ ผิ ด ชอบ สร้ า งกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ทุ ก รู ป แบบ สามารถ
ประยุกต์ใช้ การปรับทักษะกระบวนทางความคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมใน
การดาเนินชีวิตนาไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 2 จึงได้จัดให้ มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดีให้บุคลากรสามารถนาหลักคุณธรรม จริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดารงชีวิต
2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบการคิด มีจิตบริการในการทางานให้มี
ประสิทธิภาพ
2.3 สร้างกลไกการเรียนรู้และกระบวนการอย่างสันติวิธี โดยใช้กระบวนการจิตสาธารณะ หรือจิตอาสา
ในองค์กร
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จานวน 80 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากร ได้เข้ารับการพัฒนาหลักคุณธรรม จิรยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดารงชีวิต มีจิตสาธารณะเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุมชี้แจงโครงการ

สิงหาคม-กันยายน
2563

สพป.นธ เขต 2

นางชินลักษณ์ พันธ์โภชน์

2. ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ

กันยายน 2563

จังหวัดกระบี่

นางชินลักษณ์ พันธ์โภชน์

บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.
นราธิวาส เขต 2

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 318,000 บาท ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมที่ 2
โครงการพัฒนาบุคลากรฯ
-ค่าจ้างเหมารถ (จานวน 3 วันๆละ
15,000X2 คัน)
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (80X50X6
มื้อ)
-ค่าอาหารเที่ยง(80X3X250)
-ค่าอาหารเย็น (80X2X300)
-ค่าที่พัก (1,200X40X2)

รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

เงินงบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
90,000
24,000
60,000
48,000
96,000

318,000

วัสดุ

รวม

102
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
-ร้อยละ 80 ของบุคลากรใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังเกต สัมภาษณ์
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ที่เข้า ประเมิน
ร่วมโครงการฯสามารถนาความรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุง
พัฒนากับงานให้เกิดประสิทธิภาพ
และสร้างความพึงพอใจต่อผู้มาใช้
บริการและเพื่อเป็นขวัญกาลังให้แก่
บุคลากรในสพป.นราธิวาส เขต 2

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 บุคลากรมีจิตสานึกที่ดีสามารถนาหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต มีความสุขในการ
ทางานมีการสื่อสารที่ดีมีพฤติกรรมบริการด้วยใจ
7.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบการคิด มีความ
รับผิดชอบในหน้าที่
7.3 บุคลากรในสังกัดมีการกลไกการเรียนรู้และกระบวนการอย่างสันติวิธี โดยใช้กระบวนการ
จิตสาธารณะ หรือจิตอาสา ในองค์กร
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5.5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้เสนอโครงการจานวน 4 โครงการ
รวมงบประมาณจานวน 686,700 บาท โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้
ที.่
โครงการ
1. ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
2. แข่งขันฟุตบอล 9 คน ต้านภัยยาเสพติด “นรา 2 คัพ”
3. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา
4. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งการดาเนินงานสภานักเรียน (ไม่ใช้
งบประมาณ)

งบประมาณ หมายเหตุ
600,000
20,000
30,000
36,700
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โครงการที่ 1
ชื่อโครงการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562
สนองนโยบายสพฐ.
นโยบายที่ 2
เป้าประสงค์ข้อที่ 2.1 /2.2
สนองนโยบาย
สพป.นราธิวาส เขต 2
กลยุทธ์ที่ 2
เป้าประสงค์ข้อที่ 1,2
ตัวชี้วัด 1
สนองมาตรฐาน
สพป.นธ.2
มฐ.ที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. นางวรรณา ขวัญสืบ
2. นางชนินาถ ศรีวิเชียร
ระยะเวลาดาเนินการ ( พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 )
..............................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่ว ยงานหลั กในการจัดการศึกษาขั้ น
พื้นฐานสาหรับเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยได้นาพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มการจัดงาน มาสืบ
สานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 100 ปี ของการจัดงานมีวัฒนาการทั้งรูปแบบ วิธีการ
และเนื้อหาในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สิ่งสาคัญที่สุด ที่คณะกรรมการจัดงาน
ใส่ใจและให้ความสาคัญ คือการยึดมั่นในพระปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่6 ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะแนะนาชักจูงให้
เด็กชาย-หญิง ในสมัยนั้นได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่าง ๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลาย
พากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าทาราชการให้น้อยลง และสานต่อเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาที่มุ่งให้
การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนมีต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาความสามารถด้าน
วิชาการ การแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ
2.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเป็นเลิศในด้านวิชาการ
การแสดง และทักษะด้านอาชีพ
2.3 เป็ น เวที ใ ห้ นั ก เรี ย นได้ แ สดงออกตามความสามารถของตนเองอย่ า งสร้ า งสรรค์ เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นามาต่อยอดการเรียนการสอนและพัฒนานววัฒกรรมสร้างสรรค์ สู่ชุมชนและสังคม

105
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาส เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถทาง
วิชาการและศิลปหัตถกรรม ในระดับภาค ร้อยละ 100
2. นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการในระดับประเทศ ร้อยละ 80
3. ครูและผู้บริหารมีโอกาสนาเสนอแนวคิด ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการรัอยละ 100
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถอย่างสร้างสรรค์
ทางศักยภาพ ความภาคภูมิใจ มีโอกาสนาเสนอผลงานและเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ที่ดี
2. ผู้ปกครอง ประชาชน ที่ได้มาเยี่ยมชมได้รับรู้ถึงความก้าวหน้าของการจัดการศึกษา และมีความ
พึงพอใจ พร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
1. นักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ ฯ เข้าร่วมแข่งขันวิชาการและทักษะอาชีพ
2. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
3. การนาเสนอผลงานของนักเรียนและการแสดงผลิตภัณฑ์ผลิตผลของโรงเรียน
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณทั้งสิ้น 600,000 บาท
ที่

กิจกรรม/รายการ

ค่ า ใช้ จ่ า ยเป็ น ค่ า พาหนะครู แ ละ
นั ก เรี ย นที่ เ ป็ น ตั ว แทนส านั ก งานเขต
พื้นที่ ฯ เข้าร่วมแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม
ในระดับภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
จานวน 626 คน ๆ ละ 800 บาท
2.
ค่ า วั ส ดุ ใ นการจั ด นิ ท รรศการใน
ง า น ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม ร ะ ดั บ ภ า ค ใ ต้
จ.นครศรีธรรมราช
3.
ค่าพาหนะเดินทาง,ค่าเบี้ยเลี้ยงของ
ครู นักเรีย น ที่เข้าร่ว มเดินทาง เพื่อไป
จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
ในงานศิ ล ปหั ต ถกรรมระดั บ ภาคใต้
จ.นครศรีธรรมราช

งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

วัสดุ

รวม

1.

500,800

40,000

59,200
560,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

500,800

40,000

59,200
40,000

600,000
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6. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 2 ร้อยละ 80 ได้รับพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ การแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 บุคลากรโรงเรีย น / หน่ว ยงานทางการศึกษาได้นาหลั กการแนวคิดที่ได้รับจากการจัดงานไป
ประยุกต์ใช้เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
7.2 เป็นการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน นามาซึ่งความภาคภูมิใจของบุคลากรในโรงเรียน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

107

โครงการที่ 2
โครงการ
แข่งขันฟุตบอล 9 คน ต้านภัยยาเสพติด “นรา 2 คัพ”
สนองนโยบายสพฐ. นโยบายด้านที่ 1
เป้าประสงค์ข้อที่ 2.3
ตัวชี้วัดข้อที่ 3.2
สนองนโยบาย สพป.นราธิวาส เขต 2
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1
เป้าประสงค์ข้อที่ 2/3
ตัวชี้วัดข้อที่ 2/3
สนองมาตรฐาน สพป.นราธิวาส 2
มฐ.ที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ประเด็นการพิจารณาข้อที่ 8
สนองคารับรอง
KRS ตัวชี้วัดที่ .............................
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางวรรณา ขวัญสืบ ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2.นายทวีศักดิ์ บุญน้อย นักวิชาการศึกษาชานาญการ
3.นายทวีศักดิ์ สุรินทร์ พนักงานราชการ
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนมิถุนายน 2563
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาทุกรัฐบาลให้ความสาคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับที่สูงมาก
และ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2558 – 2562
ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ หลักคือ ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม ยุ ทธศาสตร์การสร้าง
สภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
และยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการอย่างบูรณาการ มาอย่างต่อเนื่องปรากฏผลการดาเนินงานในหลายๆ
ด้านเพิ่มมากขึ้น ใน
อนาคตปัญหายาเสพติดยังคงมีแนวโน้มรุนแรงอยู่และนับวันจะทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้คาดหวังให้
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดในการควบคุมป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจะได้
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการดารงชีวิต นั้น
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานราธิ ว าส เขต 2 ในฐานะหน่ ว ย งานทางการศึ ก ษา
ที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยของ
ยาเสพติดในสถานศึกษา จึงจาเป็นที่จะต้องมีแนวทาง วิธีการ กลยุทธ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อสามารถใช้แก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างจริงจัง จึงได้จัดทาโครงการ แข่งขันฟุตบอล 9 คน ต้านภัยยาเสพติด “นรา 2
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คัพ”ภายใต้คาขวัญ “ใฝ่เรียนรู้ รักกีฬา มีจิตอาสา ห่างไกลยาเสพติด” ในเดือนมิถุนายน 2563 ณ สนามหญ้าเทียม
L Soccer Park อาเภอสุไหงโก-ลก เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แ ละไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยา
เสพติดทุกรูปแบบ รวมทั้งกีฬาเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สร้างบุคคล
ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ อีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อสร้างกระแสนิยมในนักเรียน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
2.2. เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติด
2.3 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติแก่นักเรียน ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
3.1 ครู/เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.นธ 2 จานวน 60 คน
3.2 นักเรียนในสังกัด สพป.นธ เขต 2 (รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี)
จานวน 240 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน 300 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมีน้าใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย และมีความสามัคคี และ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเบี่ยงเบนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
สถานที่
1. การแข่งขันฟุตบอล 9 คน
มิถุนายน 2563
สนามหญ้าเทียม
ต้านภัยยาเสพติด “นรา 2 คัพ”
โดยประชาสัมพันธ์ให้ L Soccer Park
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จานวน 16 ทีม โรงเรียนทราบตัง้ แต่
อาเภอ สุไหงโก-ลก
(ศูนย์เครือข่ายละ 1 ทีม)
เดือนเมษายน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมฯ

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 70,000 บาท
โดย
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เป็นเงิน 50,000 บาท และงบประมาณ
สพป.นธ.เขต 2 จานวน 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 70,000 บาท
ที่
1.

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ

รวม

แข่งขันฟุตบอล 9 คน ต้านภัย ยาเสพติด
1.1 ค่าเช่าสนาม
(จานวน 2 สนาม X 8 ซ.ม. ๆ ละ 1,200 บาท)
1.2 ค่าเงินรางวัล (จานวน 25,000 บาท)
10,000/7,000/5,000/3,000

-

19,200
25,000

-

19,200
25,000
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1.3 ค่าอาหารกลางวัน (คณะทางาน)
(จานวน 11 คน X 1 มื้อๆ 70 บาท)
1.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (คณะทางาน)
(จานวน 11 คน X 1 มื้อๆ 30 บาท)
1.5 ค่าอาหารกลางวัน (นักกีฬา)
(จานวน 240 คน X 1 มื้อๆ 50 บาท)

ที่

กิจกรรม/รายการ

ต่อ

1.6 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เหมาจ่าย
(จานวน 6 คน X1,500บาท)
1.7 ค่าไวนิล
1.8 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
รวมทั้งสิ้น
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

-

770

-

770

-

330

-

330

-

12,000

-

12,000

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ

รวม

9,000

-

-

9,000

9,000

57,300

2,500
1,200
3,700

2,500
1,200
70,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้า -การสังเกต
ร่ ว มกิ จ กรรมมี พ ฤติ ก รรมที่ พึ ง
-การสอบถาม
ประสงค์โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึกการสังเกต
-แบบสอบถาม

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด
7.2 นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมีน้าใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย และมีความสามัคคี และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และเบี่ยงเบนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
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โครงการที่ 3
โครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
สนองนโยบายสพฐ. นโยบายด้านที่ 1
เป้าประสงค์ข้อที่ 2.3
ตัวชี้วัดข้อที่ 3.2
สนองนโยบาย สพป.นราธิวาส เขต 2
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1
เป้าประสงค์ข้อที่ 2/3
ตัวชี้วัดข้อที่ 2/3
สนองมาตรฐาน สพป.นราธิวาส 2
มฐ.ที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ประเด็นการพิจารณาข้อที่ 8
สนองคารับรอง
KRS ตัวชี้วัดที่ .......................
ลักษณะโครงการ
ใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางวรรณา ขวัญสืบ ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2.นายทวีศักดิ์ บุญน้อย นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เกิดจากความห่วงใยของ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ต่อประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและกลุ่ม
เยาวชนที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เพราะมีจานวนถึง ๒๑ ล้านคนและเป็นกลุ่มที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ
นอกจากนี้ยังถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง เนื่องจากเป็นวัยที่ที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ แต่ยังขาด
วุฒิภาวะทางอามรณ์ที่ดีพอ รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ จึงทรงระกรุณาเป็นองค์
ประธานโครงการรณรงค์ป้องกั น และแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพื่อให้ ง่ายต่อการรณรงค์ว่า
โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศให้ดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นปลูกจิตสานึ ก
ของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรง ร่วมใจกันเป็นพลังแผ่นดินที่จะต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดให้
ได้โดยเร็ว โดยทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือวัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธีสร้าง
กระแสแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน
จัดระบบการบาบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ “ใครติดยา ยกมือขึ้น ” ทั้งนี้เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและป้องกันการ
กลับมาเสพซ้า ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม
TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมกันรณรงค์
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และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิต เพื่อให้เกิดค่านิยมของการ
“ เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด ”
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานราธิ ว าส เขต 2 ในฐานะหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา
ที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จึงได้จัดทาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ขึ้น เพื่อร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
2.2. เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาในสังกัดจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
2.3 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษาให้กับครู ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนกิจกรรมชมรม
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และ
ดาเนินงานอย่างเข้มแข็ง
2. ครูผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ได้เข้า
ร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และ
พัฒนาให้เกิดกิจกรรมที่เข้มแข็ง
2. ครูผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจการดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1

ประชุมหารือเพื่อจัดทาโครงการ
เสนอโครงการ

2

ประชุมเตรียมการ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการการดาเนินงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มิถุนายน 2563

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา

มิถุนายน 2563

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
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3 ประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการฯ
4 ดาเนินการจัดประชุม
5 ประเมินผลการจัดโครงการ

มิถุนายน 2563

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา

มิถุนายน 2563

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา

มิถุนายน 2563

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา

6 สรุปผลการจัดอบรม

กรกฎาคม 2563

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา

7 กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER
ONE ในสถานศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

โรงเรียนทุกโรง

หมายเหตุ ระยะเวลาที่ดาเนินการจัดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 30,000 บาท
ที่
1.

กิจกรรม/รายการ

ตอบ
แทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

กิจกรรม ประชุมครูครูผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
1.1 ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ จานวน 120 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(120 คน 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท)
- ค่าอาหาร(120 คน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท)
1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร (8 ชั่วโมงๆละ 600 บาท)
4,800
1.3 ค่าจัดทาคู่มือ ( 120 เล่ม ๆละ ๕๐ บาท)
1.4 ค่าจัดทาเกียรติบัตร/วัสดุอุปกรณ์
รวม
4,800
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

7,200

-

7,200

8,400
15,600

6,000
3,800
7,800

8,400
4,800
6,000
1,800
30,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ร้อยละของครูผู้รับผิดชอบโครงการ -การสอบถาม
TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านการ
ประชุมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง -รายงาน
การด าเนิ น งานโครงการอย่ า ง
ชั ด เ จ น แ ล ะ สา ม า ร ถก ลั บ ไ ป

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสอบถาม
-แบบรายงาน

รวม
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ด าเนิ น งานตามโครงการและ
รายงานให้ สพป.นราธิวาส เขต 2
ทราบ ครบทุกโรงเรียน
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาได้ครับทุกโรง
7.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีครูแกนนา TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษาครบทุกโรงเรียน
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โครงการที่ 4
โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งการดาเนินงานสภานักเรียน
สนองนโยบายสพฐ.
นโยบายที่ 1
สนองนโยบาย สพป.นราธิวาส เขต 2
กลยุทธ์ที่ 1
สนองมาตรฐาน สพป.นราธิวาส 2
มฐ.ที่ ..........
ตัวบ่งชี้ที่ ..............
สนองคารับรอง KRS ตัวชี้วัดที่ 3.2.1
ลักษณะโครงการ  ใหม่  ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางวรรณา ขวัญสืบ
2. นางสาว นาซีเราะห์ สามานุง
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม – กันยายน 2563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึง
ความสาคัญของนักเรียนซึ่งเป็นพลังของชาติ ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและ
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม ใช้กลไกความร่วมมือให้เกิดเป็นสังคมเอื้ออาทรมีสภาพเป็นอยู่ที่ดี มีระดับการพัฒนา
ในทุกด้าน ยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเสริมสร้างอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญงอกงาม เทียบเท่าอารยประเทศสร้างความ
ตระหนักและส่งเสริมความเป็นไทยให้นักเรียนพร้อมก้าวไปสู่อาเซียน ส่งเสริมค่านิยมร่วมของอาเซียน เรื่องการ
เคารพสิทธิมนุษยชน และค่านิยมเกี่ยวกับสันติภาพ ดังนั้น นักเรียนควรได้รับการเรียนรู้ในบทบาทหน้าที่ การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม และพัฒนาสังคมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นกลไกในการสร้างประสิทธิภาพความ
เป็นธรรมและสันติสุขตั้งแต่สังคมระดับเล็ก สังคมในโรงเรียน ครอบครัวชุมชน จนถึงสังคมใหญ่ระดับประเทศ สภา
นักเรียนจึงเป็นกลไกหนึ่งที่มีความสาคัญในการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้กล้าคิด กล้าแสดงออกและ
ดาเนินการพัฒนาโรงเรียน ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียนอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จึงได้จัดอบรมปฏิบัติการสภานักเรียนแกนนาโรงเรียนขยาย
โอกาส ประจาปี 2563
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ครูและนักเรียนที่เป็นสภานักเรียนให้แก่โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด
2.2 เพื่อพัฒนาองค์กรนักเรียนให้เข้มแข็ง สามารถดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.3 เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารสภานักเรียนแกนนาโรงเรียนขยายโอกาส จานวน ๑๘ โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
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1. นักเรียนได้ใช้ชีวิตในสังคม โรงเรียนอย่างมีรูปแบบมีสาระ มีการเสริมสร้างการรวมกลุ่มของนักเรียนมี
การตั้งชุมชน ชมรม เพื่อประสานการทางานและดาเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และขอบข่ายของ
นักเรียน ให้เกิดวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนและสังคม
2. นักเรียน ครู และผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทางานของสภา
นักเรียนส่งเสริมการดาเนินงานของสภานักเรียนในโรงเรียน มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา สังคม โดยยึดหลักนิติกรรมได้ เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มี
ความตระหนักในการเคารพกฎกติกาของสังคม
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรม
เสนออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะทางาน
ประชุมคณะทางาน
จัดอบรมนักเรียนแกนนาโรงเรียน
ขยายโอกาส
นิเทศ ติดตามประเมินผล/รายงานผล

ระยะเวลาดาเนินงาน
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
มิ.ย. 63
ก.ค.-ก.ย. 63

สถานที่
สพป.นธ.เขต 2
สพป.นธ.เขต 2
สพป.นธ.เขต 2
สพป.นธ.เขต 2
สพป.นธ.เขต 2
โรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนาซีเราะห์ สามานุง

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 36,700 บาท ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย

วัสดุ

รวม

กิจกรรมที่ ๑

อบรมนักเรียนแกนนาสภานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
18 โรง ๆ ละ 5 คน ครูผู้รับผิดชอบโรงละ 1 คน วิทยากร
2 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( 120 คน x 2 มื้อ x 30 บาท )
1.2 ค่าอาหารกลางวัน 120 คน x 1 มื้อ x 70 บาท)
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 6 ชม. x 600 บาท)

7,200
8,400

7,200
8,400
7,200

600

600
700

7,200

กิจกรรมที่ 2

จัดประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานสภานักเรียนและดาเนินการนิเทศ ติดตามฯ
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(10 คน x 2 มื้อ x 30 บาท)
2.2 ค่าอาหารกลางวัน
(10 คน x 1 มื้อ x 70 บาท)
2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ
(8 คน x 120 บาท x 5 วัน )

700
4,800

4,800
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กิจกรรมที่ 3

คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
ระดับเขตพื้นที่
3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(10 คน x 1 มื้อ x 30 บาท)
3.2 ค่าอาหารกลางวัน
(10 คน x 1 มื้อ x 70 บาท)
3.3 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
3.4 ค่าวัสดุ
3.5 ค่าถ่ายเอกสาร

600

600

700

700

3,000

1,500

3,000
1,500
2,000

1,500

36,700

2,000
รวม

12,000

23,200

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 สภานักเรียนทุกโรงเรียนมีและทา
คู่มือ/แผนการเรียนรู้กิจกรรมสภา
นักเรียนครบทั้ง 18 โรงเรียน
6.2 มีความรู้ความเข้าใจทักษะในการ
ดาเนินการสภานักเรียน

วิธีการประเมิน
-การแจงเอกสารในการ
ประชุม
-สังเกต
-พูดคุย,สอบถาม
-ทดสอบ

6.3 ความพึงพอใจของคณะกรรมการ -สังเกต
นักเรียนและครูผู้ดูแลนักเรียน
-พูดคุย
-สอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
-ตรวจทา
-การสังเกต
-การพูดคุย
-แบบสอบถาม
-แบบทดสอบ
-การสังเกต
-การพูดคุย
-แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 คณะกรรมการสภานักเรียนนาความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
สภานักเรียนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
7.2 คณะกรรมการสภานักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องสภานักเรียนไทยหัวใจ
สมานฉันท์ ยึดมั่นค่านิยมไทย ให้แก่สมาชิกและเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนได้
7.3 สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เห็นความสาคัญและ
ประโยชน์การจัดจัดตั้งสภานักเรียน และนาคู่มือ/แผนการเรียนรู้กิจกรรมสภานักเรียน ไปใช้เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษาได้
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5.6 กลุ่มนโยบายและแผน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุม่ นโยบายและแผนได้เสนอโครงการจานวน 1 โครงการ รวม
งบประมาณจานวน 100,240 บาท โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้
ที.่
โครงการ
1. รายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 63

งบประมาณ หมายเหตุ
100,240
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โครงการที่ 1
โครงการ
การรายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนองนโยบายสพฐ. นโยบายด้านที่ 5
เป้าประสงค์ข้อที่ 5
ตัวชี้วัดข้อที่ ............................
สนองนโยบาย สพป.นราธิวาส เขต 2
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6
เป้าประสงค์ข้อที่ 4
ตัวชี้วัดข้อที่ ............................
สนองมาตรฐาน สพป.นราธิวาส 2
มฐ.ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1
ประเด็นการพิจารณาข้อที่ ..............
สนองคารับรอง
KRS ตัวชี้วัดที่ .............................
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. น.ส.อรสา อาลี
2. นางณัฐชยา ทองรมย์
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กาหนดให้มีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทาหน้าที่บริหารจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน้าที่
ในการบริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2550 เป็ น ต้ น มา ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รหลั ก ในการจั ด ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ด าเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ทาหน้ าที่กากับ ประสาน และส่ งเสริมการจัดการศึกษา และให้ ส ถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่ว ย
ปฏิบัติการในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. และเพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการวาง
แผนการบริหารจัดการ และปรับปรุงนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ สพฐ. ดาเนินงานติดตามความก้ าวหน้าในการดาเนิน การขับเคลื่ อนนโยบายตามกลยุทธ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประจาทุกปี โดยดาเนินการติดตามกลยุทธ์ตามเป้าหมายของ สพฐ. ที่ได้
วางไว้
ทั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ยังต้องรายงานผลการดาเนินงาน
ต่อผู้ ตรวจราชการกระทรวงศึ กษาธิ การและผู้ ตรวจราชการส านั กนายกรัฐ มนตรี ส านั กงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ตรวจราชการ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้รับทราบถึงผลการดาเนินงานและเพื่อให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 นาผลการดาเนินงานไปปรั บปรุงแผนกลยุทธ์และ
พัฒนาแผนการดาเนินงานในปีต่อไป
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จึงได้
จัดทาโครงการรายงานผลการดาเนินงานจัดการศึกษาปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเพื่อเตรียมการรองรับการติดตาม
ผลการดาเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าว ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อจัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินงานจัดการศึกษาประจาปีงบประมาณ 2562 ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
2.2. เพื่อรายงานผลการดาเนินงานจัดการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2562 ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ตรวจราชการ
และเผยแพร่สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.3. เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงานของ สพป. เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้และเป็น
ฐานข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาและการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาในปีต่อไป
2.4. เพื่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีหนังสือรายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปีที่ถูกต้องและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
3.1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานเพื่อสรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2562 โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 26 คน
3.2. จั ด ทาเอกสารรายงานผลการด าเนิ น งานจัด การศึ กษาประจาปี 2562 ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จานวน 300 เล่ม
เชิงคุณภาพ
1. ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึก ษานราธิว าส เขต 2 มี รายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. สพป. ได้ทราบถึงผลการดาเนินงานในปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนด
และใช้เป็นหลักฐานข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาและจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาในปีต่อไป
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
ระยะเวลาดาเนินงาน
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางาน
กย.-ธ.ค. 2562
เพื่อสรุปผลการดาเนินงานประจาปี
2562
2 จั ด ท าเอกสารรายงานผลการ
ธ.ค. 2562
ดาเนิ น งาน ประจ าปี ง บประมาณ
2562

สถานที่
สพป.นธ.2

ผู้รับผิดชอบ
ณัฐชยา ทองรมย์

สพป.นธ.2

ณัฐชยา ทองรมย์
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 100,140 บาท ดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน
ใช้สอย
1.
กิจกรรมที่ 1
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานเพื่อ
สรุ ป ผลการด าเนิ น งานประจ าปี 2562
โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม จ านวน 26
คน จานวน 6 ครั้ง
4,680
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 26 คน ๆ ละ 6 มื้อ ๆ ละ
30 บาท
5,460
2

- ค่าอาหารกลางวัน จานวน
26 คน มื้อละ 70 บาท/คน จานวน 3
มื้อ
กิจกรรมที่ 2
2. ค่าจ้างจัดทาเอกสารรายงานผล
การดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
2562 ขนาด B 5 ปกอาร์ตมัน 4 สี
จานวน 300 เล่ม ๆ ละ 300 บาท
รวม

วัสดุ

รวม

90,000

100,140

100,140

หมายเหตุ : 1. ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- เอกสารรายงานผลการดาเนินงานจัด
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นราธิวาส เขต 2 ประจาปี 2562
จานวน 300 เล่ม

วิธีการประเมิน
แบบสอบถามและแบบติดตาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบรายงานข้อมูล

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ 2562 ทาให้ทราบถึงข้อมูลผลการดาเนินงานในปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับเป้าหมายความสาเร็จที่
กาหนดและใช้เป็นหลักฐานข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาและการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปี
ต่อไป
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5.7 กลุม่ นิเทศติดตาม ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุม่ นิเทศติดตาม ได้เสนอโครงการจานวน 15 โครงการ รวม
งบประมาณจานวน 1,201,250 บาท โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้
ที.่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.

โครงการ
งบประมาณ หมายเหตุ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
70,000
พัฒนาศักยภาพด้านการวัดผลและประเมินผล
116,200
เปิดบ้านคณิตศาสตร์พัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียน(Open Class)
205,900
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
74,200
พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
128,200
ภายนอก
ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
55,620
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
53,680
โครงการนิเทศ บูรณาการและนิเทศสัญจรโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนา
37,500
คุณภาพการศึกษา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.นธ. 2
35,060
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการจัดกระบวนการ
43,500
เรียนรู้วิทยาการคานวณ ( Computing Science )
นิเทศ ติดตามจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อ
112,810
ยกระดับ การศึกษาสู่คุณภาพ Thailand ๔.o ตามหลัก “ศาสตร์พระราชา”
ที่ยั่งยืน
ค่ายภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจาปี
86,800
งบประมาณ ๒๕๖๓
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เน้นทักษะ
43,500
กระบวนการคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอิสลามศึกษาในการสร้างข้อสอบตามมาตรฐานและ
84,080
ตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
84,080
สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลและใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้
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โครงการที่ 1
โครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
นโยบายด้านที่ 2-3
เป้าประสงค์ข้อที่ 3-4
สนองนโยบาย สพป.นราธิวาส เขต 2
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2,3
เป้าประสงค์ข้อที่ 2,6,7
ตัวชี้วัดข้อที่ 3,7
สนองมาตรฐาน สพป.นราธิวาส เขต 2
มฐ.ที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2,3
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางวราภรณ์ แก้วสีขาว
2.นางสาวฐิติยา โบพรหม
2.นายลาภวัต บุญธรรม
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563
1.หลักการและเหตุผล
ภาษาไทยเป็นภาษาประจาชาติและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ การใช้ภาษาจึงเป็นทักษะ ที่
ผู้ใช้ต้องฝึกฝนให้เกิดความชานาญไม่ว่าจะเป็นการอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียน การพูด และการดู รวมทั้งต้องใช้ให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษาเพื่อสื่ อสารให้ เกิดประสิ ทธิภ าพและใช้อย่างคล่ องแคล่ ว มีวิจารณญาณ มี
คุณธรรม มีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาและแสวงหาความรู้ในขั้นสูงต่อไป
จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษา
มลายูถิ่นในชีวิตประจาวัน จึงส่งผลให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี 1- 3 มีปัญหาการใช้ภาษาไทยค่อนมากซึ่ง
จะเห็นได้จากการประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน ประจาภาคเรียนที่ 1/2562
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ดังนี้ ระดับปรับปรุง คิดเป็น
ร้อยละ 15.33 ระดับพอใช้ ร้อยละ 16.81 ระดับดี ร้อยละ 22.34 และระดับดีมาก ร้อยละ 45.52 ส่วนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ด้านการอ่านออกเสียง ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 19.60 ระดับพอใช้ ร้อยละ 16.59 ระดับดี
ร้อยละ 17.77 และระดับดีมาก ร้อยละ 46.04 และการอ่านรู้เรื่อง ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 13.70 ระดับ
พอใช้ ร้อยละ 26.99 ระดับดีร้อยละ 47.23 และระดับดีมาก ร้อยละ 12.08 นอกจากนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มีผลการประเมินด้านการอ่านออกเสียง ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 13.46 ระดับพอใช้ ร้อยละ 15.51 ระดับดี
ร้อยละ 18.70 และระดับดีมากร้อยละ 52.33 และการอ่านรู้เรื่อง ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 11.30 ระดับ
พอใช้ ร้อยละ 34.28 ระดับดีร้อยละ 45.35 และระดับดีมากร้อยละ 09.00
นอกจากนี้ผลการประเมินความสามารถด้านการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีดังนี้ ระดับ
ปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 18.30 ระดับพอใช้ ร้อยละ 13.93 ระดับดีร้อยละ 21.06 และระดับดีมากร้อยละ 46.71
ส่วนการเขียนคาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 34.07 ระดับพอใช้ ร้อยละ
24.58 ระดับดีร้อยละ 22.47 และระดับดีมากร้อยละ 18.88 และการเขียนเรื่อง ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ
31.74 ระดับพอใช้ ร้อยละ 32.47 ระดับดีร้อยละ 23.68 และระดับดีมากร้อยละ 12.11 และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีดังนี้ ด้านการเขียนคา ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 28.10 ระดับพอใช้ ร้อยละ 25.26
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ระดับดีร้อยละ 22.22 และระดับดีมากร้อยละ 24.42 และการเขียนเรื่อง ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 22.40
ระดับพอใช้ ร้อยละ 30.89 ระดับดีร้อยละ 32.67 และระดับดีมากร้อยละ 14.04
นอกจากนี้ ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2559-2561 ไม่ถึงร้อยละ 50 ดังนี้ ปีการศึกษา 2559 คิดเป็นร้อยละ
43.38 ปีการศึกษา 2560 คิดเป็นร้อยละ 34.20 และปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 41.41
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562) ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยต่า และจากการสารวจครูผู้สอนภาษาไทย พบว่า ครูผู้สอนภาษาไทยจานวนมากที่ไม่จบเอกภาษาไทยแต่
มาจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนและจากการสารวจ
ครูผู้สอนภาษาไทยในปีการศึกษา 2562 พบว่า ครูผู้สอนภาษาไทยต้องการพัฒนาตนเองในการสอนภาษาไทย
โดยเฉพาะการสอนเขียน และการอ่าน และการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยและการจัดบรรยากาศในชั้น
เรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเห็นความสาคัญใน
เรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางเรียนภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดกิจกรรม MOU.ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษาส่งเสริมการแก้ปัญหานักเรียน ที่
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
2.2 เพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหาร และคณะครูผู้สอนภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัดทาข้อตกลงร่วมกันในการส่งเสริม
และพัฒนาให้นักเรียนอ่านออก –เขียนได้ ตามเกณฑ์ที่กาหนดของแต่ละระดับชั้น
3.1.2 โรงเรียนในสังกัด จานวน 117 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตามจากเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนอ่านออก-เขียนได้
3.2.2 ครูผู้สอนภาษาไทยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
และสามารถจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอนการดาเนินงาน/กิจกรรม
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 ประชุมวางแผนคณะกรรมการดาเนินการติดตาม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
4 จัดกิจกรรม MOU.ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับ
สถานศึกษาส่งเสริมการแก้ปัญหานักเรียนที่
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
5 รายงานผลการดาเนินโครงการ

ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤศจิกายน 2562
พฤศจิกายน 2562

สถานที่
สพป.นธ.เขต 2
สพป.นธ.เขต 2

พ.ย. 2562 – ก.ย. 2563
มิถุนายน 2563

โรงเรียนในสังกัด
สพป.นธ.เขต 2

กันยายน 2563

สพป.นธ.เขต 2

124
5. งบประมาณใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต ผู้จบ
การศึกษาภาคบังคับ ผลผลิต/โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
จานวน 70,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้
ที่

ขั้นตอนดาเนินงาน/กิจกรรม

1 ประชุมวางแผนคณะกรรมการดาเนินการ
ติดตามระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จานวน 15 คน มีราย ละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารว่าง 15 x 30 x 2 = 900
- ค่าอาหารกลางวัน 15 x70 x 1 = 1,050
2 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทย
-ค่าจัดทาเครื่องมือนิเทศ ติดตาม การจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทย
-ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง
สาหรับการนิเทศ ติดตามฯ
- สรุปผลการปฏิบัติงานระหว่างการนิเทศ
(AAR) จานวน 2 ครั้ง จานวน 15 คน มีราย
ละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารว่าง 15 x 30 x 4 = 1,800
- ค่าอาหารกลางวัน 15 x70 x 2 = 2,100
3 จัดกิจกรรม MOU.ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา
กับสถานศึกษาส่งเสริมการแก้ปัญหานักเรียนที่
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ จานวน 300 คน มีราย
ละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารว่าง 300 x 30 x 1 = 9,000
- ค่าอาหารกลางวัน 300 x70 x1 = 21,000
- ค่าถ่ายเอกสารจัดทา MOU.
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ งบประมาณขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์

รวม

-

900
1,050

-

-

900
1,050

-

3,000

-

-

3,000

-

30,000

-

-

30,000

-

1,800
2,100

-

-

1,800
2,100

-

9,000
21,000
68,850

1,150
1,150

-

9,000
21,000
1,150
70,000
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6.การวัดและประเมินผล
ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.เชิงปริมาณ
1.1 ร้อยละ 80 นักเรียนอ่านออก เขียนได้
ตามระดับชั้น
1.2 ร้อยละ 90 ครูผู้สอนภาษาไทยของโรงเรียน
ในสังกัด มีวิธีการแก้ปัญหานักเรียน อ่านไม่ออก-เขียน
ไม่ได้ และมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทย
1.3 ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัด ได้รับการนิเทศ
ติดตามจากเขตพื้นที่การศึกษา
2.เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนอ่านออก เขียนได้
2.2 ครูผู้สอนภาษาไทยได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ตนเองในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และ
สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

วิธีการวัดและประเมินผล
ทดสอบการอ่าน-การเขียน

เครื่องมือที่ใช้
แบบทดสอบของ สพฐ.
แบบนิเทศ ติดตาม

นิเทศ ติดตาม
แบบบันทึกการนิเทศ
สังเกตการจัดการเรียนการสอน ติดตาม การจัดการเรียน
การสอน
ทดสอบการอ่าน-การเขียน
สังเกตการจัดการเรียนการสอน

แบบทดสอบของ สพฐ.
แบบบันทึกการจัดการเรียน
การสอน

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนอ่านออก เขียนได้
7.2 ครูผู้สอนภาษาไทยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และ
สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
7.3 ผู้บริหารให้ความสาคัญในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
7.4 ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น
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โครงการที่ 2
โครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านการวัดผลและประเมินผล
สนองนโยบายสพฐ. นโยบายด้านที่ 2,3
เป้าประสงค์ข้อที่ 2.3
ตัวชีว้ ัดข้อที่ 3.2
สนองนโยบายสพป.นราธิวาส. เขต 2
ประเด็นกลยุทธ์ 1,2,3
เป้าประสงค์ข้อที่ 2,3
ตัวชีว้ ัด (1) 1 (2) 1,10,12,17 (3) 5
สนองมาตรฐานสพป.นราธิวาส. เขต 2
มฐ. ที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1,5
มฐ. ที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางสาวอาไพพร นาคแก้ว
2. นางสาวฮาซานะห์ บินมะอุง
3. นางสาวพาขวัญ ริมวิเชียร
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
การวั ดผลและประเมิ น ผล มี ความจาเป็ นและมีป ระโยชน์ ต่อ ผู้ เ รีย นมาก แต่ที่ ผ่ า นมาการวั ดผล
ประเมินผลในระดับชั้นเรีย น ส่ วนใหญ่นักเรียนจะได้คะแนนมาก แต่เมื่อทาการทดสอบระดับชาตินักเรียนได้
คะแนนน้ อย ทั้งนี้เนื่องจากข้อสอบในระดับชั้นเรียนมักจะไม่ครอบคลุมมาตรฐานตัวชี้วัด และมีความง่ายกว่า
ข้อสอบระดับชาติ ซึ่งสอดคล้องกับ บุญชม ศรีสะอาด (2540) และ เยาวดี วิบูลย์ศรี (2540) ที่พบว่าความคลาด
เคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการวัดผลส่วนหนึ่ง เกิดจากเครื่องมือที่ใช้วัดขาดความสมบูรณ์ (imperfect Measuring
Instrument) เช่น เครื่องมือไม่มีความเที่ยงตรงในการวัดไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด หรือไม่ครอบคลุมพฤติกรรม
ทางการศึกษาทีป่ ระสงค์จะวัด โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น ไม่ครบสาระ การที่จะสร้างข้อสอบให้
มีคุณภาพนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีภาระในการจัดการเรียนการสอนหลายขั้นเรียน หลายวิชา
สานักทดสอบทางการศึกษา (2561) ได้รายงานผลการติดตามและตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบที่ใช้ในการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โรงเรียนที่มีผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับต่า การจัดทาแบบทดสอบยังไม่เป็นไปตามหลัก
วิชาการ ครูไม่สามารถสร้างข้อสอบที่มีคุณภาพได้ ข้อสอบบางส่วนวัดไม่ตรงมาตรฐานตัวชี้วัด ข้อสอบส่วนใหญ่วัด
พฤติกรรมระดับเข้าใจมากที่สุดรองลงมาวัดพฤติกรรมระดับความจา ขาดงบประมาณสนับสนุนการสร้างข้อสอบ
และจัดทาคลังข้อสอบไม่มีสถานที่และอุปกรณ์จัดทาคลังข้อสอบ ขาดผู้เชี่ยวชาญ ครูไม่เพียงพอ มีภาระงานใน
หน้าที่นอกเหนือจากการสอนมาก ส่งผลให้การจัดทาข้อสอบที่มีคุณภาพเป็นไปได้ยากในกระบวนการสร้างข้อสอบ
การวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อให้ ได้ข้อสอบที่ดีเก็บไว้ใช้งานนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากสาหรับครู -อาจารย์ โดยทั่วไปมัก
เสียเวลาในการสร้าง การจัดเก็บและการนาข้อสอบออกมาใช้งาน โดยต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทุกครั้งและมักไม่มี
โอกาสพัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างชัดเจน การมีระบบคลังข้อสอบที่ดีสามารถเอื้ออานวยความสะดวกในการจัดการเรียน
เกี่ยวกับข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดเก็บและสะสมข้อสอบได้สะดวก สามารถนาข้อสอบออกมาไป
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ใช้ ง านวั ด ผลการเรี ย นการสอนตามจุ ด มุ่ ง หมายในโอกาสต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และตรงเป้ า หมาย และได้
แบบทดสอบที่มีคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพข้อสอบเป็นระบบ
ทาได้ง่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการการเรียนการสอน ครูมีเวลาที่จะสร้างสรรค์คุณภาพด้านการเรียนการ
สอนได้มากยิ่งขึ้น
จากปัญหาเรื่ องการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่
กาหนดไว้เนื่องจากขาดเครื่องมือวัดที่เป็นมาตฐาน และความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารการพัฒนา
คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อสอบมาตรฐานไว้บนระบบออนไลน์ โดยแยกเป็น
หมวดหมู่ ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด ให้ครูผู้สอนสามารถเข้าถึงข้อสอบได้สะดวก สามารถนาไปใช้ในการวัดผลระ
เมินผลในห้องเรียนได้ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางการจัดทาข้อสอบคู่ขนานตามมาตรฐานตัวขี้วัด นอกจากนี้ระบบการ
สอบออนไลน์ยังช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทาข้อสอบตรงตามมาตฐานตัวชีวัด สามารถฝึกสอบได้ทุกที่ทุกเวลา ทราบผล
การสอบทันที สามารถทาการสอบได้ไม่จากัดจานวนครั้ง และครูผู้สอนสามารถติดตามคะแนนของนักเรียนเพื่อ
ประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและให้การช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียนได้ฝึกการเรียนรู้ และรู้จักประเมินตนเอง อันจะส่งผลทาให้การเรียนการสอนและการ
วัดผลประเมินผลตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และฉบับ
ปรับปรุง 2560 สูงขึ้น พร้อมทั้งส่งผลให้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
นราธิวาสเขต 2 สูงขึ้นตามเป้าที่วางไว้ จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญจึงจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดผล
และประเมินผล และดาเนินการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และครู มีความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผล เรื่องการประเมินสภาพ
จริงและการประเมินสมรรถนะผู้เรียน
2.2 ครูมีทักษะในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
2.3 ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET, NT และ PISA ของโรงเรียนในสังกัดเพิ่มขึ้น
2.4 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดให้สูงขึ้น
2.5 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรสถานศึกษา เกี่ยวกับงานวัดผล
2.6 เขตพื้นที่มีระบบคลังข้อสอบเพื่อการพัฒนานักเรียนในสังกัดตามมาตรฐานตัวชี้วัด3. เป้าหมาย
3. เป้าหมาย
3.1
เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูวิชาการและครูผู้สอน 117 โรงเรียน ประเมินสมรรถนะผู้เรียนจานวน 234 คนได้รับการพัฒนา
เรื่องการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและการ
3.1.2 ทุกโรงเรียนได้รับการประเมินนักเรียนโดยระบบคลังข้อสอบ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น
3.2.2 ครูมีความรู้ความสามารถเรื่องการวัดและประเมินผลพร้อมนาไปใช้ประเมินผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ
3.2.3 ระบบคลังข้อสอบของสพป.นธ. 2 มีประสิทธิภาพ
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ดาเนินงาน
1. 1. สารวจ ศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหาการจัดการเรียนรู้ พฤศจิกายน 62
2. 2. วิเคราะห์ กาหนดจุดเด่น จุดพัฒนา
พฤศจิกายน 62
3. 3. ประชุมผู้เกี่ยวข้องวางแผนการพัฒนาขออนุมัติ
พฤศจิกายน 62
โครงการ
4. 4. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
พฤศจิกายน 62
5. 5. จัดทา/สร้าง/พัฒนาเครื่องมือและเอกสาร
ธันวาคม 62
ประกอบการประชุม
6. 6. กาหนดปฏิทินดาเนินการจัดกิจกรรม
ธันวาคม 62
7. 7. ประชุมสัมมนาคณะทางานจัดกิจกรรม จัดสร้าง
กุมภาพันธ์ 63
เครือ่ งมือประเมินสภาพจริง
8. 8. ประชุมผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการ การวัดและ เม.ย-ก.ค 63
ประเมินผลระดับชั้นเรียน
9. 9.นิเทศ ติดตามและประเมินผล
พ.ค 63.-ก.ย 63
10. 10. ประเมินผล วิเคราะห์ สรุปรายงาน เผยแพร่
กันยายน 63
ประชาสัมพันธ์ พัฒนาต่อยอด
ที่

กิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

สพป.นธ.2
สพป.นธ.2
สพป.นธ.2
สพป.นธ.2
สพป.นธ.2
สพป.นธ.2
สพป.นธ.2
เก็นติ้ง
สพป.นธ.2
สพป.นธ.2

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณทั้งสิ้น จานวน .... 116,200 บาท จากแผนงาน ............. ผลผลิต/โครงการ
ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
ตอบแทน

1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูผู้สอนเรื่องการจัดและประเมินผลสภาพจริง (36,200
บาท) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ทีมงาน รวม 130 คน ใช้
เวลาจัดทา 2 วัน
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 130 x 30 x4 = 14,400
1.2 ค่าอาหารกลางวัน 130 x70x2 = 16,800
1.3 ค่าเอกสาร 5000
รวมกิจกรรมที่ 1 36,200 บาท

ใช้สอย

วัสดุ

14,400
16,800
-

31,200

รวม

5,000

14,400
16,800
5,000

5,000

36,200
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ที่

กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

2. กิจกรรมที่ 2 จัดทาคลังข้อสอบ
ผู้เข้าร่วมรวม 50 คน ใช้เวลาจัดทา 3 วัน ณ โรงแรมในจังหวัด
สงขลา
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 x 40 x6 = 12,000
1.2 ค่าอาหารกลางวัน 250 x40x3 = 30,000
1.3 ค่าอาหารเย็น 250 x40x3 = 30,000
1.5 ค่าเอกสาร 8,000
รวมกิจกรรมที่ 2 80,000 บาท
รวมทั้งสองกิจกรรม 116,200 บาท

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

12,000
30,000
30,000
8,000
-

72,000
103,200

8,000
13,000

รวม

12,000
30,000
30,000
8,000
80,000
116,200

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ผลผลิต
1.โรงเรียนทุกโรงในเขตพื้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สังเกต สารวจสอบถาม
แบบสังเกต/สารวจ/ สอบถาม/
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3
2.โรงเรียนทุกโรงในเขตพื้นที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม
สัมภาษณ์
สัมภาษณ์
และประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ประเมินผลงาน
แบบบันทึกข้อมูล
3.ครูมีแบบประเมินสภาพจริงที่มีคุณภาพ
สังเกต
แบบสังเกต
4. ครูมีคลังข้อสอบในการวัดประเมินผลตามความ
สังเกต สารวจสอบถาม
สังเกต สารวจสอบถาม
ต้องการตามมารตฐานตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
1.สพป.นธ.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
สังเกต สารวจสอบถาม สัมภาษณ์ แบบสังเกต/สารวจ/ สอบถาม/
อย่างน้อยร้อยละ3
สัมภาษณ์
2.ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน ประเมินความพึงพอใจ
แบบบันทึกข้อมูลแบบประเมิน
การจัดกิจกรรม
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนมีเครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพทุกโรงเรียน
2. ครูผู้สอนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการมีวิธีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนที่มีคุณภาพทุกคน
3. ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระมีคลังข้อสอบที่แยกตามมาตรฐานตัวชี้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการใช้
ทดสอบตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในเขตพื้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์การประเมิน คุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาอยู่ระดับดีขึ้นไป และมีพัฒนาการดีขึ้น
2. ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในเขตพื้นที่ได้มีเครื่องมือประเมินผลสภาพจริงที่มีคุณภาพตามสาระ
การเรียนรู้
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โครงการที่ 3
โครงการ เปิดบ้านคณิตศาสตร์พัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียน(Open Class)
สนองนโยบายสพฐ. นโยบายด้านที่ 2,3
เป้าประสงค์ข้อที่ 2.3
ตัวชี้วัดข้อที่ 3.2
สนองนโยบายสพป.นธ. เขต 2
ประเด็นกลยุทธ์ 2,3
เป้าประสงค์ข้อที่ 2
ตัวชี้วัด (2) 1 9 10 12 17 (3) 5
สนองมาตรฐาน สพป.นธ.2
มฐ.ที่ 2,3
ตัวบ่งชี้ที่ (2) 5 (3) 3,5
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวอาไพพร นาคแก้ว
2. นายลาภวัต บุญธรรม
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
กระแสโลกาภิ วั ตน์ แ ละความเปลี่ ยนแปลงของโลกที่เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง ด้า นวิ ช าการ และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ประเทศไม่สามารถปิดตัวอยู่โดยลาพังต้องมีการร่วมมือและพึ่งพา
อาศัยกัน สังคมโลกในยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารทาให้ต้องคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และมีการตัดสินใจที่
รวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในสังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งเป็นแรงผลักดันสาคัญที่ทาให้ต้องมีการ
ปฏิรูปการศึกษา คุณภาพของการจัดการศึกษาจึงเป็นตัวบ่งชี้ สาคัญประการหนึ่ง สาหรับความพร้อมในการเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 และศักยภาพใน การแข่งขันในเวทีโลก (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555, หน้า
3) กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นเร่งด่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่ 2 จึงมีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาที่เด่นชัด โดยมีวิสัยทัศน์ “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ” มีเป้าหมายภายในปี 2563 จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ซึ่ง มีกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนอย่างมีระบบ โดยต้องพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูครูยุคใหม่ และพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2554, หน้า 5) และการพัฒนาคุณภาพคนไทย
ยุคใหม่นั้น ต้องมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติ ให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู้อย่าง
ต่อเนื่อง (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ , 2553) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งประกาศจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน โดยมุ่งหวัง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษานาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและในห้องเรียน
ศาสตร์ทางด้าน คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานสาคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนั้น คณิตศาสตร์ยังเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของทุกคนในสังคม จึงจาเป็นต้องเร่งพัฒนาครูใน
เรื่องของการจัดกระบวนการเรียนรู้ คณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา เพื่อให้ครูได้นาความรู้ที่
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ได้รับไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แก่นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น พร้อมทั้งนี้
ประเด็นที่สาคัญที่สุด ปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินระดับชาติ O-NET ต่าสุดใน 4 วิชาที่รับการประเมิน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษานราธิว าสเขต 2 ได้ ต ระหนัก ถึ งความส าคั ญ ของการพัฒ นาด้ า น
คณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพในทุกด้านโดยเฉพาะครูผู้สอน คณิตศาสตร์ทุกระดับ และนักเรียนทุกคน ได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ในปี พ.ศ.
2562 และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั้งยืน
ด้วยเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
จึงเปิดบ้านคณิตศาสตร์พัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียน(Open Class) ตามมาตรฐานตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทาง การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์สู่การพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ
2. เปิดโอกาสให้ครูนาเทคนิค และวิธีการสอนใหม่ๆพัฒนาตนเองและผู้เรียน
3. เพื่อพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนของครูอย่างหลากหลายสอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ด้าน
คณิตศาสตร์
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่จาเป็นด้านคณิตศาสตร์ตามที่สถานศึกษากาหนด
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพที่หลากหลาย ตามความต้องการและได้รับการนิเทศ
ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2. ครูผู้สอนทุกระดับชั้นจานวน 117 โรงเรียน จานวน 249 คนได้รับการพัฒนากระบวนการสอน
คณิตศาสตร์อย่างหลากหลาย
3. ผู้เรียนจาก 117 โรงเรียนร่วมกิจกรรมเปิดบ้านคณิตศาสตร์พัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียน(Open Class)
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้ทักษะการสอนคณิตศาสตร์
อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ
2. ผู้เรียนเกิดสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ตามที่กาหนดในหลักสูตร
3. โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามีผลการสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ระยะเวลา
สถานที่
ดาเนินงาน
1. 1. สารวจ ศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหาการจัดการเรียนรู้ พฤศจิกายน 2562 สพป. และ รร.
2. 2. วิเคราะห์ กาหนดจุดเด่น จุดพัฒนา
พฤศจิกายน 2562 สพป.นธ.2
3. 3. ประชุมผู้เกี่ยวข้องวางแผนการพัฒนาขออนุมัติ
พฤศจิกายน 2562 สพป.นธ.2
โครงการ
4. 4. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
พฤศจิกายน 2562 สพป.นธ.2
5. 5. จัดทา/สร้าง/พัฒนาเครื่องมือและเอกสาร
ธันวาคม 2562
สพป.นธ.2
ประกอบการประชุม
6. 6. กาหนดปฏิทินดาเนินการปฏิบัติกิจกรรมและการ
ธันวาคม 2562
สพป.นธ.2
นิเทศติดตาม
7. 7. ประชุมสัมมนาคณะทางานจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ธันวาคม 2562
สพป.นธ.2
8. 8. จัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ทุกรายการ
ธ.ค 62-ต.ค 63
9. 9. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาด้วย ธ.ค 62-ต.ค 63
สพป.นธ.2
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์คณิต
10. 10. ประเมินผล วิเคราะห์ สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กันยายน 2563
สพป.นธ.2
ที่

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
ศน.อาไพพร
ศน.อาไพพร
ศน.อาไพพร
ศน.อาไพพร
ศน.อาไพพร
ศน.อาไพพร
ศน.อาไพพร
และคณะ
ศน.อาไพพร
และคณะ
ศน.อาไพพร

พัฒนาต่อยอด

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณทั้งสิ้น จานวน .... 205,900..... บาท จากแผนงาน ............. ผลผลิต/โครงการ
ที่ กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย

รวม
วัสดุ

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูผู้สอนอยางหลากหลาย (125,900

บาทด้านจินตคณิต เวทคณิต ค่ายคณิตศาสตร์ ท่องสูตร
คูณ คิดเลขเร็ว พัฒนาและสร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์
ประชุมวางแผนผู้เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรม คณะกรรมการ และนักเรียน
จานวน 260 คน ใช้เวลา 3 วัน
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 260 x 30 x 6 = 46,800
1.2 ค่าอาหารกลางวัน 260 x70 x 3 = 54,600
1.3 ค่าวิทยากร 3 วัน 6x1,200= 21,600
1.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์
รวมกิจกรรมที่ 1 125,900 บาท

46,800
54,600
21,600
123,000

2,900
2,900

46,800
54,600
21,600
2,900
125,900
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ที่

กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

กิจกรรมที่ 2 หนังสั้นคณิตศาสตร์ 60,000 บาท แก่
ครูผู้สอน ผู้เข้ารับการอบรม 70 คน ใช้เวลาจัดกิจกรรม
จานวน 3 วัน
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 70 x 30 x 6 = 12,600
2.2 ค่าอาหารกลางวัน 70 x 70 x 3 = 14,700
2.3 ค่าวิทยากร 3 วัน 6x1,200= 21,600
2.4 ค่าที่พัก 4 คืน 3x1200=4,800
2.5 ค่าพาหนะเดินทาง
รวมกิจกรรมที่2 60,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 Open Class คารวานคณิตศาสตร์20,000
บาท แก่นักเรียนทุกและครูผู้สอนทุกเครือข่าย รวมจานวน
150 คน ใช้เวลาจัดกิจกรรมจานวน 1 วัน
4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 x 30 x 2 = 9,000
4.2 ค่าอาหารกลางวัน 150 x 70 = 10,500
4.3 ค่าเกียรติบัตรรางวัล
รวมกิจกรรมที่ 3 20,000 บาท

21,600

รวมทั้ง 4 กิจกรรม 205,900 บาท

-

เงินงบประมาณ
ใช้สอย

รวม
วัสดุ

12,600
14,700
4,800
6,300
38,400

12,600
14,700
21,600
4,800
6,300
60,000

9,000
10,500

9,000
10,500

21,600

500
20,000
205,900

-

20,000

9,000

205,90
0

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

ผลผลิต
1.โรงเรียนทุกโรงในเขตพื้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สังเกต สารวจสอบถาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3
2.โรงเรียนทุกโรงในเขตพื้นที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม และ
สัมภาษณ์
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ประเมินผลงาน
3.นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
ทดสอบ
ผลลัพธ์
1.สพป.นธ.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สังเกต สารวจสอบถาม
สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ3
2.ครูที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม สัมภาษณ์ ระเมินความพึงพอใจ
คณิตศาสตร์
3. โรงเรียนมีสื่อหนังสั้นในการพัฒนานักเรียนด้านคณิตศาส
ประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต/สารวจ/ สอบถาม/
สัมภาษณ์
แบบบันทึกข้อมูล
แบบทดสอบ
แบบสังเกต/สารวจ/ สอบถาม/
สัมภาษณ์
แบบบันทึกข้อมูลแบบประเมิน
แบบประเมินผลงาน
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7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนและนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกโรงเรียนมีความรู้ และมีทักษะทางคณิตศาสตร์สู่ห้องเรียน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 มีครูและนักเรียนที่ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในเขตพื้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรีย นตามเกณฑ์การประเมิน คุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาอยู่ระดับดีขึ้นไป และมีพัฒนาการดีขึ้น
2. ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในเขตพื้นที่ได้รับการ พัฒนาให้สามารถใช้กระบวนการ
และทักษะทางคณิตศาสตร์มีคุณภาพสูงขึ้น
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โครงการที่ 4
โครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โรงเรียนคุณธรรม (งบแลกเป้า)
นโยบายด้านที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
เป้าประสงค์ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติฯ
ตัวชี้วัดข้อที่ 1,2
สนองนโยบาย สพป.นราธิวาส เขต 2
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1
เป้าประสงค์ข้อที่1 ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติฯ
ตัวชี้วัดข้อที่ 1,2
สนองมาตรฐาน สพป.นธ.2 มฐ,ที่ ตัวบ่งชี้ที่ สนองคารับรอง KRS ตัวชี้วัดที่ ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรดา ธรรมพูนพิสัย
ระยะเวลาการดาเนินการ พฤศจิกายน 2562 ถึง มีนาคม 2563
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
1.หลักการและเหตุผล
จากพระราชกระแสรับสั่งรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา ในภาพรวมพระองค์ต้องการจะสืบสานพระ
ราชปณิธาณ หรือพระราชกระแสรับสั่งรัชกาลที่ 9 เรื่องการสร้างคนดี องคมนตรีจึงมีแนวคิดและแนวทางดาเนินการ
ในการน้อมนาพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เรื่องการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยมี
แนวคิดว่าต้องหาแนวทางสร้างคนดีก่อน แล้วจึงจะไปสู่เด็กเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง ครูต้องมีศรัทธาที่แรง
กล้าเพื่อทาให้เด็กเป็นคนดี คือสิ่งที่จะต้องสอนและอบรมให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ มีอุปนิสัยติดตัว 5 ด้านคือ ศีลธรรม
จริยธรรม มารยาท วินัย และวัฒนธรรม เพื่อให้คนไทยเป็นผู้มีมารยาท มีวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และเป็น
พลเมืองดีของชาติ
ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานจึ งมี นโยบายขั บเคลื่ อนโรงเรี ยนคุณธรรม เพื่อการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียน ครู
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน และเพื่อให้
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด รู้และเข้าใจแนวปฏิบัติของกิจกรรมที่จะต้องนาไปใช้ในการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 จึงได้ดาเนินงานตามกิจกรรมในโครงการนี้ขึ้นมาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อร่วมกันสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปลูกฝังความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.2 เพื่อพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม ในการได้มาซึ่งคุณธรรมอัตลักษณ์
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2.3 เพื่อนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จานวน 351 คน
3.1.2 โรงเรียนในสังกัด สพป.นธ.2 จานวน 117 โรง
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาได้นาเสนอการแสดงออกถึงการปลูกฝัง/การ
แสดงออกความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3.2.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นคนดี
3.2.3 โรงเรียนคุณธรรมทุกโรง ได้รับการนิเทศติดตาม และเติมเต็มจากคณะนิเทศ ติดตาม ในการ
ดาเนินงาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา
การดาเนินงาน แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมของชาติ ประจาปีงบประมาณ 2563 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จานวนเงิน 74,200 บาท
ที่

กิจกรรม

1. จัดทาและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3 ประชุมคณะกรรมการและคณะทางาน
เพื่อวางแผน/รับทราบข้อเสนอแนะ
4. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวนการได้มาซึ่ง
คุณธรรมอัตลักษณ์ระดับห้องเรียน
และคุณธรรมอัตลักษณ์ระดับโรงเรียน
5. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประกวดหนังสั้น/
กิจกรรมวาดภาพ เพื่อเทิดทูน สถาบัน
พระมหากษัตริย์
6. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนิเทศ กากับ
ติดตามโรงเรียนคุณธรรม
7. กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะทางานเพื่อ
สังเคราะห์ผลจากการนิเทศติดตาม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
พฤศจิกายน 2562
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563

สพป.นธ.เขต 2

รดา ธรรมพูนพิสัย
และคณะ

เมษายน

สพป.นธ.เขต 2

รดา ธรรมพูนพิสัย
และคณะ

สพป.นธ.เขต 2

รดา ธรรมพูนพิสัย
และคณะ

กรกฎาคม-สิงหาคม สพป.นธ.เขต 2

รดา ธรรมพูนพิสัย
และคณะนิเทศฯ
รดา ธรรมพูนพิสัย
และคณะ

2563

กรกฎาคม 2563

สิงหาคม –
กันยายน 2563

สถานที่

สพป.นธ.เขต 2

ผู้รับผิดชอบ
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5.รายละเอียดการใช้งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 132,700 บาท จากแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ ประจาปีงบประมาณ
2563 โครงการโรงเรียนคุณธรรม
ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
รวม
ตอบแทน

1. ประชุมคณะทางานเพื่อวาง
แผนการดาเนินงาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30
คน× 2 มื้อ × 30 บาท)
- ค่าอาหาร
กลางวัน จานวน 1 มื้อๆละ 70
บาท (30คน× 1 มื้อ × 70 บาท)
รวม
2. กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนการได้มาซึ่ง คุณธรรมอัต
ลักษณ์ระดับห้องเรียน และ
คุณธรรมอัตลักษณ์ระดับโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย คือผู้บริหาร คณะ
ครู วิทยากร และคณะทางาน
จานวน 360 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (360
คน × 2 มื้อ × 30 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน(360 คน × 1
มื้อ × 70 บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร (18 ชัว่ โมง 10,800
× 600 บาท)
- ค่าวัสดุ
- ค่าเอกสาร
- ค่าจัดทาเกียรติบัตร
รวม 10,800

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

1,800

1,800

1,800

2,100

2,100

2,100

3,900

-

3,900

3,900

21,600

-

21,600

21,600

25,200

25,200

25,200

25,200

-

-

10,800

10,800

36,800

2,000
1,000
3,600
31,800

2,000
1,000
3,600
64,200

2,000
1,000
3,600
64,200
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ที่

กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน

3. กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมประกวดหนังสั้น เพื่อ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์:
ขอบเขตเนื้อหา
2.1 การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง
การเทิดทูนสถาบันชาติ
2.2 การปฏิบัติตามหลักของ
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
(เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ )
- โล่รางวัลจานวน 6 โล่
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน (5 คน×600×2วัน)
รวม
4. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนิเทศ
ติดตาม การขับเคลื่อนงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในสถานศึกษา (กรรมการ 20
ชุดๆละ 3 คน ใช้เวลานิเทศฯ
ชุดละ 2 วัน จานวนโรงเรียน 117
โรง)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการนิเทศ
- ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าจัดทาเอกสารการนิเทศ
ติดตาม/ประเมิน
รวม

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

6,000
6,000

-

20,000
6,000

20,000
6,000

20,000

26,000

26,000

300

14,400
20,000
300

14,400
20,000
300

300

34,700

34,700

20,000
20,000

รวม

20,000
-

14,400

14,400

รวม
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(ต่อ) 5.รายละเอียดการใช้งบประมาณ โครงการโรงเรียนคุณธรรม (งบแลกเป้า) ประจาปีงบประมาณ 2563
ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
รวม
ตอบแทน

5

กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะทางาน
เพื่อสังเคราะห์และสรุปผลจากการ
นิเทศติดตาม
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (
30 คน × 2 มื้อ × 30 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1
มื้อๆละ 70 บาท(30 คน×1 มื้อ×
70 บาท)
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น

31,200

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

1,800

1,800

1,800

2,100

2,100

2,100

3,900
132,700

3,900
132,700

3,900
64,600

20,300

ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการทุกกิจกรรม
6. การประเมินผล
ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
3.2.1 ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาได้ - การนาเสนอผลงาน
- เกณฑ์การนาเสนอผลงาน
มีส่วนร่วมนาเสนอผลการปฏิบัติงาน/ปฏิบัติตนที่แสดงออก
ถึงความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3.2.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นคนดี - สังเกต/สอบถาม
- แบบสังเกต/แบบสอบถาม
มีจิตสานึกที่ดีในเรื่องความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ - นิเทศติดตาม
- แบบนิเทศติดตาม
3.2.3 โรงเรียนคุณธรรมทุกโรง ได้รับการนิเทศติดตาม และ
เติมเต็มจากคณะนิเทศ ติดตาม ในการดาเนินงาน ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ การเติมเต็ม ในการได้มาซึ่งคุณธรรมอัตลักษณ์ใน
ระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียน และสามารถนาความรู้ ความเข้าใจไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิด
ขึ้นกับนักเรียนในโรงเรียนของตนได้
7.2 โรงเรียนคุณธรรม ได้รับการนิเทศติดตาม เพื่อร่วมชื่นชม เติมเต็มการขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
7.3 ผู้บริหาร ครูผู้สอน มีนวัตกรรมด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่ประสบผลสาเร็จและเป็นแบบอย่างได้
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โครงการที่ 5
โครงการ พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
สนองนโยบายสพฐ. นโยบายที่ 6 เป้าประสงค์ที่ 2.2 ตบช. 3.2
สนองนโยบาล สพป.นราธิวาส เขต 2 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 เป้าประสงค์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 6.2 6.3 6.7 6.10
สนองมาตรฐาน เขต มาตรฐานที่ 2 ตบช. 1 ประเด็นพิจารณาที่ 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบ 3 ตบช. 2 ประเด็นพิจารณาที่ 2.1 ระดับปฐมวัย 2.2 ระดับขั้น
พื้นฐาน
สนองคารับรอง
KRS ARS ตัวชี้วัดที่ 1,2
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวธิติมา เรืองสกุล 2. นางพิมพรรณ อนันทเสนา 3. นางพาขวัญ ริมวิเชียร
ระยะเวลาดาเนินการ 15 พฤษจิกายน 2562 - 30 กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีก ารประเมินคุณ ภาพภายในรอบต่อ ไป โดยให้ มีการปรับปรุ ง
มาตรฐานและตัว ชี้ วัดให้ น้ อ ยลง กระชับ และสะท้อ นถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมิน สภาพจริ ง
ไม่ยุ่งยาก ลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดทาเอกสารที่ใช้ในการประเมิน ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมิน
ที่มีเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ป ระกาศกฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2561
กาหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทของสถานศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการ
บริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุ
เป้าหมายประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลจากการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดดังกล่าวนี้
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้จัดทาแนวปฏิบัติสาหรับการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและกรอบ
มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ส่วนการประเมินภายนอกให้มีองค์ประกอบของผู้ประเมิน 3 ส่วน ได้แก่ ผู้แทน
สานั กงานรับ รองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดและ
ผู้บริหารสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อีกทั้ง เพื่อให้การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้ส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนา และได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น โดยมีเป้าหมายสาคัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
2.2 เพื่อติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.3 เพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายในสู่การประกันคุณภาพภายนอก
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาที่จะเข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่จานวน 117 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 117 โรงเรียน มีความรู้
ความเข้าใจและมีความพร้อม ในการดาเนินงานประเมินคุณภาพคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบ 4
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
15 พฤศจิกายน 2562 นางสาวธิติมา เรืองสกุล
นางพิมพรรร อนันทเสนา
นางพาขวัญ ริมวิเชียร
2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ 12 ธันวาคม 2562
คณะทางาน
พร้อมเพื่อรับการประกันคุณภาพภายนอก
รอบ สี่
3 กิจกรรมให้ความรู้ผู้บริหาร/ครูระดับขั้น
11-13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทางาน
พื้นฐานและระดับปฐมวัยเรื่องระบบการ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (SAR) จานวน 117
โรงเรียนประจาปีการศึกษา 2562 รวม
355 คน ใช้เวลา 3 วัน ณ ห้องประชุม
รวงผึ้ง ชั้น 3 สพป.นราธิวาสเขต 2
4 กิจรรมพัฒนาคณะกรรมการ ตรวจสอบ
13 ธันวาคม 2562
นางสาวธิติมา เรืองสกุล
กากับ และติดตามการดาเนินงานประเมิน
นางพิมพรรณ อนันทเสนา
และการซักซ้อมการประเมินแก่โรงเรียนที่
นางพาขวัญ ริมวิเชียร
เตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก รวมคณะทางาน 30 คน เวลา 1
วัน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 สพป.
นราธิวาส เขต 2
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5

6

7

กิจกรรมการสังเคราะห์ผลการรายงาน
ตนเองของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
คณะทางาน 30 คนเวลา 3 วัน ณ ห้อง
ประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 สพป.นราธิวาสเขต 2
กิจกรรมสรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ
กิจกรรม นิเทศติดตามการนาเนินงาน
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

11-13 มิถุนายน 2563

คณะทางาน

30 กันยายน 2563

คณะทางาน

1 มกราคม- 30 กันยายน คณะนิเทศ
2563

5. สถานที่ดาเนินการ ณ ห้องประชุม สพป. นราธิวาส เขต 2
6. งบประมาณ
6.1 งบประมาณ จานวน 128,200 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายการ

ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ตอบ
ใช้สอย
วัสดุ
รวม
แทน

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
เพื่อรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ จานวน 55 คน
1 วัน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 ค่าใช้จ่าย
ดังนี้
1.1 ค่าอาหารกลางวัน (55 คน x 70 บาท x 1 มื้อ)

3,850
3,300

3,850
3,300

53,250
53,250

53,250
53,250

1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (55 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม ให้ความรู้ผู้บริหาร/ครูระดับขั้นพื้นฐาน
และระดับปฐมวัยเรื่องระบบการการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และการจัดทารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) จานวน 117 โรงเรียนประจาปีการศึกษา
2562 รวม 355 คน ใช้เวลา 3 วัน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3
สพป.นราธิวาสเขต 2 ค่าใช้จ่าย ดังนี้
2.1 ค่าอาหารกลางวัน (355 คน x 50 บาท x 3 มื้อ)
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2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (355 คน x 30 บาท x 5 มื้อ)
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาคณะกรรมการ ตรวจสอบ กากับ
และติดตามการดาเนินงานประเมินและการซักซ้อมการประเมิน
แก่โรงเรียนที่เตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
รวมคณะทางาน 30 คน เวลา 1 วัน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น
3 สพป.นราธิวาส เขต 2 ค่าใช้จ่าย ดังนี้
3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 30 บาท x 1 มื้อ)
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการสังเคราะห์ผลการรายงานตนเองของ
สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา คณะทางาน 30 คนเวลา 3 วัน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง
ชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 2 ค่าใช้จ่าย ดังนี้
4.1 ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 70 บาท x 3 มื้อ)
4.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 30 บาท x 6 มื้อ)
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมสรุปผลการนาเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562

900

900

7,350
6,300

7,350
6,300

128,200

128,200

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม นิเทศติดตามการนาเนินงานระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รวม

ขอถั่วเฉลี่ยงบประมาณในการดาเนินการทุกรายการ
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
7.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ สังเกตการการจัด
ภายในที่มีประสิทธิผลตามแนวการประเมินคุณภาพการศึกษา กิจกรรม
แนวใหม่ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561และมีความพร้อมที่จะประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ สี่

เครื่องมือการประเมิน
แบบประเมิน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สถานศึกษา 16 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
8.2 สถานศึกษา 117 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
8.2 สถานศึกษามีระบบคุณภาพและกลไกการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่พร้อม
สาหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ สี่
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โครงการที่ 6
โครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
สนองนโยบายสพฐ. นโยบายที่ 3 4 เป้าประสงค์ที่ 2.2 ตบช. 3.2
สนองนโยบาล สพป.นราธิวาส เขต 2 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 เป้าประสงค์ที่ 4 ตัวชี้วดั ที่ 6.2 6.3 6.7 6.10
สนองมาตรฐาน เขต ที่ 3 ตบชที่ 3 ประเด็นพิจารณาที่ 1 ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 3 ตบช. 2 ประเด็นพิจารณาที่ 2.1 ระดับปฐมวัยการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560
สนองคารับรอง KRS ARS ตัวชี้วัดที่ 1,2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวธิติมา เรืองสกุล 2. นางพิมพรรณ อนันทเสนา 3. นายลาภวัต บุยธรรม
ระยะเวลาดาเนินการ 15 พฤษจิกายน 2562 - 30 กันยายน 2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ระบุแนวการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 22-24 หมวด
4 โดยเฉพาะ ในมาตรา 22 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนเป็นบุคคลที่สาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพดังกล่าว มีความจาเป็นที่จะต้อง
ได้รับการพัฒนาตั้งแต่วัยต้นของชีวิต โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงที่การเจริญ เติบโตและพัฒนาการทุกด้าน
กาลังเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสมองของเด็กในวัยนี้เจริญเติบโตถึงร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่ หากเด็กในวัยนี้
ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถอย่างเต็มศักยภาพทุก ๆ ด้านแล้ว ก็จะเป็นพื้นฐานในการสร้างพลัง
สมองและพลังของชีวิตที่จะเจริญเติบโตเป็นกาลังสาคัญของชาติในอนาคต
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสาคัญต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการสนับสนุน ทุกด้าน
อย่างสม่าเสมอ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนรู้ที่ สอดคล้อง กับ
พัฒ นาการทางสมอง และกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ เพื่อให้ เด็ กปฐมวัย ได้รั บพัฒ นาการทั้ งด้า นร่า งกาย
อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้มีความพร้อมที่ จะเรียนรู้สิ่งต่าง
ๆ โดยการกาหนดหลักการ คุณภาพ ขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้ และกลไกที่จะกากับดูแล ส่งเสริมอย่างใกล้ชิด
มีการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของสถาบันครอบครัว ในการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนาองค์ความรู้ และกระบวนทัศน์
ใหม่ ให้แก่ผู้ บริหารโรงเรียนและครู ปฐมวัยทุ กคน รวมทั้งศึกษานิเทศก์ เพื่อให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
ปฐมวั ย บรรลุ ต ามเป้ าหมายอย่ างจริ ง จั ง สอดคล้ อ งกับหลั กการจั ดการศึก ษาตามหลั กสู ต รการศึก ษาปฐมวั ย
พุทธศักราช 2560
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิว าส เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัย โดยนาวิธีการใหม่ ๆ ซึ่งเป็นข้อค้นพบเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็ก มานาเสนอสาหรับครูปฐมวัย ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ สามารถนามาปรับใช้ในการจัด
ประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกๆ ด้าน โดยในการดาเนินการมีเป้าหมายที่
สาคัญคือโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนที่ต้อง
ผ่านการรับรองคุณภาพจาก สมศ.รอบสี่ และตลอดจนพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการพัฒนาเด็กจะต้องเน้นการมีส่วน
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ร่วมของโรงเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน องค์กรเอกชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นจึงได้จัด
ให้มีโครงการจัดการศึกษาปฐมวัยขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสัมมนาวิชาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่เป็นเลิศโดยใช้นวัตกรรม
ตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)
2. เพื่อส่งเสริมการประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
3. เพื่อพัฒนาความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน
4. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนปฐมวัยที่สอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก
และเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนตันแบบการจัดการศึกษาตามแนวคิดไฮสโคป
(HighScope) จานวน 28 โรงเรียน
3.1.2 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทั้ง 117 โรงเรียน
3.1.3 เด็กระดับปฐมวัยทุกคนมีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ
90 ขึ้นไป
3.1.4. โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนปฐมวัยที่
สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กและเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 จานวน 25 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจรูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวคิดไฮสโคป
(HighScope) และนาไปปฏิบัติ ได้
3.2.2 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจการประเมินพีฒนาการตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560
3.2.3 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานปฐมวัยตามหลักสูตรระดับ
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560
3.2.4 โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนปฐมวัยที่
สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กและเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ

2

กิจกรรมที่ 1 ประชุมพัฒนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาโรงเรียนตันแบบการจัดการศึกษา
ตามแนวคิดไฮสโคป จานวน 30 โรงเรียน

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

15 พฤศจิกายน 2562

นางสาวธิติมา เรืองสกุล
นางพิมพรรรณ อนันทเสนา

20 ธันวาคม 2563

คณะทางาน
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3

4
5

6
7

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการประเมิน
พัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัยในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ให้สอดคล้องกับพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียนปฐมวัยที่สอดคล้องกับพัฒนาการ
เด็กและเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ 4
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมระดับปฐมวัย
กิจกรรมสรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการฯ

18 กุมภาพันธ์ 2563

นางสาวธิติมา เรืองสกุล
นางพิมพรรรณ อนันทเสนา

มิถุนายน 2563

นางสาวธิติมา เรืองสกุล
นางพิมพรรรณ อนันทเสนา

เมษายน 2562

คณะทางาน

มกราคม-ตุลาคม 2563 คณะนิเทศก
ตุลาคม 2563

5. สถานที่ดาเนินการ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สพป. นราธิวาส เขต 2

คณะทางาน
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6. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 55,620 บาท (ห้าหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
ตอบ
ใช้สอย
วัสดุ
รวม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมพัฒนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนตัน
แบบการจัดการศึกษาตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) 84
โรงเรียน จานวน คน 2 วัน
- อาหารว่าง 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท (84x2x30)
- อาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท (84x1x70)
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 2 จานวน 120
คน ค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน (120 x 70 x 1 )
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (120 x 30 x 2 )
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 2 จานวน 120
คน มีค่าใช้จ่ายดังนี้
- อาหารว่าง 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท (120x2x30)
- อาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท (120x1x70)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิกรรม
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียนปฐมวัยที่สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กและเพื่อ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3
สพป.นราธิวาส เขต 2 จานวน 60 คน มีค่าใช้จ่ายดังนี้
- อาหารว่าง 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท (60x2x30)
- อาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท (60x1x70)
กิจกรรมที่ 5 นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมระดับปฐมวัย
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
รวม
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการนี้

5,040
8,580

5,040
8,580

8,400
7,200

8,400
7,200

8,400
7,200

8,400
7,200
3,000

3,000

3,600
4,200

3,600
4,200

52,620 3,000

55,620
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เชิงปริมาณ
1.1 ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนตันแบบการจัด
การศึกษาตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) มีความรู้
ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 100
1.2 เด็กได้รับการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้านคิด
เป็นร้อยละ 100
1.3 พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ทุกคน เข้ารับการอบรม
พัฒนาความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย คืดเป็น ร้อยละ
85 ของผู้ปกครองทั้งหมด
1.4 โรงเรียนทั้ง 25 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้และพร้อมสาหรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 4
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนตันแบบการจัด
การศึกษาตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรม ได้
2.2 ครูปฐมวัยมีองค์ความรู้และสามารถประเมิน
พัฒนาการเด็นปฐมวัยทั้ง 4 ด้านตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับชาติได้
2.3 พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ทุกคน มีความรู้ในการ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
2.4 ครูมีองค์ความรู้และสามารถจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพร้อมสาหรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

การสอบถาม

แบบสอบถาม

การสอบถาม

แบบสอบถาม

การสอบถาม

แบบสอบถาม

การสอบถาม

แบบสอบถาม

การนิเทศ

แบบนิเทศ

การนิเทศ

แบบนิเทศ

การนิเทศ

แบบนิเทศ

การนิเทศ

แบบนิเทศ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)
7.2 ผู้เรียนมีผลการประเมินพัฒนาการได้สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
7.3 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครูผู้สอนปฐมวัยได้รับการพัฒนาตนเองและนาความรู้ในเรื่องการประเมิน
พัฒนาการ ไปใช้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.4 ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาความรู้
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โครงการที่ 7
โครงการ
แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
มาตรการยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ปฐมวัย
นโยบายด้านที่
เป้าประสงค์ข้อที่
ตัวชี้วัดข้อที่
สนองนโยบายสพป.นธ.เขต 2 กลยุทธ์ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ข้อที่
ตัวชี้วัดข้อที่
สนองมาตรฐาน สพป.นธ.2
มฐ.ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ประเด็นการพิจารณาข้อที่
สนองคารับรอง
KRS ตัวชี้วัดที่
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวธิติมา เรืองสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาสเขต 2
2. นางพิมพรรณ อนันทเสนา ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาสเขต 2
3. นายลาภวัต บุญธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาสเขต 2
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤศจิกายน 2562 - 30 กันยายน 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ มีความจาเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่วัยต้นของชีวิต
โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงที่การเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกด้านกาลังเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสมอง
ของเด็กในวัยนี้เจริญเติบโตถึงร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่ หากเด็กในวัยนี้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถอย่าง
เต็มศักยภาพทุก ๆ ด้านแล้ว ก็จะเป็นพื้นฐานในการสร้างพลังสมองและพลังของชีวิตที่จะเจริญเติบโตเป็นกาลังสาคัญ
ของชาติในอนาคต
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสาคัญต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย มี การสนับสนุนทุกด้านอย่าง
สม่าเสมอ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ ที่ สอดคล้องกับ
พัฒนาการทางสมอง และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา รวมถึงการปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้มีความพร้อม ที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ โดยการ
กาหนดหลั กการ คุณภาพ ขอบข่ายของการจั ดการเรียนรู้ และกลไกที่จะกากับดูแล ส่งเสริมอย่างใกล้ชิด มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของสถาบันครอบครัว ในการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนาองค์ความรู้ และกระบวนทัศ น์ใหม่
ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน และครูปฐมวัยทุกคน รวมทั้งศึกษานิเทศก์ เพื่อให้ การสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัย
บรรลุตามเป้าหมายอย่างจริงจัง สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
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ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ ว าส เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจั ด
การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัย โดยนาวิธีการใหม่ ๆ ซึ่งพัฒนาให้เด็กเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดยนา
กิจกรรมวิทยาศาสตร์มาสอนในชั้น เรียน เพื่อให้ครูนาความรู้และทักษะ และการทาโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนา
นักเรียนให้เกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ จึงได้กาหนดโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเรื่องวิทยาการคานวณ
2.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูให้จัดทาโครงงานนักวิทยาศาสตร์ และสามารถส่งโครงงานเพื่อขอรับ
ตราพระราชทานจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ ได้
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 อบรมพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย เรื่อง วิทยาการคานวณ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จานวน 117 โรงเรียน
3.1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย จานวน 43 โรงเรียน 86 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาการจัดประสบการณ์ ทาง
วิทยาศาสตร์มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
3.2.2 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์
3.2.3 ร้อยละ 100 ของโครงงานวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพและผ่านการประเมินจากมูลนิธิสมเด็จ
พระเทพฯ
4. ขั้นตอนการดาเนินงานกิจกรรมการดาเนินงาน วัน เดือน ปี และสถานศึกษาที่ดาเนินงาน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขั้นตอนการดาเนินงาน/กิจกรรม
เสนออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะทางาน
ประชุมคณะทางาน
ดาเนินการตามกิจกรรม
ประเมินผล สรุป
รายงานผล

วัน เดือน ปี

สถานที่

พ.ย. 62
พ.ค. 63
มิ.ย. 63
ก.ค - ก.ย.63
ก.ย.-ต.ค.63
ต.ค. 63

สพป.นธ.เขต 2
สพป.นธ.เขต 2
สพป.นธ.เขต 2
สพป.นธ.เขต 2
สพป.นธ.เขต 2
สพป.นธ.เขต 2

ผู้รับผิดชอบ

ธิติมาเรืองสกุล
พิมพรรณ อนันทเสนา
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณทั้งสิ้น
นราธิวาส เขต 2
ที่

บาท จาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กิจกรรม/รายละเอียด

1. กิจกรรม “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”
1. จัดอบรมพัฒนาทักษะ ความรู้
เรื่อง วิทยาการคานวณ แก่ครู 117
คน คณะทางานและวิทยากรพี่เลี้ยง
13 คน รวมทั้งสิ้น 130 คน 2 วัน
- ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ ๆ ละ 30
บาท (130 x 4 x 30)
- ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อๆ ละ
70 บาท (130x2x70)
- เอกสารประกอบการอบรม
117 ชุด ๆ ละ 10 บาท
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การทา
โครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียน
เป้าหมาย 43 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน
คณะทางานวิทยากรพี่เลี้ยง 9 คน
จานวน 1 วัน รวม 95 คน
- ค่าอาหารว่าง มื้อละ 30 บาท x 2
มื้อ x 95 คน
- ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท x 1มื้อ
x 95 คน
3. ตรวจและให้คาแนะนาโครงงาน
บ้านวิทยาศาสตร์ จานวน 2 วัน 53
คน
- ค่าอาหารว่าง มื้อละ 30 บาท x 4
มื้อ x 53 คน

หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายทุกรายการ

เป้าหมาย
วิทยากร
ศึกษา
นิเทศก์
ครู 117
โรงเรียน

งบประมานที่ใช้ในโครงการ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ามัน รวม
15,600
15,600
18,200

18,200

1.170

1,170

ศึกษา
นิเทศก์
ครู รร.กลุ่ม
เป้า 43 รร.
5,700

5,700

6,650

6,650

ครู 43 รร.
กรรมการพี่
เลี้ยง 10 คน
6,360
รวม 52,510

1.170

6,360
53,680
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6. การประเมินผล
ผลผลิตและตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. เชิงปริมาณ
1.1 ครูผู้สอนปฐมวัยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดกิจกรรมวิทยาการคานวณ
1.2 ร้อยละของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย และผ่านการประเมินเพื่อ
ขอรับตราพระราชทาน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครูผู้สอนปฐมวัย โรงเรียนนาร่องทุกคนจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเข้ารับ
ตราพระราชทานทั้ง 43 โรงเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

การนิเทศ

แบบนิเทศ ฯ

การนิเทศ
ผลการประเมิน

แบบสอบถาม
ผลการประเมิน

การนิเทศ

แบบนิเทศ ฯ

ผลการประเมิน

ตราพระราชทาน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามหลักสูตร
7.2 ครูผู้สอนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้สอดคล้องตามหลักสูตร
7.3 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครูผู้สอนปฐมวัยได้รับการพัฒนาตนเองและนาความรู้ไปใช้กับนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
7.4 ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและกาลังใจในการทางาน
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โครงการที่ 8
โครงการ
นิเทศ บูรณาการและนิเทศสัญจรโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองนโยบายสพฐ.
นโยบายด้านที่
เป้าประสงค์ข้อที่
ตัวชี้วัดข้อที่
สนองนโยบาย สพป.นธ. 2 ประเด็นกลยุทธ์ที่
เป้าประสงค์ข้อที่
ตัวชี้วัดข้อที่
สนองมาตรฐาน สพป.นธ.2 มฐ.ที่ 2 และมฐ.3
ตัวบ่งชี้ที่
ประเด็นการพิจารณาข้อที่
สนองคารับรอง
KRS ตัวชี้วัดที่
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางพิมพรรณ อนันทเสนา
2. นายลาภวัต บุญธรรม
3. นางศรีสุดา รัตนพล
4. นางวราภรณ์ แก้วสีขาว
5. นางสาวอาไพพร นาคแก้ว
6. นางสาวธิติมา เรืองสกุล
7. นางรดา ธรรมพูนพิสัย
8. นางฮาซานะห์ บินมะอุง
ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม 2563 – 30 กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
กระบวนการบริหาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นปัจจัยหลักในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติการนิเทศเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาที่สะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนในสถานศึกษา และมุ่งสนับสนุนความสามารถของครูให้มีประสิทธิภาพในการจัด การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็ น ส าคั ญและความแตกต่างในด้านบุ คคลเพื่ อสนองเป้าหมายการปฏิรูปการศึ กษา สมรรถนะของผู้ เรี ยน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา และการดาเนินการ
ตามนโยบาย/โครงการต่าง ๆ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงต้องมีการนิเทศ กากับ ติ ดตาม ประเมินผล และ
การดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจาปี 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ให้การดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ประสบความสาเร็จ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีภารกิจหลักในการนิเทศการศึก ษา วิเคราะห์ วิจัย
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จึงจัดทา
โครงการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนรู้
ได้คุณภาพและมาตรฐาน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคู่มือการนิเทศ และแผนปฏิบัติการนิเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด
2. เพื่อนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินการโครงการ นโยบายของ สพฐ. และสพป.นราธิวาส เขต 2
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน มีความรู้ความสามารถในการบริหารและการจัด การเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสรุปผลการนิเทศ ตามเครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผอ.สพป.นธ.2
2. ศึกษานิเทศก์ จานวน 9 คน คณะทางาน 3 คน รวม 12 คน
3. ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม จานวน 10 คน
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 10 คน
5. ผอ.โรงเรียนและครู 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในสังกัดจานวน 117 โรง รวม 585 คน
เชิงคุณภาพ
1. คู่มือการนิเทศและแผนปฏิบัติการนิเทศ สาหรับการนิเทศ กากับติดตามมีคุณภาพ
2. การนิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 - 2 เป็นระบบและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
3. การนิเทศกิ จกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมตามนโยบายครอบคลุมทุกโรงเรียน ครบ 100 %
โรงเรียนมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป
4. สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
4.1 ลักษณะกิจกรรม
4.1.1 ประชุม วางแผนการทางานร่วมกัน
4.1.2 จัดทาคู่มือแผนปฏิบัติการนิเทศ นวัตกรรม และเครื่องมือในการนิเทศ
4.1.3 ดาเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศและปฏิทินการนิเทศ โดยเน้นการนิเทศเป็นทีม ลักษณะ
กิจกรรมนิเทศสัญจร กิจกรรมนิเทศจิตอาสา โดยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์
4.1.4 ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศ สรุปผล และรายงานผลสรุปผล การนิเทศการจัดการศึกษา
4.2 กิจกรรมดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1. ประชุมชี้แจงคณะทางาน
2. ลงมือจัดทาเครื่องมือนิเทศ
คู่มือการนิเทศ และการ
นิเทศปีการศึกษา 2562
3. นิเทศความพร้อมเปิด
ภาคเรียนปีการศึกษา
2562,2563

พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค
62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63
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4. นิเทศตามนโยบาย และ
ภาระงาน
5. นิเทศสัญจร 5 อาเภอ
6. นิเทศโดยจิตอาสา
7. สรุปรายงานผลการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณทั้งสิ้น 37.500 บาท จาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2
ที่
กิจกรรม/รายละเอียด
เป้าหมาย
งบประมานที่ใช้ในโครงการ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ามัน รวม
1. ประชุมชี้แจง 1 วัน
ผอ.กลุ่ม ศน.
- ค่าอาหารว่าง มื้อละ
และจนท.
30 บาท x 2 มื้อ x 12 คน
12 คน
720
720
- ค่าอาหารกลางวัน
70 บาท x 1 มื้อ x 12 คน
840
840
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับคู่มือ
ผอ.กลุ่ม ศน.
เครื่องมือนิเทศ แผนนิเทศและ
และจนท.
ปฏิทินการนิเทศ 1 วัน ผอ.
รวม
สพป.นธ.2 คณะนิเทศจิตอาสา และ 12 คน
ศึกษานิเทศก์ รวม 22 คน
- ค่าอาหารว่าง มื้อละ 30 บาท x 2
มื้อ x 22 คน
1,320
1,320
- ค่าอาหารกลางวัน
70 บาท x 1 มื้อ x 22 คน
1,540
1,540
- เอกสารการนิเทศ (13 x 50)
650
650
3. นิเทศตามแผน ตามนโยบายและ
ผอ.สพป.
ปฏิทินการนิเทศ และการนิเทศ
ผอ.กลุ่ม ศน.
สัญจร 5 อาเภอ จานวน 5 วัน
9คน ผอ.รร.
ประกอบด้วย ผอ.สปพ. คณะ
117 คน ครู
ศึกษานิเทศก์ ผอ.รร. ครู 4 กลุ่ม
468 คน
สาระการเรียนรู้ รวม 595 คน
รวม595คน
- ค่าอาหารว่าง มื้อละ 30 บาท x 1
มื้อ x 595 คน
17,850
17,850
- ค่าเอกสาร 595 ชุดๆ ละ 10 บาท
5,950
5,950
- ป้ายไวนิล 5 ผืนๆ ละ 1000
5,000
5,000
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ที่

กิจกรรม/รายละเอียด

เป้าหมาย

4. ประชุมสรุปงานนิเทศ ครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 รวมจานวน 2 วัน
- ค่าอาหารว่าง มื้อละ 30 บาท x 4
มื้อ x 12 คน
- ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท x 2มื้อ
x 12 คน
- เอกสารสรุ ป รายงานการนิ เ ทศ 2
เล่ม x 300 บาท
รวม

ผอ.กลุ่ม ศน.
และจนท.
รวม
12 คน

งบประมานที่ใช้ในโครงการ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ามัน รวม

1,440

1,440

1,680

1,680

25,390

510
12,110

510
37,500

หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายทุกรายการ
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละของคู่มือและเครื่องมือ
การนิเทศตามแผนปฏิบัติการนิเทศ
- ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการ
นิเทศ
- ร้อยละของการนิเทศงานตาม
นโยบาย และโครงสร้างงาน

วิธีการประเมิน
- สอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต
- ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
- เครื่องมือนิเทศ
คู่มือนิเทศและแผนปฏิบัติ
การนิเทศ
- แบบสอบถามความ
พึงพอใจ
- แบบรายงานการนิเทศ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้สามารถบริหารจัดการการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
7.2 สถานศึกษาในสังกัดดาเนินการตามนโยบายของ สพฐ. และ สพป. นราธิวาส เขต 2 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7.3 นักเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาทุกด้านตามที่หลักสูตรกาหนด
7.4 ผอ.รร. ครู มีความพึงพอใจในการรับการนิเทศ
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โครงการที่ 9
โครงการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่....3
เป้าประสงค์ข้อที่ 2, 6
ตัวชี้วัดข้อที่ 1, 7
สนองนโยบาย สพป. นราธิวาส เขต 2 นโยบายที่....3
เป้าประสงค์ข้อที่ 2, 6
ตัวชี้วัดข้อที่ 1, 7
สนองมาตรฐาน สพป. นราธิวาส เขต 2
มฐ. ที่......3 ตัวบ่งชี้ที่.....3
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฮาซานะห์ บินมะอุง นางสาวอาไพพร นาคแก้ว และนางวราภรณ์ แก้วสีขาว
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563
...................................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องมีทักษะในการรวมตัวของครู/หรือบุคลากรทาง
การศึกษาที่จะเรียนรู้ “ชุมชนวิชาชีพ” PLC = Professional Learning Communities เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ การตั้งคาถาม การแสวงหาความรู้ การสรุปประเมินค่า
การนาเสนอ/แสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (http://www.p21.org/) อีกทั้งเป็นการเตรียมทักษะ
สาคัญของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียนสู่ Thailand 4.0
การพัฒนาวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูกลุ่มเป้าหมาย และบุคลากร
ของสานักงานเขตพื้นที่ตามทัศนะของ Dufour (2004) โรงเรียนในสถานะที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ผู้มีส่วน
เกี่ย วข้องกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนมีเป้าหมายร่ว มกันคือคุณภาพผู้ เรียนที่สูงขึ้นมากกว่าการสอนที่มากขึ้น
คุณลั กษณะของชุมชนแห่ งการเรี ย นรู้ วิช าชีพ เป็ นกระบวนการที่มี ระบบและร่ว มมือ กันอย่า งมีพ ลั ง นอกจากนี้
Mclaughlin and Talbert (2006) เน้นว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือคณะครูทางานร่วมกันเพื่อที่จะสะท้อน
การปฏิบัติงานของตน ตรวจสอบร่องรอยหลักฐานที่สัมพันธ์กันระหว่างการปฏิบัติการสอน/งานที่รับผิดชอบและ
ผลผลิตคือพัฒนาการของผู้เรียน สิ่งเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเฉพาะกลุ่มผู้เรียน
ในแต่ละชั้นเรียน คณะครูได้มีโอกาสแบ่งปันทั้งความสาเร็จและข้อจากัดในปฏิบัติการสอนของตน รวมทั้งบุคลากร
ทางการศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพของตนเอง
คุณภาพการศึกษา ความยั่งยืนและเข้มข้นในการพัฒนาวิชาชีพส่งผลกระทบต่ อการปฏิบัติงานมากกว่าการ
พัฒนาวิชาชีพในระยะสั้น Ramirez-Nava (2013) เน้นย้าว่า PLC เป็นลักษณะคล้ายคลึงกับการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องใช้เวลาและประสบการณ์สร้างความรู้ใหม่ผ่านการประยุกต์ใช้และวัดประเมินผล ผลที่เกิดขึ้นชี้วัดการ
พัฒนาวิช าชีพที่มุ่ งเน้นเนื้ อหาในการสร้างจุดยืนให้กับครูผู้สอนด้วยการผสมผสานประสบการณ์จริงในโรงเรียนที่
ส่ ง เสริ ม ความรู้ แ ละทั ก ษะของครู ผู้ ส อน และเพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ผู้ เ รี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง (Active
learning) ในส่วนของบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาวิชาชีพในส่วนที่รับผิ ดชอง โดยมีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นองค์กรประสาน อานวยประโยชน์ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กาหนดร่วมกัน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 2 จึงกาหนดกรอบในการ
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พัฒ นาให้ ครอบคลุ มเป้าประสงค์ทั้งสามด้านดังที่กล่ าวมาด้ว ยกิจกรรมสามวงรอบ คือ 1) กิจกรรมพบปะ ชี้แจง
แนวทาง/ประเด็ น ในการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนของครู การนิ เ ทศติ ด ตามของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2) กิจกรรม PLC ผ่านระบบออนไลน์
lesson study และกิจกรรมสะท้อนการปฏิบัติ งานอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือน และ 3) การนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดี
ระหว่างกันเมื่อพันธกิจเสร็จสิ้น เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของครูผู้สอน ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ โดยมีผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติการร่วมกัน
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของสมาชิกกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ถูกต้อง
2.2 เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเป้าหมายสามารถนากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
2.3 เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหารทางการศึกษาและศึกษานิเทศก์
10
คน
3.1.2 ผู้บริหารโรงเรียน
117 คน
3.1.4 ครูผู้สอน (16 เครือข่าย แกนนาเครือข่าย ละ 7 คน)
112
คน
3.1.5 ครูผู้ร่วมเรียนรู้ 7 กลุ่ม X 117 รร.
819
คน
รวม 1,058
คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผู้สอน มีทักษะการเป็นผู้นาในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในวงจรชุมชนแห่ง
การเรียนรู้วิชาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในระดับสถานศึกษา
3.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหาร มีทักษะการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพระหว่างกลุ่ม และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนอย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น
3.2.3 ศึกษานิเทศก์ มีทักษะการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในการนิเทศร่วมกับครูผู้สอน ผู้บริหาร
การศึกษาและ ผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1. กิจกรรมชี้แจง
กลุ่มเป้าหมาย
2.

กิจกรรมดาเนินการตาม
กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน
1 วัน
(พย. 2562)
พย.2562มีค.2562

สถานที่
ห้องประชุม สพป.
นราธิวาส เขต 2

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

รร.เป้าหมาย

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 35,060 บาท ดังนี้
ที่
1.

2.

3.

กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน
กิจกรรมที่ 1 ระยะที่ 1ประชุม
กลุ่ ม เป้ า หมายร่ ว มก าหนด
แนวทางพัฒนางาน(คณะทางาน
และกลุ่มเป้าหมาย)
-ค่าอาหารว่าง มื้อละ 30 บาท
X 1 มื้อ X 121 คน
กิจกรรมที่ 2 ระยะที่ 2
-ปฏิบัติการในกลุม่
-นิเทศติดตาม
-Lesson study
กิ จ กรรมที่ 3 แ ลกเปลี่ ย น
เรี ย นรู้ (สะท้ อ นผล/น าเสนอ
นวัตกรรม)
-ค่าอาหารว่าง 125 คน X 30
บาท X 2 มื้อ
-ค่าอาหาร 125 คน X 70บาท X 1 มื้อ

กิจกรรมที่ 4
-ประชุมสรุปสังเคราะห์ผลการ
ดาเนินงาน
-ค่าอาหารว่าง มื้อละ
30 บาท X 2 มื้อ X 10 คน
-ค่าอาหารกลางวัน
70 บาท X 1 มื้อ X 10 คน
-ค่าเอกสารสรุปการดาเนินงาน
200 บาท X 4เล่ม
-เกียรติบัตร 10 บาท X 1,058
คน (เข้าร่วมและนวัตกรรม)
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินนวัตกรรมต้นแบบ 5คน
X 500 บาท
รวม
หมายเหตุ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

เงินงบประมาณ
ใช้สอย

รวม

วัสดุ

3,630

-

3,630

-

-

-

7,500

-

7,500

8,750

-

8,750

4.

-

600

-

600

-

700

-

700

-

-

800

800

-

-

10,580

10,580

2,500

21,180

11,380

35,060
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ และทักษะการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
2.ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจในการพัฒนาวิชาชีพ
3.ร้อยละ 100 ของครู
กลุ่มเป้าหมายมีนวัตกรรมในการ
พัฒนาผู้เรียน

วิธีการประเมิน
-สอบถาม/สัมภาษณ์
-สังเกต
-นิเทศ ติดตามและประเมินผล
-สอบถาม/สัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสอบถาม/สัมภาษณ์
-แบบบันทึกการสังเกตการสอน
-แบบบันทึก Logbook
-แบบสอบถามความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน
3. ผู้ร่วมกิจกรรมมีเวทีแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน
4. มีเครือข่ายในการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน
5. คุณภาพการดาเนินงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีมาตรฐานและคุณภาพยิ่งขึ้น
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีรูปแบบการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
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โครงการที่ 10
โครงการ : พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
วิทยาการคานวณ ( Computing Science )
แผนงาน : บูรณาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
และทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ชาติ 2o ปี ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ( STEM Education )
ลักษณะโครงการ
: โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางศรีสุดา รัตนพล
2. นางวราภรณ์ แก้วสีขาว
3. นางพิมพรรณ อนันทเสนา
ระยะเวลาดาเนินการ : มิถุนายน - กันยายน 2562

………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) ซึ่งได้มีการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มี
เนื้อหาที่สาคัญใหม่ ชื่อว่า วิทยาการคานวณ (computing Science) ในสาระที่ 4 เทคโนโลยีกลุ่มวิทยาศาสตร์ โดย
เนื้อหาเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ แนวคิดเชิงคานวณ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง มี
ทักษะการคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน และเป็นระบบประยุกต์ใช้ความรู้ ด้านวิทยาการคานวณ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารอย่างปลอดภัย และมีจริยธรรม ซึ่งผู้สอนอาจมีความสับสนและความเข้าใจที่คลอดเคลื่อน
ในหลักการต่างๆ ของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตลอดจนกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) ต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและเป้าหมายสาคัญที่กาหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตร และตัวชี้วัด รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้
การใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้และแนวทางการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ให้บรรลุคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตรให้ครบถ้วนทุกด้าน ได้แก่ ทักษะการคิด ทักษะการคานวณ (Computational Thinking) ทักษะการ
เข้าใจและการใช้เทคโนโลยี (Digital Literacy) และการออกแบบ ( Design )
เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ
2.2 เพื่อให้โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลทุกโรง มีการจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณได้อย่าง
มีคุณภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
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3.1.1 ครูที่เข้าร่วมอบรม จานวน 6o คน
3.1.2 โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลจานวน 29 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ( ฉบับปรับปรุง 256o ) และสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ
3.2.1 โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ขั้นตอนการดาเนินงาน กิจกรรมการดาเนินงาน วันเดือนปี และสถานที่ดาเนินงาน
ขั้นตอนดาเนินงาน / กิจกรรม
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
วิทยาการคานวณ โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
4. ส่งเสริมการจัดทาสื่อการสอนวิทยาการคานวณ
5. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน
6. รายงาน และสรุปผลการนิเทศ ติดตาม

วัน เดือน ปี
กรกฏาคม 2562
กรกฏาคม 2562
กรกฏาคม 2562
สิงหาคม 2562
สิงหาคม 2562
สิงหาคม 2562

สถานที่
สพป.นธ. 2
สพป.นธ. 2
สพป.นธ. 2 / โรงเรียน
สพป.นธ. 2 /โรงเรียน
สพป.นธ. 2 / โรงเรียน
สพป.นธ. 2 / โรงเรียน
สพป.นธ. 2

หมายเหตุ
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4. งบประมาณใช้งบประมาณแผนงาน บูรณาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง ผลผลิต/การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
และ เทคโนโลยี ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ วิทยาการคานวณ โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
( 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ) จานวน 43,5oo บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
ขั้นตอนกิจกรรมการดาเนินการ

หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน

1. เสนออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1
2. ค่าประชุมคณะกรรมการเตรียมการอบรม
– ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1o คน x 3o บาท x 2 มื้อ
- ค่าอาหาร 1o คน x 7o บาท x 1 มื้อ
กิจกรรมที่ 2
3. ค่าใช้จ่ายในการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ด้วยวิทยาการคานวณ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 9o คนX 3o บาท X 4 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน 9o คน X 7o บาท X 2 มื้อ
- ค่าตอบแทนวิทยากรแกนนา ชม.ละ 6oo บาท
จานวน 5 คน เหมาจ่าย
- ค่าเอกสารอบรมจานวน 9o ชุด ๆ ละ 98 บาท
- วัสดุ / อุกรณ์การจัดกิจกรรมอบรม

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

6oo
7oo

1o,8oo

12,6oo
5,ooo
8,82o
4,98o

กิจกรรมที่ 3
4. นิเทศ ติดตาม ผลการดาเนินงานของโรงเรียน
กิจกรรมที่ 5
6. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และรายงานผล
รวมยอดเงิน 43,5oo บาท
หมายเหตุ

ขอถัวจ่ายทุกรายการ

5,ooo

24,7oo

13,8oo

ค่าครุภัณฑ์

หมายเหตุ
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๕. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เชิงปริมาณ
1.1 ครูผู้สอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 58 คน
1.2 ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 29 คน
1.3 วิทยากรหลักและวิทยากรพี่เลี้ยง จานวน 5 คน
2. เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาการสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256o ) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบลมีศั กยภาพในการจั ด การเรี ย นรู้ วิท ยาการ
คานวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ขั้นสูง
อย่างเป็นระบบ

วิธีการวัด/ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

- สังเกต

แบบนิเทศ การติดตาม

- สอบถาม/สัมภาษณ์/
- สังเกตพฤติกรรม

แบบนิเทศ การติดตาม
แบบสังกต

สังเกตการสอน

แบบสังเกตการสอน

- สอบถาม/สัมภาษณ์

แบบสอบถาม /
สัมภาษณ์

- สังเกตพฤติกรรม/ แบบสังเกตพฤติกรรม/
ทดสอบ
แบบทดสอบ

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ
6.2 ครูมีการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (
ฉบับปรับปรุง 256o )
6.3 นักเรียนมีทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดคานวณ
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โครงการที่ 11
โครงการ : นิเทศ ติดตามจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อยกระดับ
การศึกษาสู่คุณภาพ Thailand 4.o ตามหลัก “ศาสตร์พระราชา”ที่ยั่งยืน
สนองนโยบาย สพฐ. : นโยบายข้อที่ 3
เป้าประสงค์ข้อที่ 1,2
ตัวชี้วัดข้อที่ 1 - 3
สนองนโยบาย สพป.นธ.2 : ประเด็นกลยุทธ์ข้อที่ 3
เป้าประสงค์ที่ 1,2
ตัวชี้วัดที่ 1 - 3
ลักษณะโครงการ
: โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางศรีสุดา รัตนพล
2. นางวราภรณ์ แก้วสีขาว
ระยะเวลาดาเนินการ : พฤศจิกายน – กันยายน 2563

………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นคนดี มีสติปัญญา สามารถดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข และภูมิใจในความเป็นคนไทย ตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง 256o โดยที่ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงในความเป็นไทยสู่สากลได้อย่างสร้างสรรค์
ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายในสังคมคาดหวัง การเรียนรู้แบบใฝ่เรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะความคิดระดับสูงอย่างมี
ประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินข้อมูลในสถานการณ์ใหม่ได้ดีในที่สุดจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
แรงจูงใจจนสามารถชี้นาตลอดชีวิตในฐานะผู้ฝีกใฝ่การเรียนรู้ ธรรมชาติของการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน Active
Learning ประกอบด้วยลักษณะสาคัญ คือ เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งลดการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียนให้น้อยลง
และพัฒนาทักษะให้เกิดกับผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน โดยลงมือกระทามากกว่านั่งฟังเพียงอย่างเดียว ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่นการอ่านอภิปรายและเขียนเน้นการสารวจเจตคติและคุณค่าที่มีอยู่ในชั้นเรียน ผู้เรียนได้
พัฒนาการคิดระดับสูงในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลการนาไปใช้ อีกทั้งผู้เรียนและครูผู้สอนรับข้อมูล
ป้อนกลับจากการสะท้อนความคิดได้อย่างรวดเร็ว
การเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่ต้องการกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายที่ช่วยให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาตนเองผ่านการจัดการตนเองให้ความรู้และช่วยพัฒนาเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์พัฒนา
ความรู้ความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีทักษะบูรณาการข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศและหลักความคิดรวบยอด
ผู้สอนจะเป็นผู้อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้สร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ผู้เรียนมี
ความรับผิดชอบร่วมกันมีวินัย
ในการทางานมีความรับผิดชอบที่สาคัญผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพทางสมองและมีทักษะการคิดขั้นสูง
ดังนั้ น เพื่ อเตรี ย มผู้ เรี ย นให้ มี ความพร้ อมเข้าสู่ ก ารเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 และสามารถปรับตัว ให้ เข้ากั บ
สถานการณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงเป็นบทบาทของครูผู้สอนที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยใช้
เทคนิคการสอนที่หลากหลายพัฒนาผู้เรียนให้สอคล้องกับศตวรรษที่ 21สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2
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เห็นความสาคัญจึงได้ทาโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning สู่คุณภาพ Thailand 4.o
ตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนขึ้น

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning สู่คุณภาพ Thailand 4.0 ตาม
รอยศาสตร์พระราชาเพื่อคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนขึ้น
2. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการสอนของครูผู้สอนด้วยวิธีการ Active Learning และ การบูรณาการสอน
ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทของครูผู้สอนที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยใช้เทคนิคการสอน
ทีห่ ลากหลายและพัฒนาผู้เรียนให้สอคล้องกับศตวรรษที่ 21
3. กลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑. จานวน ผู้บริหาร 117 คน
๒. จานวนครูวิชาการ 117 คน
๓. รวมจานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 234 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารมีทักษะในการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning และนาผล
จากการสังเกตการสอนของครูมาพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพให้สูงขึ้น
2. ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะการเรียนรู้ด้วยวิธี Active Learning
ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
2. ครูผู้สอน มีการเขียนแผนการสอนหน้าเดียว และจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน Active Learning
อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ
3. ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายพัฒนาผู้เรียนให้สอคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21
4. โรงเรียนมีทีมนิเทศจิตอาสาประจาโรงเรียนสามารถมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนและพัฒนาการ
สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ มีการทางานเป็นกลุ่ม/ทีม มีทักษะในการคิด แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง กล้า
แสดงออกและมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้มากขึ้น
3. ขั้นตอนการดาเนินงาน กิจกรรมการดาเนินงาน วันเดือนปี และสถานที่ดาเนินงาน
ขั้นตอนดาเนินงาน / กิจกรรม
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อสร้าง
เอกสารการอบรมฯ / เครื่องมือการนิเทศ/ปฏิทินการนิเทศ ฯ
4. อบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตามจัดการเรียนรู้
Active Learning ทีมนิเทศจิตอาสาประจาโรงเรียน
5. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ Active Learning

วัน เดือน ปี
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562

สถานที่
สพป.นธ. 2
สพป.นธ. 2

มกราคม 2563
เมษายน 2563

สพป.นธ. 2/โรงเรียน
สพป.นธ. 2/ โรงเรียน

สิงหาคม 2563

สพป.นธ. 2/ โรงเรียน
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6. ถอดประสบการณ์การนิเทศ ติดตามฯจัดการเรียนรู้วิธีการ
Active Learning
7 คัดเลือกครูต้นแบบ/โรงเรียนต้นแบบ และจัดเวที แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เผยแพร่ผลงาน
8. รายงาน และสรุปผลการดาเนินงาน

สิงหาคม 2563

สพป.นธ. 2/ โรงเรียน

กันยายน 2563

สพป.นธ. 2/ โรงเรียน

กันยายน 2563

สพป.นธ. 2

4. งบประมาณใช้งบประมาณแผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต/โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จานวน 112,810 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
ขั้นตอนกิจกรรมการดาเนินการ
1. เสนออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1
3. ประชุม/ชี้แจงคณะกรรมการและจัดทาเอกสาร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คน X 3o บาทX 2
มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน 25 คน X 7o บาท X 1 มื้อ
กิจกรรมที่ 2
4. ชี้แจงหลักการนิเทศ ติดตามจัดการเรียนรู้
วิธี Active Learning ภายในสถานศึกษา โดยนิเทศจิต
อาสาประจาโรงเรียน/เขตพื้นที่
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 234 คน X 5o บาท X 2
มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน 234 คน X 70 บาท X 1 มื้อ
- ค่าเอกสารการอบรม 117 คน X 85 บาท
กิจกรรมที่ 3
5. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิธี Active
Learning
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 1 ครั้ง / ร.ร /ปีการศึกษา
- ค่าเอกสารเครื่องมือการนิเทศ 117 ร.ร X 85 บาท
กิจกรรมที่ 4
6. ถอดประสบการณ์การนิเทศ ติดตามภายใน
สถานศึกษา โดยนิเทศจิตอาสาประจาโรงเรียน/เขตพื้นที่
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 117 คน X 3o บาท X 2
มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน 117 คน X 7o บาท X 1 มื้อ

หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

-

1,5oo
1,75o

-

23,4oo
16,380
-

9,945

-

44,400
-

9,945

-

7,020
8,190

8,775

-

6,00o

-

ค่าครุภัณฑ์

หมาย
เหตุ
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- ค่าวัสดุ อุปกรณ์การถอดประสบการณ์ 117X75 บาท
กิจกรรมที่5
7 .คัดเลือกครูต้นแบบ/โรงเรียนต้นแบบ และจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน X 3o บาท X 2
มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน 100 คน X 7o บาท X 1 มื้อ
- ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ จานวน 20 คน 4 โรงเรียน
24 คน x 165 บาท
กิจกรรมที่ 5
8. รายงานผล และสรุปผลจัดการเรียนรู้วิธี Active
Learning จานวน 2o เล่ม X 85 บาท พร้อมเข้าเล่ม
รวมเงินทั้งสิ้น 149,965
หมายเหตุ

-

7,00o
-

3,960

-

-

1,700

115,640

34,325

ขอถัวจ่ายทุกรายการ

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. บทบาทของครูที่จัดการเรียนการสอน Active Learning
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน
3. นิเทศ ติดตามจัดการเรียนการสอน Active Learning
4. นักเรียน มีทักษะในการคิด แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
กล้าแสดงออกและมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้มากขึ้น

วิธีการวัด/ประเมินผล
- การสัมภาษณ์
- การสังเกตสอน
- การนิเทศ การสอน
-การสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียน

เครื่องมือที่ใช้
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกตการสอน
แบบนิเทศ ติดตาม
แบบสังเกตพฤติกรรม

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหาร และครูผู้สอนโรงเรียน เข้าร่วมในโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน
Active Learning และนาผลจากการสังเกตการสอนของครูมาพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพ
2. ผู้บริหารมีทักษะในการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning และนาผลจาก
การสังเกตการสอนของครูมาพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพ
3. ครู มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน Active Learning
ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
4. ครูผู้สอน มีการเขียนแผนการสอนหน้าเดียวและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน Active Learning
อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ
5. ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายพัฒนาผู้เรียนให้สอคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21
6. นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ มีการทางานเป็นกลุ่ม/ทีม มีทักษะในการคิด แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง กล้า
แสดงออกและมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้มากขึ้น
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โครงการที่ 12
โครงการ
ค่ายภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจาปีงบประมาณ 2563
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่....3
เป้าประสงค์ข้อที่ 2, 6
ตัวชี้วัดข้อที่ 1, 7
สนองนโยบาย สพป. นราธิวาส เขต 2 นโยบายที่....3
เป้าประสงค์ข้อที่ 2, 6
ตัวชี้วัดข้อที่ 1, 7
สนองมาตรฐาน สพป. นราธิวาส เขต 2
มฐ. ที่......3 ตัวบ่งชี้ที่.....3
ลักษณะโครงการ ใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฮาซานะห์ บินมะอุง และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563
................................................................................................................................. ....................................
๑. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเป็นยุคศตวรรษที่ 21 ที่การสื่อสารเป็นหนึ่งในทักษะสาคัญของพลโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากล ครูผู้สอนจึงมีความจาเป็นที่ต้องสามารถจัดการเรียนรู้ที่สนองความ
ต้องการของชุมชนโลก ภูมิภาค และท้องถิ่น อย่างเข้มแข็งเพื่อรองรับนโยบาย และพลวัตรของกระแสโลกปัจจุบัน อีก
ทั้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษต้องพัฒนาศักยภาพของตนให้มีสมรรถนะทางด้านภาษาตามกรอบ CEFR: Common
European Framework of Reference for Language เพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนควบคู่การพัฒนาผู้เรียนเป็นทางเลือกในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning) เปลี่ยนแปลงบทบาทครูและนักเรียนเป็นผู้ร่วมสร้างองค์ความรู้ร่วมกันเป็นการส่งเสริมทักษะการ
แก้ปัญหา และการสื่อสารที่เน้นสภาพจริง กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสพัฒนา
ทักษะทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมบทบาทสมมุติ เพลง เกมส์ และสื่อ
ICT สามารถสร้างเสริมความรู้อย่างคงทนให้กับผู้ร่วมพัฒนาได้
ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จึงจัดทา
โครงการค่ายภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรมหลัก คือ 1) ค่าย
ครูผู้สอนไม่ตรงเอก 2) ค่ายภาษาอังกฤษแกนนาครูและนักเรียน และ 3) ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี กิจกรรมขยายผลค่าย
ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครูผู้สอนไม่ตรง
เอกภาษาอังกฤษ
2.2 เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนแกนนาค่ายภาษาอังกฤษ
2.3 เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการขยายผลค่ายภาษาอังกฤษในระดับสถานศึกษา
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูผู้สอนไม่ตรงเอก
จานวน
3.1.2 ครูแกนนาค่ายภาษาอังกฤษ
จานวน
3.1.4 นักเรียนแกนนาค่ายภาษาอังกฤษ จานวน
3.1.5 กิจกรรมขยายผล
จานวน

35
60
180
60

คน
คน
คน
รร.

รวม 275 คน
60 รร.
3.2 เชิงคุณภาพ
1 ครูผู้สอนไม่ตรงเอกภาษาอังกฤษมีความรู้และทักษะในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 ครูและนักเรียนแกนนาค่ายภาษาอังกฤษมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
สามารถขยายผลได้
3 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการขยายผลค่ายภาษาอังกฤษในระดับสถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1. กิจกรรมชี้แจง
กลุ่มเป้าหมาย
2.

กิจกรรมดาเนินการตาม
กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน
1 วัน
(พย. 2562)
พย.2562มีค.2562

สถานที่
ห้องประชุม สพป.
นราธิวาส เขต 2

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

รร.เป้าหมาย

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณทั้งสิ้น จานวน .....86,800.......บาท ดังนี้
ที่
1.

กิจกรรม/รายการ
กิ จ กรรมที่ 1 ระยะที่ 1
ประชุมคณะดาเนินงาน
-ค่าอาหารว่าง มื้อละ
30 บาท X 2 มื้อ X 10 คน
-ค่าอาหารกลางวัน
70 บาท X 1 มื้อ X 10 คน

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย

วัสดุ

รวม

-

600

-

600

-

700

-

700
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2.

3.

4.
5.

กิจกรรมที่ 2
(ค่ายครูภาษาอังกฤษไม่ตรง
เอก+ คณะดาเนินงาน)
-ค่าอาหารว่าง มื้อละ
30 บาท X 4 มื้อ X 40 คน
-ค่าอาหารกลางวัน
70 บาท X 1 มื้อ X 40 คน
-ค่าตอบแทนวิทยากร
1 คน X 600 บาท X 12
ชั่วโมง
-เอกสารประกอบการอบรม
40 ชุด X 60 บาท
กิจกรรมที่ 3
(ค่ายครูแกนนาและ
นักเรียนแกนนา)
-ค่าอาหารว่าง มื้อละ
30 บาท X 4 มื้อ X 65 คน
-ค่าอาหารกลางวัน
70 บาท X 1 มื้อ X 65 คน
นักเรียน
-ค่าอาหารว่าง มื้อละ
15 บาท X 4 มื้อ X 180 คน
-ค่าอาหารกลางวัน
50 บาท X 1 มื้อ X 180 คน
-ค่าตอบแทนวิทยากร
2 คน X 600 บาท X 12
ชั่วโมง
-เอกสารประกอบการอบรม
240 ชุด X 60 บาท
กิจ กรรมที่ 4 (ขยายผลใน
สถานศึกษา)
กิจกรรมที่ 5
(กิจกรรมประกวดแนว
ปฏิบัติที่ดีค่ายภาษาอังกฤษ
คลิปวิดีโอ)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน 5 คน X 500 บาท

-

4,800

-

4,800

-

2,800

-

2,800

-

-

7,200

7,200
-

-

2,400

2,400

7,800

-

7,800

4,550

-

4,550

10,800

-

10,800

-

9,000

-

9,000

14,400
-

-

14,400
-

14,400
14,500
-

2,500

-

-

2,500

-
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6.

กิจกรรมที่ 5
-ประชุมสรุ ปสังเคราะห์ผล
การดาเนินงาน
-ค่าอาหารว่าง มื้อละ
30 บาท X 2 มื้อ X 10 คน
-ค่าอาหารกลางวัน
70 บาท X 1 มื้อ X 10 คน
-ค่าเอกสารสรุปการ
ดาเนินงาน 200 บาท X 4
เล่ม
-เกียรติบัตร 10 บาท X 275
คน

-

600

-

600

-

700

-

700

-

-

800

800

-

-

2,750

2,750

20,350

86,800

รวม
24,100

42,350

หมายเหตุ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ การจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
2.ร้อยละ 100 ของครูและนักเรียน
แกนนาค่ายมีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3.ร้อยละ 100 รร.มีแนวปฏิบัติที่ดี
ในการขยายผลค่ายภาษาอังกฤษ

วิธีการประเมิน
-ทดสอบ
-สอบถาม/สัมภาษณ์
-สังเกต
-นิเทศ ติดตามและประเมินผล
-สอบถาม/สัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้
-แบบทดสอบ
-แบบสอบถาม/สัมภาษณ์
-แบบบันทึกการนิเทศติดตาม
-แบบประเมินแนวปฏิบัติที่ดี

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จบไม่ตรงเอกมีความรู้ความเข้าใจด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารเพิ่มขึ้น
2.ครูและนักเรียนแกนนาค่ายภาษาอังกฤษมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและขยายผล
กับนักเรียนในโรงเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การใช้ช่องทางออนไลน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดค่ายภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดค่ายภาษาอังกฤษที่หลากหลายตามบริบท
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โครงการที่ 13
โครงการ : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เน้นทักษะ
กระบวนการคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์
สนองนโยบาย สพฐ. : นโยบายข้อที่ 1
เป้าประสงค์ข้อที่
ตัวชี้วัดข้อที่
สนองนโยบาย สพป.นธ.2 : ประเด็นกลยุทธ์ข้อที่ 2
เป้าประสงค์ที่
ตัวชี้วัดที่
ลักษณะโครงการ
: โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางศรีสุดา รัตนพล
2. นางวราภรณ์ แก้วสีขาว
ระยะเวลาดาเนินการ : พฤศจิกายน – กันยายน 2563

………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 ) ซึ่งได้มีการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 มีเนื้อหาที่สาคัญใหม่ คือ วิทยาการคานวณ (computing Science) บูรณาการ สะเต็ม
ศึกษา ( STEM Education ) ในสาระที่ 4 เทคโนโลยีกลุ่มวิทยาศาสตร์ โดยเนื้อหาเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ แนวคิดเชิงคานวณ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง มีทักษะการคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา
เป็นขั้นตอน และเป็นระบบประยุกต์ใช้ความรู้ ด้านวิทยาการคานวณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารใน
การแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างปลอดภัย
และมีจริยธรรม ซึ่งผู้สอนอาจมีความสับสนและความเข้าใจที่คลอดเคลื่อนในหลักการต่างๆ ของมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด ตลอดจนกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) ต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและเป้าหมายสาคัญที่กาหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตร และตัวชี้วัด รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้
การใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้และแนวทางการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ให้บรรลุคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตรให้ครบถ้วนทุกด้าน ได้แก่ ทักษะการคิด ทักษะการคานวณ (Computational Thinking) ทักษะการ
เข้าใจและการใช้เทคโนโลยี ( Digital Literacy )
เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คานวณ ( computing Science )
2.2 เพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมตามแนวการสอน
สะเต็มศึกษา ( STEM Education ) ให้มีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้มีการพัฒนาที่สูงขึ้น
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนละ 2 คน จานวน 176 คน ยกเว้นโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล
3.1.2 ครูสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนขยายโอกาส ระดับมัธยมศึกษา จานวน โรงเรียนละ 3
คน จานวน 54 คน
3.1.3 นักเรียนและครูจัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ( STEM Education ) โรงเรียนละ 5 คน
117 โรงเรียน จานวน 585 คน
3.1.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในระดับที่พัฒนาสูงขึ้น ร้อยละ 3
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ( ฉบับปรับปรุง 256o ) และสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ และบูรณาการผ่านแนว
การสอนสะเต็มศึกษา
3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การทางเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในระดับ
ที่มีการพัฒนาสูงขึ้น
3. ขั้นตอนการดาเนินงาน กิจกรรมการดาเนินงาน วันเดือนปี และสถานที่ดาเนินงาน
ขั้นตอนดาเนินงาน / กิจกรรม
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. พัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เรื่อง วิทยาการคานวณ
4. ส่งเสริมการกิจกรรมการสอนสะเต็มศึกษา
5. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน
6. รายงาน และสรุปผลการดาเนินงานและการ
นิเทศ ติดตาม

วัน เดือน ปี
พฤศจิกายน 2563
มกราคม 2563
เมษายน 2563

สถานที่
สพป.นธ. 2
สพป.นธ. 2
สพป.นธ. 2 / โรงเรียน

พฤษภาคม 2563
มิถุยายน-สิงหาคม 2563
กันยายน 2563

สพป.นธ. 2 / โรงเรียน
สพป.นธ. 2 / โรงเรียน
สพป.นธ. 2/ โรงเรียน

4. งบประมาณใช้งบประมาณแผนงาน บูรณาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง ผลผลิต/การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เน้น
ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์จานวน 43,5oo บาท
โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
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4. งบประมาณใช้งบประมาณแผนงาน บูรณาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง ผลผลิต/การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เน้น
ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ จานวน 43,5oo บาท
โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
ขั้นตอนกิจกรรมการดาเนินการ

หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน

1. เสนออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1
2. ค่าประชุมคณะกรรมการเตรียมการอบรม
– ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1o คน x 3o บาท x 2 มื้อ
- ค่าอาหาร 1o คน x 7o บาท x 1 มื้อ
กิจกรรมที่ 2
3. ค่าใช้จ่ายในการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ด้วยวิทยาการคานวณ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 9o คนX 3o บาท X 4 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน 9o คน X 7o บาท X 2 มื้อ
- ค่าตอบแทนวิทยากรแกนนา ชม.ละ 6oo บาท
จานวน 5 คน เหมาจ่าย
- ค่าเอกสารอบรมจานวน 9o ชุด ๆ ละ 98 บาท
- วัสดุ / อุกรณ์การจัดกิจกรรมอบรม

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

6oo
7oo

1o,8oo

12,6oo
5,ooo
8,82o
4,98o

กิจกรรมที่ 3
4. นิเทศ ติดตาม ผลการดาเนินงานของโรงเรียน
กิจกรรมที่ 5
6. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และรายงานผล
รวมยอดเงิน 43,5oo บาท
หมายเหตุ

ขอถัวจ่ายทุกรายการ

5,ooo

24,7oo

13,8oo

ค่าครุภัณฑ์

หมายเหตุ
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5. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เชิงปริมาณ
1.1 ครูผู้สอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 58 คน
1.2 ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 29 คน
1.3 วิทยากรหลักและวิทยากรพี่เลี้ยง จานวน 5 คน
2. เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาการสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256o ) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบลมีศั กยภาพในการจั ด การเรี ย นรู้ วิท ยาการ
คานวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ขั้นสูง
อย่างเป็นระบบ

วิธีการวัด/ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

- สังเกต

แบบนิเทศ การติดตาม

- สอบถาม/สัมภาษณ์/
- สังเกตพฤติกรรม

แบบนิเทศ การติดตาม
แบบสังกต

สังเกตการสอน

แบบสังเกตการสอน

- สอบถาม/สัมภาษณ์

แบบสอบถาม /
สัมภาษณ์

- สังเกตพฤติกรรม/ แบบสังเกตพฤติกรรม/
ทดสอบ
แบบทดสอบ

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ
6.2 ครูมีการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (
ฉบับปรับปรุง 256o )
6.3 นักเรียนมีทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดคานวณ
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โครงการที่ 14
โครงการ

พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอิสลามศึกษาในการสร้างข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ประจาปีงบประมาณ 2563
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่....3
เป้าประสงค์ข้อที่ 2, 6
ตัวชี้วัดข้อที่ 1, 7
สนองนโยบาย สพป. นราธิวาส เขต 2 นโยบายที่....3
เป้าประสงค์ข้อที่ 2, 6
ตัวชี้วัดข้อที่ 1, 7
สนองมาตรฐาน สพป. นราธิวาส เขต 2
มฐ. ที่......3 ตัวบ่งชี้ที่.....3
ลักษณะโครงการ ใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฮาซานะห์ บินมะอุง นางสาวอาไพพร นาคแก้ว และนางพาขวัญ ริมวิเชียร
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563
.....................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามยุทธศาสตร์การศึกษา
(พ.ศ.2560-2579) กระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน และการ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นหลักสาคัญให้หน่ วยงานทางการศึกษาในบริบท
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดาเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการ
ของชุมชน อีกทั้งส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
วิชาอิสลามศึกษาสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตและสนองความต้องการของชุมชน ดังนั้นการจัดการศึกษา
ยกระดับ คุณ ภาพผู้ เรี ย นเป็ น เรื่ องจ าเป็ น ที่ต้อ งพัฒ นาการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรีย นและการวั ดประเมิน ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2551 ครูผู้สอนอิสลามศึกษาต้องมี
ทักษะในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) และการใช้เทคโนโลยี (Digital Literacy) ที่สอดคล้องกับ
ทักษะจาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งมีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จึงจัดทา
โครงการนี้ขึ้น ด้วย 3 กิจกรรมหลั ก คือ 1) การให้ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก 2) การจัดทา
ข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด และ 3) การจัดทาข้อสอบส่วนกลางออนไลน์
๒. 2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนอิสลามศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก
2.2 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนอิสลามศึกษาด้านการจัดทาข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด
2.3 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนอิสลามศึกษาด้านการจัดทาข้อสอบส่วนกลางในระบบออนไลน์
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
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ครูผู้สอนอิสลามศึกษา
จานวน
80
คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1 ครูผู้สอนอิสลามศึกษามีทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกเพิ่มขึ้น
2 ครูผู้สอนอิสลามศึกษามีทักษะด้านการจัดทาข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด
3 ครูผู้สอนอิสลามศึกษามีทักษะด้านการจัดทาข้อสอบกลางในระบบออนไลน์
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1. กิจกรรมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
1 วัน
(พย. 2562)

สถานที่
ห้องประชุม สพป.
นราธิวาส เขต 2

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

2.

2 วัน
(ธค.- กย.2563)

ห้องประชุม สพป
นราธิวาส เขต 2

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

3. กิจกรรมวิภาษก์ข้อสอบ

1 วัน
(ธค.- กย.2563)

ห้องประชุม สพป
นราธิวาส เขต 2

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

4. กิจกรรมสรุปผลการ
ดาเนินงน

1 วัน
(ธค.- กย.2563)

ห้องประชุม สพป
นราธิวาส เขต 2

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 54,200 บาท ดังนี้
ที่
1.

2.

กิจกรรม/รายการ
กิ จ กรรมที่ 1 ระยะที่ 1
ประชุมคณะดาเนินงาน
-ค่าอาหารว่าง มื้อละ
30 บาท X 2 มื้อ X 10 คน
-ค่าอาหารกลางวัน
70 บาท X 1 มื้อ X 10 คน
กิจกรรมที่ 2
(ประชุมปฏิบัติการ/
คณะกรรมการและ
ผู้เข้าร่วม)
-ค่าอาหารว่าง มื้อละ
30 บาท X 4 มื้อ X90 คน

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย

วัสดุ

รวม

-

600

-

600

-

700

-

700
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-ค่าอาหารกลางวัน
70 บาท X 2 มื้อ X 90 คน
-ค่าตอบแทนวิทยากร
1 คน X 600 บาท X 12
ชั่วโมง
-เอกสารประกอบการอบรม
80 ชุด X 50 บาท

-

10,800

-

10,800

-

12,600

-

12,600

7,200

-

-

7,200

3.

4.

กิจกรรมที่ 3
(วิภากษ์ข้อสอบ)
-ค่าตอบแทนวิทยากร
1 คน X 600 บาท X 6
ชั่วโมง
--ค่าอาหารว่าง มื้อละ
30 บาท X 2 มื้อ X90 คน
-ค่าอาหารกลางวัน
70 บาท X 1 มื้อ X 90 คน
กิจกรรมที่ 5
-ประชุมสรุ ปสังเคราะห์ผล
การดาเนินงาน
-ค่าอาหารว่าง มื้อละ
30 บาท X 2 มื้อ X 10 คน
-ค่าอาหารกลางวัน
70 บาท X 1 มื้อ X 10 คน
-ค่าเอกสารสรุปการ
ดาเนินงาน 200 บาท X 4
เล่ม
-เกียรติบัตร 10 บาท X 90
คน

3,600
-

-

4,000

-

-

4000

3,600

5,400

5,400

-

6,300

6,300

-

600

-

600

-

700

-

700

-

-

800

800

-

-

900

900

10,800

37,700

5,700

54,200

รวม
หมายเหตุ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1.ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมี -ทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจ การจัดการเรียน -สอบถาม/สัมภาษณ์
การสอนเชิงรุก
-สังเกต
2.ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมี
ทักษะการออกข้อสอบตาม มฐ./
ชี้วัด
3.ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย
มีทักษะการจัดทาข้อสอบออนไลน์

เครื่องมือทีใ่ ช้
-แบบทดสอบ
-แบบสอบถาม/สัมภาษณ์
-แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูผู้สอนอิสลามศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านการสอนเชิงรุก
2. ครูผู้สอนอิสลามศึกษามีทักษะการจัดทาข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดอย่างมีคุณภาพ
3. ครูผู้สอนอิสลามศึกษาสามารถจัดทาข้อสอบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคลังข้อสอนอิสลามศึกษา
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โครงการที่ 15
โครงการ
สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลและใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้
แผนงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางพาขวัญ ริมวิเชียร
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ความสอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ เ ข้า มามีบ ทบาทส าคั ญ ต่ อการจัด การเรี ย นการสอนเป็น อย่ างมาก
เนื่องจากเป็นสื่อที่ช่วยให้การจัดการเรี ยนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยที่ครอบคลุมวิธีการเรียนรู้หลาย
รูปแบบ อาทิเช่น การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ (Computer Based Learning) การเรียนรู้บนเว็บ (Web-Based
Learning) และห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classrooms) เป็นต้น โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ ทุกประเภท เช่น อิน เทอร์ เ น็ ต (Internet) จากที่กล่ าวมาข้างต้น การศึกษาผ่ านสื่ อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ จึงเป็นสื่อที่มีความสาคัญมากสาหรับสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลและใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้
การเรี ย นรู้ในปั จ จุ บั น และเติบ โตแพร่ ห ลายไปในทั่ว โลก เพราะจุดเด่นของการเรียนการสอนผ่ านสื่ อเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและเนื้อหาวิชาความรู้ต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเป็นการ แก้ปัญหา
การขาดแคลนครูที่มีความสามารถโดยทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนกับครูเหล่านั้นได้ตลอดเวลา อีกทั้งสามารถเพิ่มโอกาส
ในการเรียนรู้ของผู้เรียนนอกห้องเรียนได้ และระบบการเรียนรู้กับคอมพิวเตอร์ที่ดีจะ สามารถช่วยใ ห้ผู้เรียนพัฒนา
ทักษะไปได้รวดเร็วกว่าการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ต้องการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ จัดการ
เรียนการสอน จึงได้ จัดทาโครงการ สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลและใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ
1. ครูสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จานวน 140 คน มีความรู้ ความสามารถใน
การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล ได้เป็นอย่างดี
2. ครูสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จานวน 140 คน ผ่านการทดสอบการวัด
ความรู้พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี และการประเมินผลสมรรถนะด้านไอที
เชิงคุณภาพ
1. ครูสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีความรู้ ความสามารถในการผลิตและใช้
สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. ครูสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ที่ผ่านการอบรม สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล
และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ได้
วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอนการดาเนินงาน/กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จัดทาและเสนอโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาครูในการใช้ Google Apps For
Education เพื่อการเรียนการสอน
การนิเทศ ติดตามการจัดการสอน
การสรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน

มิถุนายน 2563
มิถุนายน 2563
มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563

กลุ่มนิเทศติดฯ

สิงหาคม 2562

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1.
2.
3.
4.

จัดทาและเสนอโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาครู พัฒนาครูในการใช้ Google Apps For เพือ่
การเรียนการสอนโรงเรียนละ 2 คน จานวน 140. คน
และเจ้าหน้าที่ดาเนินการ รวม 25 คนมีรายละเอียดดังนี้
รุ่นที่ 1
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(30 x 4 x 85 )
- ค่าอาหารกลางวัน
(70 x 2 x 85 )
รุ่นที่ 2
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(30 x 4 x 85 )
- ค่าอาหารกลางวัน
(70 x 2 x 85 )

- ค่าวิทยากร เหมาจ่าย
5. เอกสารประกอบการอบรม สี 140 เล่ม. 50 x 140 เล่ม

เงินงบประมาณ
ค่าตอบแทน
-

ค่าใช้สอย
-

-

-

ค่าวัสดุ

10,200
11,900
10,200
11,900
9,000
7,000

รวม
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6. ตัวกระจาย. WIFI Beacon. 2. ตัว. (9,000 x 2 )

18,000

7. การสรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 3 วัน (120x 13 x 3)
8.

1,200

รวม

4,680
13,680

44,200 26,200
84,080

หมายเหตุ งบประมาณขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
6.การวัดและประเมินผล
ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. มีความรู้ความเข้าใจในการแสวงหาความรู้จาก
การเรียนรู้ด้วยสื่อที่หลากหลาย
2.สามารถฝึกปฏิบัติติด้วยตนเองได้
3.เกิดความรู้ ความคิดและทักษะด้านต่าง ๆ จาก
การเรียนรู้ด้วยสื่อที่หลากหลาย

วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตุพฤติกรรมของผู้อบรมระหว่าง
การเรียนรู้โดยใช้สื่อ
- สังเกตุพฤติกรรมของผู้เอบรมระหว่าง
ทากิจกรรมการเรียนรู้
-

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต
- แบบทดสอบ
- แบบสัมภาษณ์
- แบบประเมิน
- แบบนิเทศ ติดตาม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูในโรงเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีความรู้ความสามารถในการ
สร้างและใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้
2. ครูในโรงเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์
เพื่อเป็นพื้นฐานสาหรับการนาไปประยุกต์ใช้ และสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน
3. ครูที่ผ่านการอบรมและครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ส่งผลงานสื่อ
ดิจิทัลที่ผลิตเข้าร่วมประกวด

ภาคผนวก
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คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒
ที่ 277/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประชุมปฏิบัติกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี 2563
……………………………………………………..
ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๑๖
กำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีในแต่ละปีงบประมำณ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรกำหนด
แนวทำงกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย และเพื่อเป็นกำรควบคุมกำรบริ หำรงบประมำณ
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลอย่ำงถูกต้องรวดเร็วและตอบสนอง
ควำมต้องกำรของหน่วยงำนตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจะเห็นได้ว่ำกระบวนกำรวำงแผนเป็นกำรกำหนด
ทิศทำงหรือแนวทำงกำรดำเนินงำนในอนำคตขององค์กร เน้นกระบวนกำรและจุดมุ่งหมำยรวมที่หน่วยงำนหรือ
องค์ ก รมุ่ ง หวั ง ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในอนำคต ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ำรบริ ห ำรและกำรจั ด กำรขององค์ ก รมี
ประสิทธิภำพสูงสุด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ จะต้องจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี โดยกำรศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและงบประมำณ กำรทบททวน
กลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ รวมทั้งกำร จัดทำรำยละเอียด
แผนปฏิบัติกำรประจำปี และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ และบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
เพื่ อให้ กำรจั ดทำแผนพัฒ นำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี 2563 ที่
สอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร และศักยภำพของหน่วยงำน และ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนดังกล่ำว ประกอบด้วย
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
มีหน้ำที่ควบคุมกำกับดูแลให้คำปรึกษำ เสนอแนะและแก้ปัญหำอุปสรรค ตลอดจนกำหนดแนวทำงในกำร
ทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี ประกอบด้วย
๑. ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
3. ผู้อำนวยกำรกลุ่มและผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
4. น.ส.อรสำ อำลี
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5. น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
5. น.ส.ศิริพันธ์ บุญชูช่วย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
6. นำยสุรินทร์ อำแว
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒. คณะกรรมกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี 2563
มีหน้ำที่ในกำรทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส
เขต 2 ศึกษำรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ประกอบด้วย
/๑. ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒ …
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๑. ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสว่ำง ชินพงษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสุไหงโก-ลก
กรรมกำร
3. ประธำนศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ 16 ศูนย์
กรรมกำร
4. นำยพรวิทย์ เพชรสลับแก้ว ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนิคมพัฒนำ 10
กรรมกำร
5. นำยธวัช แสงสุวรรณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอิสลำมบำรุง
กรรมกำร
6. นำยพยับ สุวรรณนิตย์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวคลอง
กรรมกำร
7. นำยสรำวุธ ยอดรักษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนศำลำใหม่
กรรมกำร
8. นำยปลำยฟ้ำ อมรรัตกุล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจือแร
กรรมกำร
9. นำยชยพล เพชรแก้ว
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปูยู
กรรมกำร
10. นำงนำตยำ อดิศัยนิกร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตำบำ
กรรมกำร
11. นำงโสรยำ อำแซ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนมูโนะ
กรรมกำร
12. นำยอภินันท์ เบญจมำมำศ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนลำแล
กรรมกำร
13. นำยมนูญ แวดอเลำะ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตือมำยู
กรรมกำร
14. นำงละเอียด อ่อนแพง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ำใส
กรรมกำร
15. ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
16 ศึกษำนิเทศก์ทุกคน
กรรมกำร
17. นำงงำมฤดี ศรีคำขวัญ
นักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
18. นำงเสำวภำ แก้วมณีศรี นักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
19. น.ส.กนกพรรณ เพ็ชรแก้ว นักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
20. น.ส.ปิยะดำ พรหมดำ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
21. นำงสุภำวดี ลำยขวะ
นักวิชำกำรกำรเงินบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
22. น.ส.ศิริพันธ์ บุญชูชว่ ย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
23. นำงณัฐชยำ ทองรมย์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
24. น.ส.ชื่นนภำ รัตนสกุล
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
กรรมกำร
25. นำงไอณี กำปงซัน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
26. นำยทวีศักดิ์ บุญน้อย
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
27. นำงบุญศรี รักกำรงำน
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
กรรมกำร
28. น.ส.อรนลิน คงสวัสดดิ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
กรรมกำร
29. น.ส.นูรีซัน สำมำนุง
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
30. นำยปำดือลี เจ๊ะนุ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนบำลูกำยำอิง
กรรมกำร
31. น.ส.ศศิธร แก้วปกำศิต
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
32. นำยบัณฑิต วุฒิศำสน์
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
33. พนักงำนขับรถ
กรรมกำร
34. น.ส.อรสำ อำลี
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
35. น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
36. นำยสุรินทร์ อำแว
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
/4. คณะกรรมกำรจัดทำ…
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3. คณะกรรมกำรจัดทำและพิจำรณำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และแผนปฏิบัติกำรประจำปี 2563
มีหน้ำที่ในกำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำ ประเมินสภำพแวดล้อม
กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้ำประสงค์ ค่ำนิยมองค์กำร กลยุทธ์จัดกำรศึกษำ ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เป้ำหมำย และกรอบแผนงำน/โครงกำร ประกอบด้วย
๑. ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสว่ำง ชินพงษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสุไหงโก-ลก
กรรมกำร
3. นำยพรวิทย์ เพชรสลับแก้ว ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนิคมพัฒนำ 10
กรรมกำร
4. นำยธวัช แสงสุวรรณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอิสลำมบำรุง
กรรมกำร
5. นำยพยับ สุวรรณนิตย์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวคลอง
กรรมกำร
6. นำยสรำวุธ ยอดรักษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนศำลำใหม่
กรรมกำร
7. นำยปลำยฟ้ำ อมรรัตกุล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจือแร
กรรมกำร
8. นำยชยพล เพชรแก้ว
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปูยู
กรรมกำร
9. นำงนำตยำ อดิศัยนิกร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตำบำ
กรรมกำร
10. นำงโสรยำ อำแซ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนมูโนะ
กรรมกำร
11. นำยอภินันท์ เบญจมำมำศ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนลำแล
กรรมกำร
12. นำยมนูญ แวดอเลำะ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตือมำยู
กรรมกำร
13. นำงละเอียด อ่อนแพง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ำใส
กรรมกำร
14. ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
15 ศึกษำนิเทศก์ทุกคน
กรรมกำร
16. นำงงำมฤดี ศรีคำขวัญ
นักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
17. นำงเสำวภำ แก้วมณีศรี นักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
18. น.ส.กนกพรรณ เพ็ชรแก้ว นักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
19. น.ส.ปิยะดำ พรหมดำ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
20. นำงสุภำวดี ลำยขวะ
นักวิชำกำรกำรเงินบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
21. น.ส.ศิริพันธ์ บุญชูชว่ ย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
22. นำงณัฐชยำ ทองรมย์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
23. น.ส.ชื่นนภำ รัตนสกุล
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
กรรมกำร
24. นำงไอณี กำปงซัน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
25. นำยทวีศักดิ์ บุญน้อย
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
26. นำงบุญศรี รักกำรงำน
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
กรรมกำร
27. น.ส.อรนลิน คงสวัสดดิ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
กรรมกำร
28. น.ส.นูรีซัน สำมำนุง
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
29. นำยปำดือลี เจ๊ะนุ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนบำลูกำยำอิง
กรรมกำร
30. น.ส.ศศิธร แก้วปกำศิต
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
31. นำยบัณฑิต วุฒิศำสน์
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
32. พนักงำนขับรถ
กรรมกำร
33. น.ส.อรสำ อำลี
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
34. น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
35. นำยสุรินทร์ อำแว
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
/๓. คณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม …
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4. คณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี 2563
มีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณ ให้สอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยงำนทุ ก
ระดับ ประกอบด้วย
๑. ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
2. ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
3 ศึกษำนิเทศก์ทุกคน
กรรมกำร
4. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กรรมกำร
5. น.ส.ศิริพันธ์ บุญชูช่วย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
6. นำงนัฐชยำ ทองรมย์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
7. นำงไอณี กำปงซัน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
8. นำงบุญศรี รักกำรงำน
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
กรรมกำร
9. นำยปำดือลี เจ๊ะนุ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนบำลูกำยำอิง
กรรมกำร
10. น.ส.นูรีซัน สำมำนุง
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
11. น.ส.ศศิธร แก้วปกำศิต
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
12. นำยบัณฑิต วุฒิศำสน์
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
13. พนักงำนขับรถ
กรรมกำร
14. น.ส.อรสำ อำลี
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
15. น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
16. นำยสุรินทร์ อำแว
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
5. คณะกรรมกำรจัดเตรียมเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์
มีหน้ำที่ในกำรจัดเตรียมเอกสำร วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรประชุม ประกอบด้วย
๑. น.ส.อรสำ อำลี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวศิริพันธ์ บุญชูช่วย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๓. นำงณัฐชยำ ทองรมย์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
4. นำงไอณี กำปงซัน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
5. น.ส.ศศิธร แก้วปกำศิต
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
6. น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร
7. นำยสุรินทร์ อำแว
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
6 คณะกรรมกำรจัดทำเอกสำรและรูปเล่ม
มีหน้ำที่ในกำรรวบรวม สรุป และจัดทำรูปเล่มของแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63
ประกอบด้วย
๑. น.ส.อรสำ อำลี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวศิริพันธ์ บุญชูช่วย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๓. นำงณัฐชยำ ทองรมย์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
4. นำงไอณี กำปงซัน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
5. น.ส.ศศิธร แก้วปกำศิต
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
6. น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร
7. นำยสุรินทร์ อำแว
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
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7 คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ
มีหน้ำที่ในกำรตรวจรำยงำนเดินทำง จัดซื้อวัสดุ และตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรเพื่อประกอบกำร
ล้ำงหนี้ ประกอบด้วย
๑. นำงเนตรภิส เลิศเดชำนนท์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
๒. น.ส.ชื่นนภำ รัตนสกล
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
กรรมกำร
๓. นำงสุภลัคน์ เหววรมำ
นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร
กรรมกำร
4. น.ส.มำเรียม เจ๊ะมูซอ
นักวิชำกำรเงินปฎิบัติกำร
กรรมกำร
5. นำงสุภำวดี ลำยขวะ
นักวิชำกำรกำรเงินบัญชีชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร
8. คณะกรรมกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
มีหน้ำที่ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์นโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส
เขต ๒ ให้สถำนศึกษำ และสำธำรณชนในรูปแบบต่ำง ๆ ประกอบด้วย
๑. นำงรัชนี มณีรัตนโชติ
นักจัดำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยขวัญชัย สมสิน
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
3. นำงนูรรอยยำน กำรีแซ
ครูคศ. 3 โรงเรียนบ้ำนตะเหลี่ยง
กรรมกำร
4. นำยบัญฑิต วุฒิศำสน์
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
5. นำงสำวปักษธร บุญจุน
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
6. นำงสำวฮำปือเสำะ หวังมะ พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
7. นำงบุญศรี รักกำรงำน
นักจัดกำรทั่วไปปฏิบัติกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้
บังเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 17 กันยำยน 2562

(นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒

