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รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนนิงานตามแผนปฏบิัติการ 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 2 

ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

รอบ  6 เดือน(1 ตุลาคม 2563 -31 มนีาคม 2564) 

 

 

 

 

โดย 

 

 

 

 

กลุมนโยบายและแผน 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
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คำนำ 

               ตามท่ี  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 2 ไดจัดทำแผนปฏิบัติการ  

ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โดยมีโครงการ/แผนงาน  ไดแก 1.) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง      

2.) การพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพ่ือสรางขีดความสามารถที่สอดคลองกบัพหุปญญา 3.) การสงเสริมศักยพภาพ

ผูเรียน ผูบริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางย่ังยืน 4.) การสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษาภาคบังคับ 5.) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอม 6.) การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและเครอืขายตามหลักธรรมาภิบาลและ

เสริมสรางการมีสวนรวมภาคีเครือขายจากทุกภาคสวน น้ัน 

              สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 2 ไดกำหนดแนวทางในการติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยไดสรปุผลการ

ดำเนินงานในรอบ 6 เดือน  มผีลการดำเนินงานตามเอกสารรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 2  

เมษายน 2564 
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สารบัญ 

          เรือ่ง                                                                                        หนา 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ                                                                                           5 

โครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม                                                                        29 

 

 

******************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

  ตามแผนปฏิบัติการ 

  ไดรับจัดสรรจาก................................. 

 

1. ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ  นายแวอัสรี แวมาย ิ

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี   4  ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

สนองกลยุทธ  ท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภาคบังคับ 

วัตถุประสงคของโครงการ 

            1. เพ่ือเปนแหลงแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การเรียนรู และการประชาสัมพันธท่ีดีระหวางองคกร

กับสาธารณชนทั่วไป  

            2. เพ่ือเปนการเสริมสรางภาพลักษณท่ีดี มีความทันสมัย ความนาเช่ือถือ และเพ่ิมศักยภาพการ

ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีขององคกร 

            3. เพ่ือเปนชองทางสำหรับการบริการดานขอมูลขาวสารที่สำคัญและเปนประโยชนตอองคกร

ตลอดจนสาธารณชนท่ัวไป . 

            4. เพ่ือเปนการใหคำปรึกษา คำแนะนำตาง ๆ เปนการสรางความรับรู ความเขาใจโดไมมี 

ขีดจำกัดในเรื่อ ของเวลา  

            5. เพ่ือเปนการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพ และมีความ

ทันสมัยตามนโยบาย Thailand 4.0 

เปาหมาย 

            เชิงปริมาณ 

               1) บุคลากรในสังนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จำนวน 80 คน  

               2) รอยละ 90 ของผูรับผิดชอบดานการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในระบบที่มีขอมูลที 

ถูกตองครบถวน สมบูรณ และมีประสิทธิภาพ 
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            เชิงคุณภาพ 

            1.) ผูรับผิดขอบดานระบบ ไดรับการพัฒนาดานจัดการขอมูลอยางมีคุณภาพสอดคลองการ

ปฏิบัติงานในยุคของ Thailand 4.0  

             2) รับผิดขอบดานระบบ มีผลการปฏิบัติงานดานการจัดการขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถ

นำไปสูการพัฒนาองคกรไดเปนอยางดี 

ผลการดำเนินงาน 

             มีการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูกับบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 2 การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดข้ึนภายใตโครงการพัฒนาประสิทธิภาพดานเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา กิจกรรม ยกระดับคุณภาพ ICT ขององคในศตวรรษท่ี 21 ปงบประมาณ 2564 

สำเร็จลุลวงดวยดีจากการสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของในแตละกิจกรรม พบวา ผูมีสวน

เกี่ยวของสวนใหญมีความความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมโดยเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด 

การประเมินผลการดำเนินงาน 

           บรรลุตามวัตถุประสงค  

            ไมบรรลุตามวัตถุประสงค  เพราะ..................................... 

ระยะเวลาการดำเนนิงาน 

           ระยะเวลาตรงตามท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาเร็วกวาท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาชากวาท่ีกำหนด   เพราะ............................................................ 

งบประมาณ 

           งบประมาณท่ีไดรบัจัดสรรร  จำนวน   49,100  บาท 

           งบประมาณท่ีใชไป            จำนวน   27,160  บาท 

           งบประมาณคงเหลือ           จำนวน   21,940  บาท 

ผลคาดหวังที่ไดรับจากโครงการ 

           บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต ทุกทานรอยละ 80 มีความรู

ความสามารถในการใชงานระบบออนไลนผานการจับเก็บขอมูลในสะดวกมากย่ิงข้ึน 
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ปญหา/อุปสรรค 

           ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมอบรมมีนอย 

ขอเสนอแนะ 

           ควรใหมีการจัดอบรมบอยๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ตอไป ในอนาคต 

 

ภาพกิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 ตามแผนปฏิบัติการ 

  ไดรับจัดสรรจาก................................. 

 

2. ชื่อโครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส My Office 2564 

ผูรับผิดชอบ  นายบัณฑิต วุฒิศาสน 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี   1  ดานความม่ันคง 

สนองกลยุทธ  ท่ี 6 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการเสริมสรางการมสีวนรวมและใชเทคโนโลยีในการบริหารจัด

การศึกษา 

วัตถุประสงคของโครงการ 

            1. เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสามารถใชงาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส My Office 2564 อยางมีประสิทธิภาพ 

            2. เพ่ือลดข้ันตอนการรับ-สงหนังสือราชการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับสถานศึกษา รวดเร็ว 

ถูกตองและประหยัดเวลา เพ่ือเปนสำนักงานนำไรกระดาษไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

            3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาใหมีความรูดานเทคโนโลยี ทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคม 

เพ่ือการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และนำองคกรสูความเปนเลิศ  
 

เปาหมาย 

            เชิงปริมาณ 

               1. ธุรการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 117 คน  

               2. บุคลากรใน สพป.นธ เขต 2 จำนวน 97 คน รวม 214 คน 

            เชิงคุณภาพ 

               บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สามารถใชระบบสาร บรรณ

อิเล็กทรอนิกส My Office 2564 กาวทันโลกเทคโนโลยีสารบรรณอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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ผลการดำเนินงาน 

             ดำเนินการเสร็จส้ินโครงการและเบิกจายงบประมาณ 100% จากโครงการสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สามารถใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส My Office 2564 

ดำเนินการ รับ – สง หนังสือราชการ ไดสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สามารถติดตอประสานงาน กับผูบริหารโรงเรียนในสังกัด และสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดสะดวก รวดเร็ว มากข้ึน 2 เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาสามารถใชงานระบบ My Office 2564 3 ลดข้ันตอนการรับสงหนังสือราชการของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่กับโรงเรียนในสังกัด เพ่ือเปนสำนักงานนำไรกระดาษ และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การประเมินผลการดำเนินงาน 

           บรรลุตามวัตถุประสงค  

            ไมบรรลุตามวัตถุประสงค  เพราะ..................................... 

ระยะเวลาการดำเนนิงาน 

          1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 

           ระยะเวลาตรงตามท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาเร็วกวาท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาชากวาท่ีกำหนด   เพราะ............................................................ 

งบประมาณ 

           งบประมาณท่ีไดรบัจัดสรรร  จำนวน   39,540  บาท 

           งบประมาณท่ีใชไป            จำนวน   39,540  บาท 

           งบประมาณคงเหลือ           จำนวน   0  บาท 

ผลคาดหวังที่ไดรับจากโครงการ 

           บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สามารถใชระบบสาร บรรณ

อิเล็กทรอนิกส My Office 2564 กาวทันโลกเทคโนโลยีสารบรรณอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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ปญหา/อุปสรรค 

           1. อุปกรณดานฮารดแวร ท่ีใชงานอยูในปจจุบัน ไมไดอัพอุปกรณใหม 

           2. ซอฟตแวรใชงานไมถูกลิขสิทธ์ิ มีปญหาตอนอัพเดท 

ขอเสนอแนะ 

           จัดสรรงบประมาณจัดซ้ือดานฮารดแวร-.ซอฟตแวร ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอง ทันเทคโนโลยีในปจจุบัน 

ภาพกิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

  ตามแผนปฏิบัติการ 

  ไดรับจัดสรรจาก................................. 

 

3. ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สำหรับขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2564   

ผูรับผิดชอบ  นางสาวเสาวลักษณ ณ รังษี   

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย   

สนองกลยุทธ  ท่ี 3 การสงเสรมิศักยภาพผูเรียน ผูบรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางยั่งยืน 

วัตถุประสงคของโครงการ 

           1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตอระบบการ

บริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

           2. เพ่ือประสานการทำงานรวมกันในระดับสถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา         

เปาหมาย 

            เชิงปริมาณ 

                  รอยละของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมประชุม จำนวนรอยละ 100 

ไดเขารวมประชุม  

            เชิงคุณภาพ 

                  รอยละของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวม ประชุมไดรับความรูความเขา

ใจำเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ผลการดำเนินงาน 

            อยูระหวางดำเนินการขออนุมัติโครงการ และจะดำเนินการจัดทำในไตรมาสท่ี 4  
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การประเมินผลการดำเนินงาน 

           บรรลุตามวัตถุประสงค  

            ไมบรรลุตามวัตถุประสงค  เพราะ..................................... 

ระยะเวลาการดำเนนิงาน 

           1 กรกฏาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 

            ระยะเวลาตรงตามท่ีกำหนด 

             ระยะเวลาเร็วกวาท่ีกำหนด 

             ระยะเวลาชากวาที่กำหนด   เพราะ............................................................ 

งบประมาณ 

           งบประมาณท่ีไดรบัจัดสรรร  จำนวน  113,800 บาท 

           งบประมาณท่ีใชไป            จำนวน        0     บาท 

           งบประมาณคงเหลือ           จำนวน 113,800  บาท 

ผลคาดหวังที่ไดรับจากโครงการ 

           ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวม ประชุมไดรับความรูความเขาใจำเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคล 

ปญหา/อุปสรรค 

      -      

ขอเสนอแนะ 

        -    

 

ภาพกิจกรรม 

- 
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

  ตามแผนปฏิบัติการ 

  ไดรับจัดสรรจาก................................. 

 

4. ชื่อโครงการ โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจแกผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา   

ผูรับผิดชอบ นางอรนลิน จันทรทอง  

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี  6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ  

สนองกลยุทธ  3 การสงเสริมศักยภาพผูบรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางย่ังยืน 

วัตถุประสงคของโครงการ 

        1. เพ่ือใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับทราบ

นโยบายตาง ๆ และขอกฎหมายที่เก่ียวของและความคืบหนาของการจัดการศึกษาเพ่ือขับเคล่ือนและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  

        2. เพ่ือใหเกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานและเสริมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ

ปฏิบัติงานและเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือนำไปสูการพัฒนาการศึกษา รวมท้ัง

เสริมสรางกระบวนการการทำงานเปนทีม  

        3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูงานพัฒนาดานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง         

เปาหมาย 

            เชิงปริมาณ 

             1. ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 117 คน  

             2. ประธานศูนยอำเภอ / ประธานศูนยเครือขายสถานศึกษา จำนวน 21 คน 

             3. ผอ.สพป. / รอง ผอ.สพป. / ผอ.กลุมทุกกลุม จำนวน 14 คน  

             4. บุคลากรใน สพป.นราธิวาส เขต2 จำนวน 97 คน      

            เชิงคุณภาพ 

            ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ประธานศูนยอำเภอ ประธานศูนยเครือขาย สถานศึกษา 

ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ไดรับ
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ทราบนโยบาย กฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติและขอราชการอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการบริหารการศึกษา

และนำไปสูการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง รวดเร็ว และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

ผลการดำเนินงาน 

          ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ประธานศูนยอำเภอ ประธานศูนยเครือขายสถานศึกษา 

ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ไดรับ

ทราบนโยบาย ขอกฎหมายตาง ๆ และความคืบหนาของการจัดการศึกษาและสามารถบูรณาการการ

ปฏิบัติงานและเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน เพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ตอไป    

การประเมินผลการดำเนินงาน 

           บรรลุตามวัตถุประสงค  

            ไมบรรลุตามวัตถุประสงค  เพราะ..................................... 

ระยะเวลาการดำเนนิงาน 

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

           ระยะเวลาตรงตามท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาเร็วกวาท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาชากวาท่ีกำหนด   เพราะ............................................................ 

งบประมาณ 

           งบประมาณท่ีไดรบัจัดสรรร  จำนวน  177,990   บาท 

           งบประมาณท่ีใชไป            จำนวน    69,670   บาท 

           งบประมาณคงเหลือ           จำนวน 108,320    บาท 

ผลคาดหวังที่ไดรับจากโครงการ 

          ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษารอยละ100 เขารวมประชุมตามท่ีกำหนด และรอย

ละ 100 ไดรับทราบนโยบาย กฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติและขอราชการอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการ

บริหารการศึกษาและนำไปสูการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง รวดเร็ว และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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ปญหา/อุปสรรค 

          - 

ขอเสนอแนะ 

          -      

 

ภาพกิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

  ตามแผนปฏิบัติการ 

  ไดรับจัดสรรจาก................................. 

 

5. ชื่อโครงการ สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเปนเครื่องมือเพ่ือการเรียนรู   

ผูรับผิดชอบ นางสาวพาขวัญ จันทรแกวแร  

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี   1 ดานความม่ันคง    

สนองกลยุทธ  4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภาคบังคับ 

วัตถุประสงคของโครงการ 

            1.เพ่ือพัฒนาครูเรื่องการสรางสื่อนวัตกรรมแพลตฟอรม google apps for education 

            2. เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการนำ แพลตฟอรม ไปใชในการเรียนการสอน    

เปาหมาย 

            เชิงปริมาณ 

                คุณครูสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขตสองจำนวน 155 คนมี มีความรู

ความสามารถในการสรางแพลตฟอรม Google ไดอยางเปนอยางดี 

            เชิงคุณภาพ 

                ครูสำนั สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขตสองมีความรูความสามารถใน

การผลิตสื่อแพลตฟอรม Google ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการดำเนินงาน 

            คุณครูในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาสเขต 2  มีความรูและมีความสามารถในการสราง

หองเรียนคลาสซูมไดเปนอยางดีสามารถสงผลใหการพัฒนาผูเรียนมีคุณภาพมากข้ึน       

การประเมินผลการดำเนินงาน 

           บรรลุตามวัตถุประสงค  

            ไมบรรลุตามวัตถุประสงค  เพราะ..................................... 
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ระยะเวลาการดำเนนิงาน 

เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธพ.ศ. 2564 

           ระยะเวลาตรงตามท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาเร็วกวาท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาชากวาท่ีกำหนด   เพราะ............................................................ 

งบประมาณ 

           งบประมาณท่ีไดรบัจัดสรรร  จำนวน   52,610   บาท 

           งบประมาณท่ีใชไป            จำนวน   52,610   บาท 

           งบประมาณคงเหลือ           จำนวน       0      บาท 

ผลคาดหวังที่ไดรับจากโครงการ 

           รอยละ 100 ครูผานการพัฒนาแพลตฟอรมและไดรับการนิเทศและประเมินผลจากสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2 

ปญหา/อุปสรรค 

      -      

ขอเสนอแนะ 

         ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางแพลตฟอรมดิจิตอลเปนเครื่องมือ

เพ่ือการเรียนรูประโยชนตอคุณครูในการจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษท่ี 21 

         1.อยากใหมี อยากใหมีเวลาในการอบรมมากกวาน้ี  

         2.ในการอบรมแต ในการอบรมแตละครั้งมีสาระและมีวิธีการใหมใหมในการจัดการเรียนการสอน  

         3.วิทยากรอธิบายไดดีมากและวิธีการผูชวยก็มีการชวยเหลือเปนอยางดี  

         4.การสรางแพลตฟอรมดิจิตอลไดรับความรูความสะดวกตอการจัดการเรียนการสอน 

         5.ตองการใหจัดการอบรมรูปแบบน้ีตอไปเพราะเนื้อหาท่ีอบรมน้ันสามารถนำไปใชตอยอดในการ

จัดการเรียนการสอนไดจริง 
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ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

  ตามแผนปฏิบัติการ 

  ไดรับจัดสรรจาก................................. 

 

6. ชื่อโครงการ โครงการจัดงานเน่ืองในวันสำคัญทางลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด   

ผูรับผิดชอบ  นางสาวธัญญาภรณ แกวฉาย 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี   3 ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

สนองกลยุทธ  1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

วัตถุประสงคของโครงการ 

              1. เพ่ือเปนการนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระผู

พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประมุขของคณะ

ลูกเสือแหงชาติ  

              2. เพ่ือรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ กรมพระ

นครสวรรค-วรพินิต ผูกอต้ังกิจการยุวกาชาดข้ึนในประเทศไทย    

เปาหมาย 

            เชิงปริมาณ 

               - ลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชาลูกเสือ ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๒ , สพม.15 

โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก , วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก , ลูกเสือชาวบาน. และหนวยงาน

อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ รวมประกอบพิธีฯ และแตงเครื่องแบบออกปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนตามสถานที่

สาธารณะ โดยพรอมเพรียงกัน จำนวนกวา 500 คน 

            เชิงคุณภาพ 

            - ลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชา ไดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว และยุวกาชาดไดรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาบริพัตร

สุขุมพันธ กรมพระนครสวรรค-วรพินิต ผูกอต้ังกิจการยุวกาชาดข้ึนในประเทศไทย - ลูกเสือ เนตรนารี ยุว

กาชาด มีคุณธรรม จริยธรรม และมีโอกาสไดเขารวมงานพิธีตาง ๆ ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ทำใหมี
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ความเขาใจในกระบวนการของลูกเสือ ยุวกาชาดไดอยางถูกตองและไดรับประสบการณ เพ่ือเปนแนวทางใน

การพัฒนาตนเองและกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด ใหรุงเรืองตอไป 

ผลการดำเนินงาน 

             การดำเนินกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา” ประจำป 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีการดำเนินการ ดังนี้  

             1. ประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 2 

กรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา และผูทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือเขารวมกิจกรรม  

             2. โรงเรียนแจงความจำนงเขารวมกิจกรรมฯ จำนวน 11 โรงเรียน คือ โรงเรียนบานโคกตา  

โรงเรียนวัดทรายขาว  โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก  โรงเรียนบานซรายอ  โรงเรียนบานตาบา  โรงเรียนบาน

แวง  โรงเรียนนิคมพัฒนา 10  โรงเรียนบานลาแล  โรงเรียนสุไหงโก-ลก  โรงเรียนธัญธารวิทยา  โรงเรียน

เทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)  รวมทั้งสิ้น 300 คน 

การประเมินผลการดำเนินงาน 

           บรรลุตามวัตถุประสงค  

            ไมบรรลุตามวัตถุประสงค  เพราะ..................................... 

ระยะเวลาการดำเนนิงาน 

           25 พฤศจิกายน 2563 

           ระยะเวลาตรงตามท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาเร็วกวาท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาชากวาท่ีกำหนด   เพราะ............................................................ 

งบประมาณ 

           งบประมาณท่ีไดรบัจัดสรรร  จำนวน    50,000   บาท 

           งบประมาณท่ีใชไป            จำนวน    18,000    บาท 

           งบประมาณคงเหลือ           จำนวน    32,000    บาท 

ผลคาดหวังที่ไดรับจากโครงการ 

           1. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถานบันหลักของชาติ ยึด

ม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
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มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มี

คุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรม มีจิตาสา มีวินัย 

ปญหา/อุปสรรค 

             การจัดกิจกรรมอยูในชวงการแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 จึงทำใหผูเขารวมกิจกรรมไม

เปนไปตามเปาหมายที่วางไว    

ขอเสนอแนะ 

      -      

 

ภาพกิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

  ตามแผนปฏิบัติการ 

  ไดรับจัดสรรจาก................................. 

 

7. ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต ๒ 

ผูรับผิดชอบ  นางชินลักษณ พันธโภชน 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี  3 ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

สนองกลยุทธ  3 การสงเสริมศักยภาพผูเรียน ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางย่ังยืน  

วัตถุประสงคของโครงการ 

         1. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี นำกระบวนการวิจัย/ชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพในการพัฒนางาน  

         2. ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการตอข้ันตอนการพัฒนางานผานกระบวนการชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพของกลุมงานพัฒนาครูฯ  

         3. เพ่ือพัฒนาบุคลากร ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู สรางระบบการคิด มีจิตบริการในการทำงานให

มี ประสิทธิภาพ  

         4. เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของสถานศึกษา ผูบริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ไดรับรางวัลและเปน

แบบอยางที่ดี  

         5. เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาไดเพ่ิมพูนความรูและเสริมสรางประสบการณใหม เตรียมพรอมให

ผูบริหารสถานศึกษามีคุณภาพพรอมวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21      

เปาหมาย 

          เชิงปริมาณ 

           1. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ จำนวน 90 คน 

           2. สถานศึกษา ทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  

           3. ผูบริหารสถานศึกษา ทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  
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           4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต ๒ 

            เชิงคุณภาพ 

                    1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดเขารับการพัฒนาเปนนักจัดการมืออาชีพท่ีสามารถนำ

องคกรสูความเปนเลิศ รูจักการนำเสนอทิศทาง และข้ันตอนการทำงานโดยนำเทคโนโลยีใหมๆ มาจัดการ

เรียนรูแกไขพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ  

                    2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานดีเดนท่ีประสบความสำเร็จเปนที่ประจักษตาม

เกณฑ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีผลงานท่ีไดรับรางวัลในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 

           บุคลากรในสังกัดสพป. นราธิวาส เขต ๒ มีการสรางทีมงานคุณภาพ ท่ีสามารถระดมสรรพกำลัง 

แนวคิด เทคนิควิธีการใหมๆในการสราง คุณภาพงานใหเกิดประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการ

ของผูใชบริการได 

การประเมินผลการดำเนินงาน 

           บรรลุตามวัตถุประสงค  

            ไมบรรลุตามวัตถุประสงค  เพราะ..................................... 

ระยะเวลาการดำเนนิงาน 

           ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

           ระยะเวลาตรงตามท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาเร็วกวาท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาชากวาท่ีกำหนด   เพราะ............................................................ 

งบประมาณ 

           งบประมาณท่ีไดรบัจัดสรรร  จำนวน  1,248,100   บาท 

           งบประมาณท่ีใชไป            จำนวน       76,500  บาท 

           งบประมาณคงเหลือ           จำนวน   1171,600  บาท 
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ผลคาดหวังที่ไดรับจากโครงการ 

             1. รอยละ ๗๕ บุคลากรในเขตพ้ืนท่ี มีทักษะการพัฒนางานผานกระบวนการชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ  

             2. รอยละ ๗๕ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานดีเดนท่ีประสบความสำเร็จเปนท่ีประจักษ

ตามเกณฑ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ และมีผลงานท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติข้ึนไป 

ปญหา/อุปสรรค 

             บุคลากรไมสามารถทำผลงานใหเปนที่ประจักษไดรอยละ90 

ขอเสนอแนะ 

        - 

ภาพกิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 ตามแผนปฏิบัติการ 

  ไดรับจัดสรรจาก................................. 

 

8. ชื่อโครงการ การบริหารจัดการกลุมนโยบายและแผน   

ผูรับผิดชอบ  นางณัฐชยา  ทองรมย 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี  6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

สนองกลยุทธ  6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสรางการมีสวนรวมและใชเทคโนโลยีในการบรหิารจัด

การศึกษา 

วัตถุประสงคของโครงการ 

          1. เพ่ือจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานจัดการศึกษาประจำปงบประมาณ 2563 ของ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต  

          2. เพ่ือรายงานโครงการในระบบ eMenscr    

เปาหมาย 

            เชิงปริมาณ 

               1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพ่ือสรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563 โดยมี

ผูเขารวมประชุม จำนวน 25 คน  

               2. จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานจัดการศึกษาประจำป 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จำนวน 30 เลม 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพ่ือการ

วิเคราะหความสอดคลองระบบ eMenscr โดยมีผูเขารวมประชุม จำนวน 50 คน 

            เชิงคุณภาพ 

                1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีรายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปงบประมาณ 2563 เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธหนวยงานที่เก่ียวของท้ังในรูปแบบเอกสาร และ

รูปแบบ QR-code  
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                 2. สพป. ไดทราบถึงผลการดำเนินงานในปปจจุบันเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กำหนดและใช

เปนหลักฐานขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในปตอไป  

                 3. สพป.นราธิวาส เขต 2 มีขอมูลเพ่ือรายงานในระบบ eMenscr อยางสมบูรณ 

ผลการดำเนินงาน 

            โครงการไดดำเนินการแสร็จส้ินแลว 100% จากโครงการที่ไดดำเนินการน้ี ทำใหสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีรายงานผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2563 ซ่ึงทำ

ใหทราบถึงขอมูลผลการดำเนินงานในปปจจุบันเปรียบเทียบกับเปาหมายความสำเร็จท่ีกำหนด และใชเปน

หลักฐานขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปตอไป ท้ังยัง

เปนการเผยแพรประชาสัมพันธถึงผลงานตาง ๆ ท่ี สพป .ไดดำเนินงานในแตละปงบประมาณ และรายงาน

ขอมูลโครงการในระบบ eMenscr อยางสมบูรณพรอมท้ังไดรับการอนุมัติโครงการทุกโครงการ      

การประเมินผลการดำเนินงาน 

           บรรลุตามวัตถุประสงค  

            ไมบรรลุตามวัตถุประสงค  เพราะ..................................... 

ระยะเวลาการดำเนนิงาน 

           มกราคม – มีนาคม 2564 

           ระยะเวลาตรงตามท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาเร็วกวาท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาชากวาท่ีกำหนด   เพราะ............................................................ 

งบประมาณ 

           งบประมาณท่ีไดรบัจัดสรรร  จำนวน    35,000  บาท 

           งบประมาณท่ีใชไป            จำนวน    35,000  บาท 

           งบประมาณคงเหลือ           จำนวน        0     บาท 

ผลคาดหวังที่ไดรับจากโครงการ 

         สพป.นราธิวาส เขต 2 มีรายงานผลเปนรูปเลมเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธหนวยงานและสาธารณชน  

จำนวน  30  เลม 
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ปญหา/อุปสรรค 

     -       

ขอเสนอแนะ 

    -        

 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการไดรับจัดสรรงบประมาณ

เพ่ิมเติม 
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

  ตามแผนปฏิบัติการ 

 ไดรับจัดสรรจาก....สพฐ..... 

 

9. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรายงานผลขอมูลการรับนักเรียนผานเว็บไซต ปการศึกษา 

2564  

ผูรับผิดชอบ  นายธีระพล เพ็ชรนิล 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี  4 ดานสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

สนองกลยุทธ  4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภาคบังคับ 

วัตถุประสงคของโครงการ 

            1. เพ่ือสรางความรูความเขาใจและทักษะวิธีการกรอกขอมูลการรายงานผลการรับนักเรียน ป

การศึกษา 2564  

            2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ไดเขารับการศึกษาภาคบังคับอยางเสมอ

ภาค  

            3. เพ่ือประชาสัมพันธและวางแผนการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 ใหเกิดประสิทธิภาพ 

เปาหมาย 

            เชิงปริมาณ 

                    ครูผูรับผิดชอบการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 117 โรงเรียน และเจาหนาท่ี 

จำนวน 10 คน รวมท้ังสิน 127 คน 

            เชิงคุณภาพ 

                    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีขอมูลสารสนเทศ นักเรียนที่

เขาเรียน ในชวงช้ัน อ.1, อ.2, ป.1 ปการศึกษา 2564 

 

ผลการดำเนินงาน 
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             1. โครงการไดดำเนินการเสร็จส้ิน โรงเรียนในสังกัด 117 โรง สามารถกรอกขอมูลในรายงานผล

การรับนักเรียน ประจำปการศึกษา 2564 ไดอยางถูกตองครบถวนตามเปาหมาย 

             2.นักเรียนที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ในชวงช้ัน อ.1 ,อ.2, ป.1 ที่จะเขาเรียน ในป

การศึกษา 2564 ไดเขาเรียนครบทุกคน 

การประเมินผลการดำเนินงาน 

           บรรลุตามวัตถุประสงค  

            ไมบรรลุตามวัตถุประสงค  เพราะ..................................... 

ระยะเวลาการดำเนนิงาน 

มีนาคม - พฤษภาคม 2564 

           ระยะเวลาตรงตามท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาเร็วกวาท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาชากวาท่ีกำหนด   เพราะ............................................................ 

งบประมาณ 

           งบประมาณท่ีไดรบัจัดสรรร  จำนวน  10,000  บาท 

           งบประมาณท่ีใชไป            จำนวน  10,000  บาท 

           งบประมาณคงเหลือ           จำนวน      0     บาท 

ผลคาดหวังที่ไดรับจากโครงการ 

           สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีขอมูลสารสนเทศการรับนักเรียนผาน

ระบบการรับนักเรียนทางเว็บไซตประจำปการศึกษา ปการศึกษา 2564 

ปญหา/อุปสรรค 

         1. ในบริบทของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ผูปกครองนิยมนำเด็กไป

สมัครเรียนไมตรงตามปฏิทินการรับนักเรียน สวนมากจะสมัครหลังปฏิทินการรับนักเรียน จึงทำใหโรงเรียน

กรอกขอมูลไดไมสมบูรณ  

         2. เน่ืองจากสถานการณโรคติดเช่ือไวรัส โควิท 19 ทำใหมีอุปสรรคในการรับนักเรียน   
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ขอเสนอแนะ 

           ควรสงเสริม สนับสนุน ติดตามนิเทศ โรงเรียนที่ดำเนินการไดลาชาและไมสมบูรณ เพ่ือนำมาเปน

ขอมูลในการพัฒนา ปรับปรงุ ตอไป 

 

ภาพกิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

  ตามแผนปฏิบัติการ 

 ไดรับจัดสรรจาก....สพฐ..... 

 

10. ชื่อโครงการ  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผูรับผิดชอบ  นายสุรินทร อาแว 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี   4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

สนองกลยุทธ  4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภาคบังคับ 

วัตถุประสงคของโครงการ 

            เพ่ือสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางเสมอภาคและเปนธรรม ในรายการ 

พ้ืนฐาน 5 รายการ ไดแก คาจัดการเรียนการสอน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบ

นักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหนักเรียนทุกคนมีความพรอมท่ีจะไดรับการศึกษาที่มี

คุณภาพ ตามมาตรฐาน โดยการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมาย 

            เชิงปริมาณ 

                    จำนวนนักเรียน 29,564 คน ท่ีไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ในปการศึกษา 2564 

            เชิงคุณภาพ 

                    นักเรียนมีความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค ตาม

หลักสูตรและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับ โดยเนนการเสริมสรางความคิดสรางสร รค ผาน

กระบวนการเรียนรู ผานการใชส่ือ อุปกรณการเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยการ บริหาร 

จัดการแบบมีสวนรวม ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชน

ท่ัวไป มีโอกาสรวมจัดการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู 
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ผลการดำเนินงาน      

            ไดดำเนินการเสร็จส้ินและเบิกจายงบประมาณไปแลว 100% ในสวนของรอบท่ี 3 สวนรอบตอไป

อยูระหวางรองบประมาณจัดสรรจาก สพฐ   

การประเมินผลการดำเนินงาน 

            บรรลุตามวัตถุประสงค  

            ไมบรรลุตามวัตถุประสงค  เพราะ..................................... 

ระยะเวลาการดำเนนิงาน 

           ตุลาคม 2563- กันยายน 2564 

           ระยะเวลาตรงตามท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาเร็วกวาท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาชากวาท่ีกำหนด   เพราะ............................................................ 

งบประมาณ 

           งบประมาณท่ีไดรบัจัดสรรร  จำนวน       81,899,283       บาท 

           งบประมาณท่ีใชไป            จำนวน       81,899,283       บาท 

           งบประมาณคงเหลือ           จำนวน             0              บาท 

ผลคาดหวังที่ไดรับจากโครงการ 

           รอยละของนักเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืน ฐาน      

ท่ีไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปญหา/อุปสรรค 

            งบประมาณที่จัดสรรเปนคาเคร่ืองแบบนักเรียนและคาอุปกรณการเรียนที่ใหผูปกครอง ไม

เพียงพอตอการใชจายในเวลาปจจุบัน       

ขอเสนอแนะ 

         เห็นควรจัดสรรงบประมาณคาเครื่องแบบนักเรียนและคาอุปกรณการเรียนเพ่ิม   
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ภาพกิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

  ตามแผนปฏิบัติการ 

 ไดรับจัดสรรจาก...เงินนอกงบประมาณ..... 

 

11. ชื่อโครงการ  ประชุมติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาภายใตโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน

ยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข  

ผูรับผิดชอบ    นายทวีศักดิ์  บุญนอย   

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี   4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

สนองกลยุทธ  4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภาคบังคับ   

วัตถุประสงคของโครงการ 

           1. เพ่ือสรางความเขาใจ และติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาท่ีขอรับเงินอุดหนุนนักเรียน

ยากจน พิเศษแบบมีเง่ือนไข ใหสามารถดำเนินการตามข้ันตอนไดอยางถูกตองและครบถวน  

           2. เพ่ือใหนักเรียนกลุมเปาหมายสามารถเขาถึงทุนการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ      

เปาหมาย 

            เชิงปริมาณ 

               1.โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 จำนวน 117 โรง สามารถดำเนินงานโครงการ 

จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไขในสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 ตามข้ันตอน 

ในเอกสารคูมือการรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข ท่ีสำนักงานกองทุนเพ่ือความ 

เสมอภาคกำหนด 

              2. ครูแอดมินที่รับผิดชอบงานคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไขฯ จำนวน 117 โรง 

แลกเปล่ียนเรียนรูวิธีการดำเนินงานการดำเนินงานโครงการคัดกรอง นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข 

(นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปการศึกษา 2563 และใหขอเสนอแนะ เพ่ือพัฒนาการดำเนินงานในป

การศึกษาถัดไป 
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            เชิงคุณภาพ 

                     1. สพป.นราธิวาส เขต 2 มีระบบขอมูลการดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน

พิเศษแบบมีเง่ือนไขเพ่ือสงเสริมการพัฒนาศักยภาพใหเพ่ิมข้ึน  

                     2. สถานศึกษาท่ีขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข สามารถดำเนินการ

ตามข้ันตอน การขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไขไดอยางถูกตองและครบถวน 

ผลการดำเนินงาน 

             โครงการไดดำเนินการเสร็จส้ิน เบิกจายงบประมาณแลวเสร็จ 100%  ผลของโครงการ คือ ครู

ผูรับผิดชอบงานคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไขของโรงเรียนในสังกัด สพป. นราธิวาส เขต 2 

ท้ัง 117 โรง มีความรูความเขาใจและสามารถด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน ยากจนพิเศษ

แบบมีเง่ือนไขในสถานศึกษา ประจ าปการศึกษา 2563 ตามข้ันตอนไดอยางถูกตองและครบถวน ตามคูมือ

การรับเงินอุดหนุนส าหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข ตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 

การประเมินผลการดำเนินงาน 

           บรรลุตามวัตถุประสงค  

            ไมบรรลุตามวัตถุประสงค  เพราะ..................................... 

ระยะเวลาการดำเนนิงาน 

           มีนาคม - เมษายน 2564 

           ระยะเวลาตรงตามท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาเร็วกวาท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาชากวาท่ีกำหนด   เพราะ............................................................ 

งบประมาณ 

           งบประมาณท่ีไดรบัจัดสรรร  จำนวน   19,000   บาท 

           งบประมาณท่ีใชไป            จำนวน   19,000   บาท 

           งบประมาณคงเหลือ           จำนวน       0      บาท 
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ผลคาดหวังที่ไดรับจากโครงการ 

          รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสามารถดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน ยากจน

พิเศษแบบมีเง่ือนไขในสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 ไดตามข้ันตอนอยางถูกตองและครบถวน ตาม

คูมือการรับเงินอุดหนุนส าหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข ตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 

ปญหา/อุปสรรค 

     -        

ขอเสนอแนะ 

     -       

ภาพกิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

  ตามแผนปฏิบัติการ 

  ไดรับจัดสรรจาก.....สพฐ...... 

 

12. ชื่อโครงการ   ประกวดคลิปวีดีโอ ส่ือสรางสรรควันวาเลนไทน ประจำป ๒๕๖๔ “วาเลนไทนในแบบ

ของหนู” 

ผูรับผิดชอบ  นายพลวัต หนูแดง 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี   3 ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

สนองกลยุทธ  2 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพ่ือสรางขีดความสามารถท่ีสอดคลองกับพหุปญญา 

วัตถุประสงคของโครงการ 

                สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ไดรณรงคประชาสัมพันธ ให

สถานศึกษาจัดกิจกรรมในวันวาเลนไทนอยางสรางสรรค และในป ๒๕๖๔ ซ่ึงอยูในชวงการระบาดของ โรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำใหการจัดกิจกรรมตองเปนไปตามความเหมาะสมและปฏิบัติ 

ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอยางเครงครัด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สนับสนุนงบประมาณใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) เพ่ือ

จัดกิจกรรมรณรงค เฝาระวัง ชวงวันวาเลนไทน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

จึงจัดโครงการประกวดคลิปวีดีโอ สื่อสรางสรรควันวาเลนไทน ประจำป ๒๕๖๔ ภายใตสถานการณ

โรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้ึน         

เปาหมาย 

            เชิงปริมาณ 

                      โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จำนวน 117

โรงเรียน 
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            เชิงคุณภาพ 

                    นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกความรักอยางสรางสรรค และแสดงศักยภาพตนเองใน

การผลิตสื่อท่ีทันสมัยเพ่ือเผยแพรสาธารณชน 

ผลการดำเนินงาน 

             1. นักเรียนไดเขารวมโครงการฯ ไดแสดงออกซ่ึงความรัก ในวันวาเลนไทนอยางสรางสรรคและ

เปนตัวอยางใหแกเพ่ือนนักเรียนดวยกันดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส แอปพลิเคชัน TIKTOK ซ่ึงเปนที่แพรหลายใน

กลุมนักเรียนและสามารถเขาถึงไดงาย  

             2. มีส่ือที่ทันยุค ทันสมัย และเปนผลงานท่ีแสดงออกของนักเรียนสูการเผยแพรตอสาธารณชน 

             3. มีผูสงคลิปวีดีโอเขาประกวดกวา 129 คลิป และมีเขาชมผลงานท้ังหมดกวา 200,000 ครั้ง   

ในแฮชแท็ก #วาเลนไทนในแบบของหนู และ #นรา2 แอปพลิเคชัน TIKTOK 

การประเมินผลการดำเนินงาน 

           บรรลุตามวัตถุประสงค  

            ไมบรรลุตามวัตถุประสงค  เพราะ..................................... 

ระยะเวลาการดำเนนิงาน 

             1 - 28 ก.พ. 2564 

           ระยะเวลาตรงตามท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาเร็วกวาท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาชากวาท่ีกำหนด   เพราะ............................................................ 

งบประมาณ 

           งบประมาณท่ีไดรบัจัดสรรร  จำนวน     5,000    บาท 

           งบประมาณท่ีใชไป            จำนวน     5,000    บาท 

           งบประมาณคงเหลือ           จำนวน        0       บาท 

ผลคาดหวังที่ไดรับจากโครงการ 

           1. นักเรียนไดเขารวมโครงการฯ ไดแสดงออกซ่ึงความรัก ในวันวาเลนไทนอยางสรางสรรคและ

เปนตัวอยางใหแกเพ่ือนนักเรียนดวยกันดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส แอปพลิเคชัน TIKTOK ซ่ึงเปนที่แพรหลายใน

กลุมนักเรียนและสามารถเขาถึงไดงาย  
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             2. มีส่ือที่ทันยุค ทันสมัย และเปนผลงานท่ีแสดงออกของนักเรียนสูการเผยแพรตอสาธารณชน 

             3. มีผูสงคลิปวีดีโอเขาประกวดกวา 129 คลิป และมีเขาชมผลงานท้ังหมดกวา 200,000 ครั้ง ใน

แฮชแท็ก #วาเลนไทนในแบบของหนู และ #นรา2 แอปพลิเคชัน TIKTOK 

ปญหา/อุปสรรค 

          งบประมาณที่ไดรับมามีจำนวนไมมาก ทำเงินรางวัลไดนอย   

ขอเสนอแนะ 

          เห็นควรเพ่ิมงบประมาณโครงการ จะไดทำเงินรางวัลไดมากกวาเดิม และสรางแรงจูงใจใหนักเรียน

รวมกิจกรรมไดมากข้ึน  

ภาพกิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

  ตามแผนปฏิบัติการ 

  ไดรับจัดสรรจาก....สพฐ..... 

 

13. ชื่อโครงการ โครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรูเชิงรุก(Active Learning) โดยยึดหลักศาสตร

พระราชาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2    

ผูรับผิดชอบ นางศรีสุดา รัตนพล  

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี  3 ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

สนองกลยุทธ  3 การสงเสริมศักยภาพผูบรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางย่ังยืน 

วัตถุประสงคของโครงการ 

          1. เพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning สูคุณภาพ Thailand 

4.0 ตามรอยศาตรพระราชาเพ่ือคุณภาพการศึกษาท่ียั่งยืนข้ึน  

          2. เพ่ือสงเสริมบทบาทของครูผูสอนที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยใชเทคนิคการสอนท่ี

หลากหลายและพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21  

          3. เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนตนแบบท่ีจัดการเรียนการสอน Active Learning 4. โรงเรียนตนแบบ

จัดทำส่ือ คลิปวิดีโอ การดำเนินงานท่ีเขารวมโครงการ จัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธี Active Learning สู

คุณภาพ Thailand 4.0 ตามหลัก “ศาตรพระราชา”   

เปาหมาย 

            เชิงปริมาณ 

                      1. ผูบริหาร จำนวน 117 คน  

                      2. ครูผูสอน จำนวน 1,053 คน  

                      3. โรงเรียนตนแบบ จำนวน 2 โรงเรียน 

            เชิงคุณภาพ 

                      1. ผูบริหารมีทักษะในการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนดวยวิธีการ Active Learning 

และนำผลจากการสังเกตการสอนของครูมาพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพใหสูงข้ึน  

                      2. ครูผูสอนมีการเขียนแผนการสอนหนาเดียวและจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอน Active 
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Learning อยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  

                     3. ครูผูสอนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย พัฒนา

ผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21  

                     4. โรงเรียนมีทีมนิเทศจิตอาสาประจำโรงเรีย สามารถมีการแลกเปล่ียนเรียนรูการสอน

และพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

                     5. นักเรียน มีการทำงานเปนกลุม/ทีม มีทักษะในการคิด แกปญหาไดดวยตนเอง กลา

แสดงออกและมีความรับผิดชอบใรการเรียนรูมากข้ึน 

ผลการดำเนินงาน 

             1. ผูบริหารมีการนิเทศ ติดตามการเรียนรูเชิงรุก(Active Learning) และนำผลจากการสังเกต

การสอนของครูมาพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพ  

             2. ครู มีความรู ความเขาใจและมีทักษะการเรียนรูดวยวิธีการสอน Active Learning ท่ี

สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21  

             3. ครูผูสอน มีการเขียนแผนการสอนหนาเดียวและจัดการเรียนรูเชิงรุก Active Learning อยาง

เปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  

             4. ครูผูสอนมีการปรับเปล่ียนวิธีการสอนโดยใชเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย พัฒนาผูเรียนให

สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21  

             5. นักเรียนมีการทำงานเปนกลุม/ทีม มีทักษะในการคิดวิเคราะหแกปญหาไดดวยตนเอง กลา

แสดงออกและมีความรับผิดชอบในการเรียนรูมากข้ึน 

การประเมินผลการดำเนินงาน 

           บรรลุตามวัตถุประสงค  

            ไมบรรลุตามวัตถุประสงค  เพราะ..................................... 

ระยะเวลาการดำเนนิงาน 

           เดือนมีนาคม - กันยายน 2564 

           ระยะเวลาตรงตามท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาเร็วกวาท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาชากวาท่ีกำหนด   เพราะ............................................................ 
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งบประมาณ 

           งบประมาณท่ีไดรบัจัดสรรร  จำนวน     26,000    บาท 

           งบประมาณท่ีใชไป            จำนวน      26,000   บาท 

           งบประมาณคงเหลือ           จำนวน          0      บาท 

ผลคาดหวังที่ไดรับจากโครงการ 

          1. รอยละ 95 ของผูเรียนทุกคนในประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนไดมีสมรรถนะท่ีสอดคลอง

กับมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 เต็มตามศักยภาพ  

          2. รอยละ 100 ของครูผูสอนยุคใหมมีทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตอบสนองตอ

ความตองการของประเทศ 

ปญหา/อุปสรรค 

    -        

ขอเสนอแนะ 

        -    

ภาพกิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

  ตามแผนปฏิบัติการ 

  ไดรับจัดสรรจาก....สพฐ...... 

 

14. ชื่อโครงการ การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต   

ผูรับผิดชอบ  นางพิมพรรณ   อนันทเสนา 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี   3 ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

สนองกลยุทธ 3 การสงเสริมศักยภาพผูเรียน ผูบรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางย่ังยืน  

วัตถุประสงคของโครงการ 

              1. เพ่ือจัดทำฐานขอมูลครูท่ีผานการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลนภายในปงบประมาณ 

2562-2563  

              2. เพ่ือดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  

              3. เพ่ือนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสอน

ในการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning  

              4. ผูสอนนำความรูทักษะเรื่องเพศวิถีศึกษาลงสูนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3     

เปาหมาย 

            เชิงปริมาณ 

                    1. ฐานขอมูลของครูท่ีลงทะเบียนผานโปรแกรมการพัฒนาเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน 

จำนวน 117 โรงเรียน  

                    2. ครูท่ีลงทะเบียนเขารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา จำนวน 80 คน  

                    3. ครูผูสอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 117 โรงเรียน 
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            เชิงคุณภาพ 

                    1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีฐานขอมูลครูท่ีผานการ

อบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา  

                    2 ครูท่ีลงทะเบียนเขารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาเรียนจบหลักสูตรและ

สงแผนการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาผานระบบออนไลน  

                    3 ครูผูสอนเพศวิถีศึกษา มีความรูความเขาใจและสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรูแบบ 

Active Learning และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ได 

ผลการดำเนินงาน 

             1. ครูผูสอนไดรับความรู จากการสรางความเขาใจเน้ือหาสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  

             2. ครูผูสอนสามารถลงทะเบียนเขาเรียนเพศวิถีศึกษาออนไลนได  

             3. ครูผูสอนไดรับการนิเทศ จากคณะศึกษานิเทศก  

             4. มีฐานขอมูลครูผูเขาเรียนออนไลนเพศวิถีศึกษา 

 

การประเมินผลการดำเนินงาน 

           บรรลุตามวัตถุประสงค  

            ไมบรรลุตามวัตถุประสงค  เพราะ..................................... 

ระยะเวลาการดำเนนิงาน 

ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564 

           ระยะเวลาตรงตามท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาเร็วกวาท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาชากวาท่ีกำหนด   เพราะ............................................................ 

งบประมาณ 

           งบประมาณท่ีไดรบัจัดสรรร  จำนวน   5,000    บาท 

           งบประมาณท่ีใชไป            จำนวน   5,000    บาท 

           งบประมาณคงเหลือ           จำนวน       0      บาท 
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ผลคาดหวังที่ไดรับจากโครงการ 

            1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีฐานขอมูลครูที่ผาน การอบรม

โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา 

            2. ครูท่ีลงทะเบียนเขารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาเรียนจบหลักสูตรและสง

แผนการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาผานระบบออนไลน  

            3. ครูผูสอนเพศวิถีศึกษา มีความรูความเขาใจและสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรูแบบ 

Active Learning และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนได 

ปญหา/อุปสรรค 

             ครูผูสอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา มีการอบรมใหความรูนอยมาก ซ่ึงครูผูสอนตองการเน้ือหา

เทคนิคความรูใหม ๆ ทั้งวิชาสุขศึกษา และภาคปฏิบัติพลศึกษา        

ขอเสนอแนะ 

              ใหมีการพัฒนาครูกลุมสาระสุขศึกษาพลศึกษาเพ่ิมข้ึน   

 

ภาพกิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

  ตามแผนปฏิบัติการ 

 ไดรับจัดสรรจาก....สพฐ.... 

 

15. ชื่อโครงการการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล    

ผูรับผิดชอบ นางศรีสุดา รัตนพล  

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี   6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

สนองกลยุทธ  2  การพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพ่ือสรางขีดความสามารถท่ีสอดคลองกับพหุปญญา 

วัตถุประสงคของโครงการ 

         1 เพ่ือใหดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ใหมี

ประสิทธิภาพ 2 เพ่ือดำเนินการนิเทศ กำกับ และติดตาม ประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ 

ประจำตำบล 3 เพ่ือพัฒนา และสงเสริมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรสำหรับโรงเรียน    

เปาหมาย 

            เชิงปริมาณ 

                    โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 29 โรงเรียน 

            เชิงคุณภาพ 

                    1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีกระบวนการขับเคล่ือนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  

                    2. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลไดรับรับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานและมีรูปแบบใน

การบริหารจัดการศึกษา  

                    3. โรงเรียนมีระบบคอมพิวเตอรสำหรับจัดการเรียนรู 

ผลการดำเนินงาน 

            อยูระหวางดำเนินการโดยไดมีการจัดประชุมช้ีแจงโรงเรียนท้ัง 29 โรงเรียน และเจาหนาที่พัสดุ

และผูท่ีเกี่ยวของไปแลว ซ้ึงไดทำหนังสือจัดสรรใหโรงเรียนไปแลว     
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การประเมินผลการดำเนินงาน 

           บรรลุตามวัตถุประสงค  

            ไมบรรลุตามวัตถุประสงค  เพราะ..................................... 

ระยะเวลาการดำเนนิงาน 

           มิถุนายน - กันยายน 2564 

           ระยะเวลาตรงตามท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาเร็วกวาท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาชากวาท่ีกำหนด   เพราะ............................................................ 

งบประมาณ 

           งบประมาณท่ีไดรบัจัดสรรร  จำนวน   7,628,640     บาท 

           งบประมาณท่ีใชไป            จำนวน          0         บาท 

           งบประมาณคงเหลือ           จำนวน  7,628,640      บาท 

ผลคาดหวังที่ไดรับจากโครงการ 

           1 รอยละ 90 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีรูปแบบและดำเนินการพัฒนาโรงเรียนมี

นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศท่ีเปนแบบอยางได  

           2 รอยละ 90 ของครูผูสอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีการจัดการผลิตส่ือการสอน ท่ีทันสมัย

ในการจัดการเรียนรูสอดคลองกับศตวรรษท่ี ๒๑ และมีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย เชน การสอนวิธีการ 

Active learning การสอนดวยโครงงาน มีระบบคอมพิวเตอรบริการใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูเปนตน 3 

รอยละ 80 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเปนตนแบบของโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล เปนท่ียอมรับ

ของของ เครือขายโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน และหนวยท่ีเกี่ยวของ 

ปญหา/อุปสรรค 

         -           

ขอเสนอแนะ 

         -      
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ภาพกิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

  ตามแผนปฏิบัติการ 

 ไดรับจัดสรรจาก....สพฐ.... 

 

16. ชื่อโครงการ  โครงการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.นธ.2    

ผูรับผิดชอบ  นางพิมพรรณ อนันทเสนา  

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี    3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

สนองกลยุทธ  3 การสงเสริมศักยภาพผูเรียน ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางย่ังยืน   

วัตถุประสงคของโครงการ 

             1.  เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือนิเทศการศึกษา 

             2.  นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการโครงการ นโยบายของ สพฐ. และสพป.นราธิวาส เขต 2     

             3.  เพ่ือสงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาใหผูบริหาร ครูผูสอน มีความรูความสามารถในการบริหาร

และการจัด การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

             4. เพ่ือสรุปผลการนิเทศ ตามเครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     

เปาหมาย 

            เชิงปริมาณ 

                    1. ผอ.สพป.นธ.๒  

                    2. รอง ผอ.สพป.นธ.2 จำนวน 3 คน  

                    3. ศึกษานิเทศก จำนวน 11 คน คณะทำงาน 3 คน รวม 14 คน  

                    4. คณะนิเทศจิตอาสา จำนวน 10 คน 

            เชิงคุณภาพ 

                    1. เครื่องมือนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนระบบและมีคุณภาพ  

                    2. สถานศึกษาผูบริหาร ครูผูสอน ไดรับการนิเทศ และจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

                      3. สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 

             1. สพป.นราธิวาส เขต 2 มีเครื่องมือนิเทศการศึกษา  

             2. มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการโครงการ นโยบายของ สพฐ. และสพป.นราธิวาส 

เขต 2 

             3. สพป.นราธิวาส  เขต  2 มีสรุปผลการนิเทศ ตามเครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

การประเมินผลการดำเนินงาน 

           บรรลุตามวัตถุประสงค  

            ไมบรรลุตามวัตถุประสงค  เพราะ..................................... 

ระยะเวลาการดำเนนิงาน 

           มกราคม 2564 - กันยายน 2564 

           ระยะเวลาตรงตามท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาเร็วกวาท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาชากวาท่ีกำหนด   เพราะ............................................................ 

งบประมาณ 

           งบประมาณท่ีไดรบัจัดสรรร  จำนวน   15,000    บาท 

           งบประมาณท่ีใชไป            จำนวน    15,000   บาท 

           งบประมาณคงเหลือ           จำนวน          0    บาท 

ผลคาดหวังที่ไดรับจากโครงการ 

          1. เครื่องมือการนิเทศมีคุณภาพตามวัตถุประสงคและครอบคลุมขอบขายงานการนิเทศ  

          2. รอยละของครูท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสอดรับกับทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษที่ 21 

ปญหา/อุปสรรค 

         ระยะเวลาในการนิเทศ คณะนิเทศมีเวลานิเทศไมพรอมกัน   
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ขอเสนอแนะ 

    -         

 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************** 




