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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดในมาตรา 10 ถึงการจัดการศึกษาที่ “ต้องจัด
ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และต่อมาในปี พ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ก าหนดในมาตรา 54 ให้ “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
ฐานะต้นสังกัดของสถานศึกษาของรัฐกว่า 29,948 แห่ง (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) ซึ่งมีท่ีตั้งในทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ จึงมีภารกิจส าคัญในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือสิทธิโอกาสในการได้รับการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพของผู้เรียน และเพ่ือบรรลุภารกิจ
ข้างต้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้มีการจัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในทิศทางดังกล่าว โดยสอดคล้องกับตามนโยบายและแผนระดับชาติของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น  
3 ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง และแผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่
จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่
กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ แผนระดับที่ 1 และ 2 เป็นแผน
ที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 

 นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดท าเป็นแผนห้า
ปี และแผนปฎิบัติราชการรายปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระเริ่มแรก ให้แผนปฏิบัติราชการการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี โดยในวาระแรกให้
จัดท าเป็นแผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 
 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต ๒ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3  
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา  และนโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) ที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของ
หน่วยงาน  
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สภำพทั่วไป 
 
  ด้ำนกำยภำพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักที่ส าคัญ คือ จัดการศึกษาในพ้ืนที่บริการ 5 อ าเภอ ของ
จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ อ าเภอตากใบ  อ าเภอสุไหงโก-ลก   อ าเภอแว้ง  อ าเภอสุไหงปาดี  และอ าเภอสุคิริน  
 
   สภำพภูมิศำสตร์ 
 ภูมิประเทศ : พ้ืนที่ประมาณ 2 ใน 3 เป็นป่าและภูเขา ซึ่งมีภูเขาหนาแน่นแถบทิศตะวันตกเฉียงใต้จรด
เทือกเขาสันกาลาคีรี  ซึ่งเป็นพรมแดนไทย-มาเลเซีย  ลักษณะของพ้ืนที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่    
ทิศตะวันออก พ้ืนที่ราบส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณติดกับอ่าวไทย  โดยเฉพาะอ าเภอตากใบ  และมีที่ราบลุ่มบริเวณ
แม่น้ า 2  สาย  คือ  แม่น้ าสุไหงโก-ลก   และแม่น้ าตากใบ มีพ้ืนที่พรุประมาณ  200,000  ไร่ 
 ภูมิอำกำศ : เป็นแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งฤดูกาลออกเป็น 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน ฝนตกชุกในช่วง เดือน
พฤศจิกายน – มกราคม ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 
 
  สภำพสังคม เศรษฐกิจ กำรปกครอง 
  สภำพสังคม  :  ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 85 นับถือศาสนาอิสลาม การติดต่อสื่อสารในชีวิต ประจ าวันใช้
ภาษามาลายูท้องถิ่นปนกับภาษาไทย     
 เศรษฐกิจ : รายได้ประชากรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางด้านการเกษตร และการค้า อาชีพหลักคือ    
การท าสวนยางพารา การปลูกผลไม้ การท านา การท าสวนมะพร้าว การประมง และการเลี้ยงสัตว์  
 กำรปกครอง  : ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 5 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอตากใบ อ าเภอสุไหงโก-ลก อ าเภอแว้ง อ าเภอสุไหงปาดี อ าเภอสุคิริน  
 
อ ำนำจหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2 
 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 2  เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ใน
ส่วนภูมิภาค  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีอ านาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้  
  1.  จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
 2.  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.  ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6.  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7.  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 8.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9.  ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
 11.  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

 
 
 
 
 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำ   

นรำธิวำส เขต 2 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

 

กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบรหิารงานการเงิน 

และสินทรัพย ์

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และ 
 ประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

 

 
สถำนศึกษำ   117  แห่ง 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา  16  ศูนย์ 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสรมิ 
การจัดการศึกษา 

 

กลุ่มกฎหมายและคด ี
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ข้อมูลพื้นฐำน 
  

1. จ ำนวนบุคลำกรในสังกัด 
 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ   
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 116 คน 
 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   30 คน 
 ครูผู้สอน 1440 คน 
 ครูผู้สอน (มาช่วยราชการ) 1 คน 
 ครูผู้สอน (ไปช่วยราชการ) 4 คน 
 พนักงานราชการ               435 คน 
 พนักงานราชการ  ไปช่วยราชการ - คน 
 ลูกจ้างประจ า 22 คน 
 ลูกจ้างรายชั่วโมง 12 คน 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำน  
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     1 คน 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 คน 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ไปช่วยราชการ) 1 คน 
 บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (1) ศึกษานิเทศก์ 11 คน 
 บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)    38 คน 
 ครู (มาช่วยราชการ)       - คน 
 ลูกจ้างประจ า 6 คน 
 พนักงานราชการ 3 คน 
 พนักงานราชการ (มาช่วยราชการ) - คน 
 ลูกจ้างรายเดือน  (งบสพฐ.)                          7 คน 
 ลูกจ้างรายเดือน  (งบส านักงาน)                          - คน 
 รวม  คน 

  
    แหล่งข้อมูล : จากกลุ่มบริหารงานบุคคล   ข้อมูล ณ วันที่  1 ก.ย. 2564 
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 ข้อมูลทำงกำรศึกษำ       
  1. จ านวนสถานศึกษาในสังกัดแยกเป็นรายอ าเภอ   
 

อ ำเภอ จ ำนวนโรง 
ตากใบ 31 
แว้ง 27 
สุไหงโก-ลก 13 
สุไหงปาดี 31 
สุคิริน 15 

รวม 117 
 
 2.  ระดับการศึกษาที่เปิดสอน   
 

ประเภทท่ีเปิดสอน จ ำนวนโรง 
ระดับประถมศึกษา 99 
ระดับขยายโอกาส 18 

รวม 117 
   
  3.  ขนาดโรงเรียน  (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564) 
 

ที ่ ขนำดโรงเรียน จ ำนวน 
1. ขนาดเล็ก 29 
2. ขนาดกลาง 78 
3. ขนาดใหญ่ 9 
4. ขนาดใหญ่พิเศษ 1 

รวม 117 
 
 4.  จ านวนโรงเรียน นักเรียน ครู  แยกเป็นรายอ าเภอ   (ข้อมูล ณ  25 มิถุนายน 2564)  
 

ที ่ อ ำเภอ 
จ ำนวน 
โรงเรียน 

ระดับ 
รวม 

ก่อนประถม ประถม ม.ต้น 
1. ตากใบ 31 1,783 6,333 482 8,598 
2. แว้ง 27 1,325 4,742 200 6,267 
3. สุคิริน 15 667 2,363 277 3,307 
4. สุไหงโก-ลก 13 860 3,848 491 5,199 
5. สุไหงปาดี 31 1,143 4,375 191 5,709 

รวม 117 5,778 21,661 1641 29,080 
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5. จ านวนนักเรียนจบการศึกษาปีการศึกษา 2563 และศึกษาต่อปีการศึกษา 2564   
 

ที ่ ระดับชั้น 
นร.ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2563 

นร.ที่เรียนจบ นร.ที่ศึกษาต่อ อัตราการเรียนต่อ(ร้อยละ) 

1. ชั้น ป. 6 3,554 3,492 3,492 100.00 
2. ชั้น ม. 3 395 379 374 98.68 

รวม 3,949 3,871 3,866 99.87 
 
 
6. เปรียบเทียบอัตรานักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2562-2563   
 

ปีการศึกษา จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนออก

กลางคัน 
คิดเป็นร้อยละ 

2562 30,339 0 0.00 
2563 29,441 2 0.01 

ผลต่าง ปี 62-63 898 2 -0.01 
 
7.  ค่าร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2562 
 

วิชำ ร้อยละคะแนนเฉลี่ย (NT) หมำยเหตุ 
ด้านคณิตศาสตร์ 27.72  
ด้านภาษาไทย 32.43  
รวม/เฉลี่ย 30.08   
 
 8.  ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2562 – 2563 
 

 
วิชำ 

 

ร้อยละคะแนนเฉลี่ย (O-NET) 
หมำยเหตุ 

ปี 2562 ปี 2563 
เปรียบเทียบร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย 
ภาษาไทย 35.64 40.80 5.16  
คณิตศาสตร์ 23.72 23.92 0.20  
วิทยาศาสตร์ 28.01 31.81 2.80  
ภาษาอังกฤษ 27.33 32.02 4.69  

รวม/เฉลี่ย 28.68 31.89 3.21  
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9.  ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2562 – 2563 
 

 
วิชำ 

 

ร้อยละคะแนนเฉลี่ย (O-NET) 
หมำยเหตุ 

ปี 2562 ปี 2563 
เปรียบเทียบร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย 
ภาษาไทย 41.01 41.06 0.05  
คณิตศาสตร์ 18.68 18.87 0.19  
วิทยาศาสตร์ 26.85 26.10 -0.75  
ภาษาอังกฤษ 26.42 27.74 1.32  

รวม/เฉลี่ย 28.24 28.44 0.20  
 
ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 
  กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำม
ตัวช้ีวัดแผนปฎิบัติรำขกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564     
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามตัวช้วัดแผนปฎิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 10 ตัวชี้วัด โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
รายงานข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES)   
 
  การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัด
แผนปฎิบัติราขการของส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2 
 

ยุทธศำสตร์ ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 
กลยุทธที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ใน
การสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม สติปัญญา 

ร้อยละ 80 บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

เพ่ิมข้ึน - 

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 70 บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา
และมันธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดย
ใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEER)  ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 ไม่บรรลุ 
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ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการ
เตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการ
ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 100 ไม่บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ 
หรือทกัษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่
ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในทศวรรษท่ี 21 

  

     ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 80 บรรลุ 
     ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ร้อยละ 80 บรรลุ 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อ
ประชากรกลุ่มอายุ 

  

     ตัวชี้วัดที่ 15.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาค 
บังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ร้อยละ 100 บรรลุ 

     ตัวชี้วัดที่ 15.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการ
ศกษา 2563 

ร้อยละ 100 บรรลุ 

     ตัวชี้วัดที่ 15.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปี
การศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ 100 - 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 บรรลุ 

 
หมำยเหตุ  : กลยุทธที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และกลยุทธ์ที่ 6 การ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ใช้ข้อมูลจากส านัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลาง สพฐ. 



ส่วนที่ 2 
นโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการศึกษา 

 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10 
  การศึกษาต้องมุ่งพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 
  ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา 
มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีการเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
  ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง - มีคุณธรรม  รู้จักแยกแยะสิ่งผิด–ชอบ/ชั่ว ดี  ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ 
สิ่งที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
  ด้านที่ 3 มีงานท า และมีอาชีพ  การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมใน
สถานศึกษาต้องมุ่งมั่นให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งานท างานจนส าเร็จ การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอก
หลักสูตรต้องมีจุดหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า
จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
  ด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน ครอบครัว สถาบันการศึกษา
และสถานประกอบการต้องเสริมสร้างให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่
จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมี
น้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 
ที่ยังคงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อมาตราที่ต้อง
น าไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการการศึกษาของ
ประชาชน ในประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1. รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน 
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 2. รฐัต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 3. รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
 4. การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 5. ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา   
รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตาม ความถนัดของตน 
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 6. ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ า 
ในการศึกษา และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
 7. ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  7.1 ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 7.2 ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.6 
 7.3 ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทน ที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้
ประกอบวิชาชีพครู 
 7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และ
ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ และ
ระดับพื้นที 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  
ซ่ึงก าหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2561 - 2580 ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนา
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของ
สังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซ่ึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผล
ผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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งบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 
ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความม่ันคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การ
สร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 20) การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และข้ันตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ 
โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือ
ขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) 
ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้าน
การศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแผนงานเพ่ือการปฏิรูป 7 เรื่อง ได้แก่ 1) ระบบการศึกษา
และการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) การ
พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 4) กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง 
และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 5) การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน และ 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ      
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพ่ือการพัฒนา 

 



13 

 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและแผนหลักของ
ชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธ ารงไว้ซ่ึงความ
มั่นคงแห่งชาติ โดยก าหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง หรือด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การก าหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความ
มั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ หรือก าหนด
แผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใด
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมแีผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ 19 แผน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้าน
ความมั่นคง 3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการ
ป้องกันประเทศ 6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 10) การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน 
13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล 14) การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 15) การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษาความมั่นคงทาง
พลังงาน 18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดี  
ที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จ าแนกเป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และ
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การ
สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของประเทศ 3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ       
12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่     
1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน     
3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม     
5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษ
ที่ 21  8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 9) การแก้ไขปัญหายา
เสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียม
มาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือ
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
    ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 เพ่ือใช้เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผนคือ 
การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้
บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความ
เป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่ง
ภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2567 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
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 เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย 5) ตอบโจทย์
การเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objective) 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 

ยุทธศาสตร์ 
1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2.  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ 

แข่งขันของประเทศ 
3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

    เป้าหมายสุดท้าย (Ends)  
       1. ผู้ เรียนทุกระดับการศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
ที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล มีคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงค์และอยู่อย่างพอเพียง มีองค์ความรู้  
ที่ส าคัญ และทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการท างานในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการด ารงชีวิต และทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติ งานที่ตอบสนองความต้ องการของตลาดแรงงานและ 
การพัฒนาประเทศ 
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    2. ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และสนองตอบความต้องการของผู้เรียน  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ผ่านกระบวนการศึกษาและการเรียนรู้ มีระบบการทดสอบ วัดและประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้ (Learning Outcome) 
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้จากประสบการณ์การท างาน เพ่ือยกระดับ
คุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge based Economy) ที่เอ้ือต่อการ
สร้างสังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     3. สถานศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  ด้วยคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล สามารถให้บริการการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพ้ืนที่ระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการบริการด้านการศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน (Hub for Education) และเป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศและของ
ภูมิภาคที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย 
    4. ภาคการศึกษามีทุนและทรัพยากรที่เพียงพอ ส าหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
จากการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและสนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม ผ่านการเสียภาษีตามสิทธิ
และหน้าทีข่องพลเมือง การบริจาค การระดมทุนและการร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา  
    5. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถ รวมทั้งเพ่ิมผลิตภาพของทุนมนุษย์ (productivity) ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนา
แล้วอย่างยั่งยืน ภายใต้พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21  
 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง เพ่ือให้
ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เปน็กรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระส าคัญ     
5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การ
วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญ
ในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการทั้งหมด 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่
มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนว
ทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว อีกทั้งได้เสนอแนวทางการ
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บริหารแผนสู่การปฏิบัติ โดยการสร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากร การเน้นย้ าให้ผู้บริหาร
หน่วยงานใช้แผนดังกล่าวเป็นกรอบในการก าหนดนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการแผนดังกล่าว สู่
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานในสังกัด และการก ากับ ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เรื่อง นโยบาย จุดเน้น และตัวชี้วัดการด าเนินงานพัฒนา
การศึกษาจังหวัดนราธิวาส  ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผ่านกลไกของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  ประจ าปีการศึกษา  2563 -2565 
   นโยบาย 

  1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา   
  2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม  
  3. การสร้างสมรรถนะด้านอาชีพ และภาษารองรับตลาดแรงงาน   
  4. การยกระดับคุณภาพ  โอกาสทางการศึกษา  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  5. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
  6. การบริหารเชิงบูรณาการ สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ   

  จุดเน้น 
  1. ผู้เรียนมีความสามารถอ่านออก เขียนได้ตามระดับการศึกษา  
  2. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเข้าถึงการศึกษาทุกประเภทอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม   
  4. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ และความสามารถทางภาษาต่างประเทศสู่ตลาดแรงงาน 
  5. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเอง มีจิตอาสา และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 
  6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล
ประเมินผล  
  7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมทางการศึกษา และ
ภาษาอังกฤษในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
  8. สถานศึกษามีภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  9. หน่วยงานการศึกษา สถานศึกษามีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และด าเนินการตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 



ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญของแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
          “เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ  ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21” 
 
พันธกิจ (Mission) 
   1.  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษตามพหุปัญญา 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล ้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาจน
จบการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา และเครือข่ายตาม
หลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน 
  
 เป้าประสงค์ (Goal)  
       1.  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ จิตอาสา สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ด้ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข 
  2.  ผู้เรียนมีความมีความสามารถพิเศษ ตามพหุปัญญา ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และ
พร้อมการรองรับเขตพื นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
  3.  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมและความก้าวหน้าตามหลักสูตร  
  4.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  5.  ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเหมาะสม จนจบหลักสูตร
ตามเวลาที่ก้าหนด 
  6.   ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมก้ากับติดตามให้สภานศึกษาด้าเนินการภายในสถานศึกษา 
  7.   โรงเรียนสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  8.   ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา สถานศึกษา และเครือข่ายบริหารจัดการเชิงบูรณาการจากภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
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 ค่านิยม   
 “ถูกต้อง  รวดเร็ว บริการดี  มีความรับผิดชอบ” 
 
ประเด็นกลยุทธ ์  
   1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
  2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือสร้างขีดความสามารถท่ีสอดคล้องกับพหุปัญญา 
  3 การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน 
  4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภาคบังคับ 
    5  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัด
การศึกษา 
 
เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนาตามประเด็นกลยุทธ์ 
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1.  ประเด็นกลยทุธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ 
 

เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 
แผนแม่บทที่  : 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  :   คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
แผนย่อยที่  :  12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
เป้าหมาย  :  ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม 
       ศักยภาพ 
ตัวชี้วัด    :  1.สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
              2.สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา 
นโยบายสพป.นธ. 2 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ :  1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของชาติ    
เป้าประสงค์รวม    :  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ 
   บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ จิตอาสา สามารถรับมือกับ 
   ภัยคุกคามทุกรูปแบบด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข    
   

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

แนทางการพัฒนา 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 

100 100 100 100 100 1.พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมือง
ที่ดีของชาติและพลโลกที่ดี 
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2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้ อ่ืน 
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มี
วินัย และรักษาศีลธรรม  

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่
พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มี
จิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้ อ่ืน และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์  อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
 

100 100 100 100 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม
และจริยธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. จ้านวนสถานศึกษาที่น้อมน้าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา 

100 100 100 100 100 

 4. จ้านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม  

117 117 117 117 117 

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัย

5. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า

100 100 100 100 100 3. พัฒนาผู้เรียนมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ทุกระดับ ความรุนแรง
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
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จากยาเสพติด ความรุนแรง การ
คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซ
เบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ 

มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ  
 

ของประเทศ 
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แผนแม่บทที่  : 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  :   คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
แผนย่อยที่  :  12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
เป้าหมาย  :  ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม 
       ศักยภาพ 
ตัวชี้วัด    :  1.สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
              2.สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา 
นโยบายสพป.นธ. 2 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ :  1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของชาติ   
เป้าประสงค์รวม    :  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ 
   บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ จิตอาสา สามารถรับมือกับ 
     ภัยคุกคามทุกรูปแบบด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข 
 
แนวทางการพัฒนาตาม

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 
แนวทางการพัฒนาตาม

แผนแม่บทย่อย 
ความสอดคล้องกับ  Value Chain 

โครงการ กิจกรรมหลัก 
องค์ประกอบ ปัจจัย 

1.พัฒนานักเรียนให้เป็น
พลเมืองของชาติ 

1. เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสถาบันหลัก
และการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

กลไกการบริหารจัดการ
เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื อต่อการพัฒนาเด็ก
ตั งแต่วัยเรียนวัยรุ่น 
(V05) 

นโยบาย/แผนการ
ด้าเนินงานต่อเนื่อง 
( F0501) 

1. โครงการจัดระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรม
เสริมสร้างความรักใน
สถานบันหลักของชาติ 
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

ผลิตและสร้างสื่อ
สร้างสรรค์ต้นแบบ
เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ 

2. ปลูกฝังผู้เรียนให้มี
คุณธรรมและจริยธรรม 

2. เสริมสร้างสนับสนุน
สถานศึกษาให้จัดกิจกรรม

  2. โดรงการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ สู่

2.1 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ิมการทบทวน
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ที่หลากหลายทั งในและ
นอกห้องเรียนที่เอื อต่อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะและอันพึง
ประสงค์ 

สถานศึกษา การได้มาซึ่งคุณธรรมอัต
ลักษณ์ระดับโรงเรียน 
2.2 กิจกรรมประกวดหนัง
สั น/กิจกรรม วาดภาพ 
เพ่ือเทิดทูนสถานบัน
พระมหากษัตริย์ 
2.3 กิจกรรมนิเทศ ก้ากับ 
ติดตามโรงเรียนคุณธรรม 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความ
พร้อม สามารถรับกับการ
คุกคามทุกรูปแบบ ทุก
ระดับความรุนแรงที่มี
ผลกระทบต่อความมั่งคง
ของประเทศ 

3. ส่งเสริมสถานศึกษาจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนด้านกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจการ
ป้องกันเกี่ยวกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ เช่น สาธาณ
ภัย ภัยจากโลกไซเบอร์ ภัย
ยาเสพติด และภัยบุคคล 

  3. โครงการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต เพื่อป้องกันภัย 

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต รู้เท่าทันภัยไกลตัว 
- กิจกรรมสาธารณภัย 
- กิจกรรมภัยโซเชียล 
- กิจกรรมภัยยาเสพติด 
- กิจกรรมภัยบุคคล 
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2.  ประเด็นกลยทุธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือสร้างขีดความสามารถที่สอดคล้องกับพหปุัญญา 
 
แผนแม่บทที่  : 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  :   คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
แผนย่อยที่  :  12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
เป้าหมาย  :  ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม 
     ศักยภาพ 
ตัวชี้วัด    :  1.สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
              2.สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา 
นโยบายสพป.นธ. 2 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ :  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อสร้างขีดความสามารถที่สอดคล้องกับพหุปัญญา    
เป้าประสงค์รวม    :  2. ผู้เรียนมีความมีความสามารถพิเศษ ตามพหุปัญญา ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และพร้อมการรองรับเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ    
   

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความ
ถนัดและความสนใจน้าไปสู่การ
พัฒนาทักษะวิชาชีพเป็นนักคิดบน
ฐานพหุปัญญา 

1.ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา 
 

100 100 100 100 100 1.พัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัด
กรองและการส่งต่อเพ่ือการส่งเสริมการ
พัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตาม
ศักยภาพ 

2.ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการ
แข่งขันระดับนานาชาติ 
 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาส
เข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

100 100 100 100 100 2. ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและ
การจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน
กิจกรรมเสริมและสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อ
การสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา 
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แผนแม่บทที่  : 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  :   คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
แผนย่อยที่  :  12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
เป้าหมาย  :  ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม 
     ศักยภาพ 
ตัวชี้วัด    :  1.สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
              2.สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา 
นโยบายสพป.นธ. 2 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ :  2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษตามพหุปัญญา    
เป้าประสงค์รวม    :  2. ผู้เรียนมีความมีความสามารถพิเศษ ตามพหุปัญญา ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และพร้อมการรองรับเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
 
แนวทางการพัฒนาตาม

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 
แนวทางการพัฒนาตาม

แผนแม่บทย่อย 
ความสอดคล้องกับ  Value Chain 

โครงการ กิจกรรมหลัก 
องค์ประกอบ ปัจจัย 

1.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการกลไกการคัดกรอง
และการส่งต่อเพ่ือการ
ส่งเสริมการพัฒนาคนไทย
ตามพหุปัญญาให้เต็มตาม
ศักยภาพ 

1.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการกลไกการคัดกรอง
และการส่งต่อเพ่ือส่งเสริม
การพัฒนาคนไทย ตามพหุ
ปัญญาให้เต็มตาม
ศักยภาพ 

V02 ผู้สอน 
(ครู/อาจารย์) 
 
 

F0201 ความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องพหุปัญญาของมนุษย์
ในการส้ารวจ/คัดกรองวัด
ระดับ 
 

1.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องพหุปัญญา 
 

-กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องพหุปัญญา 
 

  V03 ระบบข้อมูล F0303 ส้ารวจคัดกรองวัด
ระดับ ติดตามและ
ประเมินผล 

-โครงการส้ารวจคัดกรอง
เด็กพหุปัญญา 
 

-ครูส้ารวจ/คัดกรองเด็กพหุ
ปัญญา 
-นิเทศก้ากับติดตาม 

   F0304 การใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพ่ือประมวลผล

-โครงการจัดท้าระบบ
ฐานข้อมูล Deep 

-จัดท้าฐานข้อมูล 
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ข้อมูลและเรียกใช้เพ่ือการ
วางแผนพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 

2. ส่งเสริมสนับสนุนระบบ
สถานศึกษาและการจัด
หลักสูตรกระบวนการเรียน
การสอนกิจกรรมเสริมและ
สภาพแวดล้อมที่เอื อต่อ
การสร้างและพัฒนาเด็ก
และเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษบนฐาน
พหุปัญญา 

 V01 แหล่งเรียนรู้ F0102 เวทีในการแสดง
ความสามารถส้าหรับผู้ที่มี
ความพิเศษ 
 

-โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ 
 

-กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการ 
-กิจกรรมแข่งขันวิชาการ
นานาชาติสู่สากล 
-กิจกรรมพัฒนา
อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
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3.  ประเด็นกลยทุธ์ที่ 3 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมและความก้าวหน้าตามหลักสูตร 
แผนแม่บทที่  : 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  :   1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร  

และท างาน่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
แผนย่อยที่  :  12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมาย  :  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง 
     ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ตัวชี้วัด    :  1. สัดส่วนครูผ่านทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
              2. อัตราความแตกต่างของคะแนน  PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน 
    3. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นโยบายสพป.นธ. 2 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ :  3.  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมและความก้าวหน้าตามหลักสูตร    
เป้าประสงค์รวม    :  3.  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมและความก้าวหน้าตามหลักสูตร  
  4.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ     
   

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

แนทางการพัฒนา 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
สมวัยด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
 

1.ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสมวัยด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาตามเกณฑ์
ที่ก้าหนด 
 

80 80 90 90 90 1.พัฒนาการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยให้
มีพัฒนาการสมวัย ด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและสติปัญญาด้วยหลักสูตรการ
จัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมพัฒนา
ที่หลากหลาย 

2.ผู้เรียนมีความก้าวหน้าตาม
หลักสูตร 

2.ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยใน 8 
กลุ่มสาระตั งแต่ระดับ 3 ขึ นไป 

70 70 80 80 80 2.พัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้
การวัดผลประเมินผลที่เหมาะสมกับผู้เรียน



 

 

 

 

28 

3.ร้อยละของผู้เรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มี
คะแนนผลการทดสอบความสามารถพื นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด 

N/A N/A N/A N/A N/A และเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญตามสภาพจริง 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ นจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา  

N/A N/A N/A N/A N/A 

5. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด้ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั งด้านร่างกายและจิตใจ  

N/A N/A N/A N/A N/A 

6.ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะตามหลักสูตรขั น
พื นฐานผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ นไป 

N/A N/A N/A N/A N/A 

3. ผู้เรียนมีทักษะ
ความสามารถที่จ้าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

1. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท้า ตามความถนัด 
และความต้องการของตนเอง  
 

N/A N/A N/A N/A N/A 3.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุก
ระดับ พร้อมทั งจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 
4.พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่
เน้นการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ 

4. ครูได้รับการพัฒนาและ
เปลี่ยนบทบาทให้เป็นครูยุค
ใหม่ 

1.ร้อยละของครูที่ ได้รับการพัฒนาในรูปแบบ 
ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อปี 
 

N/A N/A N/A N/A N/A 5.ส่งเสริมการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
6.พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
7.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ

 2. ร้อยละของครูที่มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนในรูปแบบของ PLC ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี N/A N/A N/A N/A N/A 
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ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร 

ความรู้เพื่อการเรียนการสอนและการบริหาร 

 
 
 
 
แผนแม่บทที่  : 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  :   1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร  

และท างาน่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
แผนย่อยที่  :  12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมาย  :  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง 
     ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ น 
ตัวชี้วัด    :  1.  สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
    2.  อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง 
     3.  อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นโยบายสพป.นธ. 2 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ :  3.  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมและความก้าวหน้าตามหลักสูตร 
เป้าประสงค์รวม    :  3.  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมและความก้าวหน้าตามหลักสูตร  
    4.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
แนวทางการพัฒนาตาม

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 
แนวทางการพัฒนาตาม

แผนแม่บทย่อย 
ความสอดคล้องกับ  Value Chain 

โครงการ กิจกรรมหลัก 
องค์ประกอบ ปัจจัย 

1.พัฒนาหลักสูตรทุกระดับ
การศึกษา 
 

พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ในทุกระดับชั นที่ใช้
ฐานความรู้และระบบคิด

V01 หลักสูตรการจัด
การศึกษา 

F0102 หลักสูตรฐาน
สมรรถนะท่ีตอบโจทย์
ความต้องการของประเทศ 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 

- สร้างความรู้ความเข้าใจ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
- น้าร่องโรงเรียนสนใจใน
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ในลักษณะสหวิทยาการมี
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
แกนกลาง  การศึกษาขั น
พื นฐานที่เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้ได้มาตรฐาน 
 

 การพัฒนาการใช้หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 
- ด้าเนินการแลกเปลี่ยน
วิจัยการน้าหลักสูตรไปใช้ 
- นิเทศติดตามโรงเรียนน้า
ร่องการใช้หลักสูตร 
- ประเมินผลการใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
- ขยายผล 

2. พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับ
พร้อมทั งจัดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 
21 
 

พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษารวมถึงจัด
กิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือ
พัฒนาทักษะส้าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 

รูปแบบและองค์ประกอบ
การเรียนรู้ 
 

การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นการลงมือปฏิบัติและ
ทักษะอาชีพ 
 

โครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

- สร้างความรู้ความเข้าใจ
การจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค
การสอนเสริมทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
- นิเทศติดตามการใช้ ให้
ข้อเสนอแนะ 
- ประเมินผลการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 
- รายงานผลการประเมิน 
  

  รูปแบบและองค์ประกอบ
การเรียนรู้ 
 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่
ทันสมัยสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและ

โครงการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัส 

- สร้างความรู้ความเข้าใจ
การสร้างสื่อดิจิทัสที่
ทันสมัย 
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คนทุกช่วงวัย - สร้างสื่อดิจิทัสที่
หลากหลายตามความถนัด
และความสนใจ 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้(open 
class) 
-นิเทศ ติดตามปรับปรุง
พัฒนา 
-จัดนิทรรศการ นวัตกรรม 
-สรุปรายงานผล 

3. พัฒนาระบบการเรียนรู้
เชิงบูรณาการที่เน้นการ
ปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและต่อยอดการ
ประกอบอาชีพได้ 
 

พัฒนากระบวนการเรียนรู้
เชิงบูรณราการที่เน้นการ
ลงมือปฏิบัติมีการสะท้อน
ความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง
โดยเน้นการเรียนการสอน
ที่เสริมสร้างทักษะชีวิตและ
สามารถน้ามาใช้ต่อยอดใน
การประกอบอาชีพได้จริง 

รูปแบบและองค์ประกอบ
การเรียนรู้ 

พื นที่นวัตกรรมเพ่ือการต่อ
ยอดและการขยายผล 

โครงการโรงเรียนพื นที่
นวัตกรรม 
 

- สร้างความรู้ความเข้าใจ
โรงเรียนพื นที่นวัตกรรม 
- ขยายผลโรงเรียนพื นที่
นวัตกรรม 
- นิเทศติดตามการใช้ ให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือการ
พัฒนานวัตกรรม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น้าเสนอนวัตกรรม 
- ปรับปรุงพัฒนาต่อยอด 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

ส่งเสริมสนับสนุนระบบ
การพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง 
ครอบคลุมทั งเงินเดือน 
สายอาชีพและระบบ
สนับสนุนอ่ืนๆ 

ผู้สอน(ครู/อาจารย์) แรงจูงใจและสวัสดิการที่
เพียงพอและเหมาะสม 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
และยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรในสังกัด 
2. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล ส้าหรับ

- คัดเลือก/ยกย่องเชิดชู
เกียรติเพ่ือรับรางวัล 
- สนทนาการจัดการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 
พัฒนาคน(PLC) 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร
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ข้าราชการครูและบุคลากร              
ทางการศึกษา ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในสังกัด(OD) 
-ประชุมเชิงปฎิบัติการ 

  การบริหารจัดการระบบ
การเรียนรู้ 
 

การกระจายอ้านาจและ
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ให้แก่ผู้บริหาร ครู ใน
สถานศึกษาและครอบครัว 
ชุมชน 

โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

- ประชุม 
- ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ 
 

  การบริหารจัดการระบบ
การเรียนรู้ 

นโยบายและแผนด้าน
การศึกษาที่ต่อเนื่อง 

โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด 

- จัดประชุมประจ้าเดือน 
ผอ.โรงเรียนในสังกัด 

5. พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ 

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่าง
เป็นระบบโดยแยกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ออกจากการประเมิน
คุณภาพและการรับรอง
คุณภาพและการก้ากับดูแล
คุณภาพการศึกษา 

การบริการจัดการระบบ
การเรียนรู้ 

ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- สร้างความรู้ความเข้าใจ
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายในเพ่ือ
การประเมินคุณภาพ
ภายนอกแด่ครูและ
ผู้บริหาร 
-ชี แจงการจัดท้ารายงาน
การประเมินตนเอง(SAR)  
-สังเคราะห์ข้อมูล SAR  
- นิเทศติดตาม 
-สรุปรายงานผล 

6. ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการ

ส่งเสริมการวิจัยและใช้
เทคโนโลยีในการสร้างและ

การบริหารจัดการระบบ
การเรียนรู้ 

ดิจิทัลเพ่ือการบริหาร
จัดการการศึกษา 

โครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการ

- สร้างความรู้ความเข้าใจ
ระบบการจัดเก็บข้อมูล 
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ความรู้เพื่อการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ
ข้อมูล 
 

จัดการความรู้การเรียนการ
สอนและจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับบริบทพื นที่ 

 เรียนรู้เพ่ือการเรียนการ
สอน 

- จัดท้าระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล 
- นิเทศ  ก้ากับ  ติดตาม 
- ปรับปรุงพัฒนาระบบ 
- ประเมินผลระบบ 

 
4.  ประเด็นกลยทุธ์ที่  4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภาคบังคับ 
แผนแม่บทที่  : 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  :   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตราฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 
แผนย่อยที่  :  12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมาย  :  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ 
     อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ตัวชี้วัด    :  อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นโยบายสพป.นธ. 2 
ประเด็นกลยุทธ์ที่  :  4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภาคบังคับ    
เป้าประสงค์รวม     :  5.  ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเหมาะสม จนจบหลักสูตรตามเวลาที่ก าหนด 
    6.   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกันคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมก ากับติดตามให้สภานศึกษาด าเนินการ 
   ภายในสถานศึกษา  

   

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

แนทางการพัฒนา 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.ประชากรวัยเรียนในเขต
บริการทุกคนได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง 

1.ร้อยละของประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคน ได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
-ร้อยละการจบหลักสูตร ฯ 

100 100 100 100 100 1.ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัย
เรียน ในเขตบริการได้เข้ารับการบริการ
การศึกษาทุกคน 



 

 

 

 

34 

2.นักเรียนที่มีความบกพร่อง 
ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

2. ร้อยละของนักเรียนบกพร่อง เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
- ร้อยละนร.พิการตามแผน IEP 

100 100 100 100 100 2. ส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่อง
และเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาให้
เต็มตามศักยภาพ 

3. สถานศึกษามีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง
นักเรียนมีความปลอดภัยและมี
ความสุขในการเรียนรู้ 
 

3. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเข้มแข็งนักเรียนมีความปลอดภัยและมีความสุขในการ
เรียนรู้ 
- ร้อยละของ นร.ได้รับความคุ้มครอง ฯ  
- ร้อยละของ ร.ร.ที่มีระบบการจัดความปลอดภัย ฯ 

100 100 100 100 100 3. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ  
4. ส่งเสริมสนับสนุน่ให้สถานศึกษาจัดระบบ
ความปลอดภัย 
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แผนแม่บทที่  : 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  :   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตราฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 
แผนย่อยที่  :  12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมาย  :  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ 
     อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ตัวชี้วัด    :  อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นโยบายสพป.นธ. 2 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ :  4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภาคบังคับ    
เป้าประสงค์รวม    :  5.  ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเหมาะสม จนจบหลักสูตรตามเวลาที่ก าหนด 
   6.   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกันคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมก ากับติดตามให้สภานศึกษาด าเนินการ 
    ภายในสถานศึกษา 
 
แนวทางการพัฒนาตาม

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 
แนวทางการพัฒนาตามแผน

แม่บทย่อย 
ความสอดคล้องกับ  Value Chain 

โครงการ กิจกรรมหลัก 
องค์ประกอบ ปัจจัย 

1.ขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ประชากรวัย
เรียน ในเขตบริการได้เข้า
การบริการการศึกษาทุก
คน 

-พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา 
รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
เพ่ือพัฒนาทักษะส้าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 

V04 การบริหารจัดการ
ระบบการเรียนรู้ 
 

F0401 นโยบายและ
แผนด้านการศึกษาที่
ต่อเนื่อง 
 

-โครงการสร้างโอกาสทาง
การศึกษา 
 

1.ส้ามะโนนักเรียน 
2.การรับนักเรียน 
3.การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
การรับนักเรียน 
4. สร้างความรู้ความเข้าใจ
การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 
5. ติดตามนักเรียนออก
กลางคัน 

2. ส่งเสริมพัฒนานักเรียน
ที่มีความบกพร่องและเด็ก

-พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนสามารถก้ากับการเรียนรู้

V03 รูปแบบและระบบ
การเรียนรู้ 

F0304 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่หลากหลาย

-โครงการพัฒนาการเรียนรู้
ส้าหรับเด็กพิการและเด็ก

กิจกรรม่หลักที่ 1 
จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
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ด้อยโอกาสให้ได้รับการ
พัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ 

ของตนได้ เพื่อให้สามารถน้า
องค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้
รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและ
ทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่าง
หลากหลาย 

 และผู้เรียนสามารถ
ก้ากับการเรียนรู้ของ
ตนเองได้ 

ด้อยโอกาส 
 

พัฒนาเด็กพิการ 
กิจกรรมรอง 
1. พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
การศึกษาพิเศษเรียนรวม 
2.พัฒนาครูด้านการคัด
กรองและจัดท้าแผน IEP 
3.การจัดท้าฐานข้อมูลเด็ก
ด้อยโอกาส 
4.การจัดหาทุนเพ่ือเด็ก
ด้อยโอกาส 
กิจกรรมหลักที่ 2  
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพ่ือเด็กร้อยด้อยโอกาส  
กิจกรรมรอง 

3. พัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่
เข้มแข็ง มีคุณภาพ และมี
ความปลอดภัย 

-พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิง
บูรณาการที่เน้นลงมือปฏิบัติมี
การสะท้อนความคิด ไตร่ตรอง
โดยเน้นการเรียนการสอนที่
เสริมสร้างทักษะชีวิตและ
สามารถน้ามาใช้ต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพได้จริง 
-พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ 

V01 หลักสูตรการจัด
การศึกษา 

F0104 หลักสูตรทักษะ
การใช้ชีวิต 

-โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 

1.จัดประกวดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในระดับ
เขต 
2.ส่งเสริมให้สถานศึกษามี
การจัดระบบดูแลความ
ปลอดภัยของนักเรียนอย่าง
เข้มแข็ง 
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5.  ประเด็นกลยทุธ์ที่  5  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทที่  : 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต 
เป้าหมาย  :   คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะใน 
     ศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนย่อยที่  :  11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
เป้าหมาย  :  วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  
      มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
ตัวชี้วัด    :  คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนามนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF)  
นโยบายสพป.นธ. 2           
ประเด็นกลยุทธ์ที่ :  5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
เป้าประสงค์รวม    :  7.   โรงเรียนสร้างนวัตกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    
   

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

แนทางการพัฒนา 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.ร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

N/A N/A 100 100 100 1. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ /
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. หน่วยงานและสถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

2.หน่วยงานจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม 
3.ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน(EESD School) 

N/A N/A 100 100 100 2. ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน/สถานศึกษา
ให้เอื อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
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แผนแม่บทที่  : 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  :   การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
แผนย่อยที่  :  12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลในศตวรรษที่ 21   
เป้าหมาย  :  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ 

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ตัวชี้วัด    :  1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายและผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ 
              2. สื่อแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและคนทุกช่วงวัย 
นโยบายสพป.นธ. 2 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ :  5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
เป้าประสงค์รวม    :  7.   โรงเรียนสร้างนวัตกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
แนวทางการพัฒนาตาม

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 
แนวทางการพัฒนาตาม

แผนแม่บทย่อย 
ความสอดคล้องกับ  Value Chain 

โครงการ กิจกรรมหลัก 
องค์ประกอบ ปัจจัย 

1. ส่งเสริมการจัดแผนการ
เรียนรู้/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

11.1 จัดให้มีการพัฒนา
ทักษะที่สอดรับกับทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
โดยเฉพาะทักษะด้านการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
ความคิดสร้างสรรค์ การ
ท้างานร่วมกับผู้อ่ืน 

V01 การพัฒนาทักษะชีวิต F0102 หลักสูตรทักษะ
ชีวิตรอบด้านและภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม 

โครงการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรู้/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

-จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
-สร้างจิตส้านึกในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

V03 รูปแบบการเรียนรู้ F0303 ระบบการเรียนที่
เน้นการน้าทักษะพื นฐานที่
จ้าเป็นของแต่ละวิชาหลัก
มากระตุ้นให้ผู้เรียนสร้าง
ทักษะการปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง 

V05 กลไกการบริหาร
จัดการเพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื อต่อ

F0503 สภาพแวดล้อม
ส้าหรับการเรียนรู้ในชุมชน 
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การพัฒนาเด็กตั งแต่ช่วง
วัยเรียนวัยรุ่น 

2. ส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยงาน/สถานศึกษาให้
เอื อต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

11.1 จัดให้มีการพัฒนา
ทักษะทีส่อดรับกับทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
โดยเฉพาะทักษะด้านการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
ความคิดสร้างสรรค์ การ
ท้างานร่วมกับผู้อ่ืน 

V01 การพัฒนาทักษะชีวิต F0102 หลักสูตรทักษะ
ชีวิตรอบด้านและภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม 

ส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยงาน/สถานศึกษาให้
เอื อต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

- 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน 
-นิเทศ ติดตามสถานศึกษา
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

V03 รูปแบบการเรียนรู้ F0303 ระบบการเรียนที่
เน้นการน้าทักษะพื นฐานที่
จ้าเป็นของแต่ละวิชาหลัก
มากระตุ้นให้ผู้เรียนสร้าง
ทักษะการปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง 

V05 กลไกการบริหาร
จัดการเพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื อต่อ
การพัฒนาเด็กตั งแต่ช่วง
วัยเรียนวัยรุ่น 

F0503 สภาพแวดล้อม
ส้าหรับการเรียนรู้ในชุมชน 
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6.  ประเด็นกลยทุธ์ที่  6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา 
แผนแม่บทที่  : 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  :   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตราฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 
แผนย่อยที่  :  12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมาย  :  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ 

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
ตัวชี้วัด    :  สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
นโยบายสพป.นธ. 2 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ :  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา    
เป้าประสงค์รวม    :  8.   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา แลเครือข่ายบริหารจัดการเชิงบูรณาการจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
   โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา   
   

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

แนทางการพัฒนา 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามี
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพมีความโปร่งใส ปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

1. ระดับผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
เขตพื นที่การศึกษา  

ดี 
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

1.พัฒนาส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามีการ
บริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพมีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 

2. ระดับผลการประเมินประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (KRS) 

ดี 
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

3. คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : 
ITA) 

สูง B B A A 

2. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา พัฒนานวัตกรรมและ

4. ระดับความส้าเร็จของส้านักงานเขตพื นที่ใน
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอล 

ระดับ 

4 
ระดับ 

4 
ระดับ 

4 
ระดับ 

4 
ระดับ 

4 
2. พัฒนาส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา พัฒนานวัตกรรมและ
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เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital 
Technology) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

(Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบ 

เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology) 
มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ 5. ร้อยละสถานศึกษาในการพัฒนานวัตกรรม

และเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology) 
มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและ
การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

N/A N/A 100 100 100 

3. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
มีระบบการประกันคุณภาพที่
เข้มแข็ง 

6. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการประกัน
คุณภาพภายในเป็นไปตามกฎกระทรวง 

100 100 100 100 100 3. พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มี
ระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 
4. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบลให้
เป็นโรงเรียนหลักที่มีคุณภาพมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 

7. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
ตนเองในระดับดีขึ นไป 

100 100 100 100 100 

8. ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพประจ้า
ต้าบล 

100 100 100 100 100 
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แผนแม่บทที่  : 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  :   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตราฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 
แผนย่อยที่  :  12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมาย  :  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ 

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
ตัวชี้วัด    :  สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
นโยบายสพป.นธ. 2 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ :  6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา    
เป้าประสงค์รวม    :  8.   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา แลเครือข่ายบริหารจัดการเชิงบูรณาการจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
     โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
แนวทางการพัฒนาตาม

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 
แนวทางการพัฒนาตาม

แผนแม่บทย่อย 
ความสอดคล้องกับ  Value Chain 

โครงการ กิจกรรมหลัก 
องค์ประกอบ ปัจจัย 

1.พัฒนาส้านักงานเขต
พื นที่การศึกษามีการ
บริหารและการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
มีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 
 

ปฏิรูปโครงสร้างองค์กร
ด้านการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพโดยเน้นการ
สร้างความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ 
 

V04 การบริหารจัดการ
ระบบการเรียนรู้ 
 

F0401 นโยบายและแผน
ด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง 
 

1. โครงการพัฒนา
ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามีการบริหาร
และการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพมีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

1. รายงานและติดตามผล
การเมินตนเองตาม
มาตรฐานเขตพื นที่
การศึกษา  
2. รายงานและติดตามผล
การประเมินประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 
(KRS) 
3. รายงานและติดตามผล
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด้าเนินงานของหน่วยงาน
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ภาครัฐ (Integrity & 
Transparency 
Assessment : ITA) 
(ภารกิจของกลุ่ม) 

2. พัฒนาส้านักงานเขต
พื นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา พัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิตอล (Digital 
Technology) มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารและการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ 

พัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิตอลแฟลต
ฟอร์ม สื่อดิจิตอลเพ่ือ
การศึกษาทุกระดับ 
 

V04 การบริหารจัดการ
ระบบการเรียนรู้ 
 

F0404 ดิจิทัลเพื่อการ
บริหารจัดการศึกษา 
 

2. โครงการพัฒนา
ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital 
Technology) มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารและการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ 

1. จัดท้าโปรแกรมบริหาร
จัดการ AM SS MSS 
2. จัดท้าข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร (DMC) 
3. พัฒนาระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

3. พัฒนาสถานศึกษาทุก
แห่งมีระบบการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล มีระบบการประกัน
คุณภาพที่เข้มแข็ง 
 

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา โดย
แยกการประกันคุณภาพ
การศึกษาออกจากการ
ประกันคุณภาพและการ
รับรองคุณภาพและการ
ก้ากับดูแลคุณภาพ
การศึกษา 

V04 การบริหารจัดการ
ระบบการเรียนรู้ 
 

F0406 ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

3. โครงการพัฒนา
สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบ
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีระบบการ
ประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 
 

1. พัฒนาสถานศึกษาให้มี
ระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
2.นิเทศติดตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 

4. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจ้าต้าบลให้เป็น
โรงเรียนหลักที่มีคุณภาพมี

1. พัฒนาระบบการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนสามารถก้ากับ
การเรียนรู้ของรู้ของตนได้

V04 การบริหารจัดการ
ระบบการเรียนรู้ 
 

F0406 ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

4. โครงการพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ้าต้าบลให้
เป็นโรงเรียนหลักที่มี

1.พัฒนาผู้บริหารและครู
ตามมาตรฐานโรงเรียน
คุณภาพประจ้าต้าบล 
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ผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็น
ที่ยอมรับของชุมชนและ
สังคม 
 

เพ่ือได้สามารถน้าองค์
ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ 
รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพ
และทักษะชีวิต โดยใช้
สื่อผสมอย่างหลากหลาย 
2. ส่งเสริมการวิจัยและใช้
เทคโนโลยีการสร้างและ
จัดการความรู้ การเรียน
การสอน และการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะอาชีพที่สอดคล้อง
กับบริบทพื นที่ 

คุณภาพมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนและสังคม 
 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี  4 
งบประมาณ/โครงการ 
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 1. งบประมาณประจ าปี พ.ศ.  2565 
 

 ในปีงบประมาณ 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้จัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดารโรงเรียนในสังกัด และการ
ด าเนินงานตามภารกิจกลุ่มเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมจ านวน  5,000,000  บาท 
  

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้ด าเนินการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยแบ่งเป็นงบบริหารจัดการส านักงาน ด าเนินงานตามภารกิจกลุ่มเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  แยกเป็น 3 ส่วน  ดังนี้ 
 1. งบบริหารส านักงาน        จ านวน  3,000,000  บาท 
 2. งบเฉพาะกิจ        จ านวน     314,800  บาท 
 2. งบตามภารกิจกลุ่มเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา   จ านวน   1,685,200  บาท 
 

 3. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส    เขต 2  ได้จัดท า
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณจ านวน  5,000,000 ดังนี้ 
 
ที ่ รายการ งบประมาณ หมายเหคุ 
1 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 50,000  
2 ค่าเบี้ยเลี้ยงท่ีพักและพาหนะ 200,000  
3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 150,000  
4 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 100,000  
5 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 100,000  
6 วัสดุส านักงาน 312,745  
7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 720,000  
8 ค าท า พรบ.และกรมธรรม์ประกันภัย 45,100  
9 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษะเครื่องปรับอากาศ 60,000  
10 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 60,000  
11 ค่าเช่าพ้ืนท่ีโฮมเพจ 15,000  
12 ค่าไฟฟ้า 720,000  
13 ค่าน้ าประปา 60,000  
14 ค่าโทรศัพท์ 24,000  
15 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 60,000  
16 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 155,155  
17 ค่าจ้าง รปภ.เขต 2 คน 168,000  
18 งบเฉพาะกิจ 314,800  
18 งบตามภารกิจกลุ่มเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,685,200  

รวมทั้งสิ้น 5,000,000  
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4. สรุปโครงการตามภารกิจกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 กลุ่มต่าง ๆ ได้เสนอโครงการรวมจ านวน 25 โครงการ  รวมงบประมาณจ านวน   
1,680,800  บาท   สรุปได้ดังนี้  
 

  1. สรุปงบประมาณและจ านวนโครงการแยกเป็นรายกลุ่มรวมงบประมาณจ านวน 5,000,000  สรุปได้ดังนี้ 
 

ที ่ กลุ่ม งบประมาณ จ านวนโครงการ หมายเหตุ 
1. อ านวยการ   219,780 4  
2. ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 309,720 3  

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 205,450 2  
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษา 51,160 2  
6. นโยบายและแผน 241,700 1  
7. นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 657,390 13  
 รวม 1,685,200 25  

        
  2. สรุปชื่อโครงการและงบประมาณแยกเป็นรายกลุ่มรวมงบประมาณจ านวน 1,680,800  สรุปได้ดังนี้   
 
ที ่ กลุ่ม/โครงการ งบประมาณ รวมงบท่ีเสนอขอ 
1. กลุ่มอ านวยการ จ านวน 4 โครงการ 219,780 
 1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา 
147,350     

 2. พัฒนาส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามีการบรหิารและการจัดการศกึษาที่มี
ประสิทธิภาพมีความโปร่งใส ปลอดการทุจรติและประพฤติมิชอบ บริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

22,500    

 3. สร้างการรับรู้ความเข้าใจส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 30,000    
 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office 2565 19,930  
    

2.  ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ าวน 3 โครงการ 309,720 
 1. การอบรมพัฒนาบุคลากรดา้นการจัดท าข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษาปี

การศึกษา 2565 
40,320  

 2. พัฒนาประสิทธิภาพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 168,540  
 3. พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
100,860  

    
3. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 205,450 
 1.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2   
134,700  

 2. พัฒนาศักยภาพผู้บรหิารทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

70,750  
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4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จ านวน 13 โครงการ 657,390 
 1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

67,870  

 2. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะการจดัการเรียนรู้
เชิงรุกของครูภาษาไทย สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษา
นราธิวาส เขต 2 

30,000  

 3. การพัฒนานวัตกรรมทางการศกึษาวิถีใหม่วิถีคุณภาพด้วยการเรยีนรู้แบบองค์
รวมส าหรับครูผูส้อนภาษาอังกฤษในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

22,800  

 4. พัฒนานวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21ผ่าน
การเรยีนรู้เชิงรุก ( Active  Learning ) เพื่อยกระดับคณุภาพการศกึษาของ
โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

54,050  

 5. โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

124,120  

 6. การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อความลดความเลื่อมล้ าระหว่างบุคคล 18,570  
 7. โครงการนิเทศ ตดิตามการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

สพป.นธ.2 
52,300  

 8. พัฒนาศักยภาพครูผูส้อน ในการจัดการเรยีนรู้เพื่อเตรียมรับการประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Program for International Assessment 
หรือ PISA) ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรยีนขยายโอกาส 

52,400  

 9. โครงการพัฒนาศักยภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการค านวณ และสะ
เต็มศึกษา 

65,000  

 10. พัฒนาด้านการวัดผลและประเมินผลสถานศึกษา 45,000  
 11. คณิตคิดสร้างสรรค ์ 70,000  
 12. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มส าหรบัการเรียนรู้ด้วย

เทคโนโลย ี
40,280  

 13. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 15,000   
    

5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จ านวน 2 โครงการ 51,160 
 1. โครงการจัดงานเนื่องในวันส าคญัทางลูกเสือ  เนตรนารีและยุวกาชาด 26,200  
 2. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 70 ปีการศึกษา 2565 24,960  
    

6 กลุ่มนโยบายและแผน จ านวน  1  โครงการ 241,700   
 1. การบริหารจัดการกลุ่มนโยบายและแผน 241,700    
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5. สรุปโครงการและงบประมาตามประเด็นกลยุทธ ์
 

ประเด็นกลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของชาติ 

1. จัดงานเนื่องในวันส าคัญทางการลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 26,200 

   
2.  การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถที่สอดคล้อง
กับพหุปัญญา 

1. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 (ระดับเขตพ้ืนที่) 24,960 

   
3.  การส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
อย่างยั่งยืน 

1. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

134,700 

2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

147,350 

3. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกของครูภาษาไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

30,000 

4. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

70,750 

5. การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาวิถีใหม่วิถีคุณภาพด้วยการเรียนรู้แบบ
องค์รวมส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

22,800 

6. พัฒนานวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21
ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก ( Active  Learning ) เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 2 

54,050 

7. การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อความลดความเลื่อมล้ าระหว่าง
บุคคล 

18,570 

8. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมรับการประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Program for International 
Assessment หรือ PISA) ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน
โรงเรียนขยายโอกาส 

52,400 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการค านวณ และ
สะเต็มศึกษา  

65,000 

10. พัฒนาด้านการวัดผลและประเมินผลสถานศึกษา 45,000 
11. คณิตคิดสร้างสรรค์ 70,000 
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12. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มส าหรับการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยี 

40,280 

4. การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
การศึกษาภาคบังคับ 

1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 15,000 

   
.5. การจัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

รอการจัดสรรจาก สพฐ. จาก สพฐ. 

   
6. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมและใช้
เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการศึกษา  

1. การบริหารจัดการกลุ่มนโยบายและแผน 241,700   
2. การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปี
การศึกษา 2565  

40,320 

3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

67,870 

4. พัฒนาประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 168,540 
5. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

22,500 

6. พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

100,860 

7. สร้างการรับรู้ความเข้าใจส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 30,000 
 8. ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office 2565 19,930 
 9. โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
124,120 

 10. โครงการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สพป.นธ.2  

52,300 

   
 รวมทั้งสิ้น 1,685,200 
 
6.  รายละเอียดโครงการ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้จัดท าแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณโดยเป็นงบด าเนินงานตามภารกิจกลุ่มเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จ านวน 25 โครงการรวมเป็นเงินงบประมาณจ านวน 1,680,800 
บาท  โดยมีรายละเอียดของโครงการ  ดังนี้ 
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โครงการ “จัดงานเนื่องในวันส าคัญทางการลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด” 
แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
                          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวธัญญาภรณ์ แก้วฉาย   โทรศัพท์  0824371963 
โทรสาร 073 530792     E-mail  ed2@narathiwat2.go.th 
นโยบายของ สพป.นธ.2   
         ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
         เป้าประสงค์รวม 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  
มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ จิตอาสา สามารถรับมือกับ ภัยคุกคามทุกรูปแบบด ารงชีวิต
ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
            (1) เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
            (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 1.2 การบูรณาการเรื่องความ
ซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  โครงการได้มีการน าลูกเสือ เนตรนารี     ยุวกาชาด 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ โดยส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม ได้น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัก พระผู้
พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุม กรมนครสวรรค์ -วรพินิต ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดไทย 
มีการบูรณาการกิจกรรมกับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร
บ้าง) 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)................................................... (ถ้ามี) 
(1) เป้าหมาย .................................................................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์..................................................................................................... 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ..................................................................... 

          (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง)  
  1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
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        แผนย่อย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็น
พลเมืองที่ดี 
                           เป้าหมายแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล
ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 
                           องค์ประกอบของแผน  สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
สติปัญญา  
                           ปัจจัย  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม                             
                           แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชด าริ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
                          เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุก
มิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น 
                           อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ที่ท่านเลือก  
                           โครงการได้มีการน าลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
โดยส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ได้น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัก พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และ
น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุม กรมนครสวรรค์-วรพินิต ผู้
ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดไทย มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน มีการบูรณาการกิจกรรมกับเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ 
                         อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ  
                         โครงการมีการสอดแทรกและปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม การยึดมั่นในสถานบันหลัก ความรัก
ความภูมิใจในความเป็นชาติ และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองดีเข้าไปในกิจกรรม ช่วยเสริมสร้างให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพและความพร้อมในการหล่อหลอม บ่มเพาะ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี
ได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรม มีการท ากิจกรรมจิตอาสาซึ่งส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ท าให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทางด้านสติปัญญา คุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 

                            ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมขึ้น (ร้อย
ละต่อปี) 

        1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปด้าน  ด้านการศึกษา 

     -   เป้าหมายรวม 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นคนดีของสังคม มีวินัยและ
ภูมิใจในชาติ 

-  เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
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 1) เป้าหมายรวมที่  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
  2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  (2.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม 
  (2.2) แนวทางการพัฒนาที่ 1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ........................................................................................... .. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ/
เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 
1) ความสอดคล้องกับนโยบายหลักท่ี   
    สร้างการตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริง
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ 
2) ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
    ประเด็นความสอดคล้องที่  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  

               กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)................................................................................................... ............ 
               มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง(ถ้ามี)........................................................................................... ......... 
 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
               สืบเนื่องจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  และส านักการลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน   

ได้ก าหนดจัดงาน  “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”  ในวันที่  25  พฤศจิกายน  วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  ในวันที่  
27  มกราคม และวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ในวันที่  1  กรกฎาคม  ของทุกปี  โดยได้มอบหมายส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  ทุกเขต  จัดกิจกรรมวันส าคัญดังกล่าว  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต 
แห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย  เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้ลูกเสือ  เนตรนารี  ร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างความมีระเบียบ  
วินัย  มีความเสียสละ  มีความรัก  ความสามัคคีในหมู่คณะ 
                2.2  วัตถุประสงค์ 

      2.2.1 เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   
พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย  และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ  

              2.2.2  เพ่ือร าลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์  กรมพระนครสวรรค์-
วรพินิต  ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย      
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      2.3  เป้าหมาย 
       2.3.1  ลูกเสือ  เนตรนารี  และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในสังกัด สพป.นราธิวาส  เขต  2 ,  

สพม.15  โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก , วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก , ลูกเสือชาวบ้าน.  และ
หน่วยงานอ่ืน  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประกอบพิธีฯ  และแต่งเครื่องแบบออกปฏิบัติกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตาม
สถานที่สาธารณะ  โดยพร้อมเพรียงกัน จ านวนกว่า 500 คน 

      2.3.2  ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา ได้ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และยุวกาชาดได้ร าลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์  กรมพระนครสวรรค์-วรพินิต  ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย      

       2.3.3  ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มีคุณธรรม จริยธรรม และมีโอกาสได้เข้าร่วมงานพิธีต่าง ๆ ของลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด ท าให้มีความเข้าใจในกระบวนการของลูกเสือ ยุวกาชาดได้อย่างถูกต้องและได้รับประสบการณ์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด ให้รุ่งเรืองต่อไป 
                    2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
                    2.4.1 ผลผลิต (Output) 
                               ลูกเสือ  เนตรนารี  และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในสังกัด สพป.นราธิวาส  เขต  ๒ , สพม.15 
โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก , วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก , ลูกเสือชาวบ้านและหน่วยงานอ่ืน  ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง  ร่วมประกอบพิธีฯ  และแต่งเครื่องแบบออกปฏิบัติกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่สาธารณะ  โดย
พร้อมเพรียงกัน จ านวนกว่า 500 คน   

                  2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
                               1)  ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา ได้ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และยุวกาชาดได้ร าลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์  กรมพระนครสวรรค์-วรพินิต  ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย     
                               2) ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มีคุณธรรม จริยธรรม และมีโอกาสได้เข้าร่วมงานพิธีต่าง ๆ 
ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ท าให้มีความเข้าใจในกระบวนการของลูกเสือ ยุวกาชาดได้อย่างถูกต้องและได้รับ
ประสบการณ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด ให้รุ่งเรืองต่อไป 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
2.5.1 เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละร้อยของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                               2) ร้อยละร้อยของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม มีจิตอาสา 
มีวินัย 

2.5.2  เชิงคุณภาพ 
                                1) ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถานบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                                 2) ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม มีจิตาสา มีวินัย 
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   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
              2.6.1 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถานบันหลัก 

ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2.6.2 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  

        มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม มีจิตาสา  
มีวินัย 
   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
  2.7.2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

    2.7.3 ลูกเสือชาวบ้าน 
  2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   26,200   บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รวม ไตรมาส
1/2565 

ไตรมาส 
2/2565 

ไตรมาส 
3/2565 

ไตรมาส 
4/2565 

 
 

จัดงาน  “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”  
ประจ าปี  2564 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างาน  
และผู้เกี่ยวข้อง 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (20 คน * 1 มื้อ * 30 บาท) 

 
 
 
600 

    
 
 
600 

กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการจัดกิจกรรม 
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (100 คน * 1 มื้อ * 30 บาท) 

 
3,000 

    
3,000 

2.2 ค่าอาหารกลางวัน 
     (100 คน * 1 มื้อ * 70 บาท) 

7,000    7,000 

2.3 ค่าตอบแทน (เครื่องเสียง) 1,000    1,000 

รวม  11,600    11,600 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รวม ไตรมาส
1/2565 

ไตรมาส 
2/2565 

ไตรมาส 
3/2565 

ไตรมาส 
4/2565 

2. 
 

จัดส่งตัวแทนยุวกาชาดในสังกัดเข้าร่วมงาน
วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 
ประจ าปี 2565 

     

กิจกรรมที่ 1 ด าเนินการจัดกิจกรรม 
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (40 คน * 1 มื้อ * 30 บาท)  

 
 

 
1,200 

   
1,200 

2.2 ค่าอาหารกลางวัน 
     (40 คน * 1 มื้อ * 70 บาท) 

 2,800   2,800 

รวม  4,000   4,000 

3. 
 

จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ประจ าปี 2565 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างาน และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    (20 คน * 1 มื้อ * 30 บาท) 

   
 
 
600 

 
 

 
 
 
600 

กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการจัดกิจกรรม 
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (250 คน * 1 มื้อ * 30 บาท) 

    
7,500 

 
7,500 

2.2 ค่าตอบแทน (วงโยธวาฑิต/ค่าเครื่องเสียง)    1,000 1,000 

2.3 ค่าสถานที่    1,500 1,500 

          รวม  16,000 4,000 600 10,000 26,200 
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โครงการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 (ระดับเขตพ้ืนที่)” 
แผนงานโครงการ พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  
                          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นายทวีศักดิ์  สุรินทร์  โทรศัพท ์0807165029  
โทรสาร  073 530792 E-mail ed2@narathiwat2.go.th 
นโยบายของ สพป.นธ.2   
         ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือสร้างขีดความสามารถท่ีสอดคล้องกับพหุปัญญา 
         เป้าประสงค์รวม 2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษตามพหุปัญญา 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

     1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21          
ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว 
ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร
บ้าง) 

  1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ 
                          แผนย่อย  ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น                             
                          เป้าหมายแผนย่อย  หลักสูตรการจัดการศึกษา  เวทีในการแสดงความสามารถส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ 
                          องค์ประกอบของแผน  ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา 
สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและการส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทย
ตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและ
ศักยภาพ ทั้งดานกีฬา ภาษา และวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา 
                           ปัจจัย เวทีในการแสดงความสามารถส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
                           แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหาร
จัดการกลไกการคัดกรองและการส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริม
สนับสนุนครอบครัว ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและ
วรรณกรรม สุนทรียศิลป์ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและ
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เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อในการมี
ส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ 
  แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี)      
  คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปด้าน  ด้านการศึกษา 

             -  เป้าหมาย  รวมเพ่ือบุกเบิกนวัตกรรมการจัดการศึกษา ระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน หรือการ
จัดการระดับพ้ืนที่ โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการยกระดับคุณภาพของการศึกษา ผ่านการขับเคลื่อน
เรื่องสถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการและระบบนิเวศที่สนับสนุนการด าเนินการของ
สถานศึกษา เพ่ือให้สามารถพัฒนาและขยายผลการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
             - เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

  1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) เป้าหมายรวมที่  .................................................................................................. .............. 
  2) ยุทธศาสตร์ที ่................................................................................................. ................. 
  (2.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ................................................................................ ..... 
  (2.2) แนวทางการพัฒนาที่ .................................................................................................. 
  (2.3) แนวทางการพัฒนาที่ .................................................................................................. 
    หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ........................................................................................... .. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ/
เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 
1) ความสอดคล้องกับนโยบายหลัก   
    ประเด็นสอดคล้องที่............................................................................................................  
2) ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
    ประเด็นความสอดคล้องที่..............................................……………………………………………. 

               กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)................................................................................................... ............ 
               มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง(ถ้ามี)....................................................................................................  
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับเด็ก

และเยาวชนให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ โดยได้น าพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ ที่ทรงริเริ่มการจัดงาน มาสืบสานถ่ายทอดสู่
อนุชนรุ่นหลัง ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า ๑๐๐ ปี ของการจัดงานมีวัฒนาการทั้งรูปแบบ วิธีการและเนื้อหาในการ
จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สิ่งส าคัญที่สุดที่คณะกรรมการจัดงานใส่ใจและให้
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ความส าคัญ คือการยึดมั่นในพระปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่๖ ที่มีจุดมุง่หมายเพ่ือจะแนะน าชักจูงให้เด็กชาย-หญิง 
ในสมัยนั้นได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่าง ๆ เพ่ือจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมใน
การเป็นเสมียนหรือเข้าท าราชการให้น้อยลง และสานต่อเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาที่มุ่งให้ การจัดงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนมีต่อไป 

  2.2  วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถศิลปหัตถกรรมนักเรียน    

  ครั้งที่ 70 ด้วยการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชการระดับชาติ (ภาคใต้) 
               2.2.2 เพ่ือเผยแผร่และน าเสนอผลงานของโรงเรียน นักเรียน ปรากฏต่อสาธารณชน  

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาส เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถทาง
วิชาการและศิลปหัตถกรรม ร้อยละ ๑๐๐ 
                  2.3.2 นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการในระดับภาคร้อยละ ๙๐ 
                2.3.3 ครูและผู้บริหารมีโอกาสน าเสนอแนวคิด ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการรัอยละ ๑๐๐ 
   2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
  1) จ านวยโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
     2) จ านวนบุคลากร ครูผู้สอนที่เข้าชมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
      3) จ านวนนักเรียนที่เข้าชมและร่วมกิจกรรม ฯ 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
     1) ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในการน าแนวคิด รูปแบบของผลงานนวัตกรรมและ
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ พัฒนาการการเรียนการสอน 
                   2) ความหลากหลายของรูปแบบและการน าเสนอผลงานนวัตกรรมของโรงเรียน     
     3) ความร่วมมือ ความสนใจของบุคลากรประชาชนผู้สนใจ ในการเข้าชมงาน 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

   1) นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาส เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถ
ทางวิชาการและศิลปหัตถกรรม ร้อยละ ๑๐๐ 
  2) นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการในระดับภาคร้อยละ ๙๐ 
  3) ครูและผู้บริหารมีโอกาสน าเสนอแนวคิด ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการรัอยละ ๑๐๐ 

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
     1) บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ในการน าแนวคิด องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนา
คุณภาพการจัดการสอน 
                    2) นักเรียนมีโอกาสในการแสดงออกและเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทักษะและเจตคติจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
                    3) โรงเรียน หน่วยงานและชุมชนให้ความร่วมมือ สนใจในการเข้าร่วมและชมงานมหกรรม
วิชาการ 
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  2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   2.6.1 บุคลากรโรงเรียน / หน่วยงานทางการศึกษาได้น าหลักการแนวคิดที่ได้รับจากการจัดงานไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ           2.6.2 เป็นการสร้าง
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน น ามาซึ่งความภาคภูมิใจของบุคลากรในโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
           2.6.3 ชุมชนเห็นความส าคัญและมีความตระหนักในการเข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กากรศึกษาตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 บุคลากรโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 
  2.7.2 โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕ 
  2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  24,960 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/256X 

ไตรมาสที่ 
2/256X 

ไตรมาสที่ 
3/256X 

ไตรมาสที่ 
4/256X 

กิจกรรมที่ ๑ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 3x240x3 
-ค่าท่ีพัก ๒ ห้อง ๆ ละ 800 บาท 2 คืน 
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 3 วัน ๆ ละ 1000 บาท 

   
 
 

2,160 
3,200 
3,000 

 
 

2,160 
3,200 
3,000 

กิจกรรมที่ ๒ 
ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการและ
คณะท างาน 
-ค่าอาหารว่าง 166x30 
-ค่าอาหาร 166x70   

    
 
 

4,980 
11,620 

 
 
 

4980 
11,620 

รวม    24,960 24,960 
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โครงการ “พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 ” 

 

แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล    นางชินลักษณ์ พันธ์โภชน์     โทรศัพท์ 089-8705824 
โทรสาร 073-530790                               E-mail center@narathiwat2.go.th 
นโยบายของสพป.นธ.2 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3. การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค์รวม ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณตาม มาตรฐานวิชาชีพ 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี ๒๑  
      (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติ

ปัญหา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร
บ้าง) 

    1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (Y2)  
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถช่วยในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ คนไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้น 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้า
มี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
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 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่าง
ต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่นๆ 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็น
สัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ 3 การปฏิรูปเพ่ือลดความเลื่อมล่ าทางการศึกษา 
  2) ขั้นตอนการด าเนินงาน การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  3) กิจกรรมเรื่อง ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
  4) เป้าหมายกิจกรรม เสริมสร้างพัฒนาครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัย
พัฒนาองค์ความรู้ที่น าไปใช้ได้จริง เพ่ือยกระดับความสามรถของคนไทยได้ยั่งยืน 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ท่ี 1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้าหมายรวมที่ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีนิสัย มีทัศคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ความเป็นไทย 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม 
      (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่พ่ึงประสงค์ 

              (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

    หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมาย
ระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความ 
สมานฉันท์ในชาติรองรับวัตถุประสงค์ 3.4.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรม และ
ความสมานฉันท์ในชาติเพ่ือลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ 

2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับทุกนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  
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3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิตมีส่วน 
ร่วมและมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 

4) ตัวชี้วัด ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
5) กลยุทธ์ ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โดยผนึกก าลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน ต าบล หมู่บ้าน จังหวัด 
ภาค และประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติ 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 
1) ความสอดคล้องกับนโยบายหลัก 
  ประเด็นสอดคล้องที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2) ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
  ประเด็นความสอดคล้องที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 

ในยุคของสังคมโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรบุคคลภาครัฐจึงมี
ความส าคัญ บนพ้ืนฐานของความคุ่มค่าต่อต้นทุนการผลิตของรัฐ ที่สนับสนุนให้มีการน าเครื่องมือสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สามารถพัฒนางานให้เกิดประสิทธิผล เป็น
การประยุกต์แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการรวมตัวกัน สร้างปฏิสัมพันธ์   ลดความโดดเดี่ยว โดยค านึงถึง
การสร้างคุณภาพงานให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ     การร่วมมือกัน แนะน า ให้ก าลังใจกันบน
พ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรอย่างมีความสุข ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต ๒ ซึ่งเป็นองค์กรหลักมีภารกิจพัฒนาและ       ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียน
ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ     โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     การด าเนินงานตามภารกิจดังกล่าวต้องอาศัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์การที่มีความรู้ความสามารถ  และมีผลงานใน
เชิงประจักษ์ สร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนภารกิจของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุเป้าหมายที่เน้นประโยชน์สุขของประชาชนอันสอดคล้องกับแนวนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ได้ค านึงถึงการสร้างคุณภาพงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ ตามขบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC โดยการจัดอบรมตามขั้นตอนของการเรียนรู้ทางวิชาชีพซึ่ง
เป็นกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร มีความกระตือรื อร้นในการศึกษา ค้นหาความรู้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมชัดเจนและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีระบบอย่างต่อเนื่องจนบรรลุตามเป้าหมาย  นอกจากนี้ยังได้เห็น
ความส าคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดตระหนักถึงคุณค่าอันมีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นแบบอย่างที่ดี มีผลงานใน
เชิงประจักษ์ สมควรได้รับรางวัลอันทรงเกียรติของหน่วยงาน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดในเขตพ้ืนที่
การศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนท าให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและมี
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ผลงานเป็นที่ประจักษ์เข้ารับรางวัลประจ าปีที่ทรงคุณค่าของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
ต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่ น ากระบวนการวิจัย/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการ
พัฒนางาน  

2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อขั้นตอนการพัฒนางานผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของกลุ่มงานพัฒนาครูฯ 

3. เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ได้รับรางวัลและเป็นแบบอย่างที่ดี 

4. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เพ่ิมพูนความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ เตรียมพร้อมให้ผู้บริหาร
สถานศึกษามีคุณภาพพร้อมวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

5. เพ่ือพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
เป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ 

1. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ จ านวน  90 คน 
2. สถานศึกษา ทุกโรงในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกโรงในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกโรงในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
5. ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 117 โรง 
6. ครูผู้สอน จ านวน จ านวน 117 โรง 
เชิงคุณภาพ      
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการพัฒนาเป็นนักจัดการมืออาชีพที่สามารถน าองค์กรสู่ความเป็น

เลิศ รู้จักการน าเสนอทิศทาง และข้ันตอนการท างานโดยน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาจัดการเรียนรู้แก้ไขพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานดีเด่นที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ มีผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

ผลผลิต (Output) 
1) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่ทุกคน ได้รับการพัฒนา โดยใช้กระบวนการ PLC จ านวน 90 คน 
2) สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นนักจัดการมืออาชีพที่สามารถน า

องค์กรสู่ความเป็นเลิศมีคุณภาพพร้อมวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21      
 ผลลัพธ์ (Outcome) 

   1) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่ทุกคน ได้รับการพัฒนามีแนวคิด วิธีการ ที่น ามาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
   2) สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีคุณภาพ 
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3) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนา
งาน (PA) 
 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 เชิงปริมาณ 

 1) ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80 ได้เข้าอบรม 
       2) ร้อยละของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการศึกษา ร้อยละ 80 

  3) ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนา
งาน (PA) ร้อยละ 80 
 เชิงคุณภาพ 

 1) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าอบรมเข้าใจตามหลักสูตร 
      2) ร้อยละของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล 

  3) ร้อยละของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดท าข้อตกลงใน
การพัฒนางาน (PA)  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ทรัพยากรบุคคลในส านักงานมีความเป็นนักจัดการความรู้มืออาชีพ มีความคิดเชิงบวก มีระบบที่ 
มุ่งม่ันสืบเสาะ สืบค้น น าสิ่งที่ได้รับสู่การทบทวน ปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ 

2) เพื่อการสร้างทีมงานคุณภาพ ที่สามารถระดมสรรพก าลัง แนวคิด เทคนิควิธีการใหม่ๆในการสร้าง           
คุณภาพงานให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ 

3) ท าให้บุคลากรมีความตระหนักเห็นคุณค่าความส าคัญของตนเองในการเป็นส่วนส าคัญขององค์กร 
ที่จะผลักดันให้บทบาทหน้าที่ขององค์กรส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย 

4) ครูมีขวัญก าลังใจที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
5) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(PA) มากยิ่งขึ้น 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ มีมาตรฐาน/คุณภาพ 
3) สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดต้ระหนักถึงคุณค่าอันมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตน
ตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง และต่อสังคมได ้
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

66 

       วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ  134,700   บาท 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน พัฒนาคน (PLC) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1) ประชุมชี้แจงโครงการ      
2) ด าเนินการจัดโครงการการ 
- ประชุมชี้แจงโครงการ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(90คน×30 บาท×2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(90คน×70 บาท×1 มื้อ) 

 
 
 

 
 

5,400 
 

6,300 

   
 
5,400 

 
6,300 

กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมระดับกลุ่ม      
กิจกรรมที ่2.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(90คน×30 บาท×2 มื้อ) 

   5,400 5,400 

- ค่าอาหารกลางวัน 
(90คน×70 บาท×1 มื้อ) 

   6,300 6,300 

รวม     23,400 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่  
       “นรา 2 AWARDS” 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1) ประชุมชี้แจงโครงการ      
2) ด าเนินการประชุม  
2.1 ประชุมครั้งที่ 1 

     

     - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(50คน × 30บาท × 2มื้อ) 

 3,000   3,000 

     - ค่าอาหารกลางวัน 
(50คน × 70บาท × 1มื้อ) 

 3,500   3,500 

2.2 ออกประเมิน      
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(50คน × 120บาท × 5 วัน) 

  30,000  30,000 

     - ค่าพาหนะ   50,000  50,000 
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(50คน × 200บาท × 5 วัน) 
2.3 สรุปผลการด าเนินการ      
     - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(50คน × 30บาท × 2มื้อ) 

  3,000  3,000 

     - ค่าอาหารกลางวัน 
(50คน × 70บาท × 1มื้อ) 

 
 

 3,500  3,500 

รวม     93,000 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
กิจกรรมที่ 3 การจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1) ประชุมชี้แจงโครงการ      
2) ด าเนินการประชุมปฏิบัติการการจัดท า
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     

     - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 วัน  
ใช้วลา 12 ชม. (12 ชม. × 1,200 บาท) 

14,400    14,400 

     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(15 คน × 30 บาท × 4 มื้อ) 

1,800    1,800 

     - ค่าอาหารกลางวัน 
(15 คน × 70 บาท × 4 มื้อ) 

2,100 
 

   2,100 
 

รวม     18,300 
 

การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- ร้อยละ ๗๕ บุคลากรในเขตพ้ืนที่ มีทักษะการพัฒนางาน
ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

สอบถาม สัมภาษณ์ 
ประเมินผลงาน 

 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

ประเมิน 
- ร้อยละ ๗๕ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงาน
ดีเด่นที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ และมีผลงานที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติขึ้นไป 

 
สอบถาม สัมภาษณ์ 

ประเมินผลงาน 
 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

ประเมิน 
 - ร้อยละ ๗๕ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) มากยิ่งขึ้น 

 
สอบถาม สัมภาษณ์ 

ประเมินผลงาน 
 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

ประเมิน 
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โครงการ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา” 
แผนงานโครงการ  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  สพป.นราธิวาส เขต 2    กลุ่มอ านวยการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล   1. นางรัชนี  มณีรัตนโชติ     โทรศัพท์  073 - 532792 
     2. นางอรนลิน  จันทร์ทอง    โทรศัพท์  073 - 532792 
โทรสาร  073 - 532790    E-mail  nalin_aor@hotmail.com 
นโยบายของ สพป.นธ.2   
         ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน 
         เป้าประสงค์รวม  4 ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

      5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   
การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสมกับเส้นทางความก้าวหน้าสาย

อาชีพ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานและสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยการสร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงาน
ภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะยาว 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
                           เป้าหมายแผนย่อย  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประโยชน์ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
                           องค์ประกอบของแผน  ภาวะผู้น าของผู้น าของผู้บริหารส่วนสราชการทุกระดับ (200501V03) 
                           ปัจจัย  ความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการเป็นแบบอย่างที่ดี (200501F0304) 
                           แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  4) สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้น าและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการน าหน่วยงาน และมี
คุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นทั้งผู้น าทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ น า
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การเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม เพ่ือรองรับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ตนเอง มีความเป็นผู้ประกอบการ
สาธารณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วยท าให้สามารถแสดงบทบาทของการ
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 
                          เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ที่ท่านเลือก  
      การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสมกับเส้นทาง

ความก้าวหน้าสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานและสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยการสร้างผู้น าทาง
ยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะยาว 

 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถทุกด้าน สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัด

การศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์จุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) แผนการปฏิรูปด้าน การศึกษา 
      -  เป้าหมายรวม  1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

- เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือ
บรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

     ประเด็นปฏิรูป  6.1 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
        เป้าหมายรวม  สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและธรรมาภิบาลในการบริหาร
และจัดการศึกษา ครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคลากร ด้านการบริหารงานทั่วไป และมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของการจัด
การศึกษา 

 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นหน่วยงานการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่โรงเรียนในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ  จ านวน 117 โรงเรียน  และได้จัดตั้งศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษา 16 ศูนย์ และศูนย์เครือข่ายอ าเภอ 5 อ าเภอ  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสามารถขับเคลื่อนแลละ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษา  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาได้
มีโอกาสรับทราบนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  ความเคลื่อนไหวทางด้านการจัดการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างโรงเรียนในสังกัดด้วย  ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าว กลุ่มอ านวยการได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ  จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 ขึ้น 
 2.2  วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ
นโยบายต่าง ๆ และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องและความคืบหน้าของการจัดการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
   2.2.2 เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงานและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการศึกษา  รวมทั้งเสริมสร้าง
กระบวนการการท างานเป็นทีม 
   2.2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 
  2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1  เชิงปริมาณ 
   (1)  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  จ านวน  117  คน 
   (2)  ประธานศูนย์อ าเภอ / ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา  จ านวน  21 คน 
   (3)  ผอ.สพป. / รอง ผอ.สพป. / ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  จ านวน  14  คน 
   (4)  บุคลากรใน สพป.นราธิวาส เขต2  จ านวน  91  คน 

   2.3.2  เชิงคุณภาพ 
    ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์อ าเภอ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้รับทราบนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติและข้อราชการอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษาและน าไปสู่การปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2.4  ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ
นโยบายต่าง ๆ และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องและความคืบหน้าของการจัดการศึกษาเพ่ือ
ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2) เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงานและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
การศึกษา  รวมทั้งเสริมสร้างกระบวนการการท างานเป็นทีม 

3) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถ
ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม 
ร้อยละ100  

 



 

 

 

 

71 

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์อ าเภอ  ประธานศูนย์เครือข่าย

สถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รับทราบนโยบาย ข้อราชการ 
ข้อกฎหมายต่าง ๆ และสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์อ าเภอ  ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้รับทราบนโยบาย 
ข้อกฎหมายต่าง ๆ และความคืบหน้าของการจัดการศึกษาและสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานและเป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ต่อไป 
   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 ผอ./รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และบุคลากรใน สพป.นราธิวาส เขต 2 
  2.7.2 ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด 
  2.7.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  147,350  บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด 
ผู้เข้าร่วมประชุม 140 คน ก าหนด
ประชุม 4 ครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
   1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 8 
มื้อๆ ละ 30 บาท 140 คน 
   1.2 ค่าอาหารกลางวัน 4 มื้อๆ ละ 
70 บาท 140 คน 

18,200 18,200 18,200 18,200 72,800 

2. ประชุมประธานศูนย์อ าเภอและ
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
ในสังกัด 
ผู้เข้าร่วมประชุม 35 คน ก าหนด
ประชุม 3 ครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
   2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 
มื้อๆ ละ 30 บาท 35 คน 
   2.2 ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อๆ ละ 
70 บาท 35 คน 

 4,550 4,550 4,550 13,650 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

3. ประชุม รองผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม
ประจ าสัปดาห์  
ผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน ก าหนด
ประชุมเดือนละ 4 ครั้ง รวมเป็น
จ านวน 48 ครั้ง ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
   3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
48 มื้อๆ ละ 30 บาท 15 คน 

5,400 5,400 5,400 5,400 21,600 

4. ประชุมผู้บริหารการศึกษาและ
บุคลากรใน สพป.นราธิวาสเขต 2 
ผู้เข้าร่วมประชุม 91 คน ก าหนด
ประชุม 3 ครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
   2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3 
มื้อๆ ละ 30 บาท 91 คน 
   2.2 ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อๆ ละ 
70 บาท 91 คน 

 9,100 9,100 9,100 27,300 

5. ประชุมชี้แจงนโยบายการศึกษา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหัวหน้า
ส่วนราชการในพื้นที่อ าเภอสุไหงโก-
ลก 
ผู้ร่วมประชุม จ านวน 80 คน  โดยมี
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 1 มื้อๆ ละ 30 บาท 80 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อๆ 
ละ 120 บาท 80 คน 

  12,000  12,000 

รวม 23,600 37,250 49,250 37,250 147,350 
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ชื่อโครงการ  การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้    
เชิงรุก ของครูภาษาไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2 

แผนงานโครงการ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน นางวราภรณ์  แก้วสีขาว  โทร 092-5975333  

โทรสาร 073-530790 E-mail: ying.043@gmail.com 
นโยบายของ สพป.นธ 2  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ 
                     ศึกษาอย่างยั่งยืน   
            เป้าประสงค์รวม  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ละสร้างสรรค์นวัตกรรมและ     
                                ความก้าวหน้าตามหลักสูตร 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4  
            ธันวาคม 2560 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
  (๒) ปฏิรูปรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
  แผนย่อย 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
                     เป้าหมายแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
                     องค์ประกอบของแผน การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
                     ปัจจัย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
                     แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับเพ่ือผล สัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ 
                     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับ  การ
พัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                     * อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ที่ท่านเลือก  
 ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปในอนาคต       ซึ่ง
ทรัพยากร มนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญในขับเคลื่อนการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายเพ่ือให้ประเทศไทย
บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง”ตามที่ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์มีเป้าหมายการ
พัฒนา ที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนา  การเรียนรู้ แผนย่อยที่ 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
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       * อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       การพัฒนาการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21  เพ่ือพัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3     ให้อ่านออก
เขียนได้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ให้อ่านคล่องเขียนคล่อง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ให้
มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนอง
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยี และเปลี่ยนบทบาทเป็นครูยุคใหม่จาก “ผู้สอน” เป็น “โค้ช” หรือ 
“ผู้อ านวยการเรียนรู้” เป็นผู้ให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน ส่วนผู้เรียนก็
เปลี่ยนบทบาทจาก “ผู้ฟังหรือผู้รับฝ่ายเดียว” (Passive Learning)  แต่จะเป็น “ผู้ลงมือปฏิบัติและ การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง” (Active Learning) ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้นต่อไป   

 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปด้านการศึกษา 
      -  เป้าหมายรวม ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดของโครงการ 
 2.1 หลักการและเหตุผล 
       ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปประเทศ ได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งต้องน าไปสู่การ
ปฏิบัติเพ่ือยกระดับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ก าหนดให้มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพ่ือศตวรรษที่ 
21 โดยปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเตรียมประชากรสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์
ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา 
รู้เท่าทันสื่อ ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็น
พลเมืองดี รู้สิทธิหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของการสร้างการเรียนรู้
แห่งศตวรรษที่ 21 
                จากการสังเคราะห์เอกสารข้อมูลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2561-2563 พบว่า ด้านภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 และจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2561-2563  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้ปัจจัยหนึ่งมา
จากตัวครูผู้สอน เช่น ครูขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่
สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการน าสื่อการเรียนรู้มาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้น้อย และที่ส าคัญคือการจัดการเรียนรู้ เน้นให้
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงหรือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองน้อย ตลอดจนเครื่องมือที่น ามาใช้ในการวัดและประเมินผลไม่
สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น  
 นอกจากนี้ สภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  
ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษา ได้แก่ การขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา ความไม่มั่นใจในความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาสืบเนื่องมาจากปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่
จังหวัดนราธิวาส อันมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยต่างๆ โดยการมุ่งเน้น
ไป ในเรื่องการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  เพราะการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวน การส าคัญในการ น าหลักสูตรสู่การ
ปฏิบัติ  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นเป้าหมายที่ส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน 
ดังนั้นครูผู้สอนต้องพยายามคัดสรรกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
สอดคล้องและทันกับสถานการณ์ ในยุคศตวรรษที่ 21     ที่เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร โดยครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้อง
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ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยี และเปลี่ยนบทบาทเป็นครู
ยุคใหม่จาก “ผู้สอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการเรียนรู้” เป็นผู้ให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน ส่วนผู้เรียนก็เปลี่ยนบทบาทจาก “ผู้ฟังหรือผู้รับฝ่ายเดียว” (Passive Learning)  แต่จะเป็น 
“ผู้ลงมือปฏิบัติและ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง” (Active Learning)  ซึ่งหากผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงบ่อยๆ จะท า
ให้ผู้เรียน มีทักษะการคิด ที่เกิดจากผู้เรียน โดยจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียนทุกขั้นตอน คือ ร่วมวางแผน 
ร่วมปฏิบัติ ร่วมวิเคราะห์ ร่วมรายงานผล ร่วมประเมิน ร่วมปรับปรุงแก้ไข และร่วมรับผิดชอบ และมีครูคอยออกแบบการ
เรียนรู้เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  
     จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้รับผิดชอบจึงได้จัดท าโครงการ : การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูภาษาไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษา
นราธิวาส เขต 2 โดยเห็นว่า หากครูได้รับการพัฒนาทักษะการสอนที่ดี โดยเฉพาะการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูภาษาไทย ก็จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และท าให้คุณภาพ
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 
 

2.2 วัตถุประสงค์ 
     2.2.1 เพ่ือพัฒนาครูภาษาไทย เรื่อง การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก 
     2.2.2 เพ่ือจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส าหรับครูภาษาไทย  
     2.2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูภาษาไทย 
     2.2.4 เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของครูภาษาไทยเกี่ยวกับกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วชิาชีพ      
 2.3 เป้าหมาย  
       2.3.1 ด้านปริมาณ  
  1) ครูภาษาไทย จ านวน 117 โรงเรียน  

2) ครูภาษาไทยมีคู่มือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จ านวน 117  
โรงเรียน 
      2.3.2 ด้านคุณภาพ 

 1) ครูภาษาไทยมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

          2) ครูภาษาไทยมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกรุก (Active Learning)   

 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
       2.4.1 ผลผลิต (Output)  
     1) ครูภาษาไทยมีทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
       2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

            1) ครูภาษาไทยมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกรุก (Active Learning)   

              2) ครูภาษาไทยมีความพึงพอใจในกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
 

2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
     2.5.1 เชิงปริมาณ 
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        1) ร้อยละ 80 ครูภาษาไทยมีทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
     2) ร้อยละ 80 ครูภาษาไทยมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกรุก (Active 

Learning)   

        3) ร้อยละ 80 ครูภาษาไทยมีความพึงพอใจในกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ    
   2.5.2 เชิงคุณภาพ 

   1) ครูภาษาไทยมีทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     2) ครูภาษาไทยมีคู่มือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
          1) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 
                2) ครูภาษาไทยมีทักษะและแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
 

2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
     1) ครูภาษาไทย จ านวน 117 โรงเรียน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเอง เรื่อง การสร้างชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
               2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีนวัตกรรมส าหรับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยไว้สนับ สนุนโรง
เรียนในสังกัด 
 

2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 
 

2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   
      งบประมาณจ านวน 30,000 บาท จากแผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากร 
 

แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 
1/2565    
(ตค.-ธค.) 

 

ไตรมาสที่ 
2/2565 
(มค.-มี.ค) 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

(เม.ย.-มิ.ย) 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

(ก.ค.-ก.ย) 

รวม 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พฤศจิกายน - - - - 
2. จัดประชุมปฏิบัติการคณะท างาน
จัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ส าหรับครู
ภาษาไทย  

 -7,800 -  
 

7,800 
 

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

- มกราคม 
7,200 

- - 7,200 

4. จัดท าเอกสารประกอบการ      
อบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
(Active Learning) 

- มกราคม 
10,000 

- - 10,000 
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5. จัดท าเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ของครูภาษาไทย  

- มกราคม 
1,000 

- - 1,000 

แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

รวม 

6. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้  
เชิงรุก (Active Learning)             
ของครูภาษาไทย 

- (กพ.-มี.ค) 
1,000 

(เม.ย.-มิ.ย) 
1,000 

(ก.ค.-ก.ย) 
1,000 

3,000 

7. สรุปและรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

- - - กันยายน 
1,000 

1,000 

รวม - 27,000 1,000 2,000 30,000 
 

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 30,000 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้ 
 

ที ่ ขั้นตอนด าเนินงาน/กิจกรรม 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 จัดประชุมปฏิบัติการคณะท างานจัดท าคู่มือการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส าหรับครู
ภาษาไทย มีรายละเอียดดังนี้ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มื้อๆ ละ 30 บาท 
จ านวน 20 คน (6×20×30 = 3,600 บาท) 

- 3,600  - 3,600 
 

- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 3 มื้อๆ ละ 70 บาท 
จ านวน 20 คน (3×20×70 = 4,200 บาท) 

- 4,200   
 

- 4,200   
 

2 จัดประชุมปฏิบัติการคณะท างานจัดท าคู่มือการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส าหรับ 
ครูภาษาไทย จ านวน 2 วัน  
- ค่าวิทยากร จ านวน 12 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท  
เป็นเงิน 7,200 บาท 

7,200 - - 7,200 

3 จัดท าเอกสารประกอบการอบรมการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) จ านวน 125 เล่ม            
เล่มละ 80 บาท เป็นเงิน  10,000 บาท 

- - 10,000 10,000 

4 จัดท าเครื่องมือการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) ของครูภาษาไทย 

- - 1,000 1,000 
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ที ่ ขั้นตอนด าเนินงาน/กิจกรรม 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
5 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก       

(Active Learning) ของครูภาษาไทย 
- 3,000 - 3,000 

3 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ - - 1,000 1,000 
รวม 7,200 10,800 12,000 30,000 

 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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โครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 
2 ” 

 

แผนงานโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                      ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล    นางชินลักษณ์ พันธ์โภชน์     โทรศัพท์ 089-8705824 
โทรสาร 073-530790                               E-mail center@narathiwat2.go.th 
นโยบายของสพป.นธ.2 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 เป้าประสงค์รวม ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณตาม มาตรฐานวิชาชีพ 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี ๒๑  
      (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติ

ปัญหา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร
บ้าง) 

    1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (Y2)  
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถช่วยในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ คนไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้น 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้า
มี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

mailto:center@narathiwat2.go.th
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 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่าง
ต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่นๆ 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็น
สัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเลื่อมล่ าทางการศึกษา 
  2) ขั้นตอนการด าเนินงาน การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  3) กิจกรรมเรื่อง ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
  4) เป้าหมายกิจกรรม เสริมสร้างพัฒนาครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัย
พัฒนาองค์ความรู้ที่น าไปใช้ได้จริง เพ่ือยกระดับความสามรถของคนไทยได้ยั่งยืน 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ท่ี 1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้าหมายรวมที่ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีนิสัย มีทัศคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ความเป็นไทย 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม 
      (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่พ่ึงประสงค์ 

              (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

    หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมาย
ระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความ 
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สมานฉันท์ในชาติรองรับวัตถุประสงค์ 3.4.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรม และ
ความสมานฉันท์ในชาติเพ่ือลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ 

2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับทุกนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิตมีส่วน 

ร่วมและมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 
4) ตัวชี้วัด ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
5) กลยุทธ์ ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โดยผนึกก าลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน ต าบล หมู่บ้าน จังหวัด 
ภาค และประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติ 
 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 
1) ความสอดคล้องกับนโยบายหลัก 
  ประเด็นสอดคล้องที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2) ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
  ประเด็นความสอดคล้องที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครูที่รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีความ
จ าเป็นที่ต้องรู้จักใช้ทักษะและองค์ความรู้ที่มีอยู่ประกอบกับการวิเคราะห์จากข้อมูลที่แท้จริง มาปรับใช้พัฒนาการเรียน
การสอนที่ให้ผลลัพธ์สูงสุด รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจและให้ค าปรึกษาแก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนได้ ควรได้รับ
การพัฒนาอบรมให้ความรู้ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารญาณและการน าหลักปฏิบัติที่ดีในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
พัฒนาครูในโรงเรียน ซึ่งก่อให้เกิดเป็นชุมชน ครูผู้รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเข้าใจแนวปฏิบัติใน
การจัดการเรียนรู้ที่สามารถยกระดับความรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับครูผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
จึงมีการอบรมพัฒนาข้าราชการครู รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งสามารถน าข้อมูลมาใช้คาดการณ์ และ
ระบุแนวโน้มทิศทางการพัฒนาโรงเรียน ตลอดจนสามารถใช้ข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์และตัดสินใจวางแผนการท างานทั้ง ๔ 
ด้าน ได้อย่างถกูต้อง เพื่อสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นได้จริงและสามารถน าไปปรับใช้ในโรงเรียนได้อย่าง
แท้จริง รวมทั้งการศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ โดยอาจเปรียบได้ว่าเป็นการเรียนรู้
ทางลัด คือการเรียนรู้จากผู้อ่ืน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ศึกษาว่าคนเหล่านั้นเขาประสบความส าเร็จเพราะอะไร 
หรือท าอะไรจึงล้มเหลว เพ่ือจะไม่ต้องท าซ้ ารอยใครและที่ส าคัญไม่ต้องพลาดเอง เป็นการเรียนรู้จากประการณ์คนอ่ืน 
ท าให้ประหยัดเวลาและลดความล้มเหลวให้เกิดน้อยที่สุด การศึกษาดูงานเป็นน “เครื่องมือ” หนึ่ง ในการยกระดับ
สมรรถนะของคณะผู้บริหารการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้การท างานเป็นระบบ มีรูปแบบที่ถูกต้องและจะท าให้มีการพัฒนาที่ดี
ยิ่งขึ้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ได้เห็นความส าคัญของผู้บริหารการศึกษาและครู
รักษาการในต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นบุคคลที่มี
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คุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ มีภาวะผู้น าในงานบริหารงานทั่วไป  งานวิชาการ งานบริหารบุคคลและงบประมาณ การ
จัดการในสถานศึกษา มีความยืดหยุ่น และ มีความพร้อมที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีอุดมการณ์วิสัยทัศน์บุคลิกภาพ ความเป็นผู้น าและพฤติกรรมเหมาะสมต่อการ
เป็น รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  

2. เพ่ือผู้บริหารการศึกษาได้วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาอันจ าน าไปสู่ประสอ
ทธิภาพ ประสิทธิผลในการพัฒนาสถานศึกษา 

3. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาไปพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนภายในสถานศึกษา 

4. เพ่ือเปิดโลกทัศน์ให้ผู้บริหารการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาการศึกษาสร้างเครือข่าย
ระหว่างผู้บริหารและพัฒนาความร่วมมือระหว่าง สพป. ให้เข้มแข็ง มากยิ่งขึ้น 

5. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้บริหารเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง สพป. รวมทั้งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ Best Practice ของแต่ละ สพป. 

 
เป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ 

ผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รักษาการในต าแหน่ง ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 19 คน 

เชิงคุณภาพ      
1. ผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รักษาการในต าแหน่ง ผู้บริหาร

สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
2. ผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รักษาการในต าแหน่ง ผู้บริหาร

สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลิต (Output) 
1) ผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รักษาการในต าแหน่ง ผู้บริหาร

สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาโดยใช้กระบวนการ PLC จ านวน 19 คน 
2) ผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รักษาการในต าแหน่ง ผู้บริหาร

สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาเป็นนักจัดการมืออาชีพที่สามารถน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศมีคุณภาพพร้อมวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 

     ผลลัพธ์ (Outcome) 
   1) ผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รักษาการในต าแหน่ง ผู้บริหาร
สถานศึกษา ได้รับการพัฒนามีแนวคิด วิธีการ ที่น ามาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
   2) ผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รักษาการในต าแหน่ง ผู้บริหาร
สถานศึกษา ได้รับการพัฒนามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ 
 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
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 เชิงปริมาณ 
 ร้อยละของผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ 90 ได้เข้าอบรม 

 เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละของผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่เข้าอบรมเข้าใจตามหลักสูตร 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รักษาการในต าแหน่ง ผู้บริหาร

สถานศึกษา มีอุดมการณ์วิสัยทัศน์บุคลิกภาพ ความเป็นผู้น าและพฤติกรรมเหมาะสมต่อการเป็น รักษาการในต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา  

2. ผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รักษาการในต าแหน่ง ผู้บริหาร
สถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาอันจ าน าไปสู่ประสอทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

3. ผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รักษาการในต าแหน่ง ผู้บริหาร
สถานศึกษา สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาไปพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา 

4. ผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รักษาการในต าแหน่ง ผู้บริหาร
สถานศึกษา สามารถเปิดโลกทัศน์ให้ผู้บริหารการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาการศึกษาสร้างเครือข่าย
ระหว่างผู้บริหารและพัฒนาความร่วมมือระหว่าง สพป. ให้เข้มแข็ง มากยิ่งขึ้น 

5. ผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รักษาการในต าแหน่ง ผู้บริหาร
สถานศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

ผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รักษาการในต าแหน่ง ผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงคุณค่าอันมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน 
ต่อตนเอง และต่อสังคมได ้

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ  70,750   บาท 
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กิจกรรมที่ 1 อบรมข้าราชการครูที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรักษาการผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1) ประชุมชี้แจงโครงการ      
2) ด าเนินการจัดโครงการ ณ ห้อง
ประชุม สพป. นราธิวาส เขต ๒ 

     

- วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564      
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(25 คน × 30 บาท × 2 มื้อ) 

1,500    1,500 

- ค่าอาหารกลางวัน 
(25 คน × 70 บาท×1 มื้อ) 

1,750    1,750 

รวม     3,250 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ สพป. บึงกาฬ/สพป. อุดรธานี 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1) ประชุมชี้แจงโครงการ      
2) ด าเนินการจัดโครงการ จ านวน 6 วัน      
- ศึกษาดูงานจ านวน 4 คน 
ระหว่างวันที่ 9 – 14 พฤศจิกายน 2564 

     

- ค่าเครื่องบิน ไป - กลับ จ านวน 4 คน 
- ค่าจ้างเหมารถตู้ จ านวน 5 วัน 
(5 วัน × 3,500 บาท) 
- ค่าท่ีพัก (3 ห้อง× 1,200 บาท × 5 คืน) 

32,000 
 

17,500 
18,000 

   32,000 
 

17,500 
18,000 

รวม     67,500 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูรักษาในต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนากับงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจต่อผู้มาใช้บริการ 

สอบถาม สัมภาษณ์ 
ประเมินผลงาน 

 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

ประเมิน 
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โครงการ “การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาวิถีใหม่วิถีคุณภาพด้วยการเรียนรู้แบบ 
             องค์รวมส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
             การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต ๒” 
 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กองส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2 
   กรมส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ติดตามประสานงาน (Contact Person)   
    ชื่อ – สกุล  นางฮาซานะห์  บินมะอุง 
   โทรศัพย์ 0945815558  โทรสาร  073530790 
    E-mail  : hasanah5558@gmail.com 
นโยบายของ สพป.นธ.2   
         ประเด็นกลยุทธ์ที่  3.  การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน 
         เป้าประสงค์รวมที่  4  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศัยภภาพทรัพยากรมนุษย์  

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์. ปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 

 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
           การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิคของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
แบบองค์รวมในเป็นรูปแบบการบูรณาทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยการพัฒนาทักษะเพ่ือการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากล ด้วยระบบออนไลน์ที่ใช้ทักษะด้าน ICT ในการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ตามพลวัตของ
โลกปัจจุบัน ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) เปลี่ยนแปลงบทบาทครูและนักเรียนเป็นผู้ร่วมสร้างองค์ความรู้ร่วมกันเป็นการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา 
และการสื่อสารที่เน้นสภาพจริง ที่พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่าน
กิจกรรมบทบาทสมมุติ เพลง เกมส์ และสื่อ ICT ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ออนไซต์ ออนแอร์ ออนดี
มานด์ และแบบผสมผสาน สามารถสร้างเสริมความรู้อย่างคงทนให้กับครผูู้ร่วมพัฒนาได้อันจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชิวิตในศตวรรษท่ี 21 และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส าหรับคนทุกช่วงวัยโดยครูผู้สอนได้เรียนรู้ระหว่างกัน และส่งเสริมผู้เรียนและผู้ปกครองหรือคนในชุมชนเป็นพลเมือง
และพลโลกที่มีคุณภาพ 
  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)................................................... (ถ้าม)ี 

(1) เป้าหมาย .................................................................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์..................................................................................................... 
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(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ..................................................................... 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างไรบ้าง)  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        แผนย่อย  การปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนในศตวรรษที่ 21 
                           เป้าหมายแผนย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
                           องค์ประกอบของแผน  ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
                           ปัจจัย  ผู้สอนยุคใหม่ท่ีมีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศ 
                           แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่  
                          เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ที่ท่านเลือก  
   การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิคของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
แบบองค์รวมในเป็นรูปแบบการบูรณาทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยการพัฒนาทักษะเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษที่
เป็นภาษาสากล ด้วยระบบออนไลน์ที่ใช้ทักษะด้าน ICT เปลี่ยนแปลงบทบาทครูและนักเรียนเป็นผู้ร่วมสร้างองค์ความรู้
ร่วมกันเป็นการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา และการสื่อสารที่เน้นสภาพจริง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็น
การพัฒนาการเรียนรู้ 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
และยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การ
พัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจ 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปด้าน………การศึกษา.……..………………… 
      -  เป้าหมายรวม……มีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า.………… 

- เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
การพัฒนาการจัดการเรียนรการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการ 

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
   การปฏิรูปกลไก และระบบผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) เป้าหมายรวมที่  .................................................................................................. .............. 
  2) ยุทธศาสตร์ที่ ................................................................................................. ................. 
  (2.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ................................................................................ ..... 
  (2.2) แนวทางการพัฒนาที่ .................................................................................................. 
  (2.3) แนวทางการพัฒนาที่ .................................................................................................. 
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   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมายระดับ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ........................................................................................... .. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ/
เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 
1) ความสอดคล้องกับนโยบายหลัก   
    ประเด็นสอดคล้องที่............................................................................................................  
2) ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
    ประเด็นความสอดคล้องที่..............................................……………………………………………. 

               กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)................................................................................................... ............ 
               มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง(ถ้ามี)....................................................................................................  
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 

 2550 ในมาตรา 80 ซึ่งเน้นความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทันต่อความก้าวหน้า
ของโลกยุคดิจิทอล ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  และแผนการศึกษาชาติ (พ.ศ.2560-2580) ที่เน้น
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ส าหรับสมรรถนะส าคัญของประชากรโลกในศตวรรษที่ 
21 เน้นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้ก้าวทันต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันที่การสื่อสารเป็นหนึ่งในทักษะส าคัญ
ของพลโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากล บุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนจึงมี
ความจ าเป็นที่ต้องมีทักษะภาษาสากลที่สนองความต้องการของชุมชนโลก ภูมิภาค และท้องถิ่น อย่างเข้มแข็งเพ่ือ
รองรับนโยบาย และพลวัตรของกระแสโลกปัจจุบัน อีกท้ังครูผู้สอนภาษาอังกฤษต้องพัฒนาศักยภาพของตนให้มี
สมรรถนะทางด้านภาษาตามกรอบ CEFR: Common European Framework of Reference for Language เพ่ือ
เตรียมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑  
   การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิคของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษแบบองค์รวมใน
เป็นรูปแบบการบูรณาทักษะที่ส าคัญในศตวรรษท่ี ๒๑ ด้วยการพัฒนาทักษะเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เป็น
ภาษาสากล ด้วยระบบออนไลน์ที่ใช้ทักษะด้าน ICT ในการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ตามพลวัตของโลกปัจจุบัน ส าหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เปลี่ยนแปลง
บทบาทครูและนักเรียนเป็นผู้ร่วมสร้างองค์ความรู้ร่วมกันเป็นการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา และการสื่อสารที่เน้น
สภาพจริง ที่พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อา่น และเขียน) ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมบทบาทสมมุติ 
เพลง เกมส์ และสื่อ ICT ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ออนไซต์ ออนแอร์ ออนดีมานด์ และแบบ
ผสมผสาน สามารถสร้างเสริมความรู้อย่างคงทนให้กับผู้ร่วมพัฒนาได้อันจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป และชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นกระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่ได้รับการ
ยอมรับในวงกว้าง 



 

 

 

 

88 

 ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จึง 
จัดท า การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษวิถีใหม่วิถีใหม่วิถีคุณภาพด้วยการเรียนรู้แบบองค์รวมส าหรับบุคลากรใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรมหลัก คือ 1) การพัฒนา
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษแบบองค์รวมภายใต้สถานการณ์โควิค  2) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ส าหรับครูผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบองค์รวมภายใต้สถานการณ์โควิค และ 3) กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติหรือนวัตกรรม 

  2.2  วัตถุประสงค์ 
          2.2.1 เพ่ือพัฒนาทักษะการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบองค์รวมภายใต้สถานการณ์โควิค 

ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  
          2.2.2 เพ่ือพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบ EPLC ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ 
 

องค์รวมภายใต้สถานการณ์โควิคส าหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2  

       2.2.3 เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอนวิชา 
ภาษาอังกฤษ  2.3  
เป้าหมาย 

               1. เชิงปริมาณ 
                  1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จ านวน 60 คน 
               2. เชิงคุณภาพ 
                  1..ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

นราธิวาส เขต 2 มีทักษะในการสอนภาษาอังกฤษแบบองค์รวมภายใต้สถานการณ์โควิค 
                  2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษกลุ่มเป้าหมายมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการ 

พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
              2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
                     2.4.1 ผลผลิต (Output)  

 1. ทักษะการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบองค์รวมภายใต้สถานการณ์โควิคส าหรับครูผู้สอน 
ภาษาอังกฤษในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

 2.. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวา 
เขต ๒ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome)  
 1. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษมีทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
 2. .ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบ EPLC ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ เป็นเครือข่ายในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนที่เป็นแบบอย่างได้    

2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
 2.5.1 เชิงปริมาณ 
  1..ร้อยละ 75 ของครูมีทักษะการสอนภาษาอังกฤษแบบองค์รวมภายใต้ 
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สถานการณ์โควิค-19 
2 .ร้อยละ 100 ของครูกลุ่มเป้าหมายมีเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบ EPLC 
 2.5.2  เชิงคุณภาพ 
  1 การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษแบบองค์รวม 

ภายใต้สถานการณ์โควิค-๑๙ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนมากขึ้น 
  2. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษมี 

นวัตกรรมทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือผู้เรียนเพิ่มข้ึน 
             2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                  2.6.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีทักษะการสอนภาษาอังกฤษแบบองค์รวมภายใต้สถานการณ์โควิค 
                 2.6.2. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบ EPLC ในการพัฒนา 
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนยิ่งขึ้น 
                2.6.3. การใช้ช่องทางออนไลน์และทักษะด้าน ICT ในการพัฒนาทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาการจัดการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น  
   
2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
          2.7.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ   จ านวน     60       คน 
 2.7.2 สถานศึกษา    จ านวน     60              โรงเรียน 
 2.7.3 นักเรียนในสถานศึกษาเป้าหมาย  จ านวน     1,000          คน   
2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ พฤศจิกายน 2564 – ตุลาคม 2565 
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ  22,800 .บาท   
 
แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

                        แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
       รวม ไตรมาสที ่

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

1. กิจกรรมที่ 1 
-จัดท าโครงการ 
-แต่งตั้งคณะการด าเนินงาน 
-ประชุมคณะกรรมการ 
-จัดท าเครื่องมืออบรม
ออนไลน์ 

  6,200    6,200 

2. กิจกรรมที่ 2  
    -อบรมทางออนไลน์ 

 9,800        - - 9,800 

3. กิจกรรมที่ 3 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
EPLC 

                - - - 
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4. กิจกรรมที่ 4 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

   7,800 7,800 

 
                      รวม 

 
6,200 

 
             9,800 

 
- 

 
22,800 

 
กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 
ที่           กิจกรรม        ระยะเวลาด าเนินงาน        สถานที ่   ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 
 
2.. 

กิจกรรมรับสมัคร
กลุ่มเป้าหมาย 
 
กิจกรรมด าเนินการตาม 
 

         ธค. 2564 
 
 
         ธค..2564- 
         กย.2565 

ห้องประชุม สพป. 
นราธิวาส เขต 2 
 
สถานศึกษาเป้าหมาย 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
 
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณทั้งสิ้น   จ านวน  22,800 .บาท  ดังนี้ 
 
 
ที่ 

   
     กิจกรรม/รายการ 

                    เงินงบประมาณ          
           รวม   ตอบแทน      ใช้สอย     วัสด ุ

1.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

กิจกรรมที่ 1 
ประชุมคณะด าเนินงาน 
-ค่าอาหารว่าง มื้อละ  
30 บาท X 4 มื้อ X 10 คน 
-ค่าอาหารกลางวัน 
70 บาท X 2 มื้อ X 10 คน 
-ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบเครื่องมือฝึกอบรม
ออนไลน์ 1,200 บาท X 3
คน 
กิจกรรมที่ 2  
พัฒนาครูภาษาอังกฤษแบบ
ออนไลน์ (คณะด าเนินงาน)  
-ค่าอาหารว่าง มื้อละ  
30 บาท X 4 มื้อ X 10 คน 
-ค่าอาหารกลางวัน 
70 บาท X 2 มื้อ X 10 คน 

 
 
 
 
        - 
 
        - 
 
 
 
     3,600 
 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
     1,200 
 
     1,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,200 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
      
        1,200 
 
        1,400 
 
 
 
        3,600 
 
 
 
 
 
1,200 
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-ค่าตอบแทนวิทยากร 
1 คน X 600 บาท X 12
ชั่วโมง 

 
 
 
   7,200 

 
1,400 
 
- 

 
- 
 
- 

 
1,400 
 
7,200 

3 
 
 

กิจกรรมที่ ๓ 
(ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ แบบ EPLC) 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

4. กิจกรรมที่ ๔ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-ค่าอาหารว่าง มื้อละ  
30 บาท X 2 มื้อ X 60 คน 
-ค่าอาหารกลางวัน 
70 บาท X 1 มื้อ X 60 คน  

 
 
 
       - 

 
 
 
      3,600 
 
       4,200 

 
     
 
     - 
 
     - 

 
 
 
3,600 
 
4,200 

 
หมายเหตุ   (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
      6. การประเมินผล 
        ตัวชี้วัดความส าเร็จ             วิธีการประเมิน        เครื่องมือที่ใช้ 
1..ร้อยละ 75 ของครูมีทักษะการ
สอนภาษาอังกฤษแบบองค์รวม
ภายใต้สถานการณ์โควิค-19 
2.ร้อยละ100ของครูกลุ่มเป้าหมาย
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
แบบ EPLC 
3.ร้อยละ 100 ของครู
กลุ่มเป้าหมายมีเวทีแลกเปลี่ยน 

-ทดสอบ 
-สอบถาม/สัมภาษณ์ 
-สังเกตชั้นเรียน 
-นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
-สอบถาม/สัมภาษณ์ 
 

-แบบทดสอบ 
-แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
-แบบบันทึกการนิเทศติดตาม 
-แบบประเมินการน าเสนอ 
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โครงการ  พัฒนานวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21 
ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก ( Active  Learning ) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางศรีสุดา   รัตนพล  โทรศัพท ์ 0872695055 
โทรสาร.................................................................................  E-mail seesuda06@gmail.com  
นโยบายของ สพป.นธ.2   
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
เป้าประสงค์รวม 3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมและความก้าวหน้าตามหลักสูตร   
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  โครงการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

การเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning ) ของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จังหวัด
ภาคใต้ ให้ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมที่เน้นการลงมือท าจากการจ าลองสถานการณ์ ผู้เรียนมีบทบาทใน
การสแสวงหาความรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อ่ืน มีความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า
หรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆและน าไปประยุกต์ใช้พัฒนาตนเองตามศักยภาพและความถนัด ซึ่งการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้  Active Learning ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนให้คงทน โดย
สามารถเก็บและจดจ าสิ่งที่เรียนรู้จากเพ่ือน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม การอภิปรายในประเด็นต่างๆ ไว้ในระบบ
ความจ าระยะยาว ( Lorg Memory ) สอดคล้องกับการทดสอบ PISA ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ในรายวิชา
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และการอ่าน และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  
Learning ) มีผลการวิจัยที่แสดงว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพทั้งในและต่างประเทศ 
โครงการจึงสามารถส่งผลต่อการยกระดับคะแนนเฉลี่ยการสอบ PISA และพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศด้านการศึกษาได้บรรลุเป้าหมายได้ในอนาคต 
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 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

 แนวทางการพัฒนา 2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรม
เสริมทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาการสอน โดยใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัตการเชื่อมต่อละมีส่วนร่วม 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะ
รายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ  อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง  อัตรา
การเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
           1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) แผนการปฏิรูปด้าน การศึกษา 
      -  เป้าหมายรวมยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

                       โครงการติดตามผลการจัดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
  ( Active  Learning ) ของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ให้ครู

ปรับเปลี่ยนทักษะการสอน จาก “ ผู้สอน ” เป็นผู้ “ อ านวยการสอน ” จึงส่งผลให้ครูจ าเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะของ
ตนเองรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน ตามที่กระทรวงก าหนดให้ครูในสังกัดกระทรวงศึกษาผ่านการทดสอบ
สมรรถนะภายในปี 2566  ร้อนละ 100 ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนของครูส่งผลต่อระดับความสามารถผู้เรียนใน
ภาคใต้ให้มีระดับความแตกต่างคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงด้วย 
  
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นคนดี มีสติปัญญา สามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข และภูมิใจในความเป็นคนไทย ตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง 2560 โดยที่ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงในความเป็นไทยสู่สากลได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายในสังคมคาดหวัง การเรียนรู้แบบใฝ่เรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะความคิดระดับสูงอย่างมี
ประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินข้อมูลในสถานการณ์ใหม่ได้ดีในที่สุดจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
แรงจูงใจจนสามารถชี้น าตลอดชีวิตในฐานะผู้ฝีกใฝ่การเรียนรู้ ธรรมชาติของการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน Active 
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Learning  ประกอบด้วยลักษณะส าคัญ คือ เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งลดการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียนให้น้อยลงและ
พัฒนาทักษะให้เกิดกับผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน โดยลงมือกระท ามากกว่านั่งฟังเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม เช่นการอ่านอภิปรายและเขียนเน้นการส ารวจเจตคติและคุณค่าที่มีอยู่ในชั้นเรียน ผู้เรียนได้พัฒนาการ
คิดระดับสูงในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลการน าไปใช้ อีกท้ังผู้เรียนและครูผู้สอนรับข้อมูลป้อนกลับจาก
การสะท้อนความคิดได้อย่างรวดเร็ว  การเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่ต้องการกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองผ่านการจัดการตนเองให้ความรู้และช่วยพัฒนาเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งจะก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์พัฒนาความรู้ความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีทักษะบูรณาการข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศและ
หลักความคิดรวบยอด ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ผู้เรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันมีวินัยในการท างานมีความรบัผิดชอบที่ส าคัญผู้เรียนสามารถพัฒนา
ศักยภาพทางสมองและมีทักษะการคิดข้ันสูง 
             ดังนั้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการปรับตัวสู่ยุคหลังโควิค 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่น On site, On hand,  On 
air, On demand และ On line ที่ยังมีข้อจ ากัดในแต่ละรูปแบบ การออกแบบการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่
ยังไม่สอดคล้องสภาพจริงของผู้เรียน ดังนั้นการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการเตรียมความพร้อมผู้เรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ให้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน และได้รับการพัฒนาทักษะส าคัญใน
ศตวรรษท่ี 21ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning )  เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองไทยของโลกอย่างมี
คุณภาพ ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทิศทางการพัฒนาประเทศ และสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงเป็นบทบาทของครูผู้สอนที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยใช้
เทคนิคการสอนที่หลากหลายพัฒนาผู้เรียนให้สอคล้องกับศตวรรษที่ 21 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 
เห็นความส าคัญจึงได้ท าโครงการนี้ขึ้น 
            2.2  วัตถุประสงค์ 
              1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21  ผ่านการเรียนรู้
เชิงรุก ( Active Learning ) 
              2. เพื่อสร้างเอกสารประกอบการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ใน
ศตวรรษท่ี 21  ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning ) 
               
             3.  เพ่ือใช้รูปแบบการนิเทศจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21   
ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning )  
             4. เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21   
ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning ) 
             5. เพ่ือให้ได้ครูต้นแบบจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21   
ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning )  
             6.  เพ่ือจัดท าสื่อ คลิปวีดีโอ จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21   
ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning ) เผยแพร่ และประชาสมัพันธ์วิธีการสอนที่เป็นแบบอย่าง 
    
    2.3 เชิงปริมาณ 
   1. จ านวน ครูสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   จ านวน  70  คน 
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                2. จ านวน ครูสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ต้นแบบ จ านวน  67 คน   
                3.  จ านวน นวัตกรรมครูสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จ านวน 30  ผลงาน 
                 
               2.4 เชิงคุณภาพ   
               1.  ครูผู้สอนมีทักษะในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21   
ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning )  
               2.  ครูผู้สอน มีการเขียนแผนการสอนหน้าเดียว และจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนเชิงรุก( Active 
Learning)  อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ 
               3.  ครูผู้สอนมีนวัตกรรมครูสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้ 
เชิงรุก ( Active Learning )        
               4. โรงเรียนมีทีมนิเทศจิตอาสาประจ าโรงเรียนสามารถมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนและพัฒนาการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
               5.  นักเรียน มีการท างานเป็นกลุ่ม/ทีม มีทักษะในการคิด แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  
กล้าแสดงออกและมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้มากข้ึน              
  

      2.5 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.5.1 ผลผลิต (Output) 

                             ครูผูส้อนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศ ( ปริมาณ /คุณภาพ ) 
                              
     2.5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
          ผู้เรียนทุกคนในประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นได้มีสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร อยู่ในระดับดี  

2.6 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
2.6.1 เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 95 ของผู้เรียนทุกคนในประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
ได้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) เต็มตามศักยภาพ 

2) ร้อยละ 95 ของครูผู้สอนสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21  
ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning )  ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ                 
                      
                        2.6.2 เชิงคุณภาพ 

1) ผู้เรียนทุกคนในประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นได้มีสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร อยู่ในระดับดี 

2) ครูผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการของประเทศ ( ปริมาณ /คุณภาพ ) 
 
              2.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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                        1.  ผู้บรหิารมีการนิเทศ ติดตามการเรียนรู้เชิงรุก ( Active  learning ) และน าผลจากการสังเกต
การสอนของครูมาพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพ    
                        2.  ครู มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน Active Learning 
 ที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
                        3.  ครูผู้สอน มีการเขียนแผนการสอนหน้าเดียวและจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning  อย่าง
เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ              
                        4.  ครูผู้สอนมีนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้ 
เชิงรุก ( Active Learning )        
                        5.  นักเรียนมีการท างานเป็นกลุ่ม/ทีม มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง กล้า
แสดงออก และมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้มากข้ึน     
 
             2.8  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  1)  ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
  2)  นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกคน 

         2.9 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  มีนาคม  2565 – กันยายน 2565 
2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  54,050 บาท  
 

 
แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

  1.  เสนออนุมัติโครงการ 
  2.  แต่งตั้งคณะด าเนินงาน 

     

กิจกรรมที่ ๑ 
  3.  ประชุม/ชี้แจงคณะกรรมการจัดท าเอกสาร
ประกอบการพัฒนาฯ  และเครื่องมือการนิเทศฯ 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน X 30 บาทX 
2 มื้อ 
 - ค่าอาหารกลางวัน 15 คน X 70 บาท X 1 มื้อ 

 
 
 
 

 
 
 

900 
 

1,050 

 
 
 
 

  
 
 

900 
 

1,050 
กิจกรรมที่ 2 
  4. พัฒนานวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก  
(Active Learning)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 70 คน X 30 บาทX 
4 มื้อ 
 - ค่าอาหารกลางวัน 70 คน X 70 บาท X 2 มื้อ 

 
 
 
- 
 
- 

       
 
      
     - 
 
      - 

 
 
 

5,600 
 

14,000 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

5,600 
 

14,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่ 3 
5. ใช้รูปแบบการ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก  
ในศตวรรษท่ี 21ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก  
 (Active Learning) 

 
- 

     
      - 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ 4   
6.  คัดเลือกนวัตกรรมการสอนของครูวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21ผ่านการเรียนรู้เชิง
รุก  (Active Learning)  จ านวน 20 รางวัล 
 - ค่าตอบแทนนวัตกรรมและจัดท าคลิปวีดีโอการ
สอน จ านวน 20 คน x 1500 บาท 

 
 
 
 
- 

 
      
 
 
     -    

 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 

30,000 

กิจกรรมที่ 5  
7. สะท้อนผลการจัดการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การเผยแพร่ผลงาน จ านวน  20 ผลงาน 
- คลิปวีดีโอการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในศตวรรษท่ี 21 ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก  ( Active 
Learning )  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คน X 30 บาทX 
2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน 25 คน X 70 บาท X 1 มื้อ 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

750 
 

1,750 

 
 
 
 
 
 

2,500 

                          รวม              -     1,950 19,600 32,500 54,050 

 
หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ 
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โครงการ การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อความลดความเหลื่อมล้ าระหว่างบุคคล 

แผนงานโครงการ พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2   
                         ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวธิติมา   เรืองสกุล โทรศัพท ์ 0849659629 
โทรสาร.....................-............................................................  E-mail Center@narathiwat2.go.th  
นโยบายของ สพป.นธ.2   
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์รวม 3 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมและความก้าวหน้าตามหลักสูตร   
     4 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐาน วิชาชีพ 
          
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21  

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ให้ 
ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง กับพัฒนาการทางสมอง และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยได้รับพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ โดยการก าหนดหลักการ คุณภาพ ขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้ และกลไกที่
จะก ากับดูแล ส่งเสริมอย่างใกล้ชิด มีการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของสถาบันครอบครัว ในการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนา
องค์ความรู้ และกระบวนทัศน์ใหม่ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัยทุกคน รวมทั้งศึกษานิเทศก์ เพ่ือให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยบรรลุตามเป้าหมายอย่างจริงจัง สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัย โดยน าวิธีการใหม่ ๆ ซึ่งเป็นข้อค้นพบเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก 
มาน าเสนอส าหรับครูปฐมวัย ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ สามารถน ามาปรับใช้ในการจัดประสบการณ์และ
กิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกๆ ด้าน โดยในการด าเนินการมีเป้าหมายที่ส าคัญคือโรงเรียนศูนย์
เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนที่ต้องผ่านการรับรองคุณภาพจาก 
สมศ.รอบสาม และตลอดจนพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการพัฒนาเด็กจะต้องเน้นการมีส่วนร่วมของโรงเรียน พ่อแม่ 
ผู้ปกครองและชุมชน องค์กรเอกชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ดังนั้นจึงได้จัดให้มีโครงการจัดการศึกษา
ปฐมวัยขึ้น  

mailto:Center@narathiwat2.go.th


 

 

 

 

99 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร
บ้าง) 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

    แผนย่อย12.1 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
                           เป้าหมายแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุรภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
                           องค์ประกอบของแผน ผู้สอน (ครู/อาจารย์)  
                           ปัจจัย ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศ  
                           แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย เปลี่ยนโฉมบทบทครู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
                        เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ที่ท่านเลือก  
  การพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง กับพัฒนาการ 

ทางสมอง และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม
และสติปัญญา รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ โดยการก าหนดหลักการ 
คุณภาพ ขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้ และกลไกที่จะก ากับดูแล ส่งเสริมอย่างใกล้ชิด มีการส่งเสริมสนับสนุนบทบาท
ของสถาบันครอบครัว ในการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนาองค์ความรู้ และกระบวนทัศน์ใหม่ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครู
ปฐมวัยทุกคน รวมทั้งศึกษานิเทศก์ เพ่ือให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยบรรลุตามเป้าหมายอย่างจริงจัง 
สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัย โดยน าวิธีการใหม่ ๆ ซึ่งเป็นข้อค้นพบเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก 
มาน าเสนอส าหรับครูปฐมวัย ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ สามารถน ามาปรับใช้ในการจัดประสบการณ์และ
กิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกๆ ด้าน โดยในการด าเนินการมีเป้าหมายที่ส าคัญคือโรงเรียนศูนย์
เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนที่ต้องผ่านการรับรองคุณภาพจาก 
สมศ.รอบสาม และตลอดจนพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการพัฒนาเด็กจะต้องเน้นการมีส่วนร่วมของโรงเรียน พ่อแม่ 
ผู้ปกครองและชุมชน องค์กรเอกชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ดังนั้นจึงได้จัดให้มีโครงการจัดการศึกษา
ปฐมวัยขึ้น  

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปด้าน……การศึกษา… 
   - เป้าหมายรวม มีโอกาสอันทัดเทียมกัน เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า   
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1  หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒ ได้ระบุแนวการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา ๒๒-๒๔ หมวด 
๔ โดยเฉพาะ ในมาตรา ๒๒ ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนเป็นบุคคลที่ส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
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ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพดังกล่าว มีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการ
พัฒนาตั้งแต่วัยต้นของชีวิต โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงที่การเจริญ เติบโตและพัฒนาการทุกด้านก าลังเป็นไป
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสมองของเด็กในวัยนี้เจริญเติบโตถึงร้อยละ ๘๐ ของผู้ใหญ่ หากเด็กในวัยนี้ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมความสามารถอย่างเต็มศักยภาพทุก ๆ ด้านแล้ว ก็จะเป็นพ้ืนฐานในการสร้างพลังสมองและพลังของชีวิตที่จะ
เจริญเติบโตเป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคต 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส าคัญต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการสนับสนุน ทุกด้านอย่าง
สม่ าเสมอ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง  กับ
พัฒนาการทางสมอง และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ สังคมและสติปัญญา รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ โดยการ
ก าหนดหลักการ คุณภาพ ขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้ และกลไกที่จะก ากับดูแล ส่งเสริมอย่างใกล้ชิด มีการส่งเสริม
สนับสนุนบทบาทของสถาบันครอบครัว ในการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนาองค์ความรู้ และกระบวนทัศน์ใหม่ ให้แก่
ผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัยทุกคน รวมทั้งศึกษานิเทศก์ เพ่ือให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยบรรลุตาม
เป้าหมายอย่างจริงจัง สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัย โดยน าวิธีการใหม่ ๆ ซึ่งเป็นข้อค้นพบเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก 
มาน าเสนอส าหรับครูปฐมวัย ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ สามารถน ามาปรับใช้ในการจัดประสบการณ์และ
กิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกๆ ด้าน โดยในการด าเนินการมีเป้าหมายที่ส าคัญคือโรงเรียนศูนย์
เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนที่ต้องผ่านการรับรองคุณภาพจาก 
สมศ.รอบสาม และตลอดจนพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการพัฒนาเด็กจะต้องเน้นการมีส่วนร่วมของโรงเรียน พ่อแม่ 
ผู้ปกครองและชุมชน องค์กรเอกชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ดังนั้นจึงได้จัดให้มีโครงการจัดการศึกษา
ปฐมวัยขึ้น  
 2.2 วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูปฐมวัยในเขตพ้ืนที่การศึกษามีความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ สามารถจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ 
  2. เพ่ือให้ครูปฐมวัยมีหลักการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยในระดับ 
สพป.นราธิวาส เขต 2 
 2.3 เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  1. ครูระดับปฐมวัยในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 3 โรงเรียน 
  2. ครูระดับปฐมวัยทุกคน จ านวน 117 โรงเรียน 
  3. เด็กปฐมวัยทุกคนที่สังกัด สพป.นธ 2  
  เชิงคุณภาพ 
  1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์และสามารถจัดกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับเด็กระดับปฐมวัยได้ 
  2. ครูผู้สอนปฐมวัย ผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  3. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานปฐมวัย 
 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
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   เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนามีพัฒนาการที่ดีท้ัง 4 ด้าน 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ด้าน และมีความพร้อมเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1  
 2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
  2.5.1 เชิงปริมาณ 
   1) ครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
จ านวน 8 คน ครูโรงเรียนแกนน า 2 โรงเรียน จ านวน 6 คน รวม 14 คน 
   2) เด็กปฐมวัย ทุกคนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เต็มตามศักยภาพ 
   3) ครูปฐมวัยทุกคนมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
  2.5.2  เชิงคุณภาพ 
   1) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่เต็มตามศักยภาพและมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับดี 
   2) ครูปฐมวัยมีความรู้ความสามารในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
   3) ครูผู้สอนปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา จัดท าแผนการจัดประสบการณ์และจัดประสบการณ์
พัฒนาการคิดเชิงค านวณส าหรับเด็กปฐมวัยที่เป็นต้นแบบ 
 2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  2) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามทักษะวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  3) ครูผู้สอนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
  4) ครูผู้สอนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะการคิดแก้ปัญหาได้สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
  2.7.2 เด็กปฐมวัยทุกคน 
 2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ธันวาคม 2564 – ตุลาคม 2565 
 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 18,570 บาท 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. ประชุมชี้แจงคณะท างาน -     
2. ประชุมชี้แจงการใช้แบบประเมิน
พัฒนาการเด็กระดับปฐมวัยและแบบเตรียม
ความพร้อมข้ึน ป. 1 ผู้เข้าร่วมประชุม 117 
คน คณะท างาน 8 คน รวม 125 คน 
1) อาหารว่าง มื้อละ 30 บาท 2 มื้อ 125 คน 

-  
 
 
 
 

 
 
 
 

 16,250 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. ประชุมชี้แจงคณะท างาน -     
(30 x 2 x 125)  
2) ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท 1 มื้อ 125 คน 
(70 x 1 x 125) 

7,500 
 

8,750 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนปฐมวัยใน
โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เรื่อง 
coaching จ านวน 8 คน ครูโรงเรียนแกนน า 
2 โรงเรียน จ านวน 6 คน รวม 14 คน 
1) อาหารว่าง มื้อละ 30 บาท 2 มื้อ 
(30x2x14) 
2) ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท 1 มื้อ  
(70x1x14) 
3) ค่าเอกสารในการด าเนินงาน 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

840 
 

980 
500 

 
 
 
 
 

2,320 
 

 

รวม  16,250 2,320  18,570 

 
หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ 
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โครงการ “พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล (Program for International Assessment หรือ PISA) ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาส” 
แผนงานโครงการ พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวฟาดีละฮ์  ศรัทธาสุภัคกุล  โทรศัพท์  0847504983 
โทรสาร.................................................................................  E-mail sattha113@gmail .com 

นโยบายของ สพป.นธ.2   
นโยบายของ สพป.นธ 2  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพให้มีความก้าวหน้าและพัฒนา 
                                 ศกัยภาพและคุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ   
            เป้าประสงค์รวม  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ละสร้างสรรค์นวัตกรรมและ     
                                ความก้าวหน้าตามหลักสูตร 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

  2)  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (1) เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 (3.1) คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
 (3.2) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
 คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
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 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการ
สะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถน าไปใช้ต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพได้ 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ อัตราความบแตกต่างของคะแนน 
PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
  2) ขั้นตอนการด าเนินงาน พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมให้ ผู้เรียน สร้างความรู้ ความ
เข้าใจจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการคิดการปฏิบัติ การน าความรู้ไปใช้ การถอดบทเรียน การสะท้อน ความคิด 
รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ การท างาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น 

  3) กิจกรรม พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผล เพ่ือพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการพัฒนา
ความรู้และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้ และการสอน
ด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่ 
  4) เป้าหมายกิจกรรม การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทาง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ท่ี 1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
  2) เป้าหมายรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่
พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
  (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
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2.1  หลักการและเหตุผล 
    นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ความส าคัญกับศักยภาพและ
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์  เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับ การพัฒนาประเทศใน
ทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ” ดังนั้นการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกัน  โดยเน้นพัฒนาทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนของครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหาซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน  ร่วมทั้งเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ
ให้แก่ผู้เรียน  ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าร่วมโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Program for 
International Assessment หรือ PISA) ริเริ่มโดยองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 
Economic Co-operation and Development หรือ OECD)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภาพของระบบการศึกษา  ใน
การเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพหรือความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
จะประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี มีรอบการประเมินทุก ๆ 3 ปี เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และ
ทักษะในชีวิตจริงหรือที่เรียกว่า “ความฉลาดรู้” (Literacy) ได้แก่ ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน (Reading Literacy) ความฉลาดรู้
ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) โดยการประเมินจะวัด
ความฉลาดรู้ทั้ง 3 ด้าน ไปพร้อม ๆ กัน แต่จะเน้นหนักด้านใดด้านหนึ่งในแต่ละรอบการประเมิน ซึ่งในรอบการประเมินในปี 
2565 นี้  ที่จะถึงนี้เน้นสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์  
    ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จึงได้ก าหนดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Program for International 
Assessment หรือ PISA) ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาส เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนเชิงกระบวนการให้แก่ครู  และเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)  ให้แก่ผู้เรียน 
  2.2  วัตถุประสงค์ 
    2.2.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล (Program for International Assessment หรือ PISA) ให้ครูผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้    
    2.2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อ หรือเครื่องมือส่งเสริมสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ในการพัฒนาความ
ฉลาดรู้ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   2.2.3 
เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถน านักเรียนเข้าใช้ระบบ PISA-style Online Testing 
  2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 ครูผู้สอนสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ
โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จ านวน 18 โรงเรียน  มี
ความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Program for 
International Assessment หรือ PISA) ให้ครูผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   
   2.3.2 ครูผู้สอนสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ
โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จ านวน 18 โรงเรียน 
สามารถใช้สื่อ หรือเครื่องมือส่งเสริมสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ในการพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ด้าน
คณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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   2.3.3 ครูผู้สอนสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ
โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จ านวน 18 โรงเรียน 
สามารถน านักเรียนเข้าใช้ระบบ PISA-style Online Testing 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

    1) ครูผู้สอนสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
    2) สื่อ/เครื่องมือส่งเสริมสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ในการพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน 
ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    3) ระบบ PISA-style Online Testing    
  2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
      1) ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้ ความเข้าใจการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือเตรียมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Program for International Assessment 
หรือ PISA)       
      2) ครูผู้สอนสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น สามารถใช้สื่อ/เครื่องมือส่งเสริมสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ในการพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ด้าน
คณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
      3) ครูผู้สอนสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น สามารถน านักเรียนเข้าใช้ระบบ PISA-style Online Testing  
 
   
   2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 
      1) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้ ความ
เข้าใจการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Program for International 
Assessment หรือ PISA) 
      2) ร้อยละ 100 ครูผู้สอนสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สามารถใช้สื่อ/เครื่องมือส่งเสริมสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ในการพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการ
อ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
      3) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถน านักเรียนเข้าใช้ระบบ PISA-style Online Testing    
 2.5.2  เชิงคุณภาพ 
      ครูผู้สอนสาระภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนขยาย
โอกาสในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จ านวน 18 โรงเรียน สามารถจัดการ
เรียนรู้เพ่ือเตรียมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Program for International Assessment 
หรือ PISA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
   2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
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     2.6.1 ผู้บริหารและครูผู้สอน มีความตระหนักในความส าคัญของการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมรับการ
ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Program for International Assessment หรือ PISA) 
     2.6.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคู่มือ/แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับ
นานาชาติ (PISA)  ส าหรับให้สถานศึกษาน าไปใช้ในการด าเนินงาน 
     2.6.3 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม มาตรการหรือแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมรับ
การประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Program for International Assessment หรือ PISA) 
     2.6.4 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงผ่านการเรียนรู้ด้วยระบบ 
PISA-style Online Testing  
   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 ผู้บริหารและครูผู้สอน 
  2.7.2 นักเรียน 
  2.7.3 สถานศึกษา 
  2.7.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 52,400 บาท 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่ 1  
1. จัดท าโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

     

กิจกรรมที่ 2  
การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 
 

    

1.การประชุมเตรียมการจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (20 
คน X ๓0 บาท X 2 มื้อ)  
   - ค่าอาหารกลางวัน (20 คน X 
70 บาท X ๑ มื้อ) 

 
 
 

1,200 
 

1,400 

 
 

 

   

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
   - ค่าตอบแทนวิทยากร (600 
บาท x 6 ชั่วโมง x 3 คน x 2 วัน) 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (60 
คน X ๓0 บาท X 4 มื้อ) 
   - ค่าอาหารกลางวัน (60 คน X 
70 บาท X 2 มื้อ) 

  
 

21,600 
 

7,200 
 

8,400 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

   - ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
60 เล่ม X 150 บาท 

9,000 

กิจกรรมที่ 3  
นิเทศ ติดตาม เก็บข้อมูล สรุปและ
รายงานโครงการ 
1. ประชุมคณะท างานเตรียมการ
นิเทศและจัดท าเครื่องมือนิเทศ 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20 คน X ๓0 บาท X 2 มื้อ) 
   - ค่าอาหารกลางวัน (20 คน X 
70 บาท X ๑ มื้อ)  
2. สรุปและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
   - ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
รายงาน (5 เล่ม X 200 บาท) 

  
 

 
 
 
 
 
 

1,200 
 

1,400 
 
 
 

1,000 

  

รวม 2,600 46,200 3,600  52,400 
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โครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการค านวณ และสะเต็มศึกษา” 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)                 
นางสาวฟาดีละฮ์  ศรัทธาสุภัคกุล   

 
นโยบายของ สพป.นธ 2  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ 
                                 ศกึษาอย่างยั่งยืน   
            เป้าประสงค์รวม  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ละสร้างสรรค์นวัตกรรมและ     
                                ความก้าวหน้าตามหลักสูตร 
โทรสาร -     E-mail  sattha113@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

  2)  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (1) เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 (3.1) คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
 (3.2) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
 คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
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 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการ
สะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถน าไปใช้ต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพได้ 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ อัตราความบแตกต่างของคะแนน 
PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
  2) ขั้นตอนการด าเนินงาน พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมให้ ผู้เรียน สร้างความรู้ ความ
เข้าใจจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการคิดการปฏิบัติ การน าความรู้ไปใช้ การถอดบทเรียน การสะท้อน ความคิด 
รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ การท างาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น 

  3) กิจกรรม พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผล เพ่ือพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการพัฒนา
ความรู้และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้ และการสอน
ด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่ 
  4) เป้าหมายกิจกรรม การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทาง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ท่ี 1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
  2) เป้าหมายรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่
พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
  (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
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   2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 3 การให้ความส าคัญกับความมั่นคงแบบ
องค์รวม 
   3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิตมีส่วนร่วม และมี
ความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 

4) ตัวชี้วัด ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
   5) กลยุทธ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่านิยมท่ีดีงาม 
ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอน ทั้งในระบบและนอกระบบสถานศึกษา 
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในด้านความมั่นคง 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ได้ประกาศใช้หลักสูตรวิทยาการค านวณ เป็นวิชาบังคับ ตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยในหลักสูตรมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ 1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 3. การรู้เรื่องดิจิทัล เพ่ือให้เด็กมีความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง
หรือพัฒนานวัตกรรม ส่วนการสอนแบบสะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถ
บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและ
แกป้ัญหาในชีวิตจริง ซึ่งการเรียนโค้ดดิ้งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาการค านวณ  
 การขับเคลื่อนการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ และสะเต็มศึกษา ครูเป็นหัวใจส าคัญ จากการเริ่มใช้
หลักสูตรดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูลจากการส ารวจ พบว่า ครูทุกระดับชั้นส่วนใหญ่สอนวิชาวิทยาการค านวณไม่
ครบทุกเนื้อหา เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  และแนวทางในการจัดการเรียนรู้สาระ
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) อีกท้ังมีความต้องการในการพัฒนาความรู้ในด้านนี้ ดังนั้น หากจะขับเคลื่อนการเตรียมคน
ไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ให้มีทักษะแห่งอนาคตในโลกดิจิทัล โดยใช้วิทยาการค านวณ และสะเต็มศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนการศึกษา เพ่ือด าเนินโครงการร่วมกันในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็น
ผู้น าทางการศึกษาวิทยาการค านวณ และสะเต็มศึกษา การพัฒนาครูให้มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ และสะเต็มศึกษา และการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการบริหารจัดการ
นิเทศติดตาม และส่งเสริมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ และสะเต็มศึกษา ในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยยกระดับการศึกษาของประเทศ และพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ด ารงชีวิต
อยู่ได้อย่างมีคุณภาพในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้ก าหนดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการค านวณ และสะเต็มศึกษา เพื่อตอบสนองนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน
วิทยาการค านวณ และสะเต็มศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสูตรวิทยาการค านวณ เป็นวิชาบังคับ 
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือให้เด็กมีความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริงหรือพัฒนา
นวัตกรรม 
  2.2  วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการค านวณ และสะเต็มศึกษา 
   2. เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ และสะเต็มศึกษา 
   3. เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการฯ  
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   4. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สูงขึ้น  2.3  
เป้าหมาย 
    2.3.1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 117 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวม 
117 คน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ และ  สะเต็มศึกษา และน าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้  

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

    1) ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สูงขึ้น 

    3) รูปแบบวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ 
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

    1) ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ และสะเต็มศึกษาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
    2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สูงขึ้น 
    3) โรงเรียนมีรูปแบบวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

    1) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ และสะเต็มศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 
    2) ร้อยละ 70 ของผู้ เรียนของโรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สูงขึ้น 
    3) ร้อยละ 70 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ และสะเต็มศึกษา 

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
    1) ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ และสะเต็มศึกษาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในระดับดี 
    2) ผู้เรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่สูงขึ้น 
   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความตระหนักในความส าคัญของการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ และสะเต็มศึกษา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  2.6.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส าหรับให้สถานศึกษาน าไปใช้ในการด าเนินงาน 

  2.6.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สูงขึ้น 
 2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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  2.7.2 ผู้เรียน 
  2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 65,000 บาท 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

๑ กิจกรรมที่ 1  
จัดท าโครงการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

     

รวม      
2 กิจกรรมที่ 2  

ประชุมเตรียมการจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

     

- (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 x 10 
คน x 2 มื้อ) 

  
600 

   
 

- (ค่าอาหารกลางวัน 70 x 10 คน x 1 
มื้อ) 

  
700 

   

รวม  1,300   1,300 
3 กิจกรรมที่ 3 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
     

- ค่าตอบแทนวิทยากรหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ (2 คน x 
600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 วัน) 

  
 

14,400 

   

- (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท 
x 130 คน x 4 มื้อ) 

  
15,600 

   

- (ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท x 130 
คน x 2 มื้อ) 

  
18,200 

   

- ค่าเอกสารประกอบการอบรม (100 
บาท X 130 คน) 

  
13,000 

   

รวม  61,200   61,200 
4 กิจกรรมที่ 4 

ประชุมติดตามผลและเก็บข้อมูล สรุป 
และรายงานผลการจัดการอบรม 

     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 บาท 
x 10 คน x 2 มื้อ) 

   
600 
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- ค่าอาหารกลางวัน (70 บาท x 10 คน 
x 1 มื้อ)  

   
700 

  

- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน (5 
เล่ม x 240 บาท) 

   
1,200 

  

รวม - - 2,500 - 2,500 
รวมทั้งสิ้น - 62,500 2,500 - 65,000 
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โครงการ “พัฒนาด้านการวัดผลและประเมินผลสถานศึกษา” 
แผนงานโครงการ พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองส านักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2  กรม คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ - นามสกุล......นางสาว อ าไพพร  นาคแก้ว  โทรศัพท์.. 0954392423 
โทรสาร      -          E-mail address  ampaipor@gmail.com  
นโยบายของ สพป.นธ.2   
         ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ    
         เป้าประสงค์รวม  3.  การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน  
               4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
   1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

                (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
           (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
               -  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
                              -  ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        แผนย่อย 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
                           เป้าหมายแผนย่อยคนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
                           องค์ประกอบของแผน  การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
                           ปัจจัย  การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา 
                           แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา 
รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและ
วิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์             การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 
                          เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาการเรียนรู้ 

 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ที่ท่านเลือก คนไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมารตฐานสากลเพ่ิมข้ึน  มีทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 สามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัว  สื่อกสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนมี
นิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ คน
ไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปด้าน  ด้านการศึกษา 
      -  เป้าหมายรวม  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

- เรื่องและประเด็นการปฏิรูป.  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) เป้าหมายรวมที่  คนไทยมีลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
  2) ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การสเริมสร้างและพัฒนาสักยภาพทุนมนุษย์ 
  (2.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัย มีทักษะความรู้ และ
ความสามารถเพ่ิมขึ้น 
  (2.2) แนวทางการพัฒนาที่  2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
  (2.3) แนวทางการพัฒนาที่  พัฒนาเด็กวัยเรียนวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานมีการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
  
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

    การวัดผลและประเมินผล มีความจ าเป็นและมีประโยชน์ต่อผู้เรียนมาก แต่ที่ผ่านมาการวัดผล
ประเมินผลในระดับชั้นเรียน ส่วนใหญ่นักเรียนจะได้คะแนนมาก แต่เมื่อท าการทดสอบระดับชาตินักเรียนได้คะแนน
น้อย ทั้งนี้เนื่องจากข้อสอบในระดับชั้นเรียนมักจะไม่ครอบคลุมมาตรฐานตัวชี้วัด และมีความง่ายกว่าข้อส อบ
ระดับชาติ ซึ่งสอดคล้องกับ บุญชม ศรีสะอาด (2540) และ เยาวดี วิบูลย์ศรี (2540) ที่พบว่าความคลาดเคลื่อนที่
เกิดขึ้นจากการวัดผลส่วนหนึ่ง เกิดจากเครื่องมือที่ใช้วัดขาดความสมบูรณ์ ( imperfect Measuring Instrument) 
เช่น เครื่องมือไม่มีความเที่ยงตรงในการวัดไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด หรือไม่ครอบคลุมพฤติกรรมทางการศึกษาที่
ประสงค์จะวัด โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น ไม่ครบสาระ การที่จะสร้างข้อสอบให้มีคุณภาพนั้น
นับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีภาระในการจัดการเรียนการสอนหลายขั้นเรียน หลายวิชาส านักทดสอบ
ทางการศึกษา (2561) ได้รายงานผลการติดตามและตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบที่ใช้ในการวัดและประเมินผลใน
ชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน        (O-NET) ในระดับต่ า การจัดท าแบบทดสอบยังไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ ครู
ไม่สามารถสร้างข้อสอบที่มีคุณภาพได้ ข้อสอบบางส่วนวัดไม่ตรงมาตรฐานตัวชี้วัด ข้อสอบส่วนใหญ่วัดพฤติกรรม
ระดับเข้าใจมากที่สุด รองลงมาวัดพฤติกรรมระดับความจ า ขาดงบประมาณสนับสนุนการสร้างข้อสอบ และจัดท า
คลังข้อสอบไม่มีสถานที่และอุปกรณ์จัดท าคลังข้อสอบ ขาดผู้เชี่ยวชาญ ครูไม่เพียงพอ มีภาระงานในหน้าที่
นอกเหนือจากการสอนมาก ส่งผลให้การจัดท าข้อสอบที่มีคุณภาพเป็นไปได้ยากในกระบวนการสร้างข้อสอบ การ
วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือให้ได้ข้อสอบที่ดีเก็บไว้ใช้งานนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากส าหรับครู-อาจารย์ โดยทั่วไปมักเสียเวลาใน
การสร้าง การจัดเก็บและการน าข้อสอบออกมาใช้งาน โดยต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทุกครั้งและมักไม่มีโอกาสพัฒนา
ให้ดีขึ้นได้อย่างชัดเจน การมีระบบคลังข้อสอบที่ดีสามารถเอ้ืออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนเกี่ยวกับ
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ข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดเก็บและสะสมข้อสอบได้สะดวก สามารถน าข้อสอบออกมาไปใช้งาน
วัดผลการเรียนการสอนตามจุดมุ่งหมายในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและตรงเป้าหมาย และได้แบบทดสอบที่มี
คุณภาพ การพัฒนาคุณภาพข้อสอบเป็นระบบ ท าได้ง่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการการเรียนการสอน ครูมี
เวลาที่จะสร้างสรรค์คุณภาพด้านการเรียนการสอนได้มากยิ่งขึ้น จากปัญหาเรื่องการวัดผลและประเมินผลของ
โรงเรียนยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้เนื่องจากขาดเครื่องมือวัดที่เป็นมาตฐาน และความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารการพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อสอบ
มาตรฐานไว้บนระบบออนไลน์ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด ให้ครูผู้สอนสามารถเข้าถึงข้อสอบได้
สะดวก สามารถน าไปใช้ในการวัดผลระเมินผลในห้องเรียนได้ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางการจัดท าข้อสอบคู่ขนานตาม
มาตรฐานตัวขี้วัด นอกจากนี้ระบบการสอบออนไลน์ยังช่วยให้นักเรียนได้ฝึกท าข้อสอบตรงตามมาตฐานตัวชีวัด 
สามารถฝึกสอบได้ทุกที่ทุกเวลา ทราบผลการสอบทันที สามารถท าการสอบได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง และครูผู้สอน
สามารถติดตามคะแนนของนักเรียนเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและให้การช่วยเหลือนักเรียนเป็น
รายบุคคล สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนได้ฝึกการเรียนรู้ และรู้จักประเมินตนเอง อันจะ
ส่งผลท าให้การเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และฉบับปรับปรุง 2560 สูงขึ้น พร้อมทั้งส่งผลให้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สูงขึ้นตามเป้า             ที่วางไว้ จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญจึงจัดท า
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดผลและประเมินผล และด าเนินการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ 
2.2  วัตถุประสงค์ 
  2.2.1  ผู้บริหารสถานศึกษา และครู มีความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผล เรื่องการประเมินสภาพ
จริงและการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
  2.2.2  ครูมีทักษะในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
  2.2.3  ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET, NT โรงเรียนในสังกัดเพ่ิมข้ึน  
  2.2.4 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดให้สูงขึ้น 
  2.2.5  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรสถานศึกษา เกี่ยวกับงานวัดผล  
  2.2.6 เขตพ้ืนที่มีระบบคลังข้อสอบเพ่ือการพัฒนานักเรียนในสังกัดตามมาตรฐานตัวชี้วัด  
2.3  เป้าหมาย 
  2.3.1 โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส าพป.นราธิวาส เขต 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2563  
  2.3.2 โรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
  2.3.3 ครูผู้สอนมีแบะประเมินสภาพจริงที่มีคุณภาพ 
  2.3.4 ครูมีคลังข้อสอบในการวัดประเมินผลตามความต้องการตามมารตฐานตัวชี้วัด 
 
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   1.โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2653 
   2. โรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ 
   3. ครูผู้สอนมีแบบประเมินสภาพจริงที่มีคุณภาพ 



 

 

 

 

118 

   4. ครูมีคลังข้อสอบในการวัดประเมินผลตามความต้องการตามมารตฐานตัวชี้วัด 
 2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
     1. ผู้บริหารสถานศึกษา และครู มีความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผล  
เรื่องการประเมินสภาพจริงช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 

    2  ครูมีทักษะในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดพร้อมน าข้อสอบจากระบบ
คลังข้อสอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ไปใช้อย่างมีคุณภาพ 

    3  ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET, NT ของโรงเรียนในสังกัดเพ่ิมข้ึน 
     4  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดให้สูงขึ้น 

  5  ส  ำนกังำนเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีคลังข้อสอบออนไลน์พร้อมให้บริการแก่
สถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
  6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประเมินผู้เรียนโดยการใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางแก่นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565 
 
2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
  2.5.1   เชิงปริมาณ 
  1.โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2563 
  2. โรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
  2.5.2  เชิงคุณภาพ 
  1. ครูผู้สอนมีแบบประเมินสภาพจริงที่มีคุณภาพ 
  2. ครูมีคลังข้อสอบในการวัดประเมินผลตามความต้องการตามมารตฐานตัวชี้วัด 
  3. ครูและผู้ที่เก่ียวข้อง ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และน าผลการวัดและ ประเมินผล
ไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
  4. สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้อง และมีคุณภาพ 
  5. ส านักงานเขตพ้ืนที่มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ ของสถานศึกษา   
2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1. โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สูงขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 2 
  2.6.2. โรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
  2.6.3. ครูผู้สอนมีแบบประเมินสภาพจริงที่มีคุณภาพ 
  2.6.4. ครูมีคลังข้อสอบในการวัดประเมินผลตามความต้องการตามมารตฐานตัวชี้วัด 

2.6.5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และมี
ข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน  

          
2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 ครูผู้สอนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 
  2.7.2 นักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 2   
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 2.8  ระยะเวลาด าเนินโครงการ 01 ธันวาคม 2564 – 01 กันยายน 2565 
 

        2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  45,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูผู้สอนเรื่องการวัดและ
ประเมินผลสภาพจริง (อบรมออนไลน์) 
พัฒนาครูจ านวน 600  คน ระยะเวลา 3 วัน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15x30x6=2,700 
-ค่าอาหารกลางวัน 15x70x3=3,150 
-ค่าวิทยากร 18 ชั่วโมง 18x600=10,800  
-ค่าเอกสารการอบรม 240= 3,350 

 20,000 
 

 

  20,000 

กิจกรรมที่ 2 การจัดท าระเบียบการวัดและ
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
 3.1 เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
 3.2 เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภท
ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 3.3 เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพ
จริง 
 3.4 เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 
 3.5 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
ความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และการ
เขียนสื่อความช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 
คณะท างานร่วมสร้างเครื่องมือ จ านวน 30  คน 
ระยะเวลา 3 วัน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30x30x6=5,400 
-ค่าอาหารกลางวัน 30x70x3=6,300 
-ค่าเอกสารการอบรม 120 ชุด = 3,300 

  15,000  15,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่ 3 การจัดท าและการน าคลังข้อสอบไป
ใช้ประเมินผู้เรียนพร้อมจัดท าด้วยข้อสอบ
มาตรฐานกลางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
คณะท างานร่วมสร้างชุดข้อสอบมาตรฐานกลาง 
สพป.นราธิวาสเขต 2 ระดับชั้น ป.1-ม.3 ชั้นละ  
5 คน รวมจ านวน 45  คน ระยะเวลา 2 วัน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 36x30x4=4,320 
-ค่าอาหารกลางวัน 36x70x2=5,040 
-ค่ากระดาษจัดท าร่างชุดข้อสอบ = 640 

  10,000  10,000 

รวม  20,000 25,000  45,000 
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โครงการ “คณิตคิดสรา้งสรรค์” 
แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวอ าไพพร  นาคแก้ว            โทรศัพท์ 09๕-๔๓๙๒๔๒๓ 
โทรสาร.................................................................................  E-mail ampaipor@gmail.com 

แผนงานโครงการ พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองส านักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2  กรม คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ - นามสกุล......นางสาว อ าไพพร  นาคแก้ว  โทรศัพท์.. 0954392423 
โทรสาร      -          E-mail address  ampaipor@gmail.com  

นโยบายของ สพป.นธ.2   
นโยบายของ สพป.นธ 2  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ 
                                 ศกึษาอย่างยั่งยืน   
            เป้าประสงค์รวม ที ่ 4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มี
ความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
   1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

                (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
           (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
               -  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
                              -  ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        แผนย่อย 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
                           เป้าหมายแผนย่อยคนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
                           องค์ประกอบของแผน  ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
                           ปัจจัย  ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการเรียนรู้ใรศตวรรษท่ี 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศ(ปริมาณ/คุณภาพ) 
                           แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อยผู้สอนยุคใหม่มีทักษะระดับการศึกษารวมถึงการจัดกิจกรรม
เสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหา 
                          เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาการเรียนรู้ 
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 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ที่ท่านเลือก คนไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมารตฐานสากลเพ่ิมข้ึน  มีทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 สามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัว  สื่อกสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนมี
นิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ คน
ไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปด้าน  ด้านการศึกษา 

 
      -  เป้าหมายรวม  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

- เรื่องและประเด็นการปฏิรูป.  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) เป้าหมายรวมที่  คนไทยมีลักษณะเป้นคนไทยที่สมบูรณ์ 
  2) ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การสเริมสร้างและพัฒนาสักยภาพทุนมนุษย์ 
  (2.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัย มีทักษะความรู้ และ
ความสามารถเพ่ิมขึ้น 
  (2.2) แนวทางการพัฒนาที่  2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
  (2.3) แนวทางการพัฒนาที่  พัฒนาเด็กวัยเรียนวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานมีการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
   
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้การ

ฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิด
จากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป้าหมายของ
การจัดการศึกษาจะต้องมุ่งสร้างสรรค์สังคม ให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมและมุ่งสร้าง “คน” หรือ “ผู้เรียน” ซึ่ง
เป็นผลผลิตโดยตรง ให้มีคุณลักษณะ มีศักยภาพ และความสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่ความส าเร็จได้ดังนั้น 
วิธีส าคัญที่จะสามารถสร้างและพัฒนาคน หรือผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะต่าง ๆ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะกระบวนการคิดขั้นสูง เช่น การคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการช่วยพัฒนาความคิดของ
ผู้เรียน ช่วยฝึกให้ ผู้เรียนคิดเป็นขั้นตอนอย่างละเอียดถี่ถ้วน ฝึกการใช้เหตุผลเพ่ือประกอบการตัดสินใจส่งผลให้
กระบวนการคิด และปฏิบัติเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม [ฉบับที่ 2] 2545, 2545) คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (กรมวิชาการ ,2544) คณิตศาสตร์
ช่วยพัฒนาให้แต่ละบุคคลเป็นคนที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองดีช่วยเสริมสร้างความมีเหตุผลเป็นคนช่างคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ มี
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ระบบระเบียบในการคิด มีการวางแผนในการท างาน มีความสามารถในการ ตัดสินใจ มีความรับผิดชอบต่อกิจการสอนที่
ได้รับมอบหมาย (สิริพร ทิพย์คง, 2545) จึงกล่าวได้ว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ (กรมวิชาการ, 2533)  

การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครูควรค านึงถึงความรู้พ้ืนฐานของ
นักเรียน  ควรเลือกใช้รูปแบบของการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ส่วนในการจัดและการประเมินผล ควร
ประเมินอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์และเป้าหมายในการ
เรียนรู้ใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์การท าโครงงาน การสร้างสรรค์ผลงานด้วย
การลงมือปฏิบัติจริง  เป็นต้น เพ่ือพัฒนานักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ (กรม
วิชาการ, 2545) 

ในสภาพปัจจุบันการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนยังไม่ประสบผลส า เร็จตามจุดประสงค์ของ
หลักสูตร ดังจะเห็นได้จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  O-NET, NT ปีที่ผ่าน ๆ มา ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับประเทศ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาในทุกระดับชั้นเรียนต่ ารายวิชาอ่ืน ๆ  สาเหตุที่ท าให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ประสบผลส า เร็จเท่าที่ควรนั้น เนื่องมาจากด้านหลักสูตรซึ่งเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร์เป็นนามธรรมเข้าใจยาก (วีระ แพงวงศ์, 2547) การจัดการเรียนการสอนเน้นเพียงเพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน
การคิดค านวณเป็นหลัก เป็นการสอนที่พิจารณาตัวอย่าง อธิบายและให้ท าแบบฝึกหัด ครูจะเข้มงวดค าตอบเพียง
ค าตอบเดียว ไม่เน้นกระบวนการคิด และความสามารถทางคณิตศาสตร์  เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา การคิด
อย่างมีเหตุผลและแสดงความคิดออกมาอย่างมีระบบ การการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นต้น  (ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541) ครูควรจะต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้ เหมาะกับวัยของผู้เรียนและเนื้อหา 
ซึ่งจะต้องมีการใช้สื่อการเรียนรู้และวิธีการที่หลากหลาย ให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย
ตนเอง เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ (ชัยฤทธิ์, 2545) 

การคิดทางคณิตศาสตร์ในประเทศไทย เป็นสิ่งที่ถูกเน้นในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ซึ่งใน
ช่วงแรกหลักสูตรการศึกษาของไทย ยังไม่สามารถที่จะนิยามการคิดทางคณิตศาสตร์ได้อย่างชัดเจน แนวคิดทั่วไปของ
การคิดทางคณิตศาสตร์ถูกเชื่อมโยงเข้ากับความสามารถในการค านวณ การคิดค านวณในใจ การท่องจ า กฎ สูตร และ
ทฤษฎี (Loipha & Inprasitha,2006) จึงท าให้ครูคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้
เนื้อหาคณิตศาสตร์โดยการท่องจ า กฎ สูตร หรือทฤษฎีเท่านั้น ซึ่งวัฒนธรรมการสอนแบบไทยดังกล่าว พบว่า บทบาท
ของครูที่แสดงออกมาในชั้นเรียนนั้นจะไปยับยั้งการแสดงออกเกี่ยวกับการคิดทางคณิตศาสตร์อย่างมีอิสระของผู้เรียน 
เพราะวัฒนธรรมการสอนในปัจจุบันครูยังคงให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดเนื้อหาจนลืมให้ความส าคัญกับแนวคิดที่เป็น
ของผู้เรียน ซึ่งแนวคิดของผู้เรียนเป็นตัวสะท้อนให้เห็นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน แต่วัฒนธรรม
การสอนในลักษณะดังกล่าว ท าให้ครูไม่สามารถส่งเสริมแนวคิดของนักเรียนได้ตามศักยภาพของนักเรียน   ที่มีอยู่ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 ) ส่งผลให้การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร แตกต่างจากการที่ผู้เรียนได้คิดแก้ปัญหาด้วยตนเองในแง่มุมที่ตนเองเข้าใจ ( ไมตรีอินทร์
ประสิทธิ์และคณะ , 2544 ) ดังนั้นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้นักเรียนแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นั่นคือการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการหรือกระบวนการคิดของตนเองอย่างสร้างสรรค์  (Creative Thinking) ความคิด
สร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถ
น าไปประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้อง จนน าไปสู่ การคิดค้นและสร้างสิ่งที่แปลกใหม่
หรือรูปแบบความคิดใหม่ นอกจากลักษณะการคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้แล้ว ยังสามารถมองความคิดสร้างสรรค์ในแง่ที่
เป็นกระบวนการคิดมากกว่าเนื้อหาการคิด โดยที่สามารถใช้ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ในมิติที่กว้างขึ้น เช่นการมี
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ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน การเรียน หรือกิจกรรมที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ด้วย อย่าง เช่น การออกแบบ
การสร้างสูตรคณิตศาสตร์  การทดลองทางวิทยาศาสตร์  หรือการการออกแบบการคิดค านวน  การผลิตเนื้อหาเพ่ือสรุป
ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือการเรียนการให้หลากหลายไม่ซ้ าแบบเดิม เป็นต้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะการคิดสร้างสรรค์ใน
เชิงวิชาการ แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่กล่าวนั้นต่างก็อยู่บนพ้ืนฐานของความคิดสร้างสรรค์ 
โดยที่บุคคลสามารถเชื่อมโยงน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดี ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ได้ก าหนดมาตรฐานตัวชี้วัดด้านความคิดสร้างสรรค์ไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีไว้
หลายประการ  ซึ่งความคิดสร้างสรรค์  

การที่คนเราจะมีความคิดสร้างสรรค์ ได้ตามลักษณะที่กล่าวมานั้น ขึ้นอยู่กับศักยภาพการท างาน และการ
พัฒนาของสมอง ซึ่งสมองของคนเรามี 2 ซีก มีการท างานที่แตกต่างกัน สมองซีกซ้าย ท าหน้าที่ในส่วนของการตัดสินใจ 
การใช้เหตุผล สมองซีกขวา ท าหน้าที่ในส่วนของการสร้างสรรค์ แม้สมองจะท างานต่างกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว 
สมองทั้งสองซีก จะท างานเชื่อมโยงไปพร้อมกัน ในแทบทุกกิจกรรมทางการคิด โดยการคิดสลับกันไปมา อย่างเช่น การ
อ่านหนังสือ สมองซีกซ้ายจะท าความเข้าใจ ตัวเลข โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ ขณะเดียวกัน สมองซีกขวาก็จะท า
ความเข้าใจ เกี่ยวกับลีลาการด าเนินเรื่อง อารมณ์ท่ีซ่อนอยู่ในข้อเขียน ดังนั้น เราจึงจ าเป็นต้องพัฒนาสมองทั้งสองซีกไป
พร้อม ๆ กัน ไม่สามารถแยกพัฒนาในแต่ละด้านได้ การค้นพบหน้าที่แตกต่างกันของสมองทั้งสองส่วน ช่วยให้สามารถ
ใช้ประโยชน์จากได้มากขึ้น 

ในการพัฒนาสมองของผู้เรียน ให้ใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ผ่านการจัดการเรียนการสอนนั้น ควรจัดอย่าง
สมดุล ให้มีการพัฒนาสมองทั้งสองซีกไปด้วยกัน ในเวลาเดียวกัน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสมดุลในการคิด และคิดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เอนเอียงไปในหลักการเหตุผล มากเสียจนติดอยู่ในกรอบ ของความคิดแบบเดิม และไม่ใช่การ
คิดด้วยการใช้จินตนาการเพ้อฝันมากเกินไป จนไม่มีความสัมพันธ์กัน ระหว่างความฝัน กับความสมเหตุสมผล ซึ่งจะท า
ให้ไม่สมารถน ามาปฏิบัติให้เป็นจริงได้ ฉะนั้น จะเห็นได้ว่า การคิดสร้างสรรค์ จึงพ่ึงพาทั้งสมองซีกซ้าย และขวาควบคู่กัน
ไป  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของผู้เรียน โดยเน้น
กระบวนการแก้ปัญหาที่มีลักษณะเป็นปัญหาปลายเปิด เป็นสื่อในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และทักษะการคิดของ
ผู้เรียน เป้าหมายของการสอนด้วยวิธีการสอนแบบคิดสร้างสรรค์ คือ มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนเรียนคณิตศาสตร์ด้วยพลังและ
ความสามารถของแต่ละบุคคล โดยมุ่งให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาหรือสร้างและพัฒนาผลงานทางคณิตศาสตร์ และ
กระบวนการเรียนของตนเองอย่างมีคุณภาพ  ครูจึงจ าเป็นที่จะต้องพยายามท าความเข้าใจแนวคิดของผู้เรียนให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะมากได้  เพ่ือเป็นแนวทางให้ครูได้กระตุ้น สนับสนุน และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเองได้เต็มตามศักยภาพ ดังนั้นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในลักษณะดังกล่าวจึงจ าเป็นต้อง
อาศัยแนวคิดเรื่องการปรับปรุงและพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ เพ่ือน าความาคิดสร้าสรรค์ที่ได้น าพาในการส่งเสริมการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ในรูปแบบที่หลากลายมากยิ่งขึ้น     

ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต  2                  
จึงจัดท าโครงการคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ ตามมาตรฐานตัวชี้วัดเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นต่อไป 
 
  2.2  วัตถุประสงค์ 

2.2.1 เพื่อสง่เสรมิและสนบัสนนุใหค้รูผูส้อนคณิตศำสตรไ์ดพ้ฒันำศกัยภำพทำงวชิำกำร รวมทัง้แลกเปลีย่นแนวคดิ  
ประสบกำรณส์ูก่ำรพฒันำสูค่รูมอือำชีพ 

2.2.2 เปิดโอกำสใหค้รูน ำเทคนคิ  และวิธีกำรสอนใหม่ ๆ พฒันำตนเองและผูเ้รยีน 
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2.2.3  เพื่อพฒันำจดักิจกรรมกำรเรยีนกำรสอนในชัน้เรยีนของครูอยำ่งหลำกหลำยสอดคลอ้งกบัทกัษะกำรเรยีนรูใ้น

ศตวรรษที่ 21 และสถำนกำรณก์ำรแพรเ่ชือ้ของโรคไวรสัดโคโรนำ  2019 (โควดิ -19) 
2.2.4 เพื่อพฒันำผูเ้รยีนใหเ้กิดทกัษะกำรคิดวิเครำะหแ์ละคิดสงัเครำะหแ์ละคดิสรำ้งสรรคด์ำ้นคณิตศำสตร ์
2.2.5 เพื่อใหผู้เ้รยีนมีสมรรถนะที่จ ำเป็นดำ้นคณิตศำสตรต์ำมทีส่ถำนศกึษำก ำหนด 

  2.3  เป้าหมาย 
                   1.  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพที่หลากหลาย ตามความต้องการและได้รับการ
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

        2. ครูผู้สอนทุกระดับชั้นจ านวน 117 โรงเรียน ได้รับการพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร์อย่าง
หลากหลายและได้รับการพัฒนาสร้างสรรค์สื่อท ามือ 

3.   ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้ทักษะการสอน
คณิตศาสตร์อย่างหลากหลายและมีคุณภาพสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และสถานการณ์การแพร่
เชื้อของโรคไวรัสดโคโรนา  2019 (โควิด -19) 

4.   ผู้เรียนจาก 117  โรงเรียนร่วมน าเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ 
     5. ผู้เรียนเกิดสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
     6. โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ

มัธยมศึกษาปีที่ 3 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

    1)  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพที่หลากหลาย ตามความต้องการ
และได้รับการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
    2)  ครูผู้สอนทุกระดับชั้นจ านวน 117 โรงเรียน ได้รับการพัฒนากระบวนการสอน
คณิตศาสตร์อย่างหลากหลาย  
    3)  ผู้เรียนจาก 117  โรงเรียนร่วมน าเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรคค์ณิตศาสตร์  
 2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
                           1)  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้ทักษะการสอน

คณิตศาสตร์อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ  
      2)  ผู้เรียนเกิดสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ตามท่ีก าหนดในหลักสูตร  
      3)  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2563        
 2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

    2.5.1   เชิงปริมาณ 
      1)  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพที่หลากหลาย ตามความต้องการ

และได้รับการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
      2)  ครูผู้สอนทุกระดับชั้นจ านวน 117 โรงเรียน ได้รับการพัฒนากระบวนการสอน

คณิตศาสตร์อย่างหลากหลายสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสถานการณ์การแพร่เชื้อ
ของโรคไวรัสดโคโรนา  2019 (โควิด -19) 
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3) ผู้เรียนจาก 117  โรงเรียนร่วมน าเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรคค์ณิตศาสตร์ 
     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
      1)  โรงเรียนทุกโรงในเขตพ้ืนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2563  
      2)  โรงเรียนทุกโรงในเขตพ้ืนที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้   
      3)  นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์  

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ครูผู้สอนและนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกโรงเรียนมีความรู้ และมีทักษะทางคณิตศาสตร์สู่

ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 มีครูและนักเรียนที่ผ่านการจัดกิจกรรม

เพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี 
3. โรงเรียนในเขตพ้ืนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์การประเมิน คุณภาพภายนอก

ของสถานศึกษาอยู่ระดับดีขึ้นไป และมีพัฒนาการดีขึ้น  
   4. ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในเขตพ้ืนที่ได้รับการ พัฒนาให้สามารถใช้

กระบวนการและทักษะทางคณิตศาสตร์มีคุณภาพสูงขึ้น 
      2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 .ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
  2.7.2 ผู้บริหารโรงเรียน 117  โรงเรียน 
            2.7.3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาสเขต 2 
  2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ มกราคม – กันยายน 2565 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ ………65,000….บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
พัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน702 คน 
จ านวน 3 วัน วิทยากร 14 คน 
ศึกษานิเทศก์ 11 คน รวม 743 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คน   
  30X25X6 
- ค่าอาหารกลางวัน 25 คน 70X25X3 
- ค่าวิทยากร 18ชั่วโมง ๆละ 600 บาท 

  
 
 
 
 
 
 
 

4,500 
5,250 

10,800 

   
 
 
 
 
 
 
 

4,500 
5,250 

10,800 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 20,550 - - 20,550 
2. การสร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์ สื่อ
ท ามือแก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์117 คน 
วิทยากร 7 คน ศึกษานิเทศก์ 11 คน  
รวม 135 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  30X135X4 
- ค่าอาหารกลางวัน 70X135X2 
- ค่าวิทยากร 12 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
-ค่ากระดาษ และหมึกปริ้น 

  
 
 
 
 

16,200 
18,900 
7,200 
2,150 

   
 
 
 
 

16,200 
18,900 
7,200 
2,150 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 44,450 - - 44,450 
3. การน าข้อสอบจากคลังข้อสอบไปใช้สู่
ชั้นเรียนให้เกิดคุณภาพให้แก่ครุผู้สอน
คณิตศาสตร์ 117 โรงเรียน (ตามความ
สนใจ) ไม่มีงบประมาณในการ
ด าเนินการพัฒนา 

     

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - - 
4.การประกวดสื่อการสอนคณิตศาสตร์
ช่วงสถานการณ์ COVIC -19 
โล่รางวัล5 รางวัล  รางวลัละ 1,000 
บาท 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

5,000 

 
 

- 

 
 

5,000 

รวมกิจกรรมที่ 4 - - 5,000 - 5,000 
รวม - 70,000 - - 70,000 
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โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มส าหรับการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยี 
 
แผนงาน   พื้นฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพมนุษย์ 
นโยบายของ   สพป.นธ.2   
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพและคุณภาพให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
เป้าประสงค์รวม  3  การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน   
      4  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ 
                              จรรยาบรรณตามมาตรฐาน วิชาชพี 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางพาขวัญ  จันทร์แก้วแร่     โทรศัพท์ 089-1455663 
โทรสาร.................................................................................  E-mail pakwan.j@ obec.moe.go.th 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              
             1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)  ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          (1) เป้าหมาย  
   1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
   1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
         (2) ประเด็นยุทธศาสตร์   
   2.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
   2.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   2.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑   
  2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   2.5 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย     

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

    แผนย่อย12.1 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
                           เป้าหมายแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
                           องค์ประกอบของแผน ผู้สอน (ครู/อาจารย์)  
                           ปัจจัย ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศ  
                           แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย เปลี่ยนโฉมบทบทครู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
                        เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 
 3.  เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึนมีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
 ความสอดคล้องกับนโยบาย 
                    1.  มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
                    2.  พัฒนาแฟลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
              2.1  หลักการและเหตุผล 
                           ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและจุดเน้น โดยให้ความส าคัญกับประเด็น
คุณภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งการสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี คือการพัฒนา
ประเทศที่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการ
รวบรวมและแปลงข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย
และสะดวก โดยทุกคนมีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้เห็นถึงความส าคัญดังกล่าวจึงมี
แนวคิดท่ีจะส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาดิจิทัลแฟลตฟอร์มส าหรับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี โดยสร้างองค์ความรู้ใน
ระดับสถานศึกษา ตลอดจนพัฒนาเพื่อให้เกิดการบริการ Digital Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนดและส่งเสริม
การผลิตสื่อ คลังสื่อสาระออนไลน์ เพื่อการศึกษาเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะด้านการผลิตสื่อออนไลน์ 
เพ่ือให้เกิดการต่อยอดการผลิตสื่อการเรียนรู้ทั้งในระบบ และนอกระบบการศึกษาและขับเคลื่อนการน าแฟตฟอร์มเพ่ือ
การศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศที่พัฒนาโดยกระทรวงศึกษาธิการ ให้โรงเรียนในสังกัดใช้จัดการเรียนการสอนให้เกิดสูงสุดต่อ
ผู้เรียน 
              2.2  วัตถุประสงค์ 
                     1.เพ่ือส่งเสริมการสอนพัฒนาดิจิทัลแฟลตฟอร์มส าหรับรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ความสามารถใน
ระดับสถานศึกษา  
                     2. เพ่ือส่งเสริมผลิตสื่อ และคลังสื่อสาระออนไลน์ content obec center เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ ใน
ระดับโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                      3. เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถน าดิจิทัลแฟลตฟอร์มมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
                       4. เพ่ือขับเคลื่อนการน าแฟลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ Digital Education 
Excellence 
              2.3 เป้าหมายเชิงผลผลิต 
                   1. สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาดิจิทัลแฟลตฟอร์มส าหรับรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ความสามารถ
ให้กับโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน 
                   2. ส่งเสริมให้ครู/โรงเรียนผลิตสื่อและคลังสื่อออนไลน์ content obec center เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ 
ทุกโรงเรียน  
                   3. ครูนักเรียนในสังกัดทุกคนใช้แฟลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ Digital Education 
Excellence platform เป็นแฟลตฟอร์ในการจัดการเรียนการสอน 
 
       2.4 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์  
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                   1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถน าดิจิทัลแฟลตฟอร์มมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
                   2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีคลังสื่อออนไลน์ content obec 
center ที่พัฒนาการสื่อโดยกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
                   3. ครู นักเรียนในสังกัดทุกคนใช้แฟลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ Digital Education 
Excellence Platform เป็นแฟลตฟอร์มในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
   เชิงปริมาณ 

                   1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา น าดิจิทัลแฟลตฟอร์มมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
                   2. คร/ูโรงเรียน ผลิตสื่อ และคลังสื่อสาระออนไลน์ content obec center เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ทุก
โรงเรียน 
                   3. โรงเรียนในสังกัดทุกคนใช้แฟลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ Digital Education 
Excellence Platform เป็นแฟลตฟอร์มในการจัดการเรียนการสอน 
  เชิงคุณภาพ 

1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถน าดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคลังสื่อสาระออนไลน์(แหล่งเรียนรู้ออนไลน์)ท่ีพัฒนาสื่อโดย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้อง มีลิขสิทธิ์ และมีประสิทธิภาพ 

3. ครู นักเรียนในสังกัดทุกคนใช้แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ Digital Education 
Excellence Platform เป็นแพลตฟอร์มในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6 กลุ่มเป้หมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์     
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จ านวน 154 คน 
2.7 พื้นที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 อ าเภอ สุไหงโกลก 
 
2.8 กิจกรรม / วิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. แต่งตั้ง และประชุมคณะท างาน สร้างความ
ตระหนัก และก าหนดรูปแบบแนวทางในการ
พัฒนาดิจิทัล แพลตฟอร์มในระดับสถานศึกษา 
 

ธันวาคม 
2564 

น.ส. พาขวัญ จันทร์แก้ว
แร่ 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการรการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน และการน าสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ใน รูปแบบดิจิทัล 

มกราคม 
2565 
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3. นิเทศ ติดตาม ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ 
ศึกษา ในการน าดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้ในการ 
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

มกราคม
กันยายน 
2565 

 

   
2.9 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
      จากแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณวงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   
      40,280 บาท   (ถ่ัวจ่ายทุกรายการ) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. 1.แต่งตั้งกรรมการ และประชุม
คณะท างาน สร้างความตระหนัก และก าหนด
รูปแบบแนวทางในการพัฒนาดิจิทัล 
แพลตฟอร์มในระดับสถานศึกษา 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
30x1x18 
ค่าอาหารกลางวัน 
70x1x18 

-  
 
 
 

540 
 

1,260 
 

  

 

2. 2.อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน และการน าสื่อไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ใน รูปแบบดิจิทัล 
รุ่นที่ 1 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
มื้อละ30 บาท 2 มื้อ 77 คน  
(30x2x77) 
ค่าอาหารกลางวัน 
มื้อละ70 บาท 2 มื้อ 77 คน 
 
รุ่นที่ 2 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
มื้อละ30 บาท 2 มื้อ 77 คน  
(30x2x77) 
ค่าอาหารกลางวัน 
มื้อละ70 บาท 2 มื้อ 77 คน 
 
 

  
 
 
 
 
 

4,620 
 

10,780 
 
 
 

4,620 
 

10,780 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

30,800 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

3. เอกสารประกอบการอบรม สี 117 x 40  4,680   4,680 

4.นิเทศ ติดตาม ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการ ศึกษา ในการน าดิจิทัลแพลตฟอร์ม
มาใช้ในการ จัดการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการ 

     

5.จัดท าเครื่องมือการประเมินและคัดเลือกฯ 
ด าเนินการคัดเลือก best ในการขับเคลื่อน
การน าแพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอน 
- สรุปผลการคัดเลือก ประกาศผลการ
คัดเลือกสถานศึกษา มอบโล่เกียรติคุณและ
เกียรติบัตร 

   3,000 3,000 

รวม  37,280  3,000 40,280 

 
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

3.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา น าดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการ ได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน  

3.2 ครู/โรงเรียน ผลิตสื่อ และมีคลังสื่อสาระออนไลน์ เพื่อการศึกษาเรียนรู้  
  3.3 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีรูปแบบ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการโดยที่จัดเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนเกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

3.4 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนใช้แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ Digital Education 
Excellence Platform เป็นแพลตฟอร์มในการจัดการเรียนการสอน 
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โครงการ “การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม” 
แผนงานโครงการ  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน ผลผลิต : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และการพัฒนาสมรรถภาพ กิจกรรมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

หน่วยงานรับผิดชอบ กองส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล  นางรดา  ธรรมพูนพิสัย  โทรศัพท์ 089-9751144 
โทรสาร.073-530790  E-mail snrada@gmail.com 
นโยบายของ สพป.นธ.2   
         ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภาคบังคับ 
         เป้าประสงค์รวมที่ 5 ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเหมาะสมจนจบ
หลักสูตรตามเวลาที่ก าหนด 
    ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
  1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1) ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
              (1) เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
       (2)  ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
                   - การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท                               
              (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ การศึกษา
แก่สถานศึกษาในสังกัด เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  

                    2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
      เป้าหมาย  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน ร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
                        แผนย่อย แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน วัยรุ่น   
             เป้าหมายแผนย่อย  วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการปรับตัว การสื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล ตลอดชีวิตดีขึ้น  
   องค์ประกอบของแผน  ผู้ถ่ายทอดความรู้ 

 ปัจจัย ความรู้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่าความแตกต่างของแต่ละบุคคล      
                  แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษ   ที่ 21 
โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน  

mailto:snrada@gmail.com
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                  เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการ
พัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

                        อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ที่ท่านเลือก 
                        การจัดการเรียนรวม เป็นการจัดการศึกษาให้นักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษทางการศึกษาทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกับ
เด็กปกติทั่วไป ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงต้องมีความรู้เรื่องการคัดกรองเด็กพิการในวัยเรียน(เด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ) เพื่อการคัดแยกเบื้องต้น โดยได้รับการนิเทศ ติดดามการด าเนินการจากส านักงานเขตพ้ืนที่และเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 
   อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ที่ท่านเลือก 
   เด็กพิการในวัยเรียน วัยรุ่น รักการเรียนรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว การสื่อสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล ตลอดชีวิตดีขึ้น    
  1.2  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2)  
      1) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
      เป้าหมายรวม  ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
                        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
   ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย เด็กพิการในวัยเรียน วัยรุ่น      รักการ
เรียนรู้ มีความสามรถในการแก้ปัญหา ปรับตัว การสื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล ตลอดชีวิตดีขึ้น 
                 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

  

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ทางการ ศึกษา ต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551ซึ่งก าหนดให้ผู้สอนจะต้องประเมินนักเรียนใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่การประเมินผล การเรียนรู้ตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยก าหนดตัวชี้วัดของมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไว้ ให้เป็น
เป้าหมาย เพ่ือการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นการก าหนดมาตรฐานส าหรับเด็กปกติทั่วไปยังไม่เหมาะกับนักเรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาที่เรียนรวมอยู่ด้วย ปัญหาที่พบได้แก่ความไม่ยืดหยุ่นของมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การวัดและประเมินผล ยังไม่สอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพ ของนักเรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา  
 เพ่ือให้สถานศึกษามีการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ทางการศึกษา เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีผลการประเมินตรงตามสภาพความรู้ความสามารถท่ีแท้จริง 
ตามศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สถานศึกษาจึงควรก าหนดหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจการวัดและประเมินผล การ
เรียนรู้ที่สอดคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 1. สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็น พิเศษทางการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 2. การวัดและการ
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ประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินระดับ
ความสามารถและความต้องการจ าเป็นพิเศษ ปรับปรุงพัฒนานักเรียน และตัดสิน ผลการเรียน 3. การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา ควรอยู่บน พ้ืนฐานที่สอดคล้องและ
ตอบสนองกับความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของนักเรียน โดยใช้แผนการจัด การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
เป็นเครื่องมือในการด าเนินการ เชื่อมโยงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 รวมทั้งประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องด าเนินการ ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับสภาพปัญหาความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาและศักยภาพของนักเรียน โดย
การส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงกิจกรรมหรือรูปแบบวิธีการวัดและประเมินผล มีแนวทาง ดังนี้ 4.1. การ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้านการน าเสนอ เป็นการช่วยเหลือให้นักเรียนที่มีความ ต้องการจ าเป็นพิเศษทาง
การศึกษา ได้เรียนรู้เนื้อหาและทักษะต่างๆ รวมทั้งการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่เหมาะสม กับสภาพปัญหาความ
พิการหรือบกพร่อง 4.2. การช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้านการตอบสนอง เป็นการให้นักเรียนที่มีความต้องการ 
จ าเป็นพิเศษทางการศึกษา ได้ตอบสนองหรือแสดงออกในรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาความพิการหรือ 
บกพร่อง 4.3. การช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้านการจัดสภาพแวดล้อม เป็นการปรับสภาพแวดล้อม สถานที่ 
รวมทั้งรูปแบบของการสอบหรือการท างานที่ได้รับมอบหมายที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาความพิการหรือ 
       2.2  วัตถุประสงค์ 
     2.2.1 เพ่ือจัดท าแนวทางการวัด ประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  
 2.2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตามการน าแนวทางการวัด ประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ไปใช้ 
  2.3  เป้าหมาย 
 2.3.1 โรงเรียนจัดการเรียนรวม จ านวน  80   โรง           
              2.3.2 ครูผูส้อน/ครูวิชาการ/ บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวม จ านวน 20 คน  

       2.3.3 คณะท างาน / จ านวน 5 คน 
  2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

       2.4.1 ผลผลิต (Output) 
4) โรงเรียนจัดการเรียนรวม 80 โรง มีแนวทางการวัดและประเมินผลเด็กพิการ(เด็กท่ีมีความต้องการ

พิเศษ)  
5) โรงเรียนจัดการเรียนรวมจ านวน 80 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดท าและการน าแนว

ทางการวัดและประเมินผลเด็กพิการ(เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ)  
                2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

1. โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมมีแนวทางการวัด ประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
2. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการวัด ประเมินผลการจัดการศึกษา บนพ้ืนฐานที่สอดคล้องและ
ตอบสนองกับความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของนักเรียน โดยใช้แผนการจัด การศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) เป็นเครื่องมือในการด าเนินการ 

            2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

    2.5.1 เชิงปริมาณ 
3) ร้อยละ80 ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวม มีแนวทางการวัด ประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับเด็ก

ที่มีความต้องการพิเศษ 
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4) ร้อยละ80 ของครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจัดการเรียนรวม มีแนวทางการวัด 
ประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

2.5.2 เชิงคุณภาพ 
                 ครู บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจัดการเรียนรวม มี และใช้ แนวทางการวัด ประเมินผลการเรียนรู้
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ บนพื้นฐานการก าหนดการเรียนรู้ตามแผน IEP 
  2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      2.6.1 ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจัดการเรียนรวม มีแนวทางการวัด ประเมินผลการเรียนรู้
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 2.6.2 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการวัดประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตามที่ระบุ
ไว้ในแผน IEP  
            2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้รับผลประโยชน์  
               2.7.1 โรงเรียนจัดการเรียนรวม จ านวน  80   โรง 
               2.7.2 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จ านวน 1,030  คน        
            2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565  

    2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 17,250 บาท 

   แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ธันวาคม - - - - 

2. ประชุมคณะท างาน เพ่ือจัดท า
แนวทางการวัด ประเมินผลการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     
(25 คน×30 บาท×2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(25 คน×70 บาท×1 มื้อ) 
 

 
 
 

1, 500  
 

1, 750 

 
 
 
- 
 

- 

 
 
 
- 
 

- 

 
 
 
- 
 

- 

  
 
 

1, 500 
 

1, 750 

3. ปฏิบัติการจัดท า แนวทางการ
วัด ประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     
(25 คน×30 บาท×8 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(25 คน×70 บาท×4 มื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 

มกราคม 
 
 

6, 000 
7, 000 

 
 
 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

    - 
         -    

              - 

 
 
 
 

6, 000 
7, 000 
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   แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

4. นิเทศ ติดตาม การจัดท าแนว
ทางการวัด ประเมินผลการเรียนรู้
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

 
 

 

 มีนาคม 
1,000 

  
 

รวม 3,250 13,000 1,000 - 17,250 

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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โครงการ  การบริหารจัดการกลุ่มนโยบายและแผน 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายสพป.นธ. 2 กลยุทธ์ที่ 6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีใน 
                               การบริหารจัดการศึกษา  
เป้าประสงค์รวม    ที่ 8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา แลเครือข่ายบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
                               จากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
นโยบาย สพฐ.   
กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.  น.ส.อรสา  อาลี 
                             2.  นางณัฐชยา    ทองรมย์ 
                             3.  นางไอณี   ก าปงซัน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม   –  มีนาคม  2564 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...............................................(หลกั)................................................. 

     (1) เป้าหมาย...................................................................................................................... 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์....................................................................................... ............... 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ............................................................. .......... 

 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างไรบ้าง) 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)................................................... (ถ้ามี) 
(1) เป้าหมาย .................................................................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์..................................................................................................... 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ..................................................................... 
............................................................................................................................. ...................... 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างไรบ้าง)  

 
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .............................(หลัก)............................... 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่.................................................................................. ......................... 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………………...……………..……… 

............................................................................................................................  
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 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บท
ฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือ
ร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................................................................................... 
 แนวทางการพัฒนา ………………………………………………………………………..……….. 
 เป้าหมายของแผนย่อย……………………………………………………………………………… 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………………………......... 

 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท
ฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี ) คิดเป็นสัดส่วนหรือ
ร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

  2)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .........................(รอง).......................... (ถ้ามี) 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่........................................................................................................... 
 เป้าหมายที่...............(กรณีที่แผนแม่บทฯ มีมากกว่า 1 เป้าหมาย)...................... 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………..……………………………… 

............................................................................................................................  

............................................................................................................................. ......... 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
ที่วัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อย
ละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................................................................................... 
 แนวทางการพัฒนา ………………………………..………………………..……………………... 
 เป้าหมายของแผนย่อย……………………………………………………………………………… 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………………………………. 

 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท
ฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือ
ร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
/เป้าหมาย 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป………………………………………………………………….……..………………… 
  2) ขั้นตอนการด าเนินงาน…………………………………………………………………………………..………… 
  ………………………………………………..…………………………………………………………….……….………… 
  3) กิจกรรม………………………………………………………………………….…………………………………….. 
  ………………………………………………..…………………………………………………………….……….………… 
  4) เป้าหมายกิจกรรม……………………………………………………………………………………………..……. 
  ………………………………………………..…………………………………………………………….……….………… 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ท่ี .................................................................................................. .................. 
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  2) เป้าหมายรวมที่ ................................................................................................. .................. 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ ..............................................(หลัก)............................................................... 
  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ................................................................................ ..... 
  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ .................................................................................................. 
  (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ .................................................................................................. 
  (3.X) แนวทางการพัฒนาที่ ................................................................................................. 

 X) ยุทธศาสตร์ที่............................................. (รอง)................................................................. 
 (X.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่...................................................................................... 
 (X.2) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
 (X.X) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมายระดับ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ........................................................................................... .. 
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .............................................. 
………………………………………………………………………………………………………..……………………..... 
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์…………………………………………………..……………………………………… 
4) ตัวชี้วัด…………………………………………………………………...……………………………..………………. 
5) กลยุทธ์………………………………………………………………………………………………..…………………. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ/
เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 
1)............................................................................................................................... .............. 
2)..............................................…………………………………………………………………………………….. 
3)..............................................…………………………………………………………………………………….. 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ทีใ่ช้ก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐ
ทุกภาคส่วนต้องท าตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือตามคติพจน์ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" โดยมีระยะเวลาบังคับนานถึง 
20 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2579  ตามมาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการร่วมกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันไปสู่เป้าหมายและยังได้ก าหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ซ้ึงได้ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้าง  ยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการ
เรียนรู้ทั้ง การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ 
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
                 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2545  ก าหนดให้
มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ท าหน้าที่บริหารจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ในการบริหารและ
การจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา  รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็น องค์กรหลักในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าหน้าที่ก ากับ ประสาน และส่งเสริมการจัดการศึกษา และให้สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ.  และเพ่ือน าข้อมูลมา
ใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ และปรับปรุงนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้  สพฐ.  ด าเนินงานติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นประจ าทุกปี  โดยด าเนินการติดตามกลยุทธ์ตามเป้าหมายของ สพฐ. ที่ได้วางไว้   
ทั้งนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  ยังต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ตรวจ
ราชการ  และเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้รับทราบถึงผลการด าเนินงานและเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  น าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และพัฒนาแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
                ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2   จึงได้จัดท า
โครงการรายงานผลการด าเนินงานจดัการศึกษาปีงบประมาณ  2564 ขึ้นเพ่ือเตรียมการรองรับการติดตามผลการ
ด าเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าว  
 

2. วัตถุประสงค์ 
                      2.1.  เพ่ือจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณ  2564  ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2   
                      2..  เพ่ือรายงานโครงการในระบบ eMENSCR  

3. เป้าหมาย 
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     เชิงปริมาณ 
                    1.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2564  โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุม  จ านวน   25  คน      
                     2.  จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษาประจ าปี  2564  ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  จ านวน   30  เล่ม 
                    3.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร สพป.นราธิวาส  เขต 2 เพ่ือการวิเคราะห์ความสอดคล้องระบบ 
eMENSCR โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน   57  คน       

      เชิงคุณภาพ 
                     1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ  2564   เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบ QR-code  
                     2.  สพป. ได้ทราบถึงผลการด าเนินงานในปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดและใช้เป็น
หลักฐานข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาในปีต่อไป 
                      3. สพป.นราธิวาส  เขต 2 มีข้อมูลเพ่ือรายงานในระบบ eMENSCR อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลิต  
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  มีรายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษา
ประจ าปี พ.ศ. 2564  จ านวน  30 เล่ม (เพ่ือใช้ประโยชน์ในส านักงาน)  และQR-code เอกสารรายงานผลการจัด
การศึกษาฯ (เพ่ือใช้ส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง) และเข้าใจการใช้งาน การรายงานในระบบ eMENSCR ที่
ถูกต้อง 
 
ผลลัพธ์  
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 2 มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือแจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการประชาสัมพันธ์ถึงการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลน ามาเปรียบเทียบในการพัฒนาในปีต่อไป และ สพป.นราธิวาส  เขต 2 มี
รายงานในระบบ eMENSCR อย่างสมบูรณ์ที่สอดคล้องกันตามแผนต่าง ๆ 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
       เชิงปริมาณ 
               สพป.นราธิวาส  เขต 2 มีรายงานผลเป็นรูปเล่ม จ านวน 30 เล่ม 
       เชิงคุณภาพ 
                1. สพป.นราธิวาส  เขต 2 มีเอกสารรายงานผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการ และเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
เพ่ือทราบ  
                2. สพป.นราธิวาส  เขต 2  รายงานข้อมูลในระบบระบบ eMENSCR ครบทุกโครงการและสอดคล้องกับ
แผนต่าง ๆ  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2 มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ  2564 ท าให้ทราบถึงข้อมูลผลการด าเนินงานในปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับเป้าหมายความส าเร็จที่ก าหนด 
และใช้เป็นหลักฐานข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาและการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีต่อไป ทั้งยังเป็น
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงผลงานต่าง ๆ ที่ สพป .ได้ด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ และบุคลากรใน สพป.
นราธิวาส  เขต 2 เข้าใจระบบ eMENSCR รายงานข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR อย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งได้รับการ
อนุมัติโครงการทุกโครงการ 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
             ผู้รับผิดชอบโครงการทุกคนใน สพป.นราธิวาส เขต 2 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ   
              มกราคม 2565 –  มีนาคม 2565 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
              วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ    237,300       บาท 
 

แผนการปฏิบัติงาน(กิจกรรม) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
รวม  ไตรมาสที่ 1  

1/2563 
ไตรมาสที่ 2  

1/2564 
ไตรมาสที่ 3  

1/2564 
ไตรมาสที่ 4  

1/2564 
กิจกรรมที่ 1  
1. แต่งตั้งค าสั่งคณะท างาน 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างาน
เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  
2564 
         -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จ านวน 25 คน ๆ ละ   4   มื้อ ๆ ละ  
30 บาท 
         - ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  
25  คน มื้อละ 70 บาท/คน  จ านวน  
2  มื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 

3,500 
 

   

กิจกรรมที่ 2 
1.จัดท าเอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
จ านวน 30 เล่ม ๆ  ละ 300  บาท  
2. จัดท า QR-code เอกสารรายงานผล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
 
 
 

 
 

 
9,000 
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กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระบบ eMenscr 
         -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จ านวน 57 คน ๆ ละ   4   มื้อ ๆ ละ  
50 บาท 
         - ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  
57  คน มื้อละ 300 บาท/คน  จ านวน  
2  มื้อ 
         - ค่าอาหารเย็น  จ านวน  57  
คน มื้อละ 300 บาท/คน  จ านวน  2  
มื้อ 
        - ค่าท่ีพัก 
              - บุคลากร สพป.นธ. 2 
จ านวน 56 คน ๆ ละ 600 บาท 
จ านวน 2 คืน 
              - วิทยากร จ านวน 1 คน  
1,200 บาท/คืน จ านวน 2 คืน 
        - ค่าพาหนะ 
              - บุคลากร สพป.นธ. 2 
จ านวน 56 คน คนละ 500 บาท 
              - วิทยากร  
        - ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 
600 บาท จ านวน 3 วัน รวม 24 ชม. 
        - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
        - ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     
 

 

 
 

11,400 
 
 

34,200 
 
 

34,200 
 
 
 

67,200 
 
 

2,400 
 
 

28,000 
 

10,000 
14,400 

 
5,000 
15,000 

   

รวม  237,300   237,300 
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
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โครงการ “การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
             ปีการศึกษา 2565” 
แผนงานโครงการ แผนงานพื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
กรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวฮาปือเสาะ  หวังมะ    โทรศัพท์ 06-5914-3119 
โทรสาร     -                                         E-mail  sohcomedu@gmail.com 
นโยบายของ สพป.นธ.2   
        ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัด
การศึกษา 
         เป้าประสงค์รวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และเครือข่ายบริหารจัดการเชิงบูรณาการจากภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ 
                        แผนย่อย  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     เป้าหมายแผนย่อย  มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยสามารถท่ี 
              จะแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีความสามารถในการ 
              ใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
                        องค์ประกอบของแผน  การสร้างความตระหนักถึงพหุปัญญา เพ่ือหากระบวนการที่จะ 
              สามารถสร้างแนวทางการพัฒนาทักษะของบุคคลได้อย่างยั้งยืน 
                        ปัจจัย  มีการระดมความคิดและกระจายความรู้ทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
              ประสิทธิภาพ และปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน 
                        แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย   

(1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 
(2) เปลี่ยนบทบาทของค าว่า “ครู” ให้เป็น “ครูยุคใหม”่ 
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับระบบการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ  
(4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

mailto:sohcomedu@gmail.com
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(5) พัฒนาระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีคุณภาพ มีทักษะการ
เรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 

  เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถที่จะแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร 

และท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 
(2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสามารถ 
 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ที่ท่านเลือก 

(1) มีการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพทางด้านการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อดิจิทัลที่
ทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของผู้เรียน 

(2) มีการพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบ Online  

(3) มีการพัฒนาพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน าระบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา 

(4) มีการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

(5) มีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาในทุกภาคส่วน ที่สามารถจัดสรรทรัพยากร
ทางการศึกษาท่ีมีความเป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่
มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(1) สามารถที่จะสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับทรัพยากรบุคคลเพ่ือปรับเปลี่ยน

เข้าสู่ระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 
(2) สามารถที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาได้ทุกระดับ 

และทุกประเภท 
(3) สามารถที่จะพัฒนาเพื่อพ้ืนฐานแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
              1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
                     (1) แผนการปฏิรูปด้านการศึกษา 
                        เป้าหมายรวม   

(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง 
(2) มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3) มีการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน เพ่ือขจัด

ความเหลี่อมล้ าทางสังคม 
                        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป    เพ่ือเป็นการก าหนดกลไก ทิศทาง วิธีการและขั้นตอน 
                                 การปฏิรูปประเทศเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
              1.4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
                    1) เป้าหมายรวมที่ 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส  
                        ตรวจสอบได้ 
                    2) ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
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                        และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
                        (2.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1  ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิม 
                               ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการภาครัฐ และประสิทธิภาพ 
                               การประกอบธุรกิจของประเทศ 
                        (2.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1  ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ  
                               และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาด 
                               ที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
                        (2.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะ 
                               ให้ได้มาตรฐานสากล 
               1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
                      1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 10  เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
                          เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน  
                          ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความม่ันคง     
               1.6 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนระดับท่ี 3) 
                  1) ความสอดคล้องกับนโยบายหลัก 
                     ประเด็นสอดคล้องท่ี 3  การปฏิรูปด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ    
                     (NDLP) และส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน 
                     ประเด็นสอดคล้องท่ี 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและ 
                     เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา 
                  2) ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
                      ประเด็นความสอดคล้องท่ี 3  ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น 
                      ระบบไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์   
                      ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
                กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
                                           และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน

รายบุคคล (Data Management Center : DMC) ในทุกปี เพ่ือให้จัดเก็บข้อมูลโรงเรียน และนักเรียนรายบุคคลของ
สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดท าฐานข้อมูลในรูปแบบ
เดียวกันเพ่ือสามารถน ามาเชื่อมโยงกับโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนประเภทต่าง ๆ เช่น ระบบคัดกรองนักเรียน 
ระบบ School MIS, ระบบงานทะเบียนวัดผล SGS นั้น 

ในการนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านจัดข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ของโรงเรียน (DMC, E-MIS, BOBEC) 
การวางแผนการจัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรม ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นระบบและถูกต้อง น ามาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการวิเคราะห์ วางแผน การจัดสรร
งบประมาณและการบริหารจัดการ ของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารสนเทศให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่
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เกี่ยวข้องทราบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 นี้ขึ้น 
  2.2  วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด มีข้อมูล
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 เพ่ือใช้ส าหรับการเผยแพร่ข้อมูล และใช้ส าหรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2.2 เพ่ือจะใช้เป็นข้อมูลฐานข้อมูลส าคัญ ส าหรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ที่มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และชัดเจน เกิดผลดีต่อทางราชการ 
  2.3  เป้าหมาย 
  2.3.1 บุคลากรที่รับผิดชอบการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด แห่งละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 
234 คน  

  2.3.2 บุคลากรที่ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลในระดับโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ และสามารถด าเนินการจัดท าข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

  2.3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด มีข้อมูล
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 ใช้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

     2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 
       บุคลากรที่รับผิดชอบการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด 

   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
          1) บุคลากรที่ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลในระดับโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้

โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ 
         ๒) ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

  บุคลากรที่รับผิดชอบการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด แห่งละ 2 คน รวม
ทั้งสิ้น 234 คน 

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
2) บุคลากรที ่ท าหน้าที ่จ ัดเก็บข้อมูลในระดับโรงเรียน มีความรู ้ ความเข้าใจในการใช้
โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ และสามารถด าเนินการจัดท าข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ   
3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดมีข้อมูลสารสนเทศ ปี
การศึกษา 2565 ใช้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  

   2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  บุคลากรที่ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลประจ าโรงเรียนสามารถที่จะด าเนินการจัดเก็บระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และน าไปใช้ส าหรับการบริหารจัดการในงานด้านต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ต่อไป 

   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
  2.7.2 หน่วยงานต่าง ๆ ที่ติดต่อขอข้อมูลสารสนเทศ 
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      2.8  ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 เมษายน  - 30 กันยายน 2565 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ จ านวนทั้งสิ้น 40,320 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. เสนอโครงการฯและอนุมัติ 
โครงการฯ 

- - - - - 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการฯ - - - - - 
3. ประชุมคณะท างานฯ - - - - - 
4. ด าเนินงานตามกิจกรรมของ 
โครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร 
ระดับโรงเรียน จ านวน 117 คน 
ระยะเวลา 2 วัน  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
  4.1. ค่าอาหารกลางวัน  
        (117 x 140)     
        รวมเป็นเงิน 16,380 บาท 
  4.2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (117 x 120)  
        รวมเป็นเงิน 14,040 บาท   

- 30,420 - - 30,420 

5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ 
การจัดอบรม 

- 4,500 - - 4,500 

6. ค่าจัดท าเอกสารข้อมูลสารสนเทศ
ปี 2565 จ านวน 20 เล่ม ๆ ละ  
270 บาท (270 x 20) รวมเป็นเงิน
จ านวนทั้งสิ้น 5,400 บาท 

- - 5,400 

- 
5,400 

รวม - 34,920 5,400 - 40,320 
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โครงการ “พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ  
             นิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่  
             การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2” 
แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ - นามสกุล......นายลาภวัต  บุญธรรม..............  โทรศัพท์......0869651017............ 
โทรสาร.......0-7353-0790................  E-mail……lpw2509ntw@gmail.com.  
นโยบายของ สพป.นธ 2   
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการศึกษา  
          เป้าประสงค์รวม  ที่ 8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และเครือข่ายบริหารจัดการเชิงบูรณา
การจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  (Z) (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

  1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
         (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.2)  
    1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต     

  (2)   แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (จ.3) 
      12.1 ปฏริูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
            3) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y1) 

 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น   

 ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
1. คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
2. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 

  1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
               1.4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.  ................................................................................. 
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 1.5 สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.       ………………………………………………………………………. 
               1.6 สอดคล้องกับมาตรฐาน สพป.    ……………………………………………………………………… 
      มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
      มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
      มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 

 2.1.หลักการและเหตุผล  
รัฐได้ตระหนักถึงความส าคัญขององค์คณะบุคคล ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 20 วรรคสี่ ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าหน้าที่ในการก ากับดูแล การบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงาน
ภายนอก  และการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่เพ่ือให้ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม จาก
ทุกเครือข่ายการนิเทศการศึกษา พัฒนา การปฏิบัติงานการนิเทศของศึกษานิเทศก์ (อ.ก.ต.ป.น.) ในสมรรถนะที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานนิเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะการปฏิบัติงานเทคนิควิธีการ สื่อ เครื่องมือนิเทศ และกลไก
สนับสนุนการนิเทศ รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ขององค์คณะบุคคล และเครือข่าย
การนิเทศ 
ที่เก่ียวข้อง ทีจ่ะก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายทั้งในเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและระบบการบริหารการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ตระหนักและเห็นความจ าเป็นดังกล่าว เพ่ือด าเนินงานให้
สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา เป็นการปฏิบัติงานที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา
คนและพัฒนางานให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีช่วยเหลือและสนับสนุนให้
กระบวนการบริหารและกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพถึงระดับที่พึงประสงค์  การติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษานับเป็นนโยบายส าคัญท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  ได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง   เนื่องจากผลการประเมินคุณภาพนักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ด้วยแบบทดสอบระดับชาติ  ในระดับชั้น  ป.3 ,6 และ ม.3  ม.6  ทุกคน  จากทุกโรงเรียนในปีการศึกษา 
2562 - 2563 พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับไม่น่าพอใจ  ส่งผลต่อการประเมินภายนอกของ สมศ.
ในมาตรฐานที่ 1 เกือบทุกโรงเรียนยังมีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุงและพอใช้  จากผลการประเมินดังกล่าว 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  จึงได้ก าหนด
นโยบายให้โรงเรียนในสังกัดใช้ผลจากการทดสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ  เป็นเครื่องมือในการประกัน
คุณภาพผู้เรียน  ก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากฐานข้อมูลเดิม
เฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 5  จากปีการศึกษาที่ผ่านมา  ก าหนดให้ทุกกลุ่มโรงเรียนจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอน เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ สาเหตุส าคัญที่ไม่สามารถพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายและมียุทธศาสตร์ใดบ้างที่สามารถปฏิบัติแล้วเกิดผลหรือส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยได้ด าเนินการจัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ในวิชาหลัก 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนช่วงชั้นที่ 3  ทุกกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษา   การด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมดังที่กล่าวมาส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นและการคงที่ของคะแนนเฉลี่ย
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในรายโรงเรียนและช่วงชั้น  แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง
โดยภาพรวมทุกวิชาดังจะเห็นได้จาก ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้น ป 3  ชั้น  ป.6 และ ชั้น ม.3 ของนักเรียนปี
การศึกษา  2563  พบว่า  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่ลดลง  และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าระดับประเทศ  

กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาทั้งด้านการบริหารจัดการ  
ด้านบุคลากรและด้านผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาพการด าเนินงานและปัญหาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตลอดจนจัดให้มี
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้น
กระบวนการปฏิบัติร่วมกันโดยอาศัยเครือข่ายการนิเทศระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศทุกระดับ ทั้งนี้เพ่ือปรับปรุง
และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 2.2 วัตถุประสงค์ 

2.2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และรายงานผลการพัฒนา
ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยอาศัยเครือข่ายการนิเทศที่เน้นการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมสอดคล้อง กับความต้องการของครูและบริบทของสถานศึกษา 

2.2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาทุกระดับ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

 

 2.3  เป้าหมาย 
 2.3.1 เชิงปริมาณ 

  1) มีแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตาม
บริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
  2) มี เครือข่ายความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับศูนย์เครือข่ายอ าเภอ 5 อ าเภอ ระดับกลุ่มเครือข่าย 16 เครือข่าย  และระดับสถานศึกษาทุกแห่งใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่อาสาเข้ามาเพ่ือร่วมเป็น คณะ 
(อ.ก.ต.ป.น.) 
  3) มีเอกสารผลการการพัฒนาแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เผยแพร่แก่เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  

 2.3.2 เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีแนวทางและเครือข่ายความร่วมมือในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่เพ่ือเสนอและเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

  1) มีแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตาม
บริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
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  2) มี เครือข่ายความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับศูนย์เครือข่ายอ าเภอ 5 อ าเภอ ระดับกลุ่มเครือข่าย 16 เครือข่าย  และระดับสถานศึกษาทุกแห่งใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
  3) มีเอกสารผลการการพัฒนาแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เผยแพร่แก่เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีแนวทางและเครือข่ายความ 
ร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ 
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เพ่ือเสนอและเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

1) มีแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีความสอดคล้อง
เหมาะสมตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

   2) มี Supervisor Teams ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
   3) มีเอกสารผลการการพัฒนาแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เผยแพร่แก่เครือข่ายทีเกี่ยวข้อง  

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ตามแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยความร่วมมือของเครือข่ายทุกระดับ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีเครือข่ายและแนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับเครือข่าย และระดับสถานศึกษา ที่
สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่เพ่ือน ามาวางแผนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  
   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 คณะกรรมการ และอนุกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
เครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ศึกษานิเทศก์ 

  2.7.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
  2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕ 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  67,870  บาท 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

ต.ค.- ธ.ค. ม.ค.- มี.ค. เม.ย.- มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.  

1) เขียนโครงการและขออนุมัติ
โครงการเพื่อด าเนินการ      

2) จัดประชุมคณะกรรมการ 
ประกอบด้วย 
   2.2 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น  
จ านวน 9  คน ศึกษานิเทศก์ รอง
ผอ.สพป.และผอ.กลุ่มรวม 32 คน 
ประชุมจ านวน 2 ครั้ง 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
32 คน x 30 x 4 มื้อ 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
32 คน x 70 x 2 มื้อ 
  -  เอกสารประกอบการประชุม 
จ านวน 2 ครั้ง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1,920 
2,240 

 
1,500 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1,920 
2,240 

 
1,500 

 
 
 
 

3,840 
4,480 

 
3,000 

3) แต่งตั้งคณะกรรมการ ทุกระดับ
ความร่วมมือเพ่ือร่วมวางแผนการ
ด าเนินงาน ร่วมกับคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา  และด าเนินการ
ร่วมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาทุกระดับ 
คณะอนุกรรมการ ระดับเขต 
ร่วมกับอนุกรรมการระดับเครือข่าย 
 ระดับเขต 32 คน 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
32 คน x 30 x 2 มื้อ 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
32 คน x 70 x 1 มื้อ 
   - เอกสารประกอบการประชุม 
ระดับเครือข่าย เครือข่ายละ 3 คน 
รวม 16 เครือข่าย จ านวน 48 คน   
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,920 
 

2,240 

1,500 
 

2,880 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1920 
 

2,240 

1,500 
 

2,880 
3,360 



 

 

 

 

155 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

48 คน x 30 x 2 มื้อ 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
48 คน x 70 x 1 มื้อ 
  -เอกสารประกอบการประชุม 

3,360 

3,000 

 
3,000 

4) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ การ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา , คู่มือ , และ
ออกแบบเครื่องมือการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 

 
 
 
 
 

2,500 

    
 
 
 
 

2,500 
5) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา โดย
คณะกรรมการและอนุกรรมการทุก
ระดับ 
กรรมการ จ านวน  60 คน 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
60 คน x 30 x 6 มื้อ 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
60 คน x 70 x 4 มื้อ 
  - เอกสารและเครื่องมือ
ประกอบการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 
 
 

1,800 

4,200 
 

3,300 

 
 
 

1,800 

4,200 
 

3,300 

 
 
 

1,800 

4,200 
 

3,300 

 
 
 

1,800 

4,200 
 

3,300 

 
 
 

7,200 

16,800 
 

13,200 

6) จัดประชุมสรุปผลการพัฒนา
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
จ านวน 15 คน 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
15 คน x 30 x 2 มื้อ 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
15 คน x 70 x 1 มื้อ 
 

 
 
 
 
 

900 
 

1,050 

    
 
 
 
 

900 
 

1,050 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

ต.ค.- ธ.ค. ม.ค.- มี.ค. เม.ย.- มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.  

7) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ทุกระยะ จ านวน 4 ระยะ ต่อ
ผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการ 
ก.ต.ป.น. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

รวม 28,650 14,960 9,300 14,960 67,870 
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โครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา” 
 
แผนงานโครงการ แผนงานพื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2   
กรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นายแวอัสรี   แวมายิ             โทรศัพท์   09-3634-7869 
โทรสาร     -                                         E-mail  waeasri.w@yru.ac.th 
นโยบายของ สพป.นธ.2   
        ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัด
การศึกษา 
         เป้าประสงค์รวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และเครือข่ายบริหารจัดการเชิงบูรณาการจากภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

         1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
                   1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ (หลักการปฏิรูปการ

เรียนรู้แบบพลิกโฉมการวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม) 
             (1) เป้าหมาย  
                (1.1) ร้อยละของสถานศึกษาท้ังหมด มีความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    ที่เพ่ิมข้ึน และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่ดีข้ึน 
                (1.2) ร้อยละของสถานศึกษาท้ังหมด ที่ชุมชนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการ   
    บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
                (1.3) ร้อยละของสถานศึกษาท้ังหมด มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีข้ึน 
             (2) ประเด็นกลยุทธ์ 
                (2.1) เพื่อเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
    และคล่องตัว ส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษา 
                (2.2) เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ 
    ส่งผลให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

       (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
         เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้าน  การใช้งานเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศเน้น

มุ่งเน้นการใช้งานระบบ Cloud Computing และพัฒนาระบบให้เกิดขึ้นตามจริงในการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลในสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี มีความทันสมัย ความ
น่าเชื่อถือ และเพ่ิมศักยภาพ การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีขององค์กร  

          1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ 
                        แผนย่อย  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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     เป้าหมายแผนย่อย  มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยสามารถท่ี 
              จะแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีความสามารถในการ 
              ใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
                        องค์ประกอบของแผน  การสร้างความตระหนักถึงพหุปัญญา เพ่ือหากระบวนการที่จะ 
              สามารถสร้างแนวทางการพัฒนาทักษะของบุคคลได้อย่างยั้งยืน 
                        ปัจจัย  มีการระดมความคิดและกระจายความรู้ทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
              ประสิทธิภาพ และปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน 
                        แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย   

(6) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 
(7) เปลี่ยนบทบาทของค าว่า “ครู” ให้เป็น “ครูยุคใหม”่ 
(8) เพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับระบบการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ  
(9) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(10) พัฒนาระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีคุณภาพ มีทักษะการ

เรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 
                        เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

(3) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถที่จะแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 

(4) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสามารถ 
 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ที่ท่านเลือก 

(6) มีการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพทางด้านการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อดิจิทัลที่
ทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของผู้เรียน 

(7) มีการพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบ Online  

(8) มีการพัฒนาพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน าระบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา 

(9) มีการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

(10) มีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาในทุกภาคส่วน ที่สามารถจัดสรรทรัพยากร
ทางการศึกษาท่ีมีความเป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่
มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(4) สามารถที่จะสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับทรัพยากรบุคคลเพ่ือปรับเปลี่ยน

เข้าสู่ระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 
(5) สามารถที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาได้ทุกระดับ 

และทุกประเภท 
(6) สามารถที่จะพัฒนาเพื่อพ้ืนฐานแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

              1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
                     (1) แผนการปฏิรูปด้านการศึกษา 
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                        เป้าหมายรวม   
(4) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง 
(5) มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(6) มีการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน เพ่ือขจัด

ความเหลี่อมล้ าทางสังคม 
                        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป    เพ่ือเป็นการก าหนดกลไก ทิศทาง วิธีการและขั้นตอน 
                                 การปฏิรูปประเทศเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
              1.4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
                    1) เป้าหมายรวมที่ 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส  
                        ตรวจสอบได้ 
                    2) ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
                        และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
                        (2.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1  ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิม 
                               ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการภาครัฐ และประสิทธิภาพ 
                               การประกอบธุรกิจของประเทศ 
                        (2.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1  ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ  
                               และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาด 
                               ที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
                        (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะ 
                               ให้ได้มาตรฐานสากล 
 
               1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
                      1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 10  เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
                          เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน  
                          ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความม่ันคง     
               1.6 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนระดับท่ี 3) 
                  1) ความสอดคล้องกับนโยบายหลัก 
                     ประเด็นสอดคล้องท่ี 3  การปฏิรูปด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ    
                     (NDLP) และส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน 
                     ประเด็นสอดคล้องที่ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและ 
                     เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา 
                  2) ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
                      ประเด็นความสอดคล้องท่ี 3  ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น 
                      ระบบไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์   
                      ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
                กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
                                           และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
              2.1 หลักการและเหตุผล 
      ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ให้ความส าคัญต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีให้เกิดความก้าวหน้า ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ให้สามารถเชื่อมโยง
ต่อเนื่องกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ส าหรับการเรียนรู้ด้านสารสนเทศในรูปแบบของ Social Media ต่าง ๆ  

                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้ให้ความส าคัญเพ่ือเป็นการสนอง
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้มีการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศใน
รูปแบบการใช้ Social Media ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้จัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งเป็นช่องทางที่จะสามารถสร้างการรับรู้  สร้างการประชาสัมพันธ์ได้ดี
ที่สุดอีกรูปแบบหนึ่ง ตลอดจนสามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและ
สาธารณชนทั่วไปได้ในเวลาเดียวกัน 

 
    2.2 วัตถุประสงค์ 

               2.2.1. เพ่ือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้ และการประชาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับ
สาธารณชนทั่วไป 

 2.2.2. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี มีความทันสมัย ความน่าเชื่อถือ และเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีขององค์กร  

           2.2.3. เพ่ือเป็นช่องทางส าหรับการบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ตลอดจนสาธารณชนทั่วไป 

                   2.2.4. เพ่ือเป็นการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าต่าง ๆ เป็นการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจโดไม่มี  ขีดจ ากัด
ในเรื่องของเวลา 
     2.2.5. เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และมีความทันสมัย
ตามนโยบาย Thailand 4.0 

  2.3 เป้าหมาย 
                    2.3.1. โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2   

        2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
           2.4.1 ผลผลิต (Output) 

                           1) ผู้รับผิดชอบด้านการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาการปฏิบัติงานโดยใช้นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ 
                           2) ผู้รับผิดชอบด้านการปฏิบัติงาน มีทักษะที่ดี สามารถน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนาระบบไป

ปฏิบัติงานให้เกิดผลดีต่อทางราชการ 
     2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

             1) ผู้รับผิดชอบด้านระบบ สามารถที่จะน าวิธีการไปปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์การปฏิบัติในองค์การ
ที่เป็นเลิศ 

                           2) ผู้รับผิดชอบด้านระบบ สามารถท่ีจะคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา โดยมีข้อมูลสถิติท่ีชัดเจน 
ถูกต้อง และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

     2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
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       2.5.1 เชิงปริมาณ 
                                      1) โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2  จ านวน  117  แห่ง 
                                        2) ร้อยละ 90 ของผู้รับผิดชอบด้านการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในระบบที่มีข้อมูลที่

ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ 
       2.5.2 เชิงคุณภาพ 

                                      1) ผู้รับผิดขอบด้านระบบ ได้รับการพัฒนาด้านจัดการข้อมูลอย่างมีคุณภาพสอดคล้อง           
การปฏิบัติงานในยุคของ Thailand 4.0 

                                      2) รับผิดขอบด้านระบบ มีผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
น าไปสู่การพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างดี 

   2.6 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
      2.6.1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  มี Website ที่สามารถจะสร้างการ
รับรู้ รับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร รวมถึงข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
       2.6.2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงหน่วยงานทุกแห่ง
สามารถที่จะรับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร รวมถึงสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานหน้า Web ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2.6.3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สามารถที่จะพัฒนาและสร้างขีด
ความสามารถด้านเครือข่ายที่ทันสมัย รองรับกับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารได้อย่างเป็นอย่างดี 

   2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
     2.7.1 บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
     2.7.2 หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ส าหรับการติดต่อขอข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

  2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 
               2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

              วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ  168,540 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที ่

1/2565 
ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

กิจกรรมที่ 1  
ค่าเช่าใช้บริการ VDO Conference  

- 28,890 - - 28,890 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์
ทาง Website  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
2.1 ค่าอาหารกลางวัน  
      (294 X 140 )  
      รวมเป็นเงิน 41,160 บาท 
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
     (294 X120 ) 
     รวมเป็นเงิน 35,280   

76,440 - - - 76,440 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที ่

1/2565 
ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมยกระดับองค์
คุณภาพสู่กับขับเคลื่อนองค์กคุณภาพ
ในศตวรรษท่ี 21   โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
3.1 ค่าอาหารกลางวัน  
      (30 X 140 )  
      รวมเป็นเงิน 4,200 บาท 
3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
     (30 X120 ) 
     รวมเป็นเงิน 3,600  

- 21,510 - - 21,510 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม ICT เข้มแข็ง 
(ขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ต้นแบบการ
ใช้เทคโนโลยี) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
3.1 ค่าอาหารกลางวัน (วันจัดอบรม) 
      (30 X 140 )  
      รวมเป็นเงิน 4,200 บาท 
3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     
     (วันจัดอบรม) 
     (30 X120 ) 
     รวมเป็นเงิน 3,600  
3.3 ค่าอาหารกลางวัน 
     (อบรมออนไลน์ทีมวิทยากร) 
      (10 X 420 )  
      รวมเป็นเงิน 4,200 บาท 
3.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     
     (อบรมออนไลน์ทีมวิทยากร)         
     (10X360 ) 
     รวมเป็นเงิน 3,600  

- - 25,700 - 25,700 

 
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนา
ประสิทธิภาพด้านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ 
การศึกษา 

16,000 - - - 16,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที ่

1/2565 
ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

 
รวมทั้งสิ้น 92,440 50,400 25,700 - 168,540 
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โครงการ “พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใส 

ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” 
แผนงานโครงการ พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
หน่วยงานรับผิดชอบ    สพป.นราธิวาส เขต 2   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล  1. นางรัชนี  มณีรัตนโชติ     โทรศัพท ์ 073 - 532792 
                    2. นางอรนลนิ  จันทร์ทอง   โทรศัพท์  073 - 530792 
โทรสาร  073 - 530790  E-mail nalin_aor@hotmail.com 
นโยบายของ สพป.นธ.2   
         ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัด
การศึกษา 
         เป้าประสงค์รวม 8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และเครือข่ายบริหารจัดการเชิงบูรณาการจากภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้าหมาย 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย  (4.2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติ
ราชการให้ทันสมัย 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติ

ราชการ เพื่อให้ส่วนราชการมีการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน ส่วนราชการจึงต้องมีการด าเนินงานตามแผนโครงการที่สอดรับกับนโยบายที่ส าคัญเร่งด่วน
ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
                           เป้าหมายแผนย่อย ภาครัฐมีขีดความสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและความคล่องตัว 
                           องค์ประกอบของแผน ศักยภาพองค์กร (200401V02) 
                           ปัจจัย การบวนการท างานภายในและนวัตกรรมการท างาน (200401F0202) 
                           แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูล
และหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาด
ใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกส่วนสามารถ
เข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งน าองค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา 
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พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการ
เสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหาร
จัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 
                          เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ที่ท่านเลือก  
รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ส่วนราชการมีการ
ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน ส่วนราชการจึงต้องมีการด าเนินงานตามแผนโครงการที่สอดรับกับนโยบายที่
ส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจน
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 

 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และมีคุณภาพตามมาตรฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนด ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับ 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปด้านการศึกษา 
      -  เป้าหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
    รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  เพ่ือให้ส่วนราชการมีการปรับปรุงและ

ยกระดับคุณภาพการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  ส่วนราชการจึงต้องมีการ
ด าเนินงานตามแผนโครงการที่สอดรับกับนโยบายที่ส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศไปสู่การปฏิบัติ  ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขึ้น 

  2.2  วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ และผู้รับผิดชอบการรายผลการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าและการ
รายงานผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

   2.2.2 เพ่ือให้รายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการรายงาน
การติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างเป็น
ระบบและด าเนินการได้ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

   2.2.3 เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ 
  2.3  เป้าหมาย 
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   2.3.1 เชิงปริมาณ 
 1)  ผู้รับผิดชอบการจัดท าการประเมินส่วนราชการฯ และผู้รับผิดชอบการรายงานการติดตาม
ปละประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขต จ านวน 30 คน 
     2)  ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม  จ านวน  14  คน 
   2.3.2 เชิงคุณภาพ 
    ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้ 

 
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
6) ผู้รับผิดชอบจัดท าการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ และผู้รับผิดชอบการรายผลการติดตามประเมินผลการบริหารและจัด
การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าและการรายงานผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

7) รายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการรายงาน
การติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอย่างเป็นระบบและด าเนินการได้ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
2) ผู้รับผิดชอบสามารถรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และผู้รับผิดชอบการรายผลการติดตามประเมินผลการ
บริหารและจัดการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปในระยะเวลาที่ก าหนด ส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาอยู่ในระดับที่
น่าพึงพอใจ 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

5) ผู้รับผิดชอบการรายงานผล  จ านวน  30  คน 
6) ผอ.สพป./รอง ผอ./ผอ.กลุ่ม  จ านวน  14  คน 

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
4) ผู้รับผิดชอบการรายงานการประเมินส่วนราชการตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบการรายงาน

มาตรฐานส านักงานเขต ระดับ สพป.นราธิวาส เขต 2  สามารถด าเนินการรายงานผลได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 ผู้รับผิดชอบการจัดท าการประเมินส่วนราชการตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการ และผู้รับผิดชอบการรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา ขั้นตอนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและมีทักษะในการจัดท าตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
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  2.6.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สามารถด าเนินการบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีการขับเคลื่อน
นโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ  เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีผลการประเมินในระดับที่น่าพึง
พอใจ 

   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 ผอ./รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 
  2.7.2 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 
  2.7.3 บุคลากรใน สพป.นราธิวาส เขต 2 

  2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  22,500  บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. ประชุมการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
จ านวน 3 ครั้ง  โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
  1.1 ประชุมมอบหมายกลุ่มงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (30 บาท x 1 มื้อ x 15 คน) 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
     (70 บาท x 1 มื้อ x 15 คน) 
   1.2 ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
รายงานผลรอบที่ 1 (รอบ 6 เดือน) 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (30 บาท x 1 มื้อ x 30 คน) 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
     (70 บาท x 1 มื้อ x 30 คน) 
 
รายงานผลรอบที่ 2(รอบ 12 เดือน) 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (30 บาท x 1 มื้อ x 30 คน) 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
     (70 บาท x 1 มื้อ x 30 คน) 

 

 4,500 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,500 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

2. ประชุมการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและจัด
การศึกษาตามมาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 3 
ครั้ง  โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
   2.1 ประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (30 บาท x 1 มื้อ x 15 คน) 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
     (70 บาท x 1 มื้อ x 15 คน) 
   2.2 ประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
รายงานผลรอบที่ 1 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (30 บาท x 1 มื้อ x 30 คน) 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
     (70 บาท x 1 มื้อ x 30 คน) 
รายงานผลรอบที่ 2 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (30 บาท x 1 มื้อ x 30 คน) 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
     (70 บาท x 1 มื้อ x 30 คน) 

 

 4,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,500 

3. ประชุมการประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 
4.0 (PMQA 4.0) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
จ านวน 3 ครั้ง  โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
  1.1 ประชุมมอบหมายกลุ่มงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (30 บาท x 1 มื้อ x 15 คน) 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
     (70 บาท x 1 มื้อ x 15 คน) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

4,500 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,500 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

   1.2 ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (30 บาท x 1 มื้อ x 30 คน) 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
     (70 บาท x 1 มื้อ x 30 คน) 
  1.2 ประชุมเน้นย้ าและติดตาม
ข้อมูลผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (30 บาท x 1 มื้อ x 30 คน) 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
     (70 บาท x 1 มื้อ x 30 คน) 

 
 

รวม  9,000 4,500 9,000 22,500 
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โครงการ “พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
              และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา ” 
 
แผนงานโครงการ    แผนงานพื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กอง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  
กรม    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ - นามสกุล..............นายขวัญชัย........สมสิน..................  โทรศัพท์..........................09-4597-7422............... 
โทรสาร...................................................................................  E-mail…..…Khuanchai9500@gmail.com….... 
นโยบายของ สพป.นธ.2   
        ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัด
การศึกษา 
         เป้าประสงค์รวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และเครือข่ายบริหารจัดการเชิงบูรณาการจากภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

         1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
                   1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ (หลักการปฏิรูปการ

เรียนรู้แบบพลิกโฉมการวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม) 
             (1) เป้าหมาย  
                (1.1) ร้อยละของสถานศึกษาท้ังหมด มีความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    ที่เพ่ิมข้ึน และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่ดีข้ึน 
                (1.2) ร้อยละของสถานศึกษาท้ังหมด ที่ชุมชนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการ   
    บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
                (1.3) ร้อยละของสถานศึกษาท้ังหมด มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีข้ึน 
             (2) ประเด็นกลยุทธ์ 
                (2.1) เพื่อเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
    และคล่องตัว ส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษา 
                (2.2) เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ 
    ส่งผลให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

       (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
         เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้าน  การใช้งานเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศเน้น

มุ่งเน้นการใช้งานระบบ Cloud Computing และพัฒนาระบบให้เกิดขึ้นตามจริงในการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลในสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี มีความทันสมัย ความ
น่าเชื่อถือ และเพ่ิมศักยภาพ การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีขององค์กร 

  
          1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
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  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ 
                        แผนย่อย  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     เป้าหมายแผนย่อย  มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยสามารถท่ี 
              จะแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีความสามารถในการ 
              ใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
                        องค์ประกอบของแผน  การสร้างความตระหนักถึงพหุปัญญา เพ่ือหากระบวนการที่จะ 
              สามารถสร้างแนวทางการพัฒนาทักษะของบุคคลได้อย่างยั้งยืน 
                        ปัจจัย  มีการระดมความคิดและกระจายความรู้ทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
              ประสิทธิภาพ และปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน 
                        แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย   

(11) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 
(12) เปลี่ยนบทบาทของค าว่า “ครู” ให้เป็น “ครูยุคใหม”่ 
(13) เพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับระบบการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ  
(14) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(15) พัฒนาระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีคุณภาพ มีทักษะการ

เรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 
                        เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

(5) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถที่จะแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 

(6) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสามารถ 
 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ที่ท่านเลือก 

(11) มีการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพทางด้านการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อดิจิทัลที่
ทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของผู้เรียน 

(12) มีการพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบ Online  

(13) มีการพัฒนาพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน าระบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา 

(14) มีการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

(15) มีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาในทุกภาคส่วน ที่สามารถจัดสรรทรัพยากร
ทางการศึกษาท่ีมีความเป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่
มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(7) สามารถที่จะสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับทรัพยากรบุคคลเพ่ือปรับเปลี่ยน

เข้าสู่ระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 
(8) สามารถที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาได้ทุกระดับ 

และทุกประเภท 
(9) สามารถที่จะพัฒนาเพื่อพ้ืนฐานแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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              1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
                     (1) แผนการปฏิรูปด้านการศึกษา 
                        เป้าหมายรวม   

(7) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง 
(8) มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(9) มีการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน เพ่ือขจัด

ความเหลี่อมล้ าทางสังคม 
                        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป    เพ่ือเป็นการก าหนดกลไก ทิศทาง วิธีการและขั้นตอน 
                                 การปฏิรูปประเทศเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
              1.4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
                    1) เป้าหมายรวมที่ 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส  
                        ตรวจสอบได้ 
                    2) ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
                        และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
                        (2.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1  ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิม 
                               ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการภาครัฐ และประสิทธิภาพ 
                               การประกอบธุรกิจของประเทศ 
                        (2.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1  ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ  
                               และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาด 
                               ที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
                        (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะ 
                               ให้ได้มาตรฐานสากล 
               1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
                      1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 10  เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
                          เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน  
                          ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความม่ันคง     
 
               1.6 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนระดับท่ี 3) 
                  1) ความสอดคล้องกับนโยบายหลัก 
                     ประเด็นสอดคล้องท่ี 3  การปฏิรูปด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ    
                     (NDLP) และส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน 
                     ประเด็นสอดคล้องท่ี 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและ 
                     เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา 
                  2) ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
                      ประเด็นความสอดคล้องท่ี 3  ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น 
                      ระบบไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์   
                      ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
                กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
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                                           และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
               การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารองค์กรจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ดี 
เป็นปัจจุบันเพ่ือประกอบการตัดสินใจ เพื่อลดความเสี่ยงในการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างกว้างขวางและเป็นจ านวนมาก และระบบการท างานส่วนใหญ่เชื่อมต่อด้วย Computer  ผ่าน
ระบบเครือข่าย Internet ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลร่วมกัน  ส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี และมีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของส านักงานให้เกิดความทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว 
ระบบส านักงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากใช้แรงงานมาใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมากข้ึน เพ่ือช่วยในการท างาน
ด้านการประมวลผลข้อมูล  (Data processing)  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับบริหาร เนื่องจากสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน ลดขั้นตอน  ลดความซ้ าซ้อนของการท างาน  ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
สะดวกและรวดเร็ว สามารถปฏิบัติงานได้ไม่จ ากัดทั้งในเรื่องของสถานที่  เวลา  มีความทันสมัย และเชื่อถือได้ ซึ่งเป็น
การเพ่ิมความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่รวดเร็วตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ตลอดจนใช้
เป็นเครื่องมือส าหรับการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดจ านวน  117  แห่ง  จ าเป็นต้องอาศัยระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++ : Area Management Support System) เพ่ือใช้ในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และระบบสนับสนุนบริหารจัดการของสถานศึกษา (SMSS : School Management Support 
System) บนฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Big Data) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการตัดสินใจ ส าหรับ 
การจัดการศึกษาในทุกด้าน  ทั้งด้านการบริหาร  การบริการ และการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดสรร 
งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง  
และมีข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานและสถานศึกษาในการบริหารจัดการ  ตลอดจน เป็นการสนองนโยบายของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีความเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ  ให้สอดคล้องกับการบริหารงานของหน่วยงานทั้ง  4  ด้าน คือ  
 1. ด้านบริหารทั่วไป     
                 2. ด้านบริหารงบประมาณ    
                 3. ด้านบริหารงานบุคคล 
                 4. ด้านบริหารวิชาการ 
               ทั้งนี้ จากเหตุผลดังกล่าว กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือเป็น 
การพัฒนาข้อมูลระบบและเกิดประโยชน์ที่ดีต่อองค์กรตลอดไป          
  2.2  วัตถุประสงค์ 
                     1)  เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++) 
และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา (SMSS)  
                     2)  เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Big Data) ของส านักงานเขตพ้ืนที่    
การศึกษา  
                     3)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาขององค์กร 
  2.3  เป้าหมาย 
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              2.3.1. เชิงปริมาณ 
              1)  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้รับผิดชอบด้านวิชาการ ครูผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ   
ครูผู้รับผิดชอบด้านบริหารงานทั่วไป ครูผู้รับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียน  จ านวน 
702 คน   
              2)  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 /  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  ผู้อ านวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ 
ในส านักงานฯ  จ านวน 87 คน  
              2.3.2. เชิงคุณภาพ 
              1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  มีการจัดท าระบบสนับสนุน 
การบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++ : Area Management Support System)  
บนฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา หรือ Big Data  ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  
                     2) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 117 แห่ง มีการจัดท าระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ 
ของสถานศึกษา (SMSS : School Management Support System) บนฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
(Big Data) ที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

8) ........ผู้รับผิดชอบด้านการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาการปฏิบัติงานโดยใช้นวัตกรรม 
ที่มีประสิทธิภาพ…….. 

9) ........ผู้รับผิดชอบด้านการปฏิบัติงาน มีทักษะที่ดี สามารถน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนา     
ระบบไปปฏิบัติงานให้เกิดผลดีต่อทางราชการ........... 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
3) .........ผู้รับผิดชอบด้านระบบ สามารถท่ีจะน าวิธีการไปปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์ 
     การปฏิบัติในองค์การที่เป็นเลิศ………. 
4) .........ผู้รับผิดชอบด้านระบบ สามารถท่ีจะคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา โดยมีข้อมูลสถิติท่ี     
    ชัดเจน ถูกต้อง และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี......... 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

7) .........โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2  จ านวน  117  แห่ง............................ 
8) .........ร้อยละ 75 ของผู้รับผิดชอบด้านการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในระบบที่มี

ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ...................... 
     2.5.2  เชิงคุณภาพ 

5) ..........ผู้รับผิดขอบด้านระบบ ได้รับการพัฒนาด้านจัดการข้อมูลอย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องการปฏิบัติงานในยุคของ Thailand 4.0........ 

6) ..........ผู้รับผิดขอบด้านระบบ มีผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถน าไปสู่การพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างดี................................. 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             2.6.1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  มีระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา (AMSS++ และ SMSS) ที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ชัดเจน  
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และมีประสิทธิภาพ 
                  2.6.2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  มีระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา (AMSS++ และ SMSS) ที่สามารถรองรับการเชื่อมโยง 
กับฐานข้อมูลของส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  
                     2.6.3. ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  มีระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา (AMSS++ และ SMSS) ที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือใช้ส าหรับการรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการได้ 
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว 
 
   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 ......บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2................ 
  2.7.2 ......หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ส าหรับการติดต่อขอข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา........ 

  2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ …….....1 มกราคม  -  30 กันยายน 2565................ 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ ……………….……100,860…………….…………………….บาท 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงในเรื่อง
ของข้อมูลพื้นฐานครูและบุคลากร 
และข้อมูลนักเรียน มีระยะเวลา
อบรม 1 วัน  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 1.1. ค่าอาหารกลางวัน  
       (117 x 140) 
      รวมเป็นเงิน 16,380 บาท 
 1.2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
       (117 x 120) 
       รวมเป็นเงิน 14,040 บาท 

 
        
 
 
 
 
        -  

 
  
 
 
 
 
  30,420 

 
 
 
 
 
 

      - 

 
 
 
 
 
 
- 

 
  
 
 
 
 
   30,420 

 

2. กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมการใช้
งานเรื่องการบริหารงานวิชาการ  
(ระบบทดสอบการศึกษา)  
มีระยะเวลาอบรม 1 วัน โดยมี่
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  2.1. ค่าอาหารกลางวัน  
         (117 x 70) 
         รวมเป็นเงิน 8,190 บาท 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

  2.2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
        (117 x 60) 
        รวมเปน็เงิน 7,020 บาท  

- 15,210 - - 15,210 

3. กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมการใช้
งานเรื่องการบริหารงานวิชาการ 
(ผลสัมฤทธิ์-ทางการเรียน) ให้กับ
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 117 แห่ง 
   กิจกรรมที่ 4 จัดอบรมการใช้
งานเรื่องการบริหารงานวิชาการ 
(นักเรียนพิเศษ) ให้กับโรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 117 แห่ง 
   กิจกรรมที่ 5 จัดอบรมการใช้
งานเรื่องการบริหารงานวิชาการ 
(สิทธิและโอกาส ทางการศึกษา)  
ให้กับโรงเรียนในสังกัด 
   กิจกรรมที่ 6 จัดอบรมการใช้
งานเรื่องการบริหารงานวิชาการ  
(นิเทศ ติดตาม และประเมินผล)  
ให้กับโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 117 แห่ง 
มีระยะเวลาอบรม 1 วัน โดยมี่
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
  3.1. ค่าอาหารกลางวัน  
         (117 x 70) 
         รวมเป็นเงิน 8,190 บาท 
  3.2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
        (117 x 60) 
        รวมเป็นเงิน 7,020 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,210 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,210 
 

4. กิจกรรมที่ 7 จัดอบรมการใช้
งานเรื่องการบริหารงบประมาณ  
(การวางแผน)  ให้กับโรงเรียน 
ในสังกัด จ านวน 117 แห่ง  
   กิจกรรมที่ 8 จัดอบรมการใช้
งานเรื่องการบริหารงบประมาณ 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

(การเงินและบัญชี)   ให้กับโรงเรียน
ในสังกัด จ านวน 117 แห่ง 
   กิจกรรมที่ 9 จัดอบรมการใช้
งานเรื่องการบริหารงบประมาณ  
(ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง) ให้กับโรงเรียน 
ในสังกัด จ านวน 117 แห่ง 
   กิจกรรมที่ 10 จัดอบรมการใช้
งานเรื่องการบริหารงานทั่วไป 
ให้กับบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด  
(ระบบSMSS)  จ านวน 117 แห่ง 
(โรงเรียนละ 2 คน) 
   มีระยะเวลาอบรม 1 วัน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   
  4.1. ค่าอาหารกลางวัน  
         (117 x 70 x 2) 
         รวมเป็นเงิน 16,380 บาท 
  4.2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
        (117 x 60 x 2) 
        รวมเป็นเงิน 14,040 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   30,420 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   30,420 

5. กิจกรรมที่ 11 จัดอบรมการใช้
งานเรื่องในระบบโปรแกรม 
AMSS++ ให้กับบุคลากรของ
ส านักงานฯ จ านวน 45 คน 
ระยะเวลา 1 วัน คือ 
    1. รอง ผอ.เขต จ านวน 3 คน 
    2. ผอ.กลุ่ม จ านวน 10 คน   
    3. เจ้าหน้าที่ในแต่ละกลุ่ม  
     กลุ่มละ 3 คน จ านวน 30 คน 
    4. เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงาน 
 จ านวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน             
     โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  5.1. ค่าอาหารกลางวัน  
       (60 x 70) 
       รวมเป็นเงิน 4,200 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
         - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    9,600 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

  5.2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
        (60 x 60) 
       รวมเป็นเงิน 5,400 บาท 

รวมทั้งสิ้น - 60,840 40,020 - 100,860 
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โครงการ สร้างการรับรู้ความเข้าใจส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
แผนงานโครงการ พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                        
หน่วยงานรับผิดชอบ กองส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  กรมส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล1.นางรัชนี  มณีรัตนโชติ 2.นางบุญศรี  รักการงาน  โทรศัพท์ 073-530792 
โทรสาร 073-530790   E-mail namsainara2@gmail.com 
นโยบายของ สพป.นธ.2   
         ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัด
การศึกษา 
         เป้าประสงค์รวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และเครือข่ายบริหารจัดการศึกษาเชิงบูรณาการจาก
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 -การเรียนรู้การปฏิรูปการพลิกโฉม 
 -การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร
บ้าง) 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)................................................... (ถ้ามี) 
(1) เป้าหมาย .................................................................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์..................................................................................................... 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ..................................................................... 
 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร
บ้าง)  

 
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        แผนย่อย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
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                 เป้าหมายแผนย่อย.  1.คนไทยมีการศึกาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็น
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว และท างานรวมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใผ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                 องค์ประกอบของแผน การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 

                           ปัจจัย ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
                           แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย................................................................................  
                          เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ.............................................................. 

 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ที่ท่านเลือก 
…………………………………...……………..………....................................................... 

 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ 
…………………………………...……………..………....................................................... 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ 

  แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี)      
  คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปด้าน………………………………………………………………….……..………………… 
      -  เป้าหมายรวม…………………………………………………………………………………..………… 
  เรื่องและประเด็นการปฏิรูป......................................................................................  
     

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) เป้าหมายรวมที่  .................................................................................................. .............. 
  2) ยุทธศาสตร์ที่ ................................................................................................. ................. 
  (2.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ................................................................................ ..... 
  (2.2) แนวทางการพัฒนาที่ .................................................................................................. 
  (2.3) แนวทางการพัฒนาที่ .................................................................................................. 
  

   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ........................................................................................... .. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ/
เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 
1) ความสอดคล้องกับนโยบายหลัก   
    ประเด็นสอดคล้องที่............................................................................................................  
2) ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
    ประเด็นความสอดคล้องที่..............................................……………………………………………. 

               กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)................................................................................................... ............ 
               มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง(ถ้ามี)....................................................................................................  



 

 

 

 

181 

 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

 
2.1  หลักการและเหตุผล 
    การประชาสัมพันธ์เป็นงานสื่อสัมพันธ์ที่มีความส าคัญและมีค่าต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้การ

ด าเนินงานและผลงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด  
        ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งในสังกัดและนอกสังกัด เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับหน่วยงาน

อย่างต่อเนื่อง เกิดความเชื่อม่ันและได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนและองค์กรอ่ืน ก่อให้เกิดการยอมรับ
และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

    กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มี
ความมุ่งม่ันที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง และความถูกต้องผ่านสื่อและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่
เหมาะสม เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนั้น การสร้างความสัมพันธ์
กับสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง การอบรมพัฒนาให้ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์แก่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์
ของสถานศึกษาและกลุ่มงานต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อทุกแขนง และจัดระบบข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 และสถานศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าให้
การด าเนินงานและผลงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และสถานศึกษาใน
สังกดั ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

  2.2  วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สถานศึกษา 

หน่วยงานต่างๆ และ สื่อมวลชนทุกแขนง .      
                 2.2 .เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 

2 และสถานศึกษามีความรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เพ่ิมขึ้น และสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ      

                 2.3   เพ่ือให้การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 2 และสถานศึกษาได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกแขนง 

                 2.4 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีระบบการให้ข้อมูลข่าวสารที่มี
ประสิทธิภาพ 

                 2.5 เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 และสถานศึกษาให้ประชาชนได้รับทราบ เกิดการยอมรับและสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร 

 
 2.3  เป้าหมาย 
   3.1เชิงปริมาณ 
       3.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2และสถานศึกษา 
ในสังกัด จ านวน 117 แห่ง /ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง และสาธารณชน ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 
           3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 117 คน และคณะครูได้รับทราบข้อมูล 
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง 
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      3.1.3 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 90 คน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

   3.2เชิงคุณภาพ 
            3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2และสถานศึกษาในสังกัด

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               3.2.2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่ในส านักงานฯได้รับทราบ

แนวนโยบาย กฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติ/ข้อราชการอ่ืน รวมทั้งกิจกรรมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษาและน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้องรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1ผลผลิต (Output) 
      - ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง วันจันทร์กับวันอังคาร เวลา 10.10-11.00 น.รวม 12 เดือน 

จ านวน 96 ครั้ง 
      - ด าเนินการ LIVE เรื่องเล่าข่าวดี  ที่นี่นราธิวาส เขต 2 และเรื่องเล่าจากงานประชาสัมพันธ์ สพป.นราธิวาส เขต 2 

โดยบูรณาการประชาสัมพันธ์ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุไหงโก-ลก คลื่น FM106.5 MHz 
และเพจ. สวท.สุไหงโก-ลก ทุกวันจันทร์และอังคาร เวลา 10.10-11.00 น. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 
2564 จ านวน 96 ครั้ง 

       - ด าเนินการ ไลฟ์ สด ทางเพจ สพป.นราธิวาส เขต 2 เรื่องเล่าข่าวดี  ที่นี่นราธิวาส เขต 2 และเรื่องเล่าจากงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.นราธิวาส เขต 2 ทุกวันพุธ - ศุกร์ เวลา 13.00 – 15.00 น. ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - กันยายน 
2564 จ านวน 144  ครั้ง 

       - ด าเนินการ ไลฟ์สด กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ตั้งแต่เดือน   ตุลาคม 2563 - กันยายน 
2564 จ านวน 48  ครั้ง 

       - ผลิตปฏิทินตั้งโต๊ะ  ขนาด 8x6 แนวนอน จ านวน 500 ชิ้น 
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
                      -  สาธารณชนในพ้ืนที่ จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย และภูมิภาคอ่ืนๆ ได้รับรู้ข่าวสารต่างๆที่

เกี่ยวข้องการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรม
โครงการของเขตพ้ืนที่และโรงเรียน ที่ถูกต้อง ชัดเจน ทันเหตุการณ์ ผ่านทาง เพจสพป.นราธิวาส เขต 2 และเพจ 
สวท.สุไหงโก-ลก อย่างท่ัวถึง 

                        - ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตร์ชาติ  ตลอดจนนโยบายส่วนราชการในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จนน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคม 

                        - สพป.นราธิวาส เขต 2 ส่งความสุขให้ผู้เกี่ยวข้องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2564               
   2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 
                           1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2และสถานศึกษา 
ในสังกัด จ านวน 117 แห่ง /ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องและสาธารณชน ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 
                          .2 ผู้บรหิารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 117 คน และคณะครูได้รับทราบข้อมูล 
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง 
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          .3 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 90 คน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 
     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
                   1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2และสถานศึกษาในสังกัดด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                         2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่ในส านักงานฯได้

รับทราบแนวนโยบาย กฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติ/ข้อราชการอ่ืน รวมทั้งกิจกรรมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
การจัดการศึกษาและน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้องรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     .       1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สถานศึกษา หน่วยงาน และ

สื่อมวลชนทุกแขนง มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน น าไปสู่ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
           .       2 ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 

2 และสถานศึกษามีความรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ สามารถน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 3 สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 

เขต 2 และสถานศึกษาอย่างกว้างขวงมากขึ้น 
   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
                 1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2และสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 117 แห่ง 

/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง 

               .2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 117 คน และคณะครูได้รับทราบข้อมูล  ข่าวสารอย่างทั่วถึง 
 
                 3 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และ

เจ้าหน้าที่ จ านวน 90 คน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคา 2563 - กันยายน 2564 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ    30,000  บาท 

2.1  หลักการและเหตุผล 
      การประชาสัมพันธ์เป็นงานสื่อสัมพันธ์ที่มีความส าคัญและมีค่าต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้การ

ด าเนินงานและผลงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด   ได้เป็นที่
รู้จักแพร่หลายไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งในสังกัดและนอกสังกัด เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เกิด
ความเชื่อมั่นและได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนและองค์กรอ่ืน ก่อให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน 

    กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มี
ความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง และความถูกต้องผ่านสื่อและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม เพ่ือให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนั้น การสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง 
การอบรมพัฒนาให้ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์แก่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาและกลุ่มงานต่าง ๆ ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อทุกแขนง และจัดระบบข้อมูล
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ข่าวสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และสถานศึกษา เพ่ือสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน จึง
มีความส าคัญและจ าเป็น 
อย่างยิ่งที่จะท าให้การด าเนินงานและผลงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และสถานศึกษา
ในสังกัด ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
 
  2.2  วัตถุประสงค์ 

       2.1 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ และ สื่อมวลชนทุกแขนง .      

                           2.2 .เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 2 และสถานศึกษามีความรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เพ่ิมข้ึน และสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ      

                           2.3   เพ่ือให้การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 2 และสถานศึกษาได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกแขนง 

                 2.4 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีระบบการให้ข้อมูลข่าวสารที่
มีประสิทธิภาพ 

                        2.5 เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 และสถานศึกษาให้ประชาชนได้รับทราบ เกิดการยอมรับและสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร 

  2.3  เป้าหมาย 
   3.1เชิงปริมาณ 
       3.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2และสถานศึกษา 
ในสังกัด จ านวน 117 แห่ง /ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง และสาธารณชน ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 
                          3.1.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 117 คน และคณะครูได้รับทราบข้อมูล 
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง 
      3.1.3 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และ
เจ้าหน้าที่ จ านวน 90 คน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
   3.2เชิงคุณภาพ 
            3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2และสถานศึกษาในสังกัด
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                    3.2.2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่ใน 
ส านักงานฯได้รับทราบแนวนโยบาย กฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติ/ข้อราชการอ่ืน รวมทั้งกิจกรรมโครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้องรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1ผลผลิต (Output) 
      - ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง วันจันทร์กับวันอังคาร เวลา 10.10-11.00 น.

รวม 12 เดือน จ านวน 96 ครั้ง 
           - ด าเนินการ LIVE เรื่องเล่าข่าวดี  ที่นี่นราธิวาส เขต 2 และเรื่องเล่าจากงานประชาสัมพันธ์ สพป.

นราธิวาส เขต 2 โดยบูรณาการประชาสัมพันธ์ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุไหงโก-ลก คลื่น 
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FM106.5 MHz และเพจ. สวท.สุไหงโก-ลก ทุกวันจันทร์และอังคาร เวลา 10.10-11.00 น. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 
- กันยายน 2564 จ านวน 96 ครั้ง 

           - ด าเนินการ ไลฟ์ สด ทางเพจ สพป.นราธิวาส เขต 2 เรื่องเล่าข่าวดี  ที่นี่นราธิวาส เขต 2 และเรื่อง
เล่าจากงานประชาสัมพันธ์ สพป.นราธิวาส เขต 2 ทุกวันพุธ - ศุกร์ เวลา 13.00 – 15.00 น. ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 จ านวน 144  ครั้ง 

         - ด าเนินการ ไลฟ์สด กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ตั้งแต่เดือน   ตุลาคม 2563 
- กันยายน 2564 จ านวน 48  ครั้ง 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
                      -  สาธารณชนในพ้ืนที่ จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย และภูมิภาคอ่ืนๆ ได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ
ที่เก่ียวข้องการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมโครงการ
ของเขตพ้ืนที่และโรงเรียน ที่ถูกต้อง ชัดเจน ทันเหตุการณ์ ผ่านทาง เพจสพป.นราธิวาส เขต 2 และเพจ สวท.สุไหง
โก-ลก อย่างท่ัวถึง 
                        - ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตร์ชาติ  ตลอดจนนโยบายส่วน
ราชการในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคม 
   2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

                           1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2และสถานศึกษา 
ในสังกัด จ านวน 117 แห่ง /ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชน ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 
                          .2 ผู้บรหิารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 117 คน และคณะครูได้รับทราบข้อมูล 
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง 
          .3 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และ
เจ้าหน้าที่ จ านวน 90 คน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
                   1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2และสถานศึกษาในสังกัด

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                         2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่ในส านักงานฯได้รับทราบ

แนวนโยบาย กฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติ/ข้อราชการอ่ืน รวมทั้งกิจกรรมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
และน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้องรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     .       1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สถานศึกษา หน่วยงาน และสื่อมวลชน
ทุกแขนง มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน น าไปสู่ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

           .       2 ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และ
สถานศึกษามีความรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ สามารถน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                 3 สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 2 และสถานศึกษาอย่างกว้างขวงมากขึ้น 
   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
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                 1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2และสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 
117 แห่ง /ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 

               .2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 117 คน และคณะครูได้รับทราบข้อมูล  ข่าวสารอย่างท่ัวถึง 
                  3 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และ

เจ้าหน้าที่ จ านวน 90 คน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ    30,000  บาท 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/256X 

ไตรมาสที่ 
2/256X 

ไตรมาสที่ 
3/256X 

ไตรมาสที่ 
4/256X 

1. กิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 

1.1ค่าสื่อวิทยุกระจายเสียง จ านวน 2 
ครั้ง/สัปดาห์ รวม 12 เดือน จ านวน 
96 ครั้ง มีค่าใช้จ่าย เดือนละ 2 ,500 
บาท 

7,500 7,500 7,500 7,500 30,000 

2.กิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านโซเชียวมีเดีย  
เฟสบุ๊คแฟนเพจ 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

รวม     30,000 
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โครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office 2565” 
แผนงานโครงการ พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 กรมส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นายบัณฑิต  วุฒิศาสน์  โทรศัพท์ 0899755035 
โทรสาร 073530790  E-mail  bandit.w@south-ed.moe.go.th 
นโยบายของ สพป.นธ.2   
         ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6.พัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัด
การศึกษา     
           เป้าประสงค์รวม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา แลเครือข่ายบริหารจัดการเชิงบูรณาการจากภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21     (2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

       (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   -การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

- การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
                       แผนย่อย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้                              
                       เป้าหมายแผนย่อย 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่ 
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต                            

             องค์ประกอบของแผน การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
                        ปัจจัย ดจิิทัลเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา 
                        แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย จัดให้มรีะบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่
มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น 
                          เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ที่ท่านเลือก  
1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ  
คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปด้าน การศึกษา 
      -  เป้าหมายรวม ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวใน
การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

- เรื่องและประเด็นการปฏิรูป ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร 
เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิ
บาล 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญในการ
น าระบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office 2565 น ามาใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
และสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษามาใช้ในด้านการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาระบบรองรับการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อการบริหารจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตอบสนองกลยุทธ์
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2.2  วัตถุประสงค์ 

      1.เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสามารถใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office 2565 อย่างมีประสิทธิภาพ  

      2.เพ่ือลดขั้นตอนการรับ-ส่งหนังสือราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับสถานศึกษา รวดเร็ว ถูกต้อง
และประหยัดเวลา เพ่ือเป็นส านักงานน าไร้กระดาษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3.เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา
ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และน า
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ  
  2.3  เป้าหมาย 

       1.ธุรการโรงเรียนในสังกัด จ านวน 117 คน       
       2.บุคลากรใน สพป.นราธิวาส เขต 2 จ านวน 90 คน    รวม จ านวน 207 คน  
 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1. ธุรการโรงเรียนในสังกัด จ านวน 117 คน 
2. บุคลากรใน สพป.นราธิวาส เขต 2 จ านวน 90 คน 

2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
                         บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สามารถใช้ระบบสาร 

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office 2565 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ          
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5) 2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

2.5.1.1 ธุรการโรงเรียนในสังกัด จ านวน 117 คน       
2.5.1.2. บุคลากรใน สพป.นราธิวาส เขต 2 จ านวน 90 คน  

2.5.2  เชิงคุณภาพ 
2.5.2.1 บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สามารถใช้ระบบสาร 

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office 2565 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ      
   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  สามารถใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ My Office 2565 ด าเนินการ  รับ – ส่ง หนังสือราชการ  ได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สามารถติดต่อประสานงาน กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้สะดวก รวดเร็ว มากข้ึน 2 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสามารถใช้งานระบบ My Office 2565  3 ลดขั้นตอนการรับส่งหนังสือราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่
กับโรงเรียนในสังกัด เพ่ือเป็นส านักงานน าไร้กระดาษ  และมีประสิทธิภาพมากขึ้น    

2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
2.7.1 ธุรการโรงเรียนในสังกัด จ านวน 117 คน       
2.7.2. บุคลากรใน สพป.นราธิวาส เขต 2 จ านวน 90 คน  

  2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  14 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565         
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  19,930  บาท 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/256X 
ไตรมาสที่ 
2/256X 

ไตรมาสที่ 
3/256X 

ไตรมาสที่ 
4/256X 

1.การพัฒนาระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส ์(My Office 2565) วันท่ี 22-
24 ธ.ค. 2565 ณ สพป.สงขลา เขต 2 
อ าเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา จ านวน 4 คน 

โดยมีคา่ใช้จ่าย ดังนี ้
-ค่าที่พัก จ านวน 2 ห้องๆ ละ 1,200 บาท 
จ านวน 2 คืน เป็นเงิน 4,800 บาท 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 4 คนๆ ละ 240บาท 
จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 1,920 บาท 

-ค่าลงทะเบียน เป็นเงิน 5,000 บาท 
-ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เป็นเงิน 2,000 บาท 
 

13,720    13,720 

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office 

 6,210   6,210 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/256X 
ไตรมาสที่ 
2/256X 

ไตรมาสที่ 
3/256X 

ไตรมาสที่ 
4/256X 

2565 จ านวน 2 รุ่น ดังนี้ 
- รุ่นที่ 1 ธุรการโรงเรียนในสังกัด   
จ านวน 117 คน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
117 x 30 x 1 เป็นเงิน 3,510 บาท 
- รุ่นที่ 2 บุคลากรใน สพป.
นราธิวาส เขต 2 จ านวน 90 คน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
90 x 30 x 1 เป็นเงิน 2,700 บาท 
 
รวม 13,720 6,210   19,930 
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โครงการ โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  

     กรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ - นามสกุล นางสาวธิติมา  เรืองสกุล    โทรศัพท์ 084-9659629 
โทรสาร 073-530790      E-mail march22meena@gmail.com 
นโยบายของ สพป.นธ.2   
         ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัด
การศึกษา   
         เป้าประสงค์รวม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และเครือข่ายบริหารจัดการเชิงบูรณาการจากภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ  ทุกประเภท 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการประเมินผลและการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทของสถานศึกษา 
โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และบรรลุเป้าหมายประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
ก ากับดูแลจากการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดดังกล่าวนี้  กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้จัดท าแนวปฏิบัติ
ส าหรับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและกรอบมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ส่วนการ
ประเมินภายนอกให้มีองค์ประกอบของผู้ประเมิน ๓ ส่วน ได้แก่ ผู้แทนส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดและผู้บริหารสถานศึกษา(โปรดระบุว่าโครงการ
ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง) 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

 แนวทางการพัฒนา 5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกัน
คุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา และ
ปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้  

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………………………......... 
............................................................................................................................. ..............
......................................................................................... .................... 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อย
ของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ 
(ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) แผนการปฏิรูปด้าน การศึกษา 
      -  เป้าหมายรวมยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพภายในรอบต่อไป โดยให้มีการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้
น้อยลง กระชับ และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก ลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลด
การจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมิน ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมาย เพ่ือการพัฒนาบนพ้ืนฐานบริบท
ของสถานศึกษา 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทของสถานศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ
การศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า
สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และบรรลุเป้าหมายประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลจากการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดดังกล่าวนี้  กระทรวงศึกษาธิการได้
ก าหนดให้จัดท าแนวปฏิบัติส าหรับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและกรอบมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ส่วนการ
ประเมินภายนอกให้มีองค์ประกอบของผู้ประเมิน ๓ ส่วน ได้แก่ ผู้แทนส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดและผู้บริหารสถานศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา อีกทั้ง เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา จึงได้ส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และได้
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จัดท าโครงการนี้ขึ้น โดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ 
 2.2 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และการ
กรอกข้อมูลแบบอิเล็กทรินิกส์ (e-SAR) ประจ าปีการศึกษา 2565  
  2. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เข้า
รับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  3. เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษารางวัลระบบการประกันคุณภาพที่ดี IQA AWARD ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
 
 2.3 เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  1. ผอ.สพป.นธ.2 
  2. รอง ผอ.สพป.นธ.2 จ านวน 3 คน 
  3. ศึกษานิเทศก์ จ านวน 11 คน คณะท างาน  3 คน รวม 14 คน 
  4. ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 117 คน   
  5. ครูผู้รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับข้ันพ้ืนฐานและระดับปฐมวัย จ านวน 
117 คน 
  6. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายนอก จ านวน 25 คน 
  เชิงคุณภาพ 
  1. การสร้างความรู้ผู้บริหารและครูโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายครบ 100%   
  2. ผู้รับการนิเทศ ได้รับความรู้ ค าชี้แนะ อย่างเป็นกัลยาณมิตรที่เกิดประโยชน์ 
  3. โรงเรียนมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป จากการได้รับการนิเทศ ติดตามโดยทีมนิเทศจิตอาสา   
 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1  ผลผลิต (Output) 
   1) ร้อยละของครูและผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเข้ารับความรู้ ความเข้าใจ  
   2) ร้อยละของโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 
   3) ร้อยละของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์เพ่ือเข้ารับรางวัล IQA AWARD 
  2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
   1) ร้อยละ 100 ของครูและผู้บริหารโรงเรียนมีความเข้าใจละจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) 
   2) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการติดตามและตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
   3) สถานศึกษาได้รับรางวัลระบบการประกันคุณภาพท่ีดี IQA AWARD ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 3 
ขนาดของสถานศึกษา 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
  2.5.1  เชิงปริมาณ 
   1) ร้อยละของครูและผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเข้ารับความรู้ ความเข้าใจ  
   2) ร้อยละของโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 
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   3) ร้อยละของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์เพ่ือเข้ารับรางวัล IQA AWARD 
 
  2.5.2  เชิงคุณภาพ 
   1) ร้อยละ 100 ของครูและผู้บริหารโรงเรียนมีความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
   2) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการติดตามและตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
  
   3) สถานศึกษาได้รับรางวัลระบบการประกันคุณภาพท่ีดี IQA AWARD ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  ทั้ง 3 ขนาดของสถานศึกษา 
 2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1) สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
  2) สถานศึกษามีระบบคุณภาพและกลไกการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน  
สถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 ผู้บริหารโรงเรียน 
  2.7.2 ครูผู้สอน 
  2.7.3 นักเรียน 
 2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565  
 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

งบประมาณวงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 124,120 บาท 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. ประชุมชี้แจงคณะท างาน -     
2. การลงประเมินสถานศึกษาก่อนการ
ประเมินภายนอกกิจกรรมการประเมินระบบ
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกประจ าปี
งบประมาณ 2565 (Mock Assessment) 
จ านวน 25 โรงเรียน 
     - ประชุมชี้แจงการคณะกรรมการ
คัดเลือกโรงเรียน เพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกประจ าปีงบประมาณ 2565 
(Mock Assessment) กรรมการและ
คณะท างาน จ านวน 20 คน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  23,600 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1) ค่าอาหารกลางวัน 1  มื้อ (20X1X70)           
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ 
(20x2x30) 
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจ านวน 20 
คน ๆ ละ 1,000 บาท (20x1,000) 
3) ค่าถ่ายเอกสาร 

 1,400 
 

1,200 
 

20,000 
 1,000 

  

 

3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการรายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
และการกรอกข้อมูลแบบอิเล็กทรินิกส์ (e-
SAR) ครูปฐมวัยและครูประถมศึกษา 
จ านวน 240 คน  ใช้เวลา 2 วนั  ห้อง
ประชุมรวงผึ้ง       
1) ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ (240x2x70) 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ
(240x4x30) 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
33,600 

 
28,800 

 62,400 

4. ประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 จ านวน  
40  คน เวลา 3 วัน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง 
สพป. นราธิวาส เขต 2 
1) ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ (40x3x70) 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มื้อ
(40x6x30) 

   
 
 
 
 

8,400 
 

7,200 

 15,600 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

 5. กิจกรรมการประกวดรูปแบบระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(IQA AWARD) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
นราธิวาส เขต 2 ประจ าปีการศึกษา 
2565    
 - ประชุมชี้แจงและด าเนินการประกวด
แข่งขัน  
1) ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ (14X2X70)           
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ 
(14x4x30)  
3) ค่ากรรมการตัดสิน จ านวน 7 คน คน
ละ 1,000 บาท  
4) ค่าโล่รางวัล 9  ชิ้น ชิ้นละ 1000 
5) ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 
 24 รางวัล 120 x 24 

    
 
 
 
 

 
 

1,960 
1,680 

 
7,000 

 
9,000 

 
2,880 

23,240 

รวม - 23,600 78,000 22,520 124,120 

 
หมายเหตุ   ขอถั่วเฉลี่ยทุกรายการในโครงการนี้ 
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โครงการ โครงการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.นธ.2 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางพิมพรรณ  อนันทเสนา    โทรศัพท์ 089-5094302 
โทรสาร................................-.................................................  E-mail pimpun980@gmail.com 
นโยบายของ สพป.นธ 2   
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการศึกษา  
          เป้าประสงค์รวม  ที่ 8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และเครือข่ายบริหารจัดการเชิงบูรณา
การจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ กระบวนการบริหาร การจัดกิจกรรม              การ

เรียนรู้ และกระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                   การ
ปฏิบัติการนิเทศเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา 
และมุ่งสนับสนุนความสามารถของครูให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและความ
แตกต่างในด้านบุคคลเพื่อสนองเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา สมรรถนะของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา และการด าเนินการตาม
นโยบาย/โครงการต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงต้องมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ให้การด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ประสบความส าเร็จ 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้  
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………-……………...……………..……… 
............................................................................................................................  
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 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
   - เป้าหมายรวม ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการบริหาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นปัจจัยหลักในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติการนิเทศเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาที่สะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนในสถานศึกษา และมุ่งสนับสนุนความสามารถของครูให้มีประสิทธิภาพในการจัด     การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและความแตกต่างในด้านบุคคลเพ่ือสนองเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา สมรรถนะของผู้เรียน และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา และการด าเนินการตามนโยบาย/
โครงการต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องมี
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และ              การด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2565 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ให้การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีภารกิจหลักในการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  และเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนในสังกัด ให้โรงเรียนสามารถด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบที่
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน จึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในโรงเรียนให้มีการด าเนินการพัฒนารูปแบบ
การนิเทศภายในของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน จึงจัดท าโครงการโครงการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.นธ.
2  
 
 2.2 วัตถุประสงค์ 
      1) เพ่ือพัฒนาเครื่องมือนิเทศการศึกษา 
      2) นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการตามนโยบายของ สพฐ.และสพป.นธ. 2 
      3) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน มีความรู้ความสามารถในการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      4) เพ่ือค้นหารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
      5) เพ่ือสรุปผลการนิเทศ ตามเครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
      2.3 เป้าหมาย 
       เชิงปริมาณ 
         1. ผอ.สพป.นธ.๒ 
  2. รอง ผอ.สพป.นธ.2 จ านวน 3 คน 
  3. ศึกษานิเทศก์ จ านวน 11 คน คณะท างาน  3 คน รวม 14 คน 
  4. คณะนิเทศกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจ านวน  5 คน 
           เชิงคุณภาพ 
  1. เครื่องมือนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นระบบและมีคุณภาพ 
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  2. สถานศึกษาผู้บริหาร ครูผู้สอน ได้รับการนิเทศ และจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
  4. สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

  2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

พัฒนาเครื่องมือนิเทศติดตามคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ 
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) มีเครื่องมือนิเทศติดตามคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2) โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
3) โรงเรียนมีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
  2.5.1  เชิงปริมาณ 
   1) ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ 
   2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา   

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
              1) เครื่องมือการนิเทศมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมขอบข่ายงานการนิเทศ 
               2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างได้ 
      3) ร้อยละของครูที่จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

 
 2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้สามารถบริหารจัดการการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
  2) สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการตามนโยบายของ สพฐ. และ สพป. นราธิวาส เขต 2  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3) สถานศึกษาที่มีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างได้ 
  4) นักเรียนในสังกัด มีผลการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 ผู้บริหารโรงเรียน 
  2.7.2 ครูผู้สอน 

       2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565  
          2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 52,300 บาท 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. ประชุมชี้แจงคณะท างาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน 
(15x2x30) = 900 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 15 คน 
(15x1x70) =1,050 บาท 

 
 
 

 
 
 

 
 

900 
 

1,050 

 1,950 
 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับ 
เครื่องมือนิเทศ ตามกิจกรรมและ
นโยบายโดยบูรณาการเนื้อหา 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน 
2 วัน 
(15x4x30) = 1,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 15 คน 
(15x2x70) =2,100 บาท 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1,800 
 

2,100 

 
 
 

3,900 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

3. ด าเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศ
และปฏิทินการนิเทศ โดยเน้นการ
นิเทศเป็นทีม  (เบี้ยเลี้ยง) 
- เบี้ยเลี้ยงวันละ 120 บาท จ านวน 
20 คน 7 วัน  
(20x120x7) = 16,800 

 
 
 
 
 

16,800 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

16,800 

 
 
 
 
 
- 

33,600 

4. ด าเนินการคัดเลือกรูปแบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษา 
4.1) ประชุมกรรมการ/ออกแบบ
เครื่องมือประเมิน 2 วัน 10 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน 
2 วัน 
(10x4x30) = 1,200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 10 คน 
(10x1x70) =700 บาท 
4.2) ด าเนินการคัดเลือก 
ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน 
คณะท างาน 5 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน 
1 วัน 
(10x2x30) = 600 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 10 คน 
(10x1x70) =700 บาท 
- ค่าตอบแทนค่าประกวดตัดสิน 

   
 
 
 
 
 

1,200 
 

700 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 
 

700 
2,250 

3,200 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

4.3) สรุปผลการคัดเลือก 1 วัน 5 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5 คน    
(5x2x30) = 300 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 5 คน 
(5x1x70) =350 บาท 

    
 

300 
 

350 

650 

5. โล่พร้อมเกียรติบัตร 6 รางวัล ๆละ 
6,000 จ านวน 6,000 บาท 

    
6,000 

6,000 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
- เอกสารรูปเล่ม 5 เล่ม พร้อม
ออกแบบปก เล่มละ 150 บาท 

- 
 
 

-  
 
 

 
 

750 

750 

รวม 16,800 - 24,550 10,950 52,300 
 
หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 



ส่วนที่ 5 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  และการตดิตามและประเมินผล 

 
การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
  การน าแผนไปสู่การปฎิบัตินับเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่จะผลักดัน
หรือขับเคลื่อนการด าเนินงานหรือกลไกที่ส าคัญทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ การ
ด าเนินงานจะบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้มีกรปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด 
ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวิธีการปฎิบัติงาน ดังนั้น การ าแผนไปสู่การปฎิบัติจ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้แก่
บุคลากรทุกระดับเพ่ือให้เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วม พร้อมที่จะน าแผนงาน โครงการต่าง ๆ ไปด าเนินการ
ตามแนวทางได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสามารถประยุกต์การด าเนินงานให้เหมาะสมกับแนวทาง
ปฎิบัติของตนเอง อีกทั้ง จะต้องมีการระดมสรรพก าลัง แสงวหาการสนับสนุน เพ่ือให้เกิดการปฎิบัติและสร้าง
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุนโยบายที่วางไว้  มีแนวทางการการน าแผนไปสู่การ
ปฎิบัติประกอบด้วย 
 1.  การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแผนปฎิบัติการ โดยการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจใน
กระบวนการจัดท าแผน เพ่ือบุคลากรในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจทิศทางการ
ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนเป็นการสร้างองค์
ความรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้องให้เกิดความรู้สึกการมีส่วนร่วมและพร้อมรับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การ
ปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โดย 
      1.1 ผู้บริหารทุกระดับ ต้องให้ความส าคัญ มีความเข้าใจและผลักดันให้มีการด าเนินงานตาม
แผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
      1.2 สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานและ
ภาคีเครือข่าย ได้รับทราบเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผน เพ่ือก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและให้การ
สนับสนุน เพ่ือให้เกิดผลในทางปฎิบัติ 
      1.3 ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด  จัดท าแผนปฎิบัติการที่สอดคล้องกับแผนของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีมีการก ากับดูแล 
รวมทั้งสามารถประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
      1.4 จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการ โดยเน้นผลลัพธ์ของการ
ด าเนินงานเป็นหลักส าคัญ รวมถึงการพันนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความรู้ ความช านาญในการด าเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการต่อง ๆ 
      1.5 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางหรือกิจกรรม  
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
 2.  พันนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในลักษณะบูรณาการให้เชื่อมโยง
ไปในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมให้มีการประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น 
เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการประสาแผนไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย 
      2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย 
      2.2 สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนปฎิบัติการในระดับต่าง ๆ ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับพื้นท่ี 
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      2.3 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนให้ชัดเจน โดยจัดล าดับความส าคัญ
ของแผนงานโครงการ 
      2.4 ติดตาม ตรวจสอบผลจากการด าเนินงานตามแผนอย่างสม่ าเสนอว่าสามารถตอบสนอง
ต่อนโยบายที่ก าหนดหรือไม่เพียงใด 
 3.  พันนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผล รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน
ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานในแต่ ระยะเวลาในการประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทั้งเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลมีมาตรฐานเดียวกันและเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน โดยมุ่งเน้นการ
ประเมินผลตามนโยบายเพื่อการพันนาและปรับปรุงการด าเนินงาน ตลอดจนน ามาใช้เป็นข้อมูลในการประสาน
แผนงาน และแผนงบประมาณอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  โดย 
      3.1 สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนิการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
โดยให้มีการก าหนดตัวชี้วัดที่เน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 
      3.2 น าผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพือ
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
      3.3 สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการช้ากว่าก าหนด และตรวจสอบ
คุณภาพและการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสนอ 
      3.4 พันนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการจิดตามและประเมินผล รวมทั้งการ
ก าหนดตัวชี้วัดแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตาม ประเมินผล และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 
      3.5 พันนาระบบข้อมูลสารสนเทศจากการด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะข้อมูลการพันนาฐานข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าแผนและ
การติดตามประเมินผล ให้มีความแม่นย าและเป็นปัจจุบันตรงกับความต้องการ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งเชื่อมโยงกับการตัดสินใจของผู้บริหาร 
      3.6 ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นกลยุทธ์เป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส 
พร้อมทั้งให้แต่ละกลุ่ม/ผู้รับผิดชอบโครงการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือน าไปสู่การ
ตัดสินใจของผู้บริหารเป็โนประจ าทุกเดือน  
      3.7 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ผู้บริหาร บุคลากร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง 
  
การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกส าคัญท่ีจะท าให้ผู้บริหารและผู้ปฎิบัติทราบถึง
ความก้าวหน้า ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และน าไปสู่การ
ทบทวน ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์จนส่งผลให้
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยมีกลไกส าคัญที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ 
 1.  การติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมส าคัญใน
รูปแบบของการรายงานผลการปฎิบัติงานประจ าเดือน รายไตรมาส และรายปี เสนอต่อผู้บริหารทราบ 
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  2.  การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานในการด าเนินงาน เพ่ือให้ทราบถึงผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือสรุปเสนอไปยังผู้บริหารส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการทบทวน 
ปรับปรุงแผนการด าเนินงาน 
 3.  การติดตามประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน/โครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมดเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการด าเนินงานตามแผน 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  ๒ 
ที่ 225 /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
        กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2   

…………………………………………………….. 
 ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.  ๒๕๔๖ มำตรำ ๑๖ 
ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีในแต่ละปีงบประมำณ  
เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย   และเพ่ือเป็นกำร
ควบคุมกำรบริหำรงบประมำณให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรติดตำม  ประเมินผลและรำยงำนผล
อย่ำงถูกต้องรวดเร็วและตอบสนองควำมต้องกำรของหน่วยงำนตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง  และจะเห็นได้ว่ำ
กระบวนกำรวำงแผนเป็นกำรก ำหนดทิศทำงหรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนในอนำคตขององค์กร  เน้นกระบวนกำร
และจุดมุ่งหมำยรวมที่หน่วยงำนหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนำคต  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้กำรบริหำร
และกำรจัดกำรขององค์กรมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 23 ประเด็น ได้รับกำรประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลำคม 2561 และ 18 เมษำยน 2562 ตำมล ำดับ เพ่ือเป็นเป้ำหมำย
กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล และใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณำกำรกัน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 4 ธันวำคม 2560  เห็นชอบกำรจ ำแนกแผนออกเป็น 3 
ระดับ ประกอบด้วย  แผนระดับที่ ๑ ไดแก ยุทธศำสตรชำติ  แผนระดับที่ ๒ ไดแก แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แหงชำติ แผนแมบทภำยใตยุทธศำสตรชำติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนควำมมั่นคง  แผนระดับที่ ๓ หมำยถึง 
แผนที่จัดท ำขึ้นเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของแผนระดับที่ ๑ และ แผนระดับที่ ๒ ใหบรรลุเปำหมำยที่ก ำหนดไว
หรือจัดท ำขึ้นตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือจัดท ำขึ้นตำมพันธกรณี หรืออนุสัญญำระหวำงประเทศ เชน แผนของส
วนรำชกำรและหนวยงำนของรัฐตำง ๆ แผนบูรณำกำร รวมถึง แผนปฏิบัติกำรทุกระดับ 
 ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินงำนโดยมุ่งเน้นกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ ตำมหลัก
ควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ในแต่ละช่วงระยะเวลำ 5 ปี เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ โดยทุกแผนระดับ 3 และทุกโครงกำรจะต้องตอบเป้ำหมำยอย่ำงน้อย 1 แผน 
แม่บท ฯ และ/หรือแผนระดับ 2  ประกอบกับหน้ำที่ของหน่วยงำนในกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี
งบประมำณ  2565  โดยมีแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติประจ ำปี
งบประมำณ 2565  ตำมมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม 2563 มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติประจ ำปีงบประมำณ 2565 ประกอบด้วย 4 ได้แก่ 1) กำร
มองเป้ำหมำยร่วมกันในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  2) กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญตำมกำรวิเครำะห์ Gap Analysis ตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ 3) กำร
จัดล ำดับควำมส ำคัญโครงกำร  และ 4) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรโดยมีโครงกำรส ำคัญเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำม
แผนแม่บทฯและโครงกำรอื่น ๆ ตำมภำรกิจประจ ำ 
 

…/ส ำนักงำน 
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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต ๒ ต้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.  2565  ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3  นโยบำย
รัฐบำลที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ  และนโยบำยที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  ตำมหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(XYZ) ที่สอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร และศักยภำพของหน่วยงำน  
และเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ
บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือด ำเนินกำรจัดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.  2565 ประกอบด้วย     
 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  
 มีหน้ำที่ควบคุมก ำกับดูแลให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะและแก้ปัญหำอุปสรรค ตลอดจนก ำหนดแนวทำงในกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565 ประกอบด้วย   
 ๑.  ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒                                           ประธำนกรรมกำร 
 2.  รองผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒ ทุกท่ำน                                      รองประธำนกรรมกำร 
  3.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                               กรรมกำร 
 4.  น.ส.อรสำ  อำลี  ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน                                  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 5.  น.ส.สุไรย๊ะ  บันดำร์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 6.  น.ส.ศิริพันธ์ บุญชูช่วย นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๒.  คณะกรรมกำรจัดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2   
 มีหน้ำที่ในกำรจัดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2  ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 และ
นโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)   รวมทั้ง 
ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและงบประมำณ กำรทบทวนกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ตลอดจนจัดท ำรำยละเอียดแผนปฎิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ บริหำรแผนไปสู่กำรปฎิบัติที่เป็นรูปธรรม   ประกอบด้วย  
  ๑.  ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒                                           ประธำนกรรมกำร 
  2.  รองผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒ ทุกท่ำน                                      รองประธำนกรรมกำร  
 3.  ประธำนศูนย์เครือข่ำยอ ำเภอทุกอ ำเภอ                                                              กรรมกำร 
 4.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                               กรรมกำร 
 5.  ศึกษำนิเทศก์ทุกท่ำน                                                                                   กรรมกำร 
 6.  ผู้รับผิดชอบโครงกำรทุกท่ำน                                                                          กรรมกำร 
 7.  นำงโสรยำ  อำแซ  ผอ.โรงเรียนบ้ำนมูโน๊ะ ตัวแทน ก.ต.ป.น.                                     กรรมกำร 
 8.  หัวหน้ำกลุ่มงำนทุกกลุ่มงำน                                                                           กรรมกำร 
 9.  นำงณัฐชยำ  ทองรมย์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
  10.  นำงไอณี  ก ำปงซัน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
 11.  น.ส.ศศิธร  แก้วปกำศิต พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
 12.  น.ส.นูรีซัน  สำมำนุง  พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร   

13.  นำยวิทยำ  ศรีค ำขวัญ ลูกจ้ำงชั่วครำว              กรรมกำร 
 14.  พนักงำนขับรถ                                             กรรมกำร 

…/15.  น.ส.อรสำ  อำลี 
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 15.  น.ส.อรสำ  อำลี   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 16.  น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 17. น.ส.ศิริพันธ์ บุญชูช่วย  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

18.  นำยสุรินทร์  อำแว     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
  

3.  คณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2564    
 มีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณ ให้สอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยงำนทุก
ระดับ  ประกอบด้วย  
 ๑.  ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒                                           ประธำนกรรมกำร 
  2.  รองผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒ ทุกท่ำน                                      รองประธำนกรรมกำร 
 3.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                               กรรมกำร 
 4.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร                                                                                   กรรมกำร  
  5.  น.ส.ศิริพันธ์  บุญชูช่วย  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 

6.  นำงณัฐชยำ  ทองรมย์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
  7.  นำงไอณี  ก ำปงซัน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
 8.  น.ส.อรสำ  อำลี   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 9.  น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 10.  นำยสุรินทร์  อำแว       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

4.  คณะกรรมกำรจัดเตรียมเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ 
 มีหน้ำที่ในกำรจัดเตรียมเอกสำร  วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุม ประกอบด้วย   
 ๑.  น.ส.อรสำ  อำลี  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ     ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงสำวศิริพันธ์  บุญชูช่วย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร  

๓.  นำงณัฐชยำ  ทองรมย์   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
  4.  นำงไอณี  ก ำปงซัน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 

5.  น.ส.ศศิธร  แก้วปกำศิต พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
6.  น.ส.สุไรย๊ะ  บันดำร์       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 7. นำยสุรินทร์  อำแว         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

5  คณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำรและรูปเล่ม  
 มีหน้ำที่ในกำรรวบรวม  สรุป และจัดท ำรูปเล่มของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64     
ประกอบด้วย 
 ๑.  น.ส.อรสำ  อำลี  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ     ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงสำวศิริพันธ์  บุญชูช่วย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร  

๓.  นำงณัฐชยำ  ทองรมย์   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
  4.  นำงไอณี  ก ำปงซัน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 

5.  น.ส.ศศิธร  แก้วปกำศิต พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร  
6.  น.ส.สุไรย๊ะ  บันดำร์       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 7. นำยสุรินทร์  อำแว         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
…/6  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ 
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6  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ 
 มีหน้ำที่ในกำรตรวจรำยงำนเดินทำง จัดซื้อวัสดุ และตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรเพ่ือประกอบกำร
ล้ำงหนี้  ประกอบด้วย 
 ๑.  นำงเนตรภิส  เลิศเดชำนนท์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ            ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  น.ส.ชื่นนภำ  รัตนสกล  นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ                                กรรมกำร 
 ๓.  นำงสุภลัคน์  กุลทวี      นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร             กรรมกำร 
 4.  น.ส.มำเรียม  เจ๊ะมูซอ   นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฎิบัติกำร                               กรรมกำร 
  5.  นำงสุภำวดี  ลำยขวะ   นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7.  คณะกรรมกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
 มีหน้ำที่ในกำรบันทึกกำรประชุมเพ่ือจัดท ำเป็นวีดีทัศน์ ถ่ำยรูประหว่ำงประชุม  ตลอดจนเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์นโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต ๒  ให้สถำนศึกษำ และ
สำธำรณชนในรูปแบบต่ำง ๆ ประกอบด้วย 
  ๑.  นำยขวัญชัย  สมสิน    นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ                   ประธำนกรรมกำร                         
  2.  นำงสำวปักษธร  บุญจุน พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
  3.  นำยแวอัสรี  แวมำยิ   พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
  4.  นำงสำวฮำปือเสำะ  หวังมะ พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
 5.  นำงบุญศรี  รักกำรงำน นักจัดกำรทั่วไปปฏิบัติกำร       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 ทั้งนี้  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย  ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้  
บังเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรต่อไป 
 

สั่ง   ณ   วันที่  1  ตุลำคม  2564 
 

      
 

                (นำยสุพจน์  มณีรัตนโชติ) 
                 ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒   
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ที่ ศธ ๐๔๐๗๙/3678                                          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธวิำส  เขต  ๒ 
                                                                    ๓๘/๔  หมู่  ๓  ต ำบลเปเสมัส  อ ำเภอสุไหงโก-ลก 
                                                                    จังหวัดนรำธิวำส  ๙๖๑๒๐ 
 

                                      28  ธันวำคม  ๒๕64 
 

เรื่อง   ขอควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2   
 

เรียน  ศึกษำธิกำรจังหวัดนรำธิวำส  
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1.  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                        ประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2    จ ำนวน      1     เล่ม         
 

   ด้วย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  ดัง
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้   
 

 ในกำรนี้  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2  ขอเสนอแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  เพ่ือให้
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบ  ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย
พร้อมนี้  
  อนึ่ง  ในเบื้องต้นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2  ขออนุมัติเป็น
หลักกำร  ดังนี้ 
 1.  กรณีแผนดังกล่ำวข้ำงต้นมีกำรแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง หลังจำกได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) แล้ว  ขออนุมัติเป็นหลักกำรให้เป็นอ ำนำจของผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต  2  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบโดยไม่ต้องขอควำม
เห็นชอบจำกจำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.)  
 2.  กรณีมีงบประมำณเหลือจ่ำยสิ้นปี ขออนุมัติเป็นหลักกำรให้เป็นอ ำนำจของผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต  2  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรใช้จ่ำยโดยไม่ต้อง
ขอควำมเห็นชอบจำกจำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.)    
    

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

       ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

 
                   (นำยสุพจน์  มณีรัตนโชติ) 

                  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ 
 
กลุ่มนโยบำยและแผน  
โทร. ๐-๗๓๕๓-๐๗๙๒   โทรสำร ๐-๗๓๕๓-๐๗๙๐     
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ plan@narathiwat2.go.th 
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