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ค าน า

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2 ได้ด ำเนินกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ   ในปีงบประมำณ  2564 ตำมภำรกิจหน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยใช้
กลยุทธ์  เป้ำหมำย ตัวชีวั้ดและนโยบำยที่สอดคล้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน  จำกกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2564 ที่ผ่ำน
มำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2 จึงได้จัดท ำรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 เพื่อรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนและเพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อสำธำรณชนและหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำน
เขตพืน้ที่กำรศึกษำตลอดจนเพื่อให้ทรำบถึงปัญหำ  อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่ำง  ๆ ในอันที่
จะน ำไปปรับปรุงพัฒนำจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี  ท ำให้เอกสำรฉบับนี้เส ร็จสมบูรณ์  บรรลุวัตถุประสงค์
ที่วำงไว้  และหวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส ำหรับ
ผู้ที่สนใจและน ำไปใช้ประโยชน์ทำงกำรศึกษำ  ต่อไป
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ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
มกรำคม  2565
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สารบัญ

เรื่อง                                                                                                    หน้า

ส่วนที่  1  บทน ำ                                                                                                                         
ส่วนที่  2  กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ   
ส่วนที่  3  ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยุทธศำสตร ์                                                     

- กลยุทธ์ที่ 1  จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของชำติ                                           
- กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรยีน และส่งเสรมิกำรจัด

กำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัสู่
เวทีระดับนำนำชำติ

- กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำและส่งเสรมิศักยภำพผู้เรยีน ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

- กลยุทธ์ที่ 4 สรำ้งโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
ภำคบังคับ                    

- กลยุทธ์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อเสรมิสรำ้งคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

- กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำระบบบรหิำรจัดกำรเสรมิสรำ้งกำรมีส่วนรว่ม
และใช้เทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

ภำคผนวก                                                                                                         
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ข้อมูลพื้นฐาน
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศกึษำนรำธิวำส  เขต 2
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บทน า
ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศกึษำนรำธิวำส เขต  2  เป็นหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร  มีภำรกิจหลักที่ส ำคัญ  คือจัดกำรศึกษำใน
เขตพืน้ที่  5  อ ำเภอของจังหวัดนรำธิวำส  ได้แก่  อ ำเภอตำกใบ  อ ำเภอสุไหงโก -ลก  อ ำเภอแว้ง  
อ ำเภอสุไหงปำดี  และอ ำเภอ  สุคิริน  โดยจัดกำรศึกษำในระดับต่ำง  ๆ  ดังนี้

1. จัดกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ
2. จัดกำรศึกษำระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำตอนต้นซึ่งเป็นกำรศึกษำภำคบังคับให้

เด็กไทยทุกคน

สภาพภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง : ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต  2 ตั้งอยู่  38/4 หมู่ 3  
ต ำบลปำเสมสั อ ำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนรำธิวำส  ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครโดยทำงรถยนต์  
1,115 กิโลเมตร  และทำงรถไฟ  1,116  กิโลเมตร และห่ำงจำกพรมแดนประเทศมำเลเซีย  1  
กิโลเมตร

ภูมิประเทศ : พืน้ที่ประมำณ  2  ใน  3  เป็นป่ำและภูเขำ  ซึ่งมีภูเขำหนำแน่นแถบทิศตะวันตก
เฉียงใต้จดเทือกเขำสันกำลำคีรี  ซึ่งเป็นแนวสันพรมแดนไทย – มำเลเซีย  ลักษณะของพืน้ที่มีควำมลำด
เอียงจำกทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก  พืน้ที่รำบส่วนใหญ่จะอยูบ่รเิวณติดกับอ่ำวไทย  โดยเฉพำะ
อ ำเภอตำกใบ  และมีที่รำบลุ่มบริเวณแม่น้ ำ  2  สำย  คือ  แม่น้ ำสุไหงโก-ลก  และแม่น้ ำตำกใบ มี
พืน้ที่พรุประมำณ  200,000  ไร่

ภูมิอำกำศ :  เป็นแบบมรสุมเขตร้อน  แบ่งฤดูกำลออกเป็น  2  ฤดู  ได้แก่  ฤดูฝน  ซึ่งจะมีฝน
ตกชุกในช่วงเดือนพฤศจิกำยน – มกรำคม  และฤดูร้อน  ซึ่งจะอยู่ในช่วงระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ –
เมษำยน
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สภำพสังคม :ประชำกรส่วนใหญ่ร้อยละ  85 นับถือศำสนำอิสลำม  กำรติดต่อสื่อสำร
ในชีวิตประจ ำวันส่วนใหญ่ใช้ภำษำมลำยูท้องถิ่นและใช้ภำษำไทยในบำงส่วน

เศรษฐกิจ :  รำยได้ประชำกรส่วนใหญ่ขึน้อยู่กับผลผลิตทำงด้ำนกำรเกษตร  และกำรค้ำ  
อำชีพหลัก  คือ  กำรท ำสวนยำงพำรำ  กำรปลูกผลไม้  กำรท ำนำ  กำรท ำสวนมะพร้ำว  กำรประมง  
และกำรเลีย้งสัตว์

กำรปกครอง :ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2  เป็น
หน่วยงำนกำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภำค  มีพื้นที่ รับผิดชอบ  ใน  5 อ ำเภอ  
ได้แก่  อ ำเภอตำกใบ อ ำเภอสุไหงโก-ลก  อ ำเภอแว้ง  อ ำเภอสุไหงปำดี  และ  อ ำเภอสุคิริน

สภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การปกครอง

สภาพการจัดการศึกษา

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2  มีกำรจัดกำรศึกษำหลำย
ระดับ  ทั้งระดับก่อนประถมศึกษำ  ระดับประถมศึกษำ  และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  ตลอดจน
กำรจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกำสอีกด้วย  ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบัน
ประชำชนในพืน้ที่มีกำรตื่นตัวทำงกำรศึกษำสูง  ชุมชนและองค์กรต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมมำกขึ้น  
มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของท้องถิน่  ตลอดถึงกำรศกึษำเพือ่พัฒนำ
สู่อำชีพของนักเรียน  ท ำให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ  เป็นกำรเพิ่มศักยภำพของ
นักเรียนอย่ำงมีคุณภำพ

ส ำหรับปัญหำอุปสรรคในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  ได้แก่  กำรขำดแคลนครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ   ควำมไม่มั่นใจในควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของครูและบุคลำกรทำง
กำรศึก ษำ   สืบ เนื่ อง มำจำกปัญหำสถำนก ำรณ์ค วำมไม่ส งบ ในพื้น ที่จั งห วัด นรำธิ วำส  
อันมีผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำ

จำกปัญหำอุปสรรคดังกล่ำว  ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
มีควำมมุ่ง มั่นที่จะส่ง เสริม  สนับสนุนและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ  โดยก ำหนดกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  2558 เพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำรด ำเนินงำน  สอดคล้อง
กับน โยบำยข องส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ นพื้น ฐำน   ก ระทรวงศึก ษำธิ กำร  
ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พุทธศักรำช  2542 ตลอดมำ
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ผอ.สพป. จ ำนวน          1 คน
รอง  ผอ.สพป. จ ำนวน          3 คน
ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน         11 คน
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 38 ค (2)  จ ำนวน         37 คน
ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน         5       คน
ลูกจ้ำงชั่วครำว     จ ำนวน         7          คน

รวม             จ านวน 64 คน

ที่ อ ำเภอ
จ ำนวน
โรงเรียน

จ ำนวนนักเรยีน
จ ำนวน
ครู

ระดับก่อน
ประถมศึกษำ

ระดับ
ประถมศึกษำ

ระดับ
มัธยมศึกษำ
ตอนต้น

รวม

1 ตำกใบ 31 1,783 6,333 482 8,598 714
2 แว้ง 27 1,325 4,742 200 6,267 555
3 สุไหงโก-ลก 13 860 3,848 491 5,199 410
4 สุไหงปำดี 31 1,143 4,375 191 5,709 550
5 สุคิริน 15 667 2,363 277 3,307 286

รวม 117 5,778 21,661 1,641 29,080 2,515

1.2.  จ านวน  นักเรียน  จ าแนกตามอ าเภอ  ระดับชั้น  และจ านวนครู  ปีการศึกษา  2564
โรงเรียนในสังกัด  จ านวน  117 โรง

1.  ด้านปริมาณ
1.1. จ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2

ข้อมูลพ้ืนฐาน
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศกึษำนรำธิวำส  เขต  2
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ประเภทที่เปิดสอน จ ำนวนโรง
ระดับประถมศึกษำ 99
ระดับขยำยโอกำส 18

รวม 117

1.3.  ระดับการศกึษาท่ีเปิดสอน  

1.4.  ขนาดโรงเรียน  (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564)

ที่ ขนำดโรงเรียน จ ำนวน
1. ขนำดเล็ก 29
2. ขนำดกลำง 78
3. ขนำดใหญ่ 9
4. ขนำดใหญ่พิเศษ 1

รวม 117
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1.5. จ านวนห้องเรียน  นักเรียน  จ าแนกตามชั้นเรียน  และเพศ  ปีการศึกษา  2564
โรงเรียนในสังกัด   117 โรง

ชั้น จ ำนวนห้องเรียน
จ ำนวนนักเรียน

ชำย หญิง รวม

อนุบำล   1
อนุบำล  2
อนุบำล  3

25
148
147

195
1,303
1,418

206
1,280
1,376

401
2,583
2,794

รวม 320 2,916 2,862 5,778
ประถมศึกษำปีที่  1
ประถมศึกษำปีที่  2
ประถมศึกษำปีที่  3
ประถมศึกษำปีที่  4
ประถมศึกษำปีที่  5
ประถมศึกษำปีที่  6

159
156
154
157
154
151

1,767
1,765
1,850
2,001
1,891
1,817

1,695
1,766
1,832
1,829
1,722
1,727

3,462
3,531
3,682
3,830
3,613
3,543

รวม 931 11,091 10,570 21,661
มัธยมศึกษำปีที่  1
มัธยมศึกษำปีที่  2
มัธยมศึกษำปีที่  3

24
22
23

336
244
222

302
275
262

638
519
484

รวม 69 802 839 1,641

รวมท้ังสิน้ 1,320 14,809 14,271 29,080
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1.6. จ านวนนักเรียนจบการศึกษาโรงเรียนของรัฐบาล  ปีการศึกษา  2563 และศึกษาต่อปี
การศึกษา 2564

ที่ ระดับชั้น
นักเรยีนภำคเรยีนที่ 2
ปีกำรศึกษำ 2563

นักเรียน
ที่เรียนจบ

นักเรียน
ที่ศึกษำต่อ

อัตรำกำรเรียน
ต่อ(รอ้ยละ)

1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 3,554 3,492 3,492 100.00
2 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 395 379 374 98.68

รวม 3,949 3,871 3,866 99.87



1.7 ตารางเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน  จ าแนกรายชั้น  เพศ  ปีการศึกษา 2563 – 2564

ชั้น
จ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ2563 จ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ2564

เพิ่ม-ลด
ชำย หญงิ รวม ชำย หญิง รวม

อนุบำล 1 69 76 145 195 206 401 256
อนุบำล 2 1,390 1,348 2,738 1,303 1,280 2,583 -155
อนุบำล 3 1,464 1,465 2,929 1,418 1,376 2,794 -180
รวมก่อนประถมศึกษำ 2,923 2,889 5,812 2,916 2,862 5,778 -34
ประถมศึกษำปีท่ี 1 1,904 1,842 3,746 1,767 1,695 3,462 -284
ประถมศึกษำปีท่ี 2 1,890 1,849 3,739 1,765 1,766 3,531 -208
ประถมศึกษำปีท่ี 3 2,010 1,834 3,844 1,850 1,832 3,682 -162
ประถมศึกษำปีท่ี 4 1,902 1,728 3,630 2,001 1,829 3,830 200
ประถมศึกษำปีท่ี 5 1,859 1,737 3,596 1,891 1,722 3,613 17
ประถมศึกษำปีท่ี 6 1,810 1,765 3,575 1,817 1,726 3,543 -32
รวมประถมศึกษำ 22,630 11,375 10,755 11,091 10,570 21,661 -469
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 296 279 575 336 302 638 63
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 238 274 512 244 275 519 7
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 213 199 412 222 262 484 72
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 747 752 1,499 802 839 1,641 142

รวมทั้งส้ิน 15,045 14,396 29,441 14,809 14,271 29,080 ลดลง 631  คน

หมายเหตุ :  ข้อมูล  ณ  วันที่  25  มิ.ย.  2564
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2.  ด้านคุณภาพ
2.1.  ค่าร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน  ชั้น

ประถมศึกษาปีที่  3   ปีการศึกษา  2563

วิชำ
ปีกำรศึกษำ/รอ้ยละคะแนนเฉลี่ย (NT)2563

ร้อยละคะแนนค่ำเฉลี่ย
ด้ำนคณิตศำสตร์ 27.72
ด้ำนภำษำไทย 32.43

รวม/เฉลี่ย 30.08

25

26

27

28

29

30

31

32

33

2563

คณติศาสตร์

ภาษาไทย

แผนภูมิแสดงค่าคะแนนการทดสอบ NT
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2.2.  การเปรียบเทียบค่าร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน  
ชั้นประถมศึกษา ปีที่  6  ปีการศึกษา  2562 – 2563

วิชำ
ปีกำรศึกษำ/ร้อยละคะแนนเฉลี่ย (O-NET)

ปี 2562 ปี 2563 เปรียบเทียบรอ้ยละ
คะแนนค่ำเฉลี่ยร้อยละคะแนนค่ำเฉลี่ย

ภำษำไทย 35.64 40.80 5.16
คณิตศำสตร์ 23.72 23.92 0.2
วิทยำศำสตร์ 28.01 30.81 2.8
ภำษำอังกฤษ 27.33 32.02 4.69

รวม/เฉลี่ย 28.68 31.89 3.21
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2562 2563

ภาษาไทย

คณติศาสตร์

วทิยาศาสตร์

ภาษาองักฤษ

แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนผล O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
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๒.๓.  การเปรียบเทียบค่าร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

วิชำ
ปีการศึกษา/ร้อยละคะแนนเฉลี่ย (ONET)

ปี 2562 ปี 2563 เปรยีบเทียบรอ้ยละ
คะแนนค่ำเฉลี่ยร้อยละคะแนนค่าเฉลี่ย

ภำษำไทย 41.01 41.06 0.05
คณิตศำสตร์ 18.68 18.87 0.19
วิทยำศำสตร์ 26.85 26.10 -0.75
ภำษำอังกฤษ 26.42 27.74 1.32

รวม/เฉลี่ย 28.24 28.44 0.20

0
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2562 2563

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วทิยาศาสตร์

ภาษาองักฤษ

แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนผล O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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2.4. จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ2563 คิดเป็นร้อยละ

อนุบำล 1 - -

อนุบำล 2 - -

อนุบำล 3 - -

ชั้นประถมศึกษำปีที่  1 - -

ชั้นประถมศึกษำปีที่  2 - -

ชั้นประถมศึกษำปีที่  3 - -

ชั้นประถมศึกษำปีที่  4 - -

ชั้นประถมศึกษำปีที่  5 1 0.02

ชั้นประถมศึกษำปีที่  6 1 0.02

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1 - -

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  2 - -

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 - -

รวมเฉลี่ย 2 0.02

การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2

ที่ ประเภทรำยจ่ำย จ ำนวนเงินที่เบิกจ่ำย หมำยเหตุ
1 งบบุคลำกร 128,447,900 ไม่รวมเงินเดือนข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำงประจ ำ
2 งบด ำเนินงำน 122,304,809
3 งบลงทุน 86,035,320
4 งบเงินอุดหนุน 193,895,292
5 งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ 1,706,350

รวม 532,389,671
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ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามตวัชี้วดัแผนปฏิบัติราชการ

ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการ
ประเมิน

กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและของประเทศชำติ
ตัวชี้วัดที่  1  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ในกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ

ร้อยละ 85 บรรลุ

กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนษุย์
ตัวชี้วัดที่  5  ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพฒันำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญำ

ร้อยละ 80 บรรลุ

ตัวชี้วัดที่  6 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพืน้ฐำน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึน้ไป

เพิ่มขึน้ -

ตัวชี้วัดที่  8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงคต์ำม
หลักสูตรระดับดีขึน้ไป

ร้อยละ 70 บรรลุ

ตัวชี้วัดที่  10 ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชัน้ประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำร
พัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด

ร้อยละ100 ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัดที่  11 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับกำรเตรียม
ควำมพร้อม ด้ำนกำรอ่ำนคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ในกำรประเมินระดับ
นำนำชำติตำมโครงกำร PISA

ร้อยละ100 ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัดที่  14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพในดำ้นต่ำง ๆ  เพื่อกำร
ประกอบอำชีพ กำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสอดคลอ้งตำมสภำพควำมต้องกำรและบริบทของแตล่ะพืน้ท่ี 
ตลอดจนควำมท้ำทำยท่ีเป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21

ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 – 6 ร้อยละ 80 บรรลุ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 – 3 ร้อยละ 80 บรรลุ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 – 6 ร้อยละ 80 บรรลุ

กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มคีุณภำพ มีมำตรฐำนและ
ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ

ตัวชี้วัดที่  15   อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับกำรศึกษำต่อประชำกรกลุ่มอำยุ
ตัวชี้วัดที่ 15.1 ประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ

เข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 
ร้อยละ 
100

บรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 15.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรในปี
กำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 1 

ร้อยละ 
100

บรรลุ
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กลยุทธ์/ตัวช้ีวัด
ค่ำ

เป้ำหมำย
ผลกำร
ประเมิน

ตัวช้ีวัดท่ี 15.3 นักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 
2563 ได้ศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 หรือเทียบเท่ำ

ร้อยละ 
100

-

ตัวช้ีวัดท่ี 15.4 นักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 
2563 ได้ศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึน้

ร้อยละ 
78

-

กลยุทธ์ท่ี 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดท่ี  19 ร้อยละของนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 80 บรรลุ

หมายเหตุ : กลยุทธ์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของประเทศและ
กลยุทธ์ที่ 6 กำรปรับสมดุลและพฒันำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ใช้ข้อมูลจำกส ำนกั /หน่วย/
กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลำง สพฐ.

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา(พ.ศ.2560) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี/้ประเด็นการพิจารณา
ระดับ

คุณภำพ
มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ(ใช้ผลกำรประเมินกำรเป็น
ระบบรำชกำร 4.0 ของ กพร.สพฐ.)

-

มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสทิธิภำพ(ใช้ผลกำรประเมิน
กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 ของ กพร.สพฐ.)

-

มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิ์ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชีท้ี่ 1 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2
ตัวบ่งชีท้ี่ 3
ตัวบ่งชีท้ี่ 4
ตัวบ่งชีท้ี่ 5
ตัวบ่งชีท้ี่ 6

ดี
ดีเย่ียม
ดีมำก
ดีเย่ียม
ดี

ดีเย่ียม
สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 3 ดีเย่ียม
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ผลคะแนนการประเมนิตัวชี้วัดตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษานราธวิาส  เขต  ๒

สพท. คะแนน รอ้ยละ ระดับ
สพป.นรำธิวำส  เขต 2 4.57257 91.45 ระดับคุณภำพ
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การขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ
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ส่วนท่ี  2
การขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2  ได้น ำกลยุทธ์  เป้ำหมำย  และ
แนวนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนมำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์   
พันธกิจ  เป้ำประสงค์  กลยุทธ์  ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส  เขต  2   ในปีงบประมำณ  2564 ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพ  ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21”

พันธกิจ(Mission)

1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสรมิสรำ้งควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. ส่งเสรมิกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรยีนที่มีควำมสำมำรถพิเศษตำมพหุปัญญำ
3. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรยีนให้มีควำมกำ้วหน้ำและพัฒนำศกัยภำพและคุณภำพ

ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ
4. สรำ้งโอกำส  ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำให้ผู้เรยีนทุกคนได้รับบรกิำรทำง

กำรศึกษำจนจบกำรศึกษำภำคบงัคับอย่ำงทั่วถงึและเท่ำเทียม
5.  จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง
6. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศกึษำของส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำและเครือข่ำย

ตำมหลัก ธรรมำภบิำลและเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมภำคีเครือข่ำยจำกทุกภำคสว่น
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เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย

อันมีพระมหำกษัตรย์ิทำงเป็นประมุข มีทัศนคตทิี่ดีตอ่บ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถกูต้องเป็นพลเมืองที่ดี
ของชำติ มีคุณธรรมจรยิธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจติสำธำรณะ  จิตอำสำ สำมำรถรับมือกับ
ภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ด ำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอยำ่งสันติสุข

2. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถพิเศษ ตำมพหุปัญญำได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและ
พรอ้มกำรรองรับเขตพืน้ที่เศรษฐกิจพเิศษ

3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ และสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และควำมก้ำวหน้ำตำม
หลักสูตร

4. ผู้บริหำร  ครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบคุคลแห่งกำรเรียนรู้ มีควำมรู้และ
จรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพ

5. ประชำกรวัยเรียนในเขตบรกิำรทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเหมำะสมจน
จบหลักสูตรตำมที่ก ำหนด

6. ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศกึษำนรำธิวำส  เขต 2 มีคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและส่งเสรมิก ำกบัติดตำมให้สถำนศกึษำด ำเนินกำรภำยในสถำนศกึษำ

7. โรงเรยีนสรำ้งนวัตกรรมที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมีควำมรูค้วำมเข้ำใจในกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

8. ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำ สถำนศึกษำ และเครอืข่ำยบริหำรจัดกำรเชิงบรูณำ
กำรจำกภำคีเครอืข่ำยทุกภำคส่วน ยึดหลักธรรมำภิบำลโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำร
ขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2
https://www.nara2.go.th รายงานประจ าปี งบประมาณ 2564

หน้าที่
๑๙



ค่านิยมองค์กร( SPECT)

กลยุทธ์ (Strategy)
1.  จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของชำติ
2.  กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรยีน เพื่อสรำ้งขีดควำมสำมำรถที่สอดคล้องกบัพหุปัญญำ
3.  กำรส่งเสรมิศักยภำพผู้เรยีน ผู้บรหิำร  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงย่ังยืน
4.  กำรสรำ้งโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำภำคบังคบั
5.  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสรมิสรำ้งคุณภำพชวิีตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม
6.  พัฒนำระบบบรหิำรจัดกำรเสรมิสรำ้งกำรมีสว่นรว่มและใช้เทคโนโลยีในกำรบรหิำร

จัดกำรศึกษำ

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

“ ถูกต้อง  รวดเร็ว  บริการดี  มีความรับผิดชอบ ”
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ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์
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ส่วนท่ี 3
ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์

กลยุทธ์ท่ี 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของชาติ

1. โครงการ ส่งเสริมความสัมพันธโ์รงเรยีนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้โรงเรยีนจัด
กิจกรรมส่งเสริมควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำง 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน ชุมชน และ
โรงเรียน 

2. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุน คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำนและชุมชน มีส่วนร่วมในกำร
จัดกิจกรรมพัฒนำกำรศึกษำที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของชุมชน

3. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรศึกษำ วัฒนธรรม 
ประเพณี ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน

เชิงปริมาณ
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 จ ำนวน 
117 โรงเรียน

เชิงคุณภาพ 
สถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ชุมชน และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
มีควำมเข้ำใจและร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำน
กำรศึกษำ วัฒนธรรม ประเพณี

ด ำเนินกำร จ ำนวน   1,392,300 บำท

ปัญหาอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-

งบประมาณ

เป้าหมาย
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2. โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
(การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ)

วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้สถำนศึกษำทุกแห่งตระหนักถึง
คุณค่ำกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถำนศึกษำ 

2.2 เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
และตระหนักในควำมส ำคัญของกำรด ำเนินชีวิต 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3 เพื่อให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกโรงได้
ด ำเนินกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่ำงต่อเนื่องและย่ังยืน 

2.4 เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 มีสถำนศึกษำ
พอเพียง ต้นแบบ และพัฒนำเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ    

เชิงปริมาณ
สถำนศึกษำพอเพียง สำมำรถพัฒนำเป็น

สถำนศึกษำแบบย่ังยืนและพัฒนำเป็นศูนย์กำร
เรยีนรูต้ำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำน
กำรศึกษำ จ ำนวน 3 โรง

ด ำเนินกำร จ ำนวน    20,000 บำท

ปัญหาอุปสรรค -
ข้อเสนอแนะ -

เชิงคุณภาพ
1. สถำนศึกษำสำมำรถน้อมน ำหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่ง
รวมถึงกำรบริหำรสถำนศึกษำ กำรสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กร กำรจัดสภำพแวดล้อม และกำรจัดกำร
เรียนรู้ผ่ำนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

2. สถำนศึกษำทุกแห่งสำมำรถน้อมน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรจัดกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. นักเรียนมีคุณลักษณะรักและเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์และมีลักษณะควำมเป็นพลเมือง 

4. สถำนศึกษำพอเพียงสำมำรถพัฒนำเป็น
สถำนศึกษำแบบย่ังยืนและพัฒนำเป็นศูนย์กำร
เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำน
กำรศึกษำ 

เป้าหมาย

งบประมาณ
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3. โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศกึษาพร้อมรบั
การประเมินเป็นศูนย์การเรยีนรู้และเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน
แห่งสหประชาชาติ (SDGs)

วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้สถำนศึกษำทุกแห่งตระหนัก

ถึงคุณค่ำกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถำนศึกษำ 

2.2 เพื่อพัฒนำผู้เรยีนให้มีควำมรู ้ ควำม
เข้ำใจ และตระหนักในควำมส ำคัญของกำรด ำเนิน
ชีวิต ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3 เพื่อให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกโรงได้
ด ำเนินกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่ำงต่อเนื่องและย่ังยืน 

2.4 เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 มีสถำนศึกษำ
พอเพียงต้นแบบ และพัฒนำเป็นศูนย์กำรเรียนรู้
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำน
กำรศึกษำ

เชิงปริมาณ
สถำนศึกษำพอเพียง สำมำรถพัฒนำเป็น

สถำนศึกษำแบบย่ังยืนและพัฒนำเป็นศูนย์กำร
เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำน
กำรศึกษำ จ ำนวน 30 โรง

เชิงคุณภาพ
1. สถำนศึกษำสำมำรถน้อมน ำหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรจัด
กำรศึกษำ ซึ่งรวมถึงกำรบรหิำรสถำนศึกษำ กำร
สรำ้งวัฒนธรรมองค์กร กำรจัดสภำพแวดล้อม และ
กำรจัดกำรเรยีนรูผ่้ำนหลักสูตรกำรเรยีนกำรสอน 
และกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน 

2. สถำนศึกษำทุกแห่งสำมำรถน้อมน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรจัดกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. นักเรียนมีคุณลักษณะรักและเทิดทูน
สถำบันพระมหำกษัตริย์และมีลักษณะควำมเป็น
พลเมือง 

4. สถำนศึกษำพอเพียงสำมำรถพัฒนำเป็น
สถำนศึกษำแบบย่ังยืนและพัฒนำเป็นศูนย์กำร
เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำน
กำรศึกษำ 

ปัญหาอุปสรรค
-

ข้อเสนอแนะ
-

เป้าหมาย
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4. โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วัตถุประสงค์

1. เพื่ออบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดใน
สถำนศึกษำให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้น 

2. เพื่อขับเคลื่อนกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE 

3. เพื่อประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกัน
สำรเสพติด (เหล้ำ บุหร่ี) ในสถำนศึกษำ 

4. เพื่ออบรมนักเรียนแกนน ำทักษะชีวิต
ป้องกันยำเสพติดระดับมัธยมศึกษำศึกษำ

เชิงปริมาณ
1. โรงเรยีนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 18 

โรง จั ดอบรมลูกเสือต้ ำนภั ยยำเสพติ ดให้ กั บ 
นักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ตำมคู่มือกำร
ฝึกอบรมหลักสู ตรลู กเสื อต้ ำนภั ยยำเสพติ ด 
ส ำนักงำนลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

2. โรงเรียนประชำรัฐพักนอนในสั งกั ด
จ ำนวน 4 โรง ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำร ป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำผ่ำน TO BE 
NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ

3.โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 117โรง ส่งผล
งำนเข้ำรว่มประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ ป้องกันสำร 
เสพติด (เหล้ำ บุหรี)่ ในสถำนศึกษำ 

4. โรงเรยีนที่เป็นต้นแบบจัดกิจกรรมอบรม
นักเรยีน แกนน ำทักษะชีวิตป้องกันยำเสพติดให้กับ
นักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษำศึกษำปีที่ 1–3 จ ำนวน 
100 คน

เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น

ที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 
สำมำรถเป็นแกนน ำป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดในสถำนศึกษำของตนเอง 

2. โรงเรียนประชำรัฐพักนอนขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนกำร ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดในสถำนศึกษำผ่ำน TO BE NUMBER ONE ใน
สถำนศึกษำ เผยแพร่กำรด ำเนินงำนที่ประสบ
ผลส ำเร็จและเป็นแกนน ำให้กับโรงเรียนในกลุ่ม 
เครือข่ำยของตนเอง 

3.คลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันสำรเสพติด 
(เหล้ำ บุหร่ี) ที่ได้รับกำรคัดเลือกสำมำรถเผยแพร่
สู่สำธำรณชน 

4. นักเรียนที่ผ่ำนกำรอบรมแกนน ำทักษะ
ชีวิตป้องกันยำเสพติด สำมำรถเป็นแกนน ำรณรงค์
ป้องกันปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำของตนเอง
ได้

งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน 185,000 บำท

เป้าหมาย
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ผลการด าเนินงาน
สพป.นรำธิวำส เขต 2 ด ำเนินกำรส่งเสริมสนับสนุน ให้สถำนศึกษำสร้ำงภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน

พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมจำกยำเสพติด ดังนี ้
1.แจ้งแนวทำงกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ ตำม

มำตรกำรป้องกัน และควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงทรำบและถือปฏิบัติ

2.จัดสรรงบประมำณตำมโครงกำรป้องกั นและแก้ไขปัญหำยำเสพติ ด ในสถำนศึ กษำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 จ ำนวน 90,000 บำท ให้โรงเรียนระดับขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 
18 โรงๆ ละ 5,000บำท จัดกิ จกรรมอบรมลูกเสือต้ำนภั ยยำเสพติ ด ให้กับนั กเรี ยนระดับชั้ น
มัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 8 – 10 คน โดยมีนักเรยีนผ่ำนกำรอบรม จ ำนวน 210 คน 

ปัญหา/อุปสรรค
- เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคติดเชือ้โคโรนำ

ไวรัส 2019 จึงปรับเปลี่ยนวิธีกำรติดตำมจำกลง
พืน้ที่เย่ียมโรงเรียนที่จัดกิจกรรม เปลี่ยนเป็นติดตำม
ในรูปแบบออนไลน์แทน
ข้อเสนอแนะ

- กำรจัดสรรงบประมำณของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน กิจกรรม
ลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด โรงเรียนละ 5,000 บำท 
จัดสรรมำ 3 งวด คือ งวดที่ 1 จ ำนวน 2,000 บำท 
งวดที่ 2 จ ำนวน 2,000 บำท งวดที่ 3 จ ำนวน 
1,000 บำท  เห็นควรจัดสรรงบประมำณมำงวด
เดียวเลยเพื่อให้โรงเรียนด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง

3 จัดสรรงบประมำณโครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 จ ำนวน 60,000 บำท ให้กับโรงเรียน
ต้นแบบ (โรงเรียนบ้ำนศำลำใหม่) เพื่อจัดกิจกรรม
อบรมนักเรียนแกนน ำทักษะชีวิตป้องกันยำเสพติด 
“เสริมสร้ำงทักษะชีวิต ปลุกพลัง Kid พิชิตปัญหำ” 
ให้กับมัธยมศึกษำตอนต้น รวมจ ำนวน 100 คน

4 จัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์
ป้องกันสำรเสพติด (เหล้ำ บุหร่ี) ในสถำนศึกษำ (TIK 
TOK ) จ ำนวน 10,000 บำท รณรงค์ป้องกันเหล้ำ
และบุหร่ี เพื่อเปิดโอกำสให้นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1 –3 รว่มแสดงออกอย่ำงสรำ้งสรรค์ในกำร
รณรงค์ป้องกันสำรเสพติด 
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5. โครงการการจัดงานวันส าคญัทางลูกเสือ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นกำรน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระมงกุ ฎเกล้ำเจ้ำอยู่หั ว 

พระผู้พระรำชทำนก ำเนิดลูกเสือไทย และแสดงควำมจงรักภักดีพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ประมุขของ
คณะลูกเสือแห่งชำติ 

2.เพื่อร ำลึกพระกรุณำธิคุณของสมเด็จพระเจ้ ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำบริพัตรสุขุมพันธ์ กรม
พระนครสวรรค-์วรพินิต ผู้ก่อตั้งกิจกำรยุวกำชำด
ขึน้ในประเทศไทย     

เชิงปริมาณ
ลูกเสือ เนตรนำรี และผู้บังคับบัญชำลูกเสือ 

ในสังกัด สพป.นรำธิวำส เขต ๒ , สพม.15 โรงเรียน
ในเขตเทศบำลเมืองสุไหงโก-ลก , วิทยำลัยกำรอำชีพ
สุไหงโก-ลก , ลูกเสือชำวบ้ำน. และหน่วยงำนอ่ืน  ๆที่
เกี่ยวข้อง ร่วมประกอบพิธีฯ และแต่งเคร่ืองแบบออก
ปฏิบัติกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ตำมสถำนที่
สำธำรณะ โดยพร้อมเพรียงกัน จ ำนวนกว่ำ 500 คน
เชิงคุณภาพ

1.ลูกเสือ เนตรนำรี และผู้บังคับบัญชำ ได้
ร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของ พระบำทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และยุวกำชำดได้ร ำลึกพระ
กรุณำธิคุณของสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำ
บริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์-วรพินิต ผู้
ก่อตั้งกิจกำรยุวกำชำดขึน้ในประเทศไทย

งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน 50,000 บำท

ผลการด าเนินงาน
ลูกเสือ เนตรนำรี ที่เข้ำร่วมกิจกรรมไดรั้บกำร

พัฒนำคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นคนดีของสังคม มี
วินัยและภูมิใจในชำติ และร ำลึกถึงพระมงกุฎเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ผู้พระรำชทำนก ำเนิดลูกเสือไทย
ปัญหา/อุปสรรค

กำรจัดกิจกรรมอยู่ในช่วงกำรแพร่ระบำดของ
โรคไวรัสโคโรนำ่ 2019ท ำให้เป้ำหมำยในกำรจัดกจิกรรม
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ เนื่องจำกกลัวกำรแพร่
ระบำดของโรค
ข้อเสนอแนะ

-

เป้าหมาย

2. ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีโอกำสได้เข้ำร่วมงำนพิธีต่ำง  ๆของ
ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ท ำให้มีควำมเข้ำใจใน
กระบวนกำรของลูกเสือ ยุวกำชำดได้อย่ำงถูกต้องและ
ได้รับประสบกำรณ์ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
ตนเองและกิจกำรลูกเสือ ยุวกำชำด ให้รุ่งเรืองต่อไป
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6. โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชพีนักเรยีนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมทักษะทำงด้ำนอำชีพให้กับ
นักเรียนในโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชือ้ไวรัสโควิด -19 

2. เพื่อให้นักเรียนในโครงกำรโรงเรียน
ประชำรัฐจังหวัดชำยแดนภำคใต้ มีรำยได้ระหว่ำง
เรียน 

3. เพื่อส่งเสริมทักษะด้ำนอำชีพให้กับ
นักเรียนในโรงเรียนขยำยโอกำสในพืน้ที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชือ้ไวรัสโควิด -19 

4. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนขยำยโอกำส
ในพืน้ที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ มีรำยได้ระหว่ำง
เรียน 

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

1. โรงเรยีนในโครงกำรโรงเรียนประชำ
รัฐจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 4 โรงเรียน 

2. โรงเรยีนขยำยโอกำสในพืน้ที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 17 โรงเรียน

เชิงคุณภาพ
1. นักเรยีนในโครงกำรโรงเรยีน

ประชำรัฐจังหวัดชำยแดนภำคใต้ มีทักษะด้ำนอำชีพ
นักเรียนและมีรำยได้ระหว่ำงเรียน ในสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโควิท -19 

2. นักเรยีนในโรงเรยีนขยำยโอกำสใน
พืน้ที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ มีทักษะด้ำนอำชีพ
นักเรียนและมีรำยได้ระหว่ำงเรียน ในสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโควิท -19

งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน     400,300 บำท

ผลการด าเนินงาน
1. นักเรียนมีงำนท ำและมีรำยได้ระหว่ำงเรียน

และรู้จักกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 
2. สำมำรถลดปัญหำควำมยำกจนของ

นักเรียน และสำมำรถแบ่งเบำภำระค่ำใช้จำ่ยของ
ผู้ปกครองได้ 

3. นักเรียนได้มีโอกำสฝึกทักษะด้ำนอำชีพ
และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้วยตนเอง

ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจำกกำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้

โควิด -19 จึงท ำให้กำรด ำเนินโครงกำร
ดังกล่ำวเกิดอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

-
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7. โครงการส่งเสริมการท าวิจัยเชงิพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดท านโยบายจัดการเรยีนรู้วิถใีหม่

วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อวิเครำะห์สภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของโรงเรียนลักษณะต่ำง  ๆด้ำน ข้อดี ข้อเสีย 
โอกำส อุปสรรค (SWOT) ในกำรบรหิำรจัดกำร กำร
จัดกำรเรียนรู้ และกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.2. พัฒนำแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
พัฒนำโรงเรียนทุกลักษณะในกำรบริหำรจัดกำร 
กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.3. จัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรจัด
กำรศึกษำในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 ในระดับเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 
และระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พืน้ฐำน  

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

ผู้บริหำรกำรศึกษำ จ ำนวน  4  คน 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน  117 คน 
ครูวิชำกำร จ ำนวน 117 คน 
คณะวิจัยส ำนักงำนเขตพืน้ที่ จ ำนวน 20 คน

เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ครูวิชำกำร และคณะวิจัยส ำนักงำนเขตพืน้ที่มีส่วน
ร่วมในกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร
จ ำเป็นด้ำนวิจัยกรณีศึกษำของส ำนักงำนเขตพืน้ที่ 

2. ผู้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำเชิงพืน้ที่ได้เสนอแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำภำยใต้สถำนกำรณ์
แพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 ตำมบรบิทและควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและส ำนักงำน
เขตพืน้ที่ 

3. ผู้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำเชิงพืน้ที่มีทักษะในกำรจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรจัด
กำรศึกษำในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ต่อหน่วยงำนต้นสังกัด
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งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน     30,000 บำท

ผลการด าเนินงาน
1. คณะวิจัยส ำนักงำนเขตพืน้ที่มีส่วนรว่มในกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร

จ ำเป็นด้ำนวิจัยกรณีศึกษำของส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 
2. ผู้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำเชิงพืน้ที่ได้เสนอแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำภำยใต้

สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 ตำมบริบทและควำมต้องกำรของ
สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพืน้ที่ 

3. ผู้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำเชิงพืน้ที่มีทักษะในกำรจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยกำร
จัด กำรศึกษำในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ต่อหน่วยงำนต้น
สังกัด
ปัญหาอุปสรรค

ข้อจ ำกัดด้ำนสถำนกำรณ์ลงพืน้ที่ได้เป็นบำงส่วน แก้ไขด้วยระบบออนไลน์ โทรศัพท์ ไลน์ 
Zoom ในกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ระยะเวลำกระชันชิด ใช้ข้อมูลในกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2-3 ใน
กำรสนับสนุนงำนวิจัย
ข้อเสนอแนะ

ควรจัดสรรงบประมำณในไตรมำส 1 - 2
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8. โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาเรยีนรวม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนจัดกำรเรียนรวม มีควำมรู้ มี

ควำมสำมำรถ และมีทักษะในกำรคัดกรองเด็กพิกำร 
2. เพื่อนิเทศ ติดตำมกำรคัดกรองเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษทำงกำรศึกษำ

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

1) โรงเรยีนจัดกำรเรยีนรวม จ ำนวน80 โรง 
2) ครูผู้สอน/พี่เลีย้งเด็กพิกำร/บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในโรงเรียนเรียนรวม จ ำนวน 69 คน 
3) คณะท ำงำน / วิทยำกร /วิทยำกรพี่เลีย้ง 
จ ำนวน 20 คน

เชิงคุณภาพ
1) นักเรยีนที่มีควำมต้องกำรพิเศษในวัยเรียน
ได้รับกำรส่งเสริมควำมสำมำรถ ตำมศักยภำพ
เป็นรำยบุคคล
2) ครูสำมำรถท ำกำรคัดกรองเด็กพิกำรเป็น
รำยบุคคลและสำมำรถระบุประเภทควำมพิกำร
เบือ้งต้นได้ถูกต้อง 
3) โรงเรยีนจัดกำรเรยีนรวมทุกโรงสำมำรถ
บริหำรจัดกำร และมีควำมเข้มแข็งในกำรจัด
กำรศึกษำเรียนรวม

งบประมาณ
งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน  5,000 บำท

ผลการด าเนินงาน
1. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน

โรงเรยีนจัดกำรเรยีนรวม สำมำรถท ำกำรคัด
กรองเด็กพิกำร (เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ) 
และสำมำรถระบุประเภทควำมพิกำรได้อย่ำง
ถูกต้อง 

2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำในโรงเรยีนจัดกำร
เรียนรวม สำมำรถวำงแผนในกำรด ำเนินงำนจัดกำร
เรียนรวมและกำรสง่เสริมศกัยภำพเด็กพกิำรในวัย
เรียนในโรงเรียนของตนได้
ปัญหาอุปสรรค

กำรพัฒนำตำมหลักสูตรฯ ครู บุคลำกร ไม่
สำมำรถลงมือปฏิบตัิจริงไดทุ้กใบงำนตำมหลกัสตูร 
เพรำะสถำนกำรณ์โรค โค-วิด19 
ข้อเสนอแนะ

เมื่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค 
คลี่คลำยลง จะต้องนัดหมำยผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมฯ เพื่อ
กำรทบทวนและสร้ำงควำมเขำ้ใจอีกคร้ัง
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9. โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ.

วัตถุประสงค์
1. เพื่อกำรอบรมและพัฒนำครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำเพื่อกำรสง่เสรมิ “โครงงำนคณุธรรม” ใน
โรงเรยีนอยำ่งยั่งยนื 

2. เพื่อกำรส่งเสริม คัดเลอืกคุรุชนคนคุณธรรม 
และนวัตกรรมสรำ้งสรรค์คนดปีระจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 

3. เพื่อกำรขับเคลือ่นกจิกรรมสง่เสริมควำมดีใน
ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

4. เพื่อนิเทศติดตำมกำรขบัเคลือ่นกำรด ำเนินงำน
ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมในสถำนศกึษำ และเพือ่กำร
ตรวจสอบคุณภำพโรงเรยีนคณุธรรม สพฐ.    
เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. บุคลำกรของโรงเรียนในสงักดั สพป.นธ.เขต 2 จ ำนวน 
117 โรงเรียน 
2. ครู และบุคลำกรทำงกำรศกึษำจ ำนวน 234 คน 
3. บุคลำกรของ สพป.นธ.เขต 2 จ ำนวน92 คน

เชิงคุณภาพ
1) ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำจ ำนวน 

234 คน ได้รับกำรอบรมและพัฒนำเพือ่กำรสง่เสริม 
“โครงงำนคุณธรรม” ในโรงเรียนอย่ำงย่ังยืน 

2) ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 
เข้ำรว่มส่งผลงำนเพือ่กำรคัดเลือกคุรุชนคนคณุธรรม 
และนวัตกรรมสรำ้งสรรค์คนดปีระจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๔ 

งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน   48,000 บำท

ผลการด าเนินงาน
1) ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำจ ำนวน 

234 คน ได้รับกำรอบรมและพัฒนำเพื่อกำร
ส่งเสรมิ “โครงงำนคุณธรรม” ในโรงเรียนอย่ำงย่ังยืน 

2) ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เข้ำรว่มส่งผลงำนเพื่อกำรคัดเลือกคุรุชนคน
คุณธรรม และนวัตกรรมสรำ้งสรรค์คนดีประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 

3) ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำจัดกิจกรรม
เพื่อกำรขับเคลื่อนส่งเสรมิควำมดี ในส ำนักงำนเขต
พืน้ที่กำรศึกษำ

4) สถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรตรวจสอบ
คุณภำพโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. และได้รับกำร
นิเทศติดตำมกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรมในสถำนศึกษำ
ปัญหาอุปสรรค

กำรนิเทศ ติดตำม และกำรตรวจสอบกำร
ขับเคลื่อนโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ.ไม่สำมำรถลง
พืน้ที่เพื่อกำรตรวจสอบได้ เพรำะสถำนกำรณ์ โค -
วิด 19
ข้อเสนอแนะ

ใช้วิธีกำรตรวจสอบ นิเทศทำงออนไลน์
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3) ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำจัดกจิกรรมเพื่อกำร
ขับเคลื่อนส่งเสรมิควำมดี ในส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำ



10. โครงการพัฒนาระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาของสถานศกึกาเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรำ้งควำมรูค้วำมเข้ำใจกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
2. เพื่อติดตำม ตรวจสอบระบบกำรประกันคุณภำพภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่ เข้ำ
รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
3. เพื่อคัดเลือกสถำนศึกษำรำงวัลระบบกำรประกันคุณภำพที่ดี IQA AWARD ระดับเขตพืน้ที่กำรศึกษำ   

เชิงคุณภาพ
1. กำรสร้ำงควำมรู้ผู้บริหำรและครูโรงเรียนใน
กลุ่มเป้ำหมำยครบ 100% 
2. ผู้รับกำรนิเทศ ได้รับควำมรู้ ค ำชีแ้นะ อย่ำงเป็น
กัลยำณมิตรที่เกิดประโยชน์ 
3. โรงเรียนมีควำมพึงพอใจระดับดีขึน้ไป จำกกำร
ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมโดยทีมนิเทศ จิตอำสำ 

งบประมาณ
งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน  94,200
บำท

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

1. ผอ.สพป.นธ.2 
2. รอง ผอ.สพป.นธ.2 จ ำนวน 3 คน 
3. ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 11 คน 
คณะท ำงำน 3 คน รวม 14 คน 
4. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 117 คน 
5. ครูผู้รับผิดชอบระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ ระดับขั้นพืน้ฐำนและ
ระดับปฐมวัย จ ำนวน 117 คน
6. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยนอน 
จ ำนวน 25 คน
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ผลการด าเนินงาน
1. ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำนรำธิวำสเขต 2 ได้ให้กำร
สนับสนุนงบประมำณเพื่อจัดอบรมให้ควำมรู้กับ
ผู้บริหำรและครูในเร่ืองกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในและกำรประกันคุณภำพภำยนอกรวมทั้ง
ได้มีกำรนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนของ
โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 117 โรงเรียน 

ปัญหา/อุปสรรค
ผู้บรหิำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังมีควำมสับสน

ในกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและกำร
ประกันคุณภำพภำยนอก เพรำะเป็นผู้บริหำรบรรจุ
ใหม่ที่เข้ำมำบริหำรจัดกำรท ำให้ยังมีควำมเข้ำใจ
สับสนกับงำนประกันคุณภำพ

ข้อเสนอแนะ
ควำมมีกำรพัฒนำองค์ควำมรูส้ ำหรับผู้บริหำร

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียนเกี่ยวกับงำนประเมิน
คุณภำพภำยในและกำรประกันคุณภำพภำยนอก

ได้รับกำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบ
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 117 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 100 2 สถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัย ที่ส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองของ
สถำนศึกษำ (Self –Assessment Report : SAR) ในเวลำที่ก ำหนด จ ำนวน 117. แห่ง คิดเป็นรอ้ยละ100 และ 3 
สถำนศึกษำที่ส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ในเวลำที่ก ำหนด
โดยมีกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนต้นสังกัด จ ำนวน 100 แห่ง คิดเป็นรอ้ยละ 100

2. ผลกำรด ำเนินงำน 1 สถำนศึกษำในสังกัดที่
จัดกำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัย จ ำนวน 
117 แห่ง
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11. โครงการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจในกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรยีนที่จบ
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

2. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนพัฒนำครูจัด
กิจกรรมในกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรยีนที่จบ
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนปฐมวัยมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียที่จบ
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน     15,000 บำท

ผลการด าเนินงาน
มีกำรประชุมชีแ้จงคณะกรรมกำรประเมิน

พัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 และนิเทศติดตำมและ
กำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จ ำหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยรวมทั้งสรุปผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ส่ง สพฐ.
ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด19 
ท ำให้กำรด ำเนินงำนมีควำมไม่สะดวก
ข้อเสนอแนะ

ควรมีกำรให้องค์ควำมรูใ้นเรื่องกำรประเมิน
พัฒนำกำรแก่ครูอย่ำงต่อเนื่อง

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

1.ประชุมชี้แจงครูผู้สอนปฐมวัยและกรรรมกำร
ประเมินพัฒนำกำรนักเรียที่จบหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 จ ำนวน 234 คน 
2.ประชุมชีแ้จงกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียที่จบ
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 234 คน 
จ ำนวน 117 โรงเรียน 234 คน

2. รอ้ยละ 100 ของคณะกรรมกำรประเมิน
พัฒนำกำรนักเรียที่จบหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย พุทธศักรำช2560 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมี
ทักษะในกำรประเมินพัฒนำกำรตำมชุด
กิจกรรมกำรประเมิน
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กลยุทธ์ที่ 2
การพัฒนาคณุภาพผู้เรียน เพ่ือสร้างขดีความสามารถท่ีสอดคล้องกบัพหุปัญญา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนให้ครูมีควำมรู ้ควำม

เข้ำใจกิจกรรมวิทยำศำสตร์ 
2. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนพัฒนำครูให้จัดท ำ

โครงกำรนักวิทยำศำสตร์ และสำมำรถส่งโครงงำนเพื่อ
ขอรับตรำพระรำชทำนจำกมูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ ได้

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

1. อบรมพัฒนำครูผู้สอนปฐมวัย เรื่อง 
กิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย จ ำนวน  60 คน 

2. อบรมเชิงปฏิบัติกำรโครงงำนวิทยำศำสตร์
ปฐมวัย จ ำนวน 117 โรงเรยีน

เชิงคุณภาพ
1. รอ้ยละ 100 ของครูผู้สอนปฐมวัยมีควำมรู้

ควำมเข้ำใจกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์ ทำง
วิทยำศำสตร์มำจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำง
เหมำะสม 

2. รอ้ยละ 100 ของครูผู้สอนปฐมวัย มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีทักษะในกำรท ำโครงงำน
วิทยำศำสตร์ 

3. รอ้ยละ 100 ของโครงงำนวิทยำศำสตร์มี
ประสิทธิภำพและผ่ำนกำรประเมินจำกมูลนิธิสมเด็จ
พระเทพฯ

ผลการด าเนินงาน
ครูมีควำมรู้และสำมำรถจัดกิจกรรมบ้ำน

นักวิทยำศำสตร์น้อง ผ่ำนกำรรับตรำพระรำชทำน
ครบทุกโรงเรียนในปีกำรศึกษำ 2563

ปัญหา/อุปสรรค
ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด19 ท ำให้กำร

ด ำเนินกำรได้ไม่สมบูรณ์
ข้อเสนอแนะ

-

1. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 2

งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน     15,000 บำท

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2
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2. โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นการวัดผลและประเมินผล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

1.โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส ำพป.
นรำธิวำสเขต 2 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทกุกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สงูขึน้อย่ำงน้อย ร้อยละ 2

2. โรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตพืน้ที่
กำรศึกษำได้รับกำรนิเทศตดิตำมและประเมินผลกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

3. ครูผู้สอนมีแบะประเมินสภำพจริงที่มี
คุณภำพ 

4. ครูมีคลังข้อสอบในกำรวัดประเมินผล
ตำมควำมต้องกำรตำมมำรตฐำนตวัชีวั้ด

1. ผู้บรหิำรสถำนศึกษำ และครู มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรวัดและประเมินผล เรื่องกำร
ประเมินสภำพจริงและกำรประเมินสมรรถนะ
ผู้เรยีน 

2. ครูมีทักษะในกำรออกข้อสอบตำม
มำตรฐำนกำรเรยีนรูแ้ละตัวชีวั้ด 

3. ผลกำรทดสอบระดับชำติ O-NET, 
NT และ PISA ของโรงเรียนในสังกัดเพิ่มขึน้ 

4. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของนักเรยีนโรงเรยีนในสังกัดให้สูงขึน้ 

5. เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่
บุคลำกรสถำนศึกษำ เกี่ยวกับงำนวัดผล 

6. เขตพืน้ที่มีระบบคลังข้อสอบเพื่อกำร
พัฒนำนักเรยีนในสังกัดตำมมำตรฐำนตัวชีวั้ด

เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหำรสถำนศกึษำ และครู มีควำมรู้

ควำมเข้ำใจในกำรวัดและประเมนิผล เร่ืองกำรประเมิน
สภำพจริงและกำรประเมนิสมรรถนะผู้เรียน 

2. ครูมีทักษะในกำรออกขอ้สอบตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตวัชีวั้ด 

3. ผลกำรทดสอบระดับชำต ิO-NET, NT 
และ PISA ของโรงเรยีนในสังกัดเพิ่มขึน้ 

4. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดให้สงูขึน้ 

5. เพื่อเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ให้แก่
บุคลำกรสถำนศึกษำ เกี่ยวกับงำนวัดผล 

6. เขตพืน้ที่มีระบบคลังข้อสอบเพือ่กำร
พัฒนำนักเรียนในสังกดัตำมมำตรฐำนตัวชีวั้ด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2
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งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน     36,200 บำท

ผลการด าเนินงาน
1. ครูมีกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลประเมินผลตำมสภำพจริง 
2. ครูผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถผลิตสื่อกำรสอนที่มีคุณภำพพร้อมทั้งใช้สอนนักเรียนได้จริง 
3. ครูผู้สอนสำมำรถสร้ำงเคร่ืองมือวัดและประเมินตำมสภำพจริงและสำมำรถน ำไปใช้ในกำรวัดและ

ประเมินผลผู้เรยีนได้อย่ำงมีคุณภำพตำมสถำนกำรณ์แพรร่ะบำนของโรคโคโรน่ำ2019
ปัญหา/อุปสรรค

จำกสถำนกำรแพร่ระบำดของโรคโคโรน่ำ2019 ส่งผลให้กำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรที่เสนอมีกำร
เปลี่ยนแปลงให้มีควำมเหมำะสมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มำกยิ่งขึน้
ข้อเสนอแนะ

-

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2
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3. ชื่อโครงการประกวดคลิปวีดโีอ ส่ือสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
“วาเลนไทน์ในแบบของหน”ู

วัตถุประสงค์
ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

นรำธิวำส เขต ๒ ได้รณรงค์ประชำสัมพันธ์ ให้
สถำนศึกษำจัดกิจกรรมในวันวำเลนไทนอ์ย่ำงสร้ำงสรรค์ 
และในปี ๒๕๖๔ ซึ่งอยู่ในชว่งกำรระบำดของ โรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ท ำให้กำรจัดกิจกรรม
ต้องเป็นไปตำมควำมเหมำะสมและปฏิบตัิ ตำมมำตรกำร
ที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน สนับสนุน
งบประมำณให้ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ จ ำนวน 
๕,๐๐๐ บำท (ห้ำพันบำทถ้วน) เพื่อจัดกจิกรรมรณรงค์ 
เฝ้ำระวัง ช่วงวันวำเลนไทน ์ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ จึงจัดโครงกำรประกวด
คลิปวีดีโอ สื่อสร้ำงสรรควั์นวำเลนไทน ์ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
ภำยใต้สถำนกำรณ์โรคตดิตอ่เชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) ขึน้

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 จ ำนวน 
117โรงเรยีน
เชิงคุณภาพ

นักเรียนมีพฤติกรรมกำรแสดงออกควำม
รักอย่ำงสร้ำงสรรค์ และแสดงศักยภำพตนเองใน
กำรผลิตสื่อที่ทันสมัยเพื่อเผยแพร่สำธำรณชน

งบประมาณ
ด ำเนินกำร  จ ำนวน     5,000 บำท

ผลการด าเนินงาน
1.นักเรียนได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้แสดงออกซึง่

ควำมรัก ในวันวำเลนไทนอ์ย่ำงสร้ำงสรรค์และเป็น
ตัวอย่ำงให้แก่เพื่อนนกัเรียนดว้ยกันด้วยสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน TIKTOK ซึ่งเป็นที่แพรห่ลำย
ในกลุ่มนักเรียนและสำมำรถเขำ้ถึงไดง้่ำย 

2.มีสื่อที่ทันยุค ทันสมัย และเป็นผลงำนที่
แสดงออกของนกัเรียนสู่กำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชน

3. มีผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้ำประกวดกว่ำ 129 คลปิ 
และมีเข้ำชมผลงำนทั้งหมดกว่ำ 200,000 ครัง้  
ในแฮชแท็ก #วำเลนไทนใ์นแบบของหน ูและ #นรำ2
แอปพลิเคชัน TIKTOK
ปัญหา/อุปสรรค

งบประมำณที่ได้รับมำมีจ ำนวนไม่มำก ท ำเงิน
รำงวัลได้น้อย  
ข้อเสนอแนะ

เห็นควรเพิ่มงบประมำณโครงกำร จะได้ท ำเงิน
รำงวัลได้มำกกว่ำเดมิ และสร้ำงแรงจูงใจให้นกัเรียนร่วม
กิจกรรมได้มำกขึน้ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2
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กลยุทธ์ที่ 3
การส่งเสริมศกัยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศกึษาอย่างย่ังยืน

1. โครงการนเิทศตดิตามการจัดการเรยีนรู้เชงิรุก(Active Learning) โดยยึดหลักศาสตร์
พระราชาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกดั สพป.นราธวิาส เขต 2 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อนิเทศ ติดตำมกำรจัดกิจกรรม

กำรเรียนกำรสอน Active Learning สู่คุณภำพ 
Thailand 4.0 ตำมรอยศำตร์พระรำชำเพื่อ
คุณภำพกำรศึกษำที่ย่ังยืนขึน้ 

2. เพื่อส่งเสริมบทบำทของครูผู้สอนที่
มีกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรสอนโดยใช้เทคนิคกำร
สอนที่หลำกหลำยและพัฒนำผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

3. เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่
จัดกำรเรียนกำรสอน Active L earning 4. 
โรงเรียนต้นแบบจัดท ำสื่อ คลิปวิดีโอ กำร
ด ำเนินงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร จัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ด้วยวิธี Active Learning สู่คุณภำพ 
Thailand 4.0 ตำมหลัก “ศำตร์พระรำชำ”

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้บรหิำร จ ำนวน 117 คน 
2. ครูผู้สอน จ ำนวน 1,053 คน 
3. โรงเรยีนต้นแบบ จ ำนวน 2 โรงเรียน

เชงิคุณภาพ
1. ผู้บรหิำรมีทักษะในกำรนิเทศ ติดตำมกำร

เรยีนกำรสอนด้วยวิธีกำร Active Learning และน ำผล
จำกกำรสังเกตกำรสอนของครูมำพัฒนำกำรสอนให้
มีประสิทธิภำพให้สูงขึน้ 

2. ครูผู้สอนมีกำรเขียนแผนกำรสอนหน้ำ
เดียวและจัดกำรเรยีนรูด้้วยวิธีกำรสอน Active 
Learning อย่ำงเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภำพ 
3. ครูผู้สอนมีกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรสอนโดยใช้
เทคนิคกำรสอนที่หลำกหลำย พัฒนำผู้เรยีนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

4. โรงเรยีนมีทีมนิเทศจิตอำสำประจ ำโรง
เรยี สำมำรถมีกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ำรสอนและ
พัฒนำกำรสอนให้มีประสิทธิภำพย่ิงขึน้ 

5. นักเรยีน มีกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม/ทีม มี
ทักษะในกำรคิด แก้ปัญหำได้ด้วยตนเอง กล้ำ
แสดงออกและมีควำมรับผิดชอบใรกำรเรยีนรู้มำกขึน้

งบประมาณ
ด ำเนินกำร  จ ำนวน 26,000 บำท
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ผลการด าเนินงาน
1. ผู้บริหำรมีกำรนิเทศ ติดตำมกำรเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) และน ำผลจำก

กำรสังเกตกำรสอนของครูมำพัฒนำกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ 
2. ครู มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีทักษะกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอน Active Learning

ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
3. ครูผู้สอน มีกำรเขียนแผนกำรสอนหน้ำเดียวและจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก Active 

Learning อย่ำงเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภำพ 
4. ครูผู้สอนมีกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรสอนโดยใช้เทคนิคกำรสอนที่หลำกหลำย 

พัฒนำผู้เรยีนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
5. นักเรียนมีกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม/ทีม มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์แก้ปัญหำได้ด้วย

ตนเอง กล้ำแสดงออกและมีควำมรับผิดชอบในกำรเรยีนรูม้ำกขึน้
ปัญหา/อุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-
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2. โครงการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.นธ.2

วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนำเครื่องมือนิเทศกำรศึกษำ 
2) นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกำร

โครงกำร นโยบำยของ สพฐ. และสพป.นรำธิวำส 
เขต 2 

3) เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนสถำนศึกษำให้
ผู้บริหำร ครูผู้สอน มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
บริหำรและกำรจัด กำรเรียนรู้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 

4) เพื่อสรุปผลกำรนิเทศ ตำมเครื่องมือนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

1. ผอ.สพป.นธ.๒ 
2. รอง ผอ.สพป.นธ.2 จ ำนวน 3 คน 
3. ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 11 คน 

คณะท ำงำน
4. คณะนิเทศจิตอำสำ จ ำนวน 10 คน

เชิงคุณภาพ
1. เครื่องมือนิเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำเป็นระบบและมีคุณภำพ 
2. สถำนศึกษำผู้บรหิำร ครูผู้สอน ได้รับ

กำรนิเทศ และจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21

3. สรุปผลกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

ผลการด าเนินงาน
1. โรงเรียนจ ำนวน 117 โรงเรยีน คิดเป็น

ร้อยละ 100 ได้รับกำรนิเทศติดตำมเพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรนิเทศและกำรศึกษำ 

2. สำมำรถน ำเคร่ืองมือนิเทศจำกกำรสร้ำง
เคร่ืองมือของคณะท ำงำนปนิเทศ 

3. ครูจัดกำรเรียนกำรสอนได้ตำมค ำแนะน ำ
ปัญหา/อุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-

งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน    15,000 บำท
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3. โครงการ การนิเทศ ติดตามการจัดการเรยีนรู้เพศวถิีศกึษาและทักษะชวีติ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดท ำฐำนข้อมูลครูที่ผ่ำนกำรพฒันำครูเพศวิถศีึกษำแบบออนไลน์ภำยในปีงบประมำณ 2562-2563 
2. เพื่อด ำเนินกำรตรวจและประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต 
3. เพื่อนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตสอนในกำรจัด

กิจกรรมแบบ Active Learning 
4. ผู้สอนน ำควำมรูท้ักษะเรื่องเพศวิถีศึกษำลงสู่นักเรยีนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ฐำนข้อมูลของครูที่ลงทะเบียนผ่ำน

โปรแกรมกำรพัฒนำเพศวิถีศึกษำแบบออนไลน์ 
จ ำนวน 117 โรงเรยีน

2. ครูที่ลงทะเบียนเข้ำรับกำรอบรม
โปรแกรมพัฒนำครูเพศวิถีศึกษำ จ ำนวน 80 คน 

3.ครูผู้สอนสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ 
จ ำนวน 117 โรงเรยีน

ผลการด าเนินงาน
มีฐำนข้อมูลของครูที่สอนเพศวิถีศึกษำ 

และที่ลงทะเบียนเรยีนเพศวิถีศึกษำออนไลน์ 
ครูน ำควำมรูท้ี่ได้รับจำกกำรอบรมสอน
นักเรยีนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-
มัธยมศึกษำปีที่ 3
ปัญหา/อุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-

เชิงคุณภาพ
1. ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 มีฐำนข้อมูลครูที่ผ่ำน
กำรอบรมโปรแกรมพัฒนำครูเพศวิถีศึกษำ 

2. ครูที่ลงทะเบียนเข้ำรับกำรอบรม
โปรแกรมพัฒนำครูเพศวิถีศึกษำเรยีนจบหลักสูตร
และส่งแผนกำรจัดกำรเรยีนรูเ้พศวิถีศึกษำผ่ำนระบบ
ออนไลน์ 

3. ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษำ มีควำมรูค้วำม
เข้ำใจและสำมำรถจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรูแ้บบ 
Active Learning และน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรยีนกำร
สอนนักเรยีนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ถึง ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ได้

งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน    5,000 บำท
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4. โครงการพัฒนาการนเิทศเพ่ือสรา้งความเข้มแข็งการนเิทศการศกึษาภายในสถานศกึษา

วัตถุประสงค์
1) เพื่อค้นหำรูปแบบกำรนิเทศภำยใน

สถำนศึกษำ 
2) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำให้

ผู้บรหิำร ครูผู้สอน ด ำเนินกำรนิเทศภำยใน
สถำนศึกษำด้วยรูปแบบวิธีกำรนิเทศที่เหมำะสม
กับบรบิทของโรงเรยีน และประชำสัมพันธ์รูปแบบ
กำรนิเทศกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด 

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผอ.สพป.นธ.๒
2. รอง ผอ.สพป.นธ.2 จ ำนวน 1 คน 
3. ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 11 คน 

คณะท ำงำน 3 คน รวม 14 คน
เชิงคุณภาพ

1. โรงเรียนมีรูปแบบกำรนิเทศภำยใน
สถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงและเผยแพร่ได้ 

2. สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรเผยแพร่
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี เพื่อน ำไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภำพ

งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน   7,000 บำท

ผลการด าเนินงาน

ปัญหา/อุ โรงเรียนรมส่งรูปแบบกำรนิเทศของ
โรงเรียนร่วมประกวดแข่งขันในระดับ
ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 จ ำนวน 15 โรงเรียน และได้
รูปแบบกำรนิเทศภำยในที่ประสบควำมส ำเร็จ 
อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนมูโนะปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ
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5. โครงการ พัฒนาคณุภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย 
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก เขยีนได้ทุกคน”

วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนำนักเรียนชั้นประถมศึกษำ

ปีที่ 1 – 3 ให้อ่ำนออกเขียนได้ 
2) เพื่อพัฒนำนักเรียนชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 ให้อ่ำนคล่องเขียน
คล่อง 

3) เพื่อพัฒนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1 – 3 ให้มีสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง 

4) เพื่อส่งเสริมและพัฒนำสื่อ
นวัตกรรมกำรเรียนรู้ให้ครูน ำไปใช้ในกำร
พัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียน

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

นักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 –
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในสังกัดส ำนักงำนเขต
พืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 
จ ำนวน 117 โรงเรยีน

เชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ได้รับกำรส่งเสริมและ
พัฒนำด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทย 

งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน     5,000 บำท

ผลการด าเนินงาน
1) ครูผู้สอนภำษำไทยมีฐำนข้อมูลของผู้เรยีนด้ำนกำรอ่ำนออกเสียงและกำรอ่ำนรูเ้รื่องไป 

ใช้ในกำรวำงแผนปรับปรุงและพัฒนำควำม สำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนในปีถัดไป
2) โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 น ำผลกำร

ประเมินด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนของนักเรียนไปใช้ในกำรวำงแผนปรับปรุงและพัฒนำควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนให้เต็มศักยภำพ 

ปัญหา/อุปสรรค
งบประมำณมำล่ำช้ำท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด

ข้อเสนอแนะ
สพฐ.ควรจัดสรรงบประมำณให้เร็วกว่ำนี้
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6. โครงการ ส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรยีนของรัฐ

วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนำครูผู้สอนให้มีควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรยีนรูต้ำมแนว
พระพุทธศำสนำ

2.2 เพื่อจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียน
ด ำเนินงำนส่งเสรมิกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน
พระพุทธศำสนำ กำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำ
คุณธรรม จรยิธรรมให้กับผู้เรยีน จัดหำสื่อ พัฒนำ
สื่อนวัตกรรมกำรเรยีนกำรสอนพระพุทธศำสนำ 

2.3 เพื่อนิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรจัดกำร
เรยีนกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมส่งเสรมิด้ำน
พระพุทธศำสนำ    

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

1. ครูผู้สอนพระพุทธศำสนำ 25 
โรงเรยีน จ ำนวน ๗0 คน ได้รับกำรพัฒนำตนเอง
เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรยีนรูต้ำมแนวทำง
พระพุทธศำสนำ 

2. โรงเรยีนในกลุ่มเป้ำหมำย 
จ ำนวน 25 โรงเรยีน ได้รับกำรนิเทศ ก ำกับ 
ติดตำม จำกส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ

งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน   720,500 บำท

ผลการด าเนินงาน
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
2. โรงเรียนมีกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำร

เรียนรู้พระพุทธศำสนำอย่ำงเป็นรูปธรรม
3. ครูผู้สอนพระพุทธศำสนำมีสื่อกำร

เรียนรู้ที่หลำกหลำยในกำรจัดกำรเรียนรู้
ปัญหา/อุปสรรค

งบประมำณมำล่ำช้ำมำกท ำให้บำง
กิจกรรมไม่สำมำรถด ำเนินกำรไปตำมที่ก ำหนด
ไว้ได้
ข้อเสนอแนะ

สพฐ.ควรจัดสรรงบประมำณให้เร็วกว่ำนี้
เพื่อด ำเนินกำรได้ทันเวลำ
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เชงิคุณภาพ
1. นักเรียน มีคุณธรรม คุณธรรม 

เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคม 

2. ครูผู้สอนพระพุทธศำสนำ
สำมำรถจัดกำรเรียนรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมด้ำน
พระพุทธ ศำสนำได้มีประสิทธิภำพ 

3. ครูผู้สอนพระพุทธศำสนำใน
โรงเรียนของรัฐ มีคุณธรรม จริยธรรม สำมำรถ
เป็นแบบ อย่ำงที่ดีให้กับนักเรียน 



7. โครงการ ประชุมเชงิปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส าหรับข้าราชการ   
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ

กำรบรหิำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นไปตำมระเบียบ 
กฎหมำย มีควำมรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และ
เกิดประสิทธิผลต่อระบบกำรบรหิำรงำนบุคคล
ของส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ

2. เพื่อประสำนกำรท ำงำนร่วมกันใน
ระดับสถำนศึกษำ ศูนยเ์ครือข่ำย และ
ส ำนักงำนเขตพืน้ที่    

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ จ ำนวน 16 ศูนย์เครือข่ำย ศูนย์เครือข่ำย
ละ 4 คน และเจ้ำหน้ำที่ผู้ด ำเนินโครงกำร
ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จ ำนวน 11 คน รวม
ทั้งสิน้ 75 คน

เชิงคุณภาพ
1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ที่เข้ำร่วมประชุมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำร
ปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นไป
ตำมระเบียบ กฎหมำย มีควำมรวดเร็ว มี
ประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลต่อระบบกำร
บริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำ 

2. มีกำรประสำนกำรท ำงำนรว่มกัน
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในระดับสถำนศึกษำ 
ศูนย์เครือข่ำย และส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ

งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน     15,000 บำท

ผลการด าเนินงาน
1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำที่เขำ้

ร่วมประชุมได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลไดอ้ย่ำงถกูตอ้งตำมระเบียบ 
กฎหมำย 

2. ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศกึษำ
นรำธิวำส เขต 2 สำมำรถบริหำรจัดกำรภำรกิจต่ำงๆ
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลไดอ้ย่ำงมีประสทิธิภำพและ
ประสิทธิผลมำกขึน้

ปัญหา/อุปสรรค -
ข้อเสนอแนะ -

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2
https://www.nara2.go.th รายงานประจ าปี งบประมาณ 2564

หน้าที่
๔๗



8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาไทย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงภำษำส ำหรับเด็กปฐมวัย

ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยที่เน้นกำรอ่ำนออก เขียนได้ และกำรวัดและ

ประเมินผลในชั้นเรียน ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
3. เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนำทักษะภำษำเพื่อกำรสื่อสำรระดับเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 
4. เพื่อนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำกำรสอนภำษำไทยของโรงเรียนในสังกัด

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนปฐมวัยระดับชั้นอนุบำลปีที่ 3 

สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 จ ำนวน 150 คน 

2. ครูผู้สอนภำษำไทยระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1-6 สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 จ ำนวน 
750 คน 

3. โรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนำทักษะภำษำ
เพื่อกำรสื่อสำรระดับหมู่บ้ำน จ ำนวน 5 โรงเรียน 

4. ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 มีศูนย์พัฒนำทักษะ
ภำษำเพื่อกำรสื่อสำรส ำหรับบรกิำรสถำนศึกษำใน
สังกัด สถำนศึกษำสังกัดอ่ืนและประชำชนทั่วไป

เชงิคุณภาพ
1. ครูผู้สอนปฐมวัยระดับชั้นอนุบำลปีที่ 

3 จัดประสบกำรณ์กำรเรยีนรูด้้ำนทักษะภำษำได้
สอดคล้องและเหมำะสมกับวัยของเด็ก 

2. ครูผู้สอนภำษำไทยระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1-6 จัดกิจกรรมกำรเรยีนกำร
สอนภำษำไทยเพื่อพัฒนำกำรอ่ำนออก เขียนได้
ของนักเรียน ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชือ้ไวรัส โคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. โรงเรียนน ำร่องที่เป็นศูนย์พัฒนำ
ทักษะภำษำเพื่อกำรสื่อสำรระดับหมู่บ้ำน มีควำม
พร้อมส ำหรับกำรด ำเนินงำนส่งเสริมและ
พัฒนำกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรส ำหรับเด็ก
อำยุ 4-7 ปีในระดับหมู่บ้ำน 

4. ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 มีศูนยพ์ัฒนำทักษะ
ภำษำเพื่อกำรสื่อสำรที่มีสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2
https://www.nara2.go.thรายงานประจ าปี งบประมาณ 2564

หน้าที่

๔๘



งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน     500,000 บำท

ผลการด าเนินงาน
1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้ำนทักษะ

ทำงภำษำส ำหรับเด็กปฐมวัยในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ 2019 
2. ครูผู้สอนภำษำไทย ครูวิชำกำรระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยและกำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียนในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 และสำมำรถจัดกำรเรยีนกำรสอนที่เน้นให้ผู้เรียนอ่ำนออก เขียนได้ 

3. ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมีศูนย์พัฒนำทักษะภำษำเพื่อกำรสื่อสำรที่สำมำรถให้บริกำรเด็ก 
4-7 ขวบ    มีสื่อกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนไว้บรกิำรครู ตลอดจนมีหนังสือบรกิำรนักเรยีน ผู้ปกครอง
ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
ปัญหา/อุปสรรค

กำรด ำเนินงำนในบำงกิจกรรมไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพรำะกำรจัดสรร
งบประมำณล่ำช้ำ
ข้อเสนอแนะ

ควรจัดสรรงบประมำณให้มำเร็วกว่ำนี้

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2
https://www.nara2.go.th รายงานประจ าปี งบประมาณ 2564

หน้าที่
๔๙



เชิงคุณภาพ
1. นักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษำปีที ่1-ระดับชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 3ได้รับกำรส่งเสริมและ พัฒนำด้ำน
กำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทย 

2.ครูภำษำไทยระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 –
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3ในสังกัดส ำนกังำน เขตพืน้ที่
กำรศึกษำประถมศกึษำนรำธิวำส เขต 2 จ ำนวน 117 
โรงเรียน สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย
เพื่อพัฒนำกำรอ่ำนออก เขียนได้ของนักเรียนในช่วง
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 
(COVID-19) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. โรงเรยีนน ำรอ่งที่เป็นศูนย์พัฒนำทักษะภำษำเพือ่
กำรสื่อสำร ระดับหมู่บ้ำน มีควำมพร้อมส ำหรับกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมและพฒันำกำรอ่ำน กำรเขียน กำร
สื่อสำรส ำหรับเด็กอำยุ 4-7 ปีในระดับหมู่บ้ำน 

๔.ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2มีวิจัยส่งเสริมและพัฒนำกำรสอน
ภำษำไทยที่สำมำรถแกป้ัญหำกำรอ่ำนออก เขียนได้
งบประมาณ

ด ำเนินกำร จ ำนวน 1,397,000 บำท

9. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาไทยในจังหวดัชายแดนภาคใต้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนำกำรเรยีนกำรสอนภำษำไทยที่เน้นกำรอ่ำนออก เขียนได้ ในช่วง

สถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) 
2. เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนำทักษะทำงภำษำเพื่อกำรสื่อสำรระดับหมู่บ้ำน 
3. เพื่อนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมิน วิจัย และสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 –
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในสังกัดส ำนักงำนเขต 
พืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 
จ ำนวน 117 โรงเรียน 

2. ครูภำษำไทยระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 
1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในสังกัดส ำนักงำน 
เขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 
จ ำนวน 117 โรงเรียน 

3. โรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนำทักษะภำษำ
เพื่อกำรสื่อสำรระดับหมู่บ้ำน จ ำนวน 5 โรงเรียน

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2
https://www.nara2.go.thรายงานประจ าปี งบประมาณ 2564

หน้าที่

๕๐



ผลการด าเนินงาน
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3 อ่ำนออกเขียนได้ 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 อ่ำนคล่องเขียนคล่อง 
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 มีสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง 
4. โรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนำทักษะภำษำเพื่อกำรสื่อสำรระดับหมู่บ้ำนมีควำมพร้อมในกำร

ส่งเสรมิและพัฒนำทักษะทำงภำษำให้ส ำหรับเด็ก 4-7 ขวบและพรอ้มที่จะบรกิำรให้กับ
ผู้ปกครองและชุมชน
ปัญหา/อุปสรรค

งบประมำณมำล่ำช้ำ ส่งผลให้กิจกรรมบำงกิจกรรมท ำไม่ทัน
ข้อเสนอแนะ

ควรจัดสรรงบประมำณมำให้เร็วกว่ำนี้

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2
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หน้าที่
๕๑



10. โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกดั สพป. นธ เขต ๒

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้เป็นองค์กร

แห่งกำรเรียนรู้ สร้ำงระบบกำรคิด ในกำร
บรกิำรแก่บุคลำกรในส ำนักงำน 

2. เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในงำนบริกำร 

3. เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีให้บุคลำกร
สำมำรถน ำหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรด ำรงชีวิต

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
จ ำนวน 90 คน

เชิงคุณภาพ
1. บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ

ให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ สำมำรถ
ให้บรกิำรแก่ผู้รับบริกำรได้อย่ำงเหมำะสม 

2. บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ
ให้มีองค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในด้ำนคุณธรรม
และจริยธรรม
งบประมาณ

ด ำเนินกำร จ ำนวน    18,000 บำท

ผลการด าเนินงาน
บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำให้เป็น

องค์กรแห่งกำรเรยีนรู ้สำมำรถให้บริกำรแก่
ผู้รับบรกิำรได้อยำ่งเหมำะสม และได้รับกำร
พัฒนำให้มีองค์ควำมรู ้ควำมเข้ำใจ ในด้ำน
คุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหัวข้อกำร
อบรมให้ควำมรูแ้ก่บุคลำกรในสังกัด สพป. 
นธ เขต 2 คือ  กำรอยูร่ว่มกันในส ำนักงำน  
คุณธรรมและจรยิธรรมในส ำนักงำน และกำร
แต่งกำยให้เหมำะสมในส ำนักงำน
ปัญหาอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2
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หน้าที่
๕๒



11. โครงการการพัฒนาศักยภาพครแูละบุคลากรทางการศกึษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 2

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรในส ำนักงำน

เขตพืน้ที่ น ำกระบวนกำรวิจัย/ชุมชนแห่งกำร
เรยีนรูท้ำงวิชำชีพในกำรพัฒนำงำน 

2. ศึกษำควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบรกิำรต่อขั้นตอนกำรพัฒนำงำนผ่ำน
กระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรยีนรูท้ำงวิชำชีพ
ของกลุ่มงำนพัฒนำครูฯ 

3. เพื่อพัฒนำบุคลำกร ให้เป็นองค์กร
แห่งกำรเรยีนรู ้สรำ้งระบบกำรคิด มีจติบริกำร
ในกำรท ำงำนให้มี ประสิทธิภำพ 

4. เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขต
พืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
ได้รับรำงวัลและเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

5. เพื่อให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้
เพิ่มพูนควำมรูแ้ละเสรมิสรำ้งประสบกำรณ์ใหม่ 
เตรยีมพรอ้มให้ผู้บรหิำรสถำนศึกษำมีคุณภำพ
พรอ้มวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

1. บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 จ ำนวน 90 คน 

2. สถำนศึกษำ ทุกโรงในสังกัดส ำนักงำน
เขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2

3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ทุกโรงในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส 
เขต 2

4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกโรง
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2

เชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้

เข้ำรับกำรพัฒนำเป็นนักจัดกำรมืออำชีพที่สำมำรถ
น ำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ รู้จักกำรน ำเสนอทิศทำง 
และขั้นตอนกำรท ำงำนโดยน ำเทคโนโลยีใหม่  ๆ มำ
จัดกำรเรียนรู้แก้ไขพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ 

2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีผลงำน
ดีเด่นที่ประสบควำมส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์
ตำมเกณฑ์ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ มีผล
งำนที่ได้รับรำงวัลในระดับเขตพืน้ที่กำรศึกษำ ฃ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2
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หน้าที่
๕๓



ผลการด าเนินงาน
1) บุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

มีกำรสร้ำงทีมงำนคุณภำพ ที่สำมำรถระดมสรรพก ำลัง แนวคิด เทคนิควิธีกำรใหม่ๆในกำรสร้ำง 
คุณภำพงำนให้เกิดประสิทธิภำพ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรได้

2) บุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 
มีควำมตระหนักเห็นคุณค่ำควำมส ำคัญของตนเองในกำรเป็นส่วนส ำคัญขององค์กรที่จะผลักดัน
ให้บทบำทหน้ำที่ขององค์กรส ำเร็จบรรลุตำมเป้ำหมำย 

3) บุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 
มีขวัญก ำลังใจที่จะพัฒนำตนเองและพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้ 

พิธีมอบรำงวัลสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อรับรำงวัลระดับ
เขตพืน้ที่ กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด นรำธิวำส เขต 2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดตระหนักถึง
คุณค่ำอันมีเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตำมรอยพระ
ยุคลบำท มีจรรยำบรรณวิชำชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง และต่อสังคม สมควรได้รับรำงวัลอันทรง
เกียรติ โดยจะด ำเนินกำรจัดพิธีมอบรำงวัลสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เพื่อรับรำงวัลระดับเขตพืน้ที่กำรศึกษำ รำงวัลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็นตัวแทนส ำนักงำน
เขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ 2564
ปัญหาอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-

งบประมาณ
งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน     1,248,100 บำท

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2
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หน้าที่

๕๔



12. โครงการ ทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทดสอบควำมรู ้และทักษะกำรคิดของนักเรยีนที่เรยีนหลักสูตรอิสลำมศึกษำตำม

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน พุทธศักรำช 2551
2. เพื่อน ำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรยีนกำรสอนของโรงเรยีน
3. เพื่อน ำผลกำรทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน 

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
จัดกำรประเมินนักเรยีนในสังกัด

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 จ ำนวน 31 โรงเรยีนจ ำนวน
นักเรียนระดับอิสลำมศึกษำตอนต้น 958 คน 
และตอนกลำง 280 คน รวมทั้งสิน้ 1,238 คน

เชิงคุณภาพ
โรงเรียนที่มีกำรจัดกำรประเมินนักเรียน

ในสังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 จ ำนวน 31
โรงเรียน สำมำรถน ำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน

งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน   148,560 บำท

ผลการด าเนินงาน
สรุปคะแนนเฉลีย่ผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำ

ระดับชำติด้ำนอิสลำมศกึษำ (I-NET) ระดับอิสลำม
ศึกษำตอนต้น (อิบตีดำอียะห์) ปีกำรศกึษำ 2563 
คะแนนเฉลีย่ 8 รำยวิชำอยู่ในระดบั 39.07 ลดลงจำก
ปีกำรศึกษำ 2562 ในระดับ 0.85 ส ำหรับรำยวิชำที่
มีค่ำพัฒนำเพิ่มขึน้คือ วิชำอัลหะดษี (+14.34) วิชำ
อัตตำรีด (+2.47) และภำษำมลำยูกลำง (+6.75) และ
มีนักเรียนได้คะแนนเตม็ในวิชำภำษำมลำยู จ ำนวน 4 
คน คือ โรงเรียนบ้ำนมูโนะ จ ำนวน 1 คน และโรงเรยีน
บ้ำนลำแล จ ำนวน 3 คน ระดับอิสลำมศกึษำตอนกลำง 
(มูตำวัซซีเฎำะห)์ ปีกำรศึกษำ 2563 คะแนนเฉลีย่ 8 
รำยวิชำอยู่ในระดับ 39.57 เพิ่มขึน้จำกปีกำรศึกษำ 
2562 ในระดับ 1.49 ส ำหรับรำยวิชำที่มคี่ำพัฒนำ
เพิ่มขึน้คือ วิชำอัลกุรอำน-อัลตัฟซรี(+5.86) วิชำอัล
หะดีษ (+6.34) วิชำอัลอำกีดะฮ์(+2.16) วิชำอัลฟิกฮ์
(+1.74) และวิชำอัตตำรีด (+2.85)
ปัญหา/อุปสรรค -
ข้อเสนอแนะ -

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2
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13. โครงการ เสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจแก่ผู้บรหิารสถานศกึษา ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศกึษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับทรำบนโยบำยตำ่ง ๆ  และ

ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งและควำมคืบหน้ำของกำรจัดกำรศึกษำเพือ่ขับเคลือ่นและพฒันำคุณภำพกำรศกึษำ 
2.เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำรปฏิบัติงำนและเสริมสร้ำงควำมคดิริเร่ิมสร้ำงสรรคใ์นกำรปฏิบัตงิำนและเป็น

สื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อน ำไปสูก่ำรพัฒนำกำรศกึษำ รวมทั้งเสรมิสรำ้งกระบวนกำรกำรท ำงำน
เป็นทีม

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 117 คน
2.ประธำนศูนยอ์ ำเภอ / ประธำนศูนย์เครือข่ำย
สถำนศึกษำ จ ำนวน 21 คน 
3.ผอ.สพป. / รอง ผอ.สพป. / ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 
จ ำนวน 14 คน 
4.บุคลำกรใน สพป.นรำธิวำส เขต2 จ ำนวน 97 คน

งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน    177,990 บำท
ผลการด าเนินงาน

ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ประธำนศูนยอ์ ำเภอ ประธำนศูนยเ์ครอืข่ำย
สถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส 
เขต 2 ได้รับทรำบนโยบำย ข้อกฎหมำยต่ำง ๆ  และ
ควำมคืบหน้ำของกำรจัดกำรศึกษำและสำมำรถ
บูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนและเป็นสื่อกลำงในกำร
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรปฏิบัตงิำน เพื่อน ำไปสู่
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรยีนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส 
เขต 2 ต่อไป
ปัญหา/อุปสรรค -
ข้อเสนอแนะ -

เชงิคุณภาพ
ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ประธำนศูนย์อ ำเภอ ประธำนศนูย์เครอืข่ำย สถำนศกึษำ 
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนกังำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธวิำส เขต 2 ได้รับทรำบนโยบำย 
กฎหมำย ระเบียบแนวปฏิบัตแิละขอ้รำชกำรอ่ืน ๆ  ที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรบรหิำรกำรศึกษำและน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทำงเดยีวกัน

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2
https://www.nara2.go.thรายงานประจ าปี งบประมาณ 2564

หน้าที่

๕๖



14. โครงการ ขับเคล่ือนพ้ืนท่ีนวตักรรมการศกึษาของจังหวดั ตาม พ.ร.บ. พ้ืนท่ีนวตักรรม
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำและปรับหลกัสตูรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนให้เหมำะสมกับนวัตกรรมกำรศกึษำของ

สถำนศึกษำน ำร่องพืน้ที่นวัตกรรมในสังกัด สพป. นรำธิวำส เขต 2
2. เพื่อนิเทศ ติดตำมและประเมนิผลกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำของสถำนศึกษำน ำร่อง พืน้ที่นวัตกรรมใน

สังกัด สพป. นรำธวิำส เขต 2
3.กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรศกึษำของ สพป. นรำธิวำส เขต 2ในกำรด ำเนนิงำน ขับเคลือ่นโรงเรียนน ำ

ร่องพืน้ที่นวัตกรรมในสงักดั สพป. นรำธิวำส เขต 2

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

1. โรงเรยีนน ำรอ่งพืน้ที่นวัตกรรมจ ำนวน 6
โรงเรยีนมีนวัตกรรมกำรศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงได้
2. ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ศึกษำนิเทศก ์
และผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง รวมทั้งสิน้ 45คน มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจแนวทำงกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศกึษำ 

3. สพป.นรำธิวำส เขต 2มีสำรสนเทสกำร
พัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำจำกงำนวิจัย จ ำนวน 1งำน
เชิงคุณภาพ

1. ผู้เรยีนมีสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำตำมกรอบหลักสูตรพืน้ที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
จังหวัด นรำธิวำส 

2. ผู้บรหิำรกำรศึกษำ ผู้บรหิำรสถำนศึกษำ 
ศึกษำนิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจ
แนวทำงกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 

3. สพป.นรำธิวำส เขต 2มีสำรสนเทศกำร
พัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำจำกงำนวิจัย

งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน    70,000 บำท

ผลการด าเนินงาน
1. โรงเรียนน ำร่องพืน้ที่นวัตกรรมกำรศึกษำพัฒนำ

หลักสูตรและมีนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนน ำร่องพืน้ที่

นวัตกรรมทำงกำรศึกษำทุกภำคส่วนตระหนักรับรู้ และมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

3. คณะนิเทศติดตำมได้มีส่วนร่วมในกำรสะท้อนผล
กำรด ำเนินงำนและกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนน ำร่อง
พืน้ที่นวัตกรรมทำงกำรศึกษำด้วยวิจัยเป็นฐำน 

4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละ
บริบทของโรงเรียนน ำร่องได้แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ 
ระหว่ำงกัน 

5. ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมีสำรสนเทศ
เกี่ยวกับหลักสูตร/นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ
ปัญหา/อุปสรรค -
ข้อเสนอแนะ -

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2
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หน้าที่
๕๗



15. โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธวิาส 
เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย มีควำม
รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลต่อ
ระบบกำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนเขต
พืน้ที่กำรศึกษำ 

2. เพื่อประสำนกำรท ำงำนรว่มกันใน
ระดับสถำนศกึษำ  ศูนย์เครือขำ่ย และส ำนักงำน
เขตพืน้ที่กำรศึกษำ

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  จ ำนวน 16 ศูนย์เครือข่ำย ศูนย์เครือข่ำยละ 
4 คน และเจ้ำหน้ำที่ผู้ด ำเนินโครงกำรตลอดจนผู้ที่

มีส่วนเกี่ยวข้อง จ ำนวน 11 คน รวมทั้งส้ิน 75 คน
เชิงคุณภาพ

1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่เข้ำรว่มประชุมมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ 
ในกำรปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย มีควำมรวดเร็ว มี
ประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลต่อระบบกำร

บรหิำรงำนบุคคลของส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ
2. มีกำรประสำนกำรท ำงำนร่วมกัน

เกี่ยวกับกำรบรหิำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในระดับสถำนศึกษำ 

ศูนย์เครอืข่ำย และส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ

งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน     15,000 บำทผลการด าเนินงาน

1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำที่เขำ้ร่วมประชุมไดร้ับควำมรูค้วำมเข้ำใจ 
สำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลไดอ้ย่ำงถูกตอ้งตำมระเบียบ กฎหมำย

2. ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 สำมำรถบรหิำรจัดกำร
ภำรกิจต่ำง ๆ  เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลไดอ้ย่ำงมีประสทิธิภำพและประสทิธิผลมำกขึน้

ปัญหา/อุปสรรค -
ข้อเสนอแนะ -

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2
https://www.nara2.go.thรายงานประจ าปี งบประมาณ 2564

หน้าที่

๕๘



กลยุทธ์ที่ 4
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษาภาคบังคับ

1. โครงการ ประชุมการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนและการคุ้มครองนักเรยีน 

(การป้องกันปัญหาและแก้ไขภัยคุกคามทุกรปูแบบในสถานศึกษา)

เป้าหมาย
1. ครูที่เข้ำรว่มกำรประชุมมีควำมรูค้วำมเข้ำใจ

สำมำรถจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับภัยคุกคำมที่มผีลกระทบต่อควำมมัง่คง 

2. สถำนศึกษำพัฒนำระบบกำรดแูลช่วยเหลือ
นักเรียน กำรพัฒนำทักษะชวิีต กำรคุ้มครอง รวมไปถงึ
ควำมปลอดภัยในสถำนศกึษำ 

3. ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศกึษำ
นรำธิวำส เขต 2 มีเครือข่ำยจำกหนว่ยงำนภำยนอกใน
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกำรคุม้ครองนกัเรียน

งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน   25,000 บำท

ผลการด าเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมครูผู้รับผิดชอบงำนระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน จ ำนวน 117 คน ผ่ำนระบบ
ออนไลน์       

กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรยีนและกำรคุ้มครองนักเรยีน
สถำนศึกษำต้นแบบขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรยีนและกำรคุ้มครองนักเรยีน
ในสถำนศึกษำ ไม่จัดสรรงบประมำณให้สถำนศึกษำ
ต้นแบบเนื่องจำกผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ
โรค ติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจัดตั้งและประชุม
ทีมสหวิชำชีพและเครอืข่ำย ด ำเนินงำนระบบกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีนและกำรคุ้มครองนักเรยีน 
จ ำนวน 20 คน ผ่ำนระบบออนไลน์
ปัญหา/อุปสรรค

- เนื่องจำกผลกระทบจำกกำรแพรร่ะบำดของ
โรค ติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้ต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรด ำเนินกำร
ข้อเสนอแนะ -

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมกำร

เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัย
คุกคำมที่มีผลกระทบต่อควำมมั่งคง 

2. เพื่อพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน กำรพัฒนำทักษะชีวิต กำรคุ้มครอง รวมไป
ถึงควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2
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หน้าที่
๕๙



2. โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการพัฒนาครผููร้ับผดิชอบงานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรยีน 
เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีนักจิตวิทยาสถานศึกษาเบ้ืองตน้ ประจ าปี 2564

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบงำนระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ปัญหำ
สุขภำพจิตและกำรปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน 

2. เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบงำนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เป็นนักจิตวิทยำสถำนศึกษำ และ
สำมำรถช่วยเหลือเบือ้งต้น ส ำหรับนักเรียนที่ได้รับ
ผลกระทบทำงสุขภำพจิต  

3. เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบงำนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน สำมำรถคัดกรองนักเรียนเบื้องต้น 
เพื่อส่งต่อนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำส ำนักงำนเขต
พืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 งบประมาณ

ด ำเนินกำร จ ำนวน     18,000 บำท

ผลการด าเนินงาน
1. ครูผู้ได้รับกำรมอบหมำยให้เป็น

นักจิตวิทยำสถำนศึกษำ เข้ำอบรมทั้งสิน้ 117 
คน 

2. ครูได้รับควำมรู้ในกำรจัดกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และได้รับเคร่ืองมือคัดกรอง
นักเรียนไว้ใช้ในโรงเรียน
ปัญหา/อุปสรรค

กำรฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติอยูใ่นรูปแบบ 
Online อำจได้รับควำมรูไ้ม่เท่ำกำรฝึกปฏิบัติจรงิ
ข้อเสนอแนะ

ผลตอบรับกำรอบรมคร้ังนีเ้ป็นไปในทำงที่ดี 
มีกำรส ำรวจควำมคำดหวังในกำรอบรม ซึ่งเป็นไป
ตรงควำมคำดหวังของครูทุกประกำร จึงมีกำร
เรียกร้องให้จัดอบรมเพื่อต่อยอดกำรอบรมนีเ้ป็น
กำรฝึกปฏิบัติจริง  ๆหำกสถำนกำรณ์โรคระบำด
โคโรน่ำไวรัส 19 สิน้สุด
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หน้าที่

๖๐

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

ครูผู้ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ครู
นักจิตวิทยำประจ ำสถำนศึกษำ จ ำนวน 117 คน 
จำก 117 โรงเรียน

เชิงคุณภาพ
ครูผู้ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ครู

นักจิตวิทยำประจ ำสถำนศึกษำ ที่เข้ำรับกำรประชุม
ในโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครู
ผู้รับผิดชอบงำนระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้ำที่นักจิตวิทยำสถำนศึกษำ
เบือ้งต้นสำมำรถช่วยเหลือเบือ้งต้นนักเรียนที่ได้รับ
ผลกระทบทำงสุขภำพจิตได้



3. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการรายงานผลข้อมูลการรบันักเรียนผ่านเวบ็ไซต์ ปีการศกึษา 2564

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรำ้งควำมรูค้วำมเข้ำใจและ

ทักษะวิธีกำรกรอกข้อมูลกำรรำยงำนผลกำรรับ
นักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564    

2. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กที่อยูใ่นเกณฑ์
กำรศึกษำภำคบังคับ ได้เข้ำรับกำรศึกษำภำค
บังคับอย่ำงเสมอภำค 

3. เพื่อประชำสัมพันธ์และวำงแผนกำร
รับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 ให้เกิด
ประสิทธิภำพ 
เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
ครูผู้รับผิดชอบกำรรับนักเรียนของ

โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 117 โรงเรยีน และ
เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 10 คน รวมทั้งสิน 127 คน

เชิงคุณภาพ
ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 มีข้อมูล
สำรสนเทศ นักเรียนที่เข้ำเรียน ในช่วงชั้น อ.1, 
อ.2, ป.1 ปีกำรศึกษำ 2564 

งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน   10,000 บำท

ผลการด าเนินงาน
- โรงเรียนในสังกัด 117 โรง สำมำรถ

กรอกข้อมูลในรำยงำนผลกำรรับนักเรียน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 ได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน

- นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำค
บังคับ ในช่วงชั้น อ.1 ,อ.2, ป.1 ที่จะเข้ำเรียน ในปี
กำรศึกษำ 2564 ได้เข้ำเรียนครบทุกคน
ปัญหา/อุปสรรค

1. ในบริบทของส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ผู้ปกครองนิยมน ำเด็ก
ไปสมัครเรียนไม่ตรงตำมปฏิทินกำรรับนักเรียน 
ส่วนมำกจะสมัครหลังปฏิทินกำรรับนักเรียน จึงท ำ
ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลได้ไม่สมบูรณ์ 

2. เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคติดเชื่อไวรัส 
โควิด 19 ท ำให้มีอุปสรรคในกำรรับนักเรียน
ข้อเสนอแนะ

- ควรส่งเสรมิ สนับสนุน ติดตำมนิเทศ 
โรงเรียนที่ด ำเนินกำรได้ล่ำช้ำและไม่สมบูรณ์

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2
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4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผูส้อนสาระเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้สาระ
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนศักยภำพแก่ครูผู้สอนสำระ

เทคโนโลยี ระดับประถมศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชีวั้ด และแนวทำง
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สำระเทคโนโลยี 
(วิทยำกำรค ำนวณ)

2. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำร
เรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณและกำรออกแบบ
เทคโนโลยี 

3. เพื่อนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรพฒันำศักยภำพครูผู้สอน
สำระเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษำ ให้มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชีวั้ด และ
แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สำระ
เทคโนโลยี(วิทยำกำรค ำนวณ) 

4. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ให้สูงขึน้ 

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

ครูผู้สอนวิทยำกำรค ำนวณ
ของโรงเรียนในสังกัดส ำนกังำนเขตพืน้ท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 
จ ำนวน 117 โรงเรียน

เชิงคุณภาพ
ครูผู้สอนวิทยำกำรค ำนวณของ

โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 จ ำนวน 117 
โรงเรียน สำมำรถจัดกำรเรียนรู้สำระเทคโนโลยี
(วิทยำกำรค ำนวณ) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน   58,400 บำท
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หน้าที่

๖๒



ผลการด าเนินงาน
ครูผู้สอนวิทยำกำรค ำนวณของโรงเรียนในสังกัด

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 
2 จ ำนวน 117 โรงเรียนเข้ำร่วมอบรมปฏิบัตกิำรฯ ในวัน
และเวลำตำมก ำหนดกำร จ ำนวน 150 คน 

1. ครูผู้สอนสำระเทคโนโลย ีระดับประถมศึกษำ มี
ควำมรู ้ควำมเข้ำใจในมำตรฐำนกำรเรยีนรู ้ตัวชีวั้ด และ
แนวทำงกำรจัดกจิกรรมกำรเรยีนรูส้ำระเทคโนโลยี 
(วิทยำกำรค ำนวณ) และสำมำรถจัดกจิกรรมกำรเรียนกำร
สอนได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำร
ของผู้เรยีน 

2. ครูผู้สอนสำมำรถจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรยีนมีควำม
กระตือรอืรน้ แสวงหำควำมรูแ้ละฝึกปฏบิัติตำมศักยภำพ 
ควำมถนัดและควำมสนใจของผู้เรยีน มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ
และเกิดทักษะกำรคิดค ำนวณ ส่งผลให้มีผลสมัฤทธิ์
ทำงกำรเรยีนที่สงูขึน้ 

3. ครู โรงเรยีน มีนวัตกรรมกำรจัดกำรเรยีนรู้
วิทยำกำรค ำนวณ มีคุณภำพและเป็นประโยชนต์่อกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

ปัญหา/อุปสรรค
1. เร่ืองระบบสัญญำณอินเตอร์เน็ต 
2. บำงเนือ้หำ เวลำจ ำกัดมำกเกนิไป 
3. ระยะเวลำในกำรบรรยำยนอ้ย ท ำให้วิทยำกร

บรรยำยเนือ้หำอย่ำงเร่งรีบเกินไป โดยบำงเนือ้หำวิทยำกร
อธิบำยแบบตัดตอนประเด็นไป
ข้อเสนอแนะ

1. ควรน ำผลงำนที่ครูสร้ำงไปเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ 
เฟสบุ๊ค แฟนเพจ ของ สพป.นรำธวิำส เขต 2 และเว็บไซต์ 
เฟสบุ๊ค แฟนเพจ ที่เกี่ยวข้องกบักำรจัดกำรศกึษำ เพื่อให้
ครูผู้สอนอ่ืน ๆ  น ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

2. คัดเลือกครูผู้สอนและโรงเรยีนเพือ่เป็นครู และ
โรงเรียนต้นแบบ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำกำร
ค ำนวณ ของส ำนักงำนเขต 

3. ให้โรงเรยีนในสังกัดอ่ืน ๆ  มีส่วนรว่มในกำรอบรม
มำกขึน้ 

4. ศึกษำอิทธิพลของสือ่เทคโนโลยปีระเภทต่ำง ๆ  ที่
มีผลต่อกำรสร้ำงและพฒันำสือ่กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
และออกแบบกิจกรรมที่เหมำะสมและทันสมัย
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5. โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการอ่าน 
ขั้นสูงส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วัตถุประสงค์
1 .  เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน

กำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำสมรรถนะกำร
อ่ำนขั้นสูงตำมแนวทำงกำรประเมินระดับ
นำนำชำติ ให้ครู ผู้สอนสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรจัดกำรเรยีนรู ้

2. เพื่อส่ง เสริมให้ครู ผู้สอนใช้สื่อ 
หรือเครื่องมือส่ง เสริมสมรรถนะกำรอ่ำน
ขั้นสูง  ในกำรพัฒนำควำมฉลำดรู้ด้ำนกำร
อ่ำน ด้ำนคณิตศำสตร์ และด้ำน
วิทยำศำสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น 

3. เพื่อพัฒนำครูผู้สอนให้สำมำรถ
น ำนักเรียนเข้ำใช้ระบบ PISA-style Onl ine 
Testing 

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนสำระภำษำไทย คณิตศำสตร์ 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียน
ขยำยโอกำสในสังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 
จ ำนวน 18 โรงเรยีน

เชิงคุณภาพ
ครูผู้สอนสำระภำษำไทย คณิตศำสตร์ 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียน
ขยำยโอกำสในสังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 
สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำสมรรถนะ
กำรอ่ำนขั้นสูงตำมแนวทำงกำรประเมินระดับ
นำนำชำติ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน  14,400 บำท
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ผลการด าเนินงาน
ครูผู้สอนสำระคณิตศำสตร ์ระดับ

มัธยมศึกษำตอนต้น โดยให้เป็นผู้ดูแลระบบ 
Admin PISA-style Online Testing โรงเรียน เข้ำ
ร่วมอบรมปฏิบัติกำรฯ ในวันและเวลำตำม
ก ำหนดกำร จ ำนวน 20 คน 

1. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู ้ควำม
เข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำสมรรถนะ
กำรอ่ำนขั้นสูงตำมแนวทำงกำรประเมินระดับ
นำนำชำติ ให้ครูผู้สอนสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถใช้สื่อ หรอื
เคร่ืองมือส่งเสริมสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง ในกำร
พัฒนำควำมฉลำดรู้ด้ำนกำรอ่ำน ด้ำน
คณิตศำสตร์ และด้ำนวิทยำศำสตร์แก่นกัเรียน
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

3. ผู้ดูแลระบบ Admin PISA-style Online 
Testing โรงเรียน ที่เข้ำร่วมอบรมปฏิบัติกำรฯ 
สำมำรถน ำนักเรียนเข้ำใช้ระบบ PISA-style 
Online Testing ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ปัญหา/อุปสรรค
1. อุปกรณ์ เคร่ืองขยำยเสียงของห้อง

อบรมไม่พรอ้มและไม่รองรับกับเครื่อง
คอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊คที่วิทยำกรเตรยีมมำ ท ำให้
กำรจัดกำรอบรมไม่เป็นไปตำมเวลำที่ก ำหนด 

2. ขนำดของห้องที่ใช้ในกำรอบรมคับ
แคบอำจท ำให้เกิดควำมเสี่ยงกำรแพรร่ะบำด
ของโรคติดเชือ้ต่ำง ๆ  โดยเฉพำะโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรน่ำ

3. ระบบอินเตอรเ์น็ตไม่เสถียรท ำให้
กำรปฏิบัติกิจกรรมขำดควำมตอ่เนื่อง
ข้อเสนอแนะ

1. ปรับปรุงอุปกรณ์ เคร่ืองขยำยเสียง
ของห้องอบรม และกำรปล่อยสัญญำณอินเตอร์
ให้พรอ้มและเพียงพอต่อกำรใช้งำน 

2. ด ำเนินมำตรกำรกำรแพรร่ะบำดของ
โรคติดเชือ้ต่ำง ๆ  โดยเฉพำะโรคติดเชือ้ไวรัสโค
โรน่ำ โดยกำรฉีดแอลกอฮอล์ฆ่ำเชือ้ กำรเว้นที่
นั่งให้เหมำะสม ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมใส่หน้ำกำก
อนำมัยตลอดกำรอบรม

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2
https://www.nara2.go.th รายงานประจ าปี งบประมาณ 2564

หน้าที่

๖๕



6. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการรายงานผลข้อมูลการรับนักเรยีนผ่านเวบ็ไซต์ ปีการศึกษา 2564

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะวิธีกำร

กรอกข้อมูลกำรรำยงำนผลกำรรับนักเรยีน ปี
กำรศึกษำ 2564 

2. เพื่อส่งเสริมให้เดก็ที่อยู่ในเกณฑ์กำรศกึษำภำค
บังคับ ได้เข้ำรับกำรศึกษำภำคบังคับอยำ่งเสมอภำค 

3. เพื่อประชำสัมพันธ์และวำงแผนกำรรับ
นักเรยีน ปีกำรศึกษำ 2564 ให้เกิดประสิทธภิำพ
เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
ครูผู้รับผิดชอบกำรรับนักเรียนของโรงเรียนใน

สังกัด จ ำนวน 117 โรงเรยีน และเจ้ำหนำ้ที่ จ ำนวน 
10 คน รวมทั้งสิน 127 คน

เชิงคุณภาพ
ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำ

นรำธิวำส เขต 2 มีข้อมูลสำรสนเทศ นักเรยีนที่เขำ้
เรยีน ในช่วงชั้น อ.1, อ.2, ป.1 ปีกำรศึกษำ 2564
งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน    10,000 บำท

ผลการด าเนินงาน
1. โครงกำรไดด้ ำเนนิกำรเสร็จสิน้ โรงเรียนใน

สังกัด 117 โรง สำมำรถกรอกข้อมูลในรำยงำนผลกำรรับ
นักเรยีน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ได้อย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนตำมเป้ำหมำย

2.นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์กำรศกึษำภำคบังคับ 
ในช่วงชั้น อ.1 ,อ.2, ป.1 ที่จะเข้ำเรียน ในปีกำรศึกษำ 
2564 ได้เข้ำเรียนครบทุกคน

ปัญหาอุปสรรค
1. ในบรบิทของส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ผู้ปกครองนิยมน ำเด็กไป
สมัครเรยีนไม่ตรงตำมปฏิทนิกำรรับนักเรยีน ส่วนมำกจะ
สมัครหลังปฏทิินกำรรับนักเรยีน จึงท ำให้โรงเรยีนกรอก
ข้อมูลได้ไม่สมบูรณ์ 

2. เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคติดเชื่อไวรัส โควิด 19 
ท ำให้มีอุปสรรคในกำรรับนักเรยีน 
ข้อเสนอแนะ

ควรส่งเสริม สนับสนุน ติดตำมนิเทศ โรงเรียนที่
ด ำเนินกำรได้ลำ่ช้ำและไมส่มบูรณ์เพื่อน ำมำเป็นข้อมูลใน
กำรพัฒนำ ปรับปรุง ต่อไป
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7. โครงการ ประชุมติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาภายใต้โครงการจัดสรร
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงือ่นไข

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ และตดิตำมกำร

ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำที่ขอรับเงนิอุดหนุนนักเรียน
ยำกจน พิเศษแบบมีเงื่อนไข ให้สำมำรถด ำเนนิกำรตำม
ขั้นตอนได้อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 

2. เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถเข้ำถงึ
ทุนกำรศึกษำอย่ำงมีประสทิธิภำพ

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

1.โรงเรียนในสงักัด สพป.นรำธิวำส เขต 2 จ ำนวน 117 
โรง สำมำรถด ำเนนิงำนโครงกำร จัดสรรเงนิอุดหนุนนักเรียน
ยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถำนศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 ตำมขั้นตอน ในเอกสำรคูม่ือกำรรับเงิน
อุดหนุนส ำหรับนักเรียนยำกจนพิเศษแบบมเีงื่อนไข ที่
ส ำนักงำนกองทนุเพือ่ควำม เสมอภำคก ำหนด

2. ครูแอดมินที่รับผิดชอบงำนคัดกรองนักเรียนยำกจน
พิเศษแบบมีเงือ่นไขฯ จ ำนวน 117 โรง แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีกำรด ำเนินงำนกำรด ำเนนิงำนโครงกำรคัดกรอง นักเรียน
ยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภำค) ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 และให้ขอ้เสนอแนะ เพื่อพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนในปีกำรศกึษำถัดไป

เชิงคุณภาพ
1.สพป.นรำธิวำส เขต 2 มีระบบข้อมูลกำร

ด ำเนินงำนขอรับเงนิอุดหนุนนักเรียนยำกจนพิเศษแบบ
มีเงื่อนไขเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำศกัยภำพให้เพิม่ขึน้ 

2. สถำนศึกษำที่ขอรับเงนิอุดหนุนนักเรียนยำกจน
พิเศษแบบมีเงือ่นไข สำมำรถด ำเนินกำรตำมขั้นตอน 
กำรขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนพิเศษแบบมี
เงื่อนไขได้อย่ำงถกูตอ้งและครบถ้วน

งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน    19,000 บำท

ผลการด าเนินงาน
ครูผู้รับผิดชอบงำนคัดกรองนักเรียนยำกจน

พิเศษแบบมีเงื่อนไขของโรงเรียนในสังกัด สพป. 
นรำธิวำส เขต 2 ทั้ง 117 โรง มีควำมรูค้วำมเข้ำใจและ
สำมำรถด ำเนินงำนโครงกำรจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน 
ยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถำนศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 ตำมขั้นตอนได้อยำ่งถูกต้องและ
ครบถ้วน ตำมคู่มือกำรรับเงินอุดหนุนส ำหรับนักเรียน
ยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ตรงตำมวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร
ปัญหา/อุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-
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8. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศกึษาตั้งแตอ่นุบาลจนจบการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม ใน

รำยกำร พืน้ฐำน 5 รำยกำร ได้แก่ ค่ำจัดกำรเรยีนกำรสอน ค่ำหนังสือเรยีน ค่ำอุปกรณ์กำรเรยีน 
ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน และค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ให้นักเรียนทุกคนมีควำมพร้อมที่จะ
ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ตำมมำตรฐำน โดยกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

จ ำนวนนักเรยีน 29,564 คน ที่ได้รับกำร
สนับสนุนค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดกำรศกึษำขั้นพืน้ฐำน ในปี
กำรศึกษำ 2564

เชิงคุณภาพ
นักเรยีนมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ทักษะ 

สมรรถนะ และคณุลักษณะอันพงึประสงค ์ตำมหลกัสตูร
และกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนทุกระดับ โดยเนน้กำร
เสริมสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ 
ผ่ำนกำรใช้สื่อ อุปกรณ์กำรเรียนและกิจกรรมพฒันำ
คุณภำพผู้เรียน โดยกำร บริหำร จัดกำรแบบมีส่วนร่วม 
ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไป มีโอกำสร่วมจัด
กำรศึกษำ กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้

ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รัฐบำลได้จัดสรร

งบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนนุคำ่ใชจ้ำ่ย
ในกำรจัดกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน โดยรัฐจัดสรร งบประมำณ
ตำมแผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำ โครงกำรสนับสนนุคำ่ใชจ้่ำยในกำรจัด 
กำรศึกษำตั้งแตร่ะดบัอนุบำลจนจบกำรศกึษำขั้นพืน้ฐำน 
กิจกรรมกำรสนับสนนุค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ ขั้น
พืน้ฐำน งบเงินอุดหนนุ จ ำนวน 5 รำยกำร ได้แก่ ค่ำ
จัดกำรเรียนกำรสอน  ค่ำหนังสอืเรียน  ค่ำอุปกรณ์กำร
เรียน  ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน และคำ่กิจกรรมพฒันำ
คุณภำพผู้เรียน ซึ่ง  สพป.นรำธิวำส เขต 2 ได้ด ำเนินกำร
จัดสรรให้โรงเรียนด ำเนินกำรเรียบร้อย 
ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ
-

งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน  111,515,128 บำท
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กลยุทธ์ที่ 5
การจัดการศึกษาเพ่ือเสรมิสร้างคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

1. โครงการ วิจัย “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืนของ

สถานศึกษา” ตามหลัก SDGs

วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลตอ่กำรสร้ำง

จิตส ำนึกในกำรจัดกำรขยะอย่ำงย่ันยืนของสถำนศกึษำ 
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 

2. เพื่อจัดท ำข้อเสนอแนะ มำตรกำรกำรสร้ำง
จิตส ำนึกในกำรจัดกำรขยะอย่ำงย่ันยืนของสถำนศกึษำ
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2

เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ

กำรวิจัย“ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรสร้ำง
จิตส ำนึกในกำรจัดกำรขยะอยำ่งยั่นยนืของสถำนศกึษำ”

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศกึษำ

นรำธิวำส เขต 2 มีรำยงำนผลกำรวิจัย ประเดน็ “ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรจัดกำรขยะอยำ่งยัน่
ยืนของสถำนศึกษำ”

งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน   20,000 บำท

ผลการด าเนินงาน
1. ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศกึษำ

นรำธิวำส เขต 2 มีข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลตอ่กำรสร้ำง
จิตส ำนึกในกำรจัดกำรขยะอย่ำงย่ันยืนของสถำนศกึษำ 
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 ไปใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของโรงเรียนในสงักดั 

2. ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 มีข้อเสนอแนะ มำตรกำรกำรสร้ำง
จิตส ำนึกในกำรจัดกำรขยะอย่ำงย่ันยืนของสถำนศกึษำ

ปัญหา/อุปสรรค
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค

โควิด-19 จึงท ำให้กำรด ำเนินกำรวิจัยมีอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ –
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กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา

1. โครงการ โครงการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามีการบรหิารและการจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์
เพื่อให้รำยงำนตัวชีวั้ดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร และกำร

รำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบและด ำเนินกำรได้ตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด เป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพและอยู่ในระดับที่น่ำพึงพอใจ

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

ผู้รับผิดชอบตัวชีวั้ด จ ำนวน 30 คน
เชิงคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำน สำมำรถด ำเนนิกำร
ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพและบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้
งบประมาณ

ด ำเนินกำร จ ำนวน    12,900 บำท
ผลการด าเนินงาน

สพป.นรำธวิำส เขต 2 มีข้อมูลกำรรำยงำนและ
สำมำรถด ำเนนิกำรรำยงำนขอ้มูลตัวชีวั้ดไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพ เป็นไปในระยะเวลำที่ก ำหนดครบถว้น
ตำมควำมเป็นจริง
ปัญหา/อุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2
https://www.nara2.go.thรายงานประจ าปี งบประมาณ 2564

หน้าที่

๗๐



2. โครงการ การสร้างแพลตฟอรม์ดจิิทัลและใช้ดจิิทัลเป็นเครื่องมอืเพ่ือการเรยีนรู้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำครูเร่ืองกำรสร้ำงสื่อ

นวัตกรรมแพลตฟอร์ม Google Apps For 
Education 

2. เพื่อนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำร
น ำ แพลตฟอร์ม Google Apps For Education ไป
ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน    
เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
ครูส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 จ ำนวน 155 คน 
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงแพลตฟอร์ม 
Google Apps For Education ได้เป็นอย่ำงดี

เชิงคุณภาพ
ครูส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรผลิตสื่อแพลตฟอร์ม Google 
Apps For Educationในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน    52,610 บำท

ผลการด าเนินงาน
ครูเข้ำรับกำรอบรม 110 คน ซึ่ง

วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงแพลตฟอร์ม
ดิจทิัลได้อย่ำงดีและสำมำรถน ำไปผลิตสื่อ
ดิจทิัลในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ปัญหา/อุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

ควรจัดให้มีกำรจัดอบรมแบบนีอี้กจะได้
น ำเทคนิคใหม่ๆ มำจัดกำรเรียนกำรสอน
นักเรียน
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3. โครงการ ประชุมเชงิปฏิบัตกิารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office 2564

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดสำมำรถใช้งำนระบบ

สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office 2564 อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
2.เพื่อลดขั้นตอนกำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำกับสถำนศึกษำ รวดเร็ว 

ถูกต้องและประหยัดเวลำ เพื่อเป็นส ำนักงำนน ำไรก้ระดำษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ 
3.เพื่อพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อ

กำรบรหิำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ และน ำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ 

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

1 ธุรกำรโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 117 คน
2. บุคลำกรใน สพป.นรำธิวำส เขต 2 จ ำนวน 97 คน

เชิงคุณภาพ
บุคลำกรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำและ

สถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถใช้ระบบสำร บรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ My Office 2564 ก้ำวทันโลกเทคโนโลยี
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน   39,540 บำท

ผลการด าเนินงาน
1. ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 สำมำรถใช้ระบบ
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office 2564 
ด ำเนินกำร รับ – ส่ง หนังสือรำชกำร ได้สะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 สำมำรถ
ติดต่อประสำนงำน กับผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัด 
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
ได้สะดวก รวดเร็ว มำกขึน้

2. บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำสำมำรถใช้งำนระบบ My Office 2564 
ได้อย่ำงถูกต้องและเข้ำใจระบบในทำงเดียวกัน

3. สำมำรถลดขั้นตอนกำรรับส่งหนังสือ
รำชกำรของส ำนักงำนเขตพืน้ที่กับโรงเรียนใน
สังกัด เพื่อเป็นส ำนักงำนน ำไร้กระดำษ และมี
ประสิทธิภำพมำกขึน้
ปัญหา/อุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

ควรจัดอบรมทุก  ๆปี เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน 
เป็นไปตำมระเบีบบ ในทำงเดียวกัน
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4. โครงการพัฒนาประสิทธภิาพดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลขำ่วสำร กำร

เรียนรู้ และกำรประชำสัมพันธ์ที่ดรีะหว่ำง องค์กรกับ
สำธำรณชนทั่วไป 

2. เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ที่ดี มีควำม
ทันสมัย ควำมน่ำเชื่อถือ และเพิม่ ศักยภำพกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยีขององคก์ร 

3. เพื่อเป็นช่องทำงส ำหรับกำรบริกำรด้ำนข้อมูล
ข่ำวสำรที่ส ำคัญและเป็นประโยชน์ตอ่ องค์กรตลอดจน
สำธำรณชนทั่วไป 

4. เพื่อเป็นกำรให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำต่ำง ๆ  เป็น
กำรสร้ำงควำมรับรู้ ควำมเขำ้ใจโดไม่มี ขีดจ ำกัดในเร่ือง
ของเวลำ 

5. เพื่อเป็นกำรยกระดับมำตรฐำนกำรปฏิบัตงิำนของ
องค์กรให้มีประสิทธิภำพ และมีควำม ทันสมัยตำม
นโยบำย Thailand 4.0

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัด สพป.นรำธิวำส เขต 2 จ ำนวน 117 แห่ง
เชิงคุณภาพ

1.ผู้รับผิดขอบด้ำนระบบ ได้รับกำรพฒันำดำ้น
จัดกำรข้อมูลอย่ำงมีคุณภำพสอดคล้อง กำรปฏิบัตงิำนใน
ยุคของ Thailand 4.0 

2. รับผิดขอบด้ำนระบบ มีผลกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรจัดกำรข้อมูลที่มีประสทิธิภำพ สำมำรถน ำไปสูก่ำร
พัฒนำองค์กรไดเ้ป็นอย่ำงดี
งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน    207,570 บำท

ผลการด าเนินงาน
1. ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำนรำธิวำส 
เขต 2 มี Website ที่สำมำรถจะ สร้ำงกำรรับรู้ รับทรำบถงึ
ข้อมูลข่ำวสำร รวมถึงข่ำวสำรเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ได้
อย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 
2. โรงเรียนในสังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพืน้ฐำน รวมถึงหน่วยงำนทุก แห่งสำมำรถทีจ่ะ
รับทรำบถึงข้อมูลข่ำวสำร รวมถึงสำมำรถที่จะใช้
ประโยชน์จำกกำรปฏิบัตงิำน หน้ำ Web ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
3. ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำนรำธิวำส 
เขต 2 สำมำรถที่จะพัฒนำและ สร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ด้ำนเครือข่ำยที่ทันสมัย รองรับกบัเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ด้ำนกำรสื่อสำรได้ อย่ำงเป็นอย่ำงดี
ปัญหาอุปสรรค

สถำนกำรณ์โควิดแพร่ระบำยจ ำเป็นตอ้งด ำเนนิกำร
จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์
ข้อเสนอแนะ

ควรมีกำรจัดกิจกรรมอบรมพัฒนำบุคลำกรอย่ำง
ต่อเนื่องด ำเนินงำนผ่ำนในหลำกหลำยรูปแบบ มีกำร
ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของกลุม่ในในส ำนกังำนเขต
พืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอยำกให้มีกำรเพิ่มระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำนและแบ่งจ ำนวนผู้เข้ำร่วมให้เป็นรุ่นแยก
ตำมล ำดับ
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5. โครงการสรา้งการรบัรูค้วามเข้าใจในการบรหิารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดรีะหว่ำงส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

สถำนศึกษำ หน่วยงำนตำ่ง ๆ  และ สื่อมวลชนทุกแขนง . 
2.2 .เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงำนประชำสมัพันธ์ของส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศกึษำนรำธิวำส เขต 2 

และสถำนศึกษำมคีวำมรูเ้กี่ยวกบังำนประชำสมัพนัธเ์พิ่มขึน้ และสำมำรถน ำไปใช้ปฏิบัติงำนไดอ้ย่ำงมีประสทิธภิำพ 
2.3 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนกิจกรรม/โครงกำรของส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศกึษำนรำธิวำส เขต 2 

และสถำนศึกษำได้รับกำรเผยแพรสู่่สำธำรณชนผ่ำนสือ่ประชำสัมพันธ์ทุกแขนง 
2.4 เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 มีระบบกำรให้ข้อมลูขำ่วสำรที่มี

ประสิทธิภำพ 
2.5 เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเขำ้ใจในกำรด ำเนนิงำนของส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส 

เขต 2 และสถำนศกึษำให้ประชำชนไดรั้บทรำบ เกิดกำรยอมรับและสนับสนนุกจิกรรมขององคก์ร 

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

1. ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศกึษำ
นรำธิวำส เขต 2 และสถำนศกึษำ ในสังกัด จ ำนวน 117 
แห่ง /ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำทุกแห่ง
ทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงำนต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง และ
สำธำรณชน ได้รับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงทั่วถงึ 

2  ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกดั จ ำนวน 
117 คน และคณะครูได้รับทรำบขอ้มูล ข่ำวสำรอย่ำง
ทั่วถึง 

3. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุม่ในส ำนักงำนเขต
พืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 และ
เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 90 คน ได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ

เชงิคุณภาพ
1. ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

นรำธิวำส เขต 2และสถำนศกึษำในสังกัดด ำเนินกำร
ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมลูขำ่วสำรทำงกำรศกึษำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศกึษำ 
คณะครู และเจ้ำหน้ำที่ใน ส ำนักงำนฯได้รับทรำบ
แนวนโยบำย กฎหมำย ระเบียบแนวปฏิบัต/ิข้อรำชกำร
อ่ืน รวมทั้งกิจกรรมโครงกำรที่เป็นประโยชนต์่อกำรจัด
กำรศึกษำและน ำไปสูก่ำรปฏบิัติงำนที่ถูกต้องรวดเร็ว
และเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั
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งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน  65,000 บำท

ผลการด าเนินงาน
1 ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 สถำนศึกษำ 
หน่วยงำน และสื่อมวลชนทุกแขนง มี
ควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน น ำไปสู่ควำมร่วมมือ
ในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน 

2 ผู้รับผิดชอบงำนประชำสัมพันธ์ของ
ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 และสถำนศึกษำมีควำมรู้
เกี่ยวกับงำนประชำสัมพันธ์ สำมำรถน ำไปใช้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3 สำธำรณชนได้รับรูข้้อมูลข่ำวสำรของ
ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 และสถำนศึกษำอย่ำงกว้ำง
ขวงมำกขึน้
ปัญหา/อุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-
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6. โครงการการบรหิารจัดการกลุ่มนโยบายและแผน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัด

กำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ2563 ของส ำนักงำน
เขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศกึษำนรำธิวำส เขต 

2. เพื่อรำยงำนโครงกำรในระบบ eMenscr

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

1. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิกำรคณะท ำงำนเพือ่สรุปผล
กำรด ำเนินงำนประจ ำปี2563 โดยมีผู้เข้ำร่วมประชมุ 
จ ำนวน25 คน 

2. จัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนจัด
กำรศึกษำประจ ำปี2563 ของส ำนกังำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธวิำส เขต2 จ ำนวน30 
เล่ม3. จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิำรคณะท ำงำนเพือ่กำร
วิเครำะห์ควำมสอดคล้องระบบ eMenscrโดยมี
ผู้เข้ำรว่มประชุม จ ำนวน50 คน

เชิงคุณภาพ
1. ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศกึษำ

นรำธิวำส เขต2 มีรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี
งบประมำณ2563 เพื่อเผยแพรป่ระชำสัมพันธ์หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบเอกสำร และรูปแบบ QR-code 

2. สพป. ได้ทรำบถึงผลกำรด ำเนนิงำนในปีปัจจุบัน
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดและใช้เป็นหลกัฐำน
ข้อมูลในกำรปรับปรุงพัฒนำและจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำในปีต่อไป 

3. สพป.นรำธิวำส เขต 2 มีข้อมูลเพื่อรำยงำนใน
ระบบ eMenscrอยำ่งสมบูรณ์

งบประมาณ
ด ำเนินกำร จ ำนวน     35,000 บำท

ผลการด าเนินงาน
1.สพป.นรำธวิำส เขต 2 มีรำยงำนผลเป็นรูปเลม่

เพื่อเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์หน่วยงำนและสำธำรณชน  
จ ำนวน  30  เล่ม

2. สพป.นรำธิวำส เขต 2 มีข้อมูลเพื่อรำยงำนใน
ระบบ eMenscrที่สมบูรณ์

ปัญหา/อุปสรรค
-

ข้อเสนอแนะ
-
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ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธวิำส  เขต 2
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

กลุ่มนโยบายและแผน

ประจ าปีงบประมาณ 2564

www.nara2.go.th


