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คำนำ 

               ตามท่ี  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 2 ไดจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำป

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  โดยมีพันธกิจ  ไดแก 1.) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของ

ชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข    2.) สงเสริมการพัฒนา

ศักยภาพผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษตามพหุปญญา 3.) พัฒนาศักยพภาพและคุณภาพใหมีความกาวหนาและ

พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูบริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 4.) สรางโอกาส  ความเสมอ

ภาค ลดความเหล่ือมล้ำใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางท่ัวถึงและเทา

เทียม 5.) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6.) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและเครือขายตามหลักธรรมาภิบาล

และเสริมสรางการมีสวนรวมภาคีเครือขายจากทุกภาคสวน น้ัน 

              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 2 ไดกำหนดแนวทางในการติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยไดสรุปผลการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ท่ีดำเนินการแลวเสร็จและท่ีกำลังอยูในระหวางดำเนินการ ในรอบ 6 เดือน  มีผลการดำเนินงาน

ตามเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ตามเอกสารฉบับน้ี 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 2  

เมษายน 2565 
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สารบัญ 

          เรื่อง                                                                                        หนา 

โครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จ                                                                           4                                                         

โครงการที่อยูระหวางดำเนินการ                                                                        28                                                                  

 

 

******************** 
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โครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จ 
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

  ตามแผนปฏิบัติการ 

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

 

1. ชื่อโครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส My Office 2565 

ผูรับผิดชอบ  นายบัณฑิต  วุฒิศาสน 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี   ดานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สนองกลยุทธ  ท่ี 6.พัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสรางการมีสวนรวมและใชเทคโนโลยีในการบรหิารจัดการศึกษา     

วัตถุประสงคของโครงการ 

      1.เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสามารถใชงานระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส My Office 2565 อยางมีประสิทธิภาพ  

      2.เพ่ือลดข้ันตอนการรับ-สงหนังสือราชการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากับสถานศึกษา รวดเร็ว 

ถูกตองและประหยัดเวลา เพ่ือเปนสำนักงานนำไรกระดาษไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

                3.เพ่ือพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาใหมีความรูดานเทคโนโลยี ทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคม เพ่ือ

การบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และนำองคกรสูความเปนเลิศ    

เปาหมาย 

            เชิงปริมาณ 

          1.ธุรการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 117 คน       

          2.บุคลากรใน สพป.นราธิวาส เขต 2 จำนวน 90 คน    รวม จำนวน 207 คน  

  เชิงคุณภาพ 

          บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สามารถใชระบบสาร บรรณ

อิเล็กทรอนิกส My Office 2565 กาวทันโลกเทคโนโลยีสารบรรณอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ      

    

ผลการดำเนินงาน 

         1. ไดมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส My Office 2565 วันท่ี 24-25 ธ.ค. 2565 ณ 

สพป.สงขลา เขต 2 อำเภอหาดใหญ จ.สงขลา 
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          2.บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสามารถใชงานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส My Office 2565 อยางมีประสิทธิภาพ  

          3. ชวยลดข้ันตอนการรับ-สงหนังสือราชการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากับสถานศึกษา รวดเร็ว ถูกตอง

และประหยัดเวลา เพ่ือเปนสำนักงานไรกระดาษไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

          4. เพ่ือพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาใหมีความรู    

การประเมินผลการดำเนินงาน 

           บรรลุตามวัตถุประสงค  

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

ระยะเวลาการดำเนนิงาน 

           ระยะเวลาตรงตามท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาเร็วกวาท่ีกำหนด 

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

งบประมาณ 

           งบประมาณท่ีไดรบัจัดสรรร  จำนวน   19,930   บาท 

           งบประมาณท่ีใชไป            จำนวน   15,170   บาท 

           งบประมาณคงเหลือ           จำนวน    4,760   บาท 

 

ผลคาดหวังที่ไดรับจากโครงการ 

           บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สามารถใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

My Office 2565 กาวทันโลกเทคโนโลยีสารบรรณอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ      

 

ปญหา/อุปสรรค 

        1. อุปกรณดานฮารดแวร ท่ีใชงานอยูในปจจุบัน ไมไดอัพอุปกรณใหม  

        2. ซอฟตแวรใชงานไมถูกลิขสทิธ์ิ มีปญหาตอนอัพเดท    

ขอเสนอแนะ 

           1.จัดสรรงบประมาณจัดซ้ือดานฮารดแวร-.ซอฟตแวร ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอง ทันเทคโนโลยีในปจจุบัน 
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

  ตามแผนปฏิบัติการ 

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

 

2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 2  

ผูรับผิดชอบ  นางชินลักษณ  พันธโภชน   

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี   ดานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สนองกลยุทธ  ท่ี  

วัตถุประสงคของโครงการ 

          1. เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนามีอุดมการณวิสัยทัศนบุคลิกภาพ ความเปนผูนำและพฤติกรรมเหมาะสมตอการ

เปน รักษาการในตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา  

           2. เพ่ือผูบริหารสถานศึกษาไดวิเคราะหและแลกเปลี่ยนเรียนรู การปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาอันนำไปสู

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการพัฒนาสถานศึกษา  

           3. ใหผูเขารับการพัฒนาสามารถนำความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนาไปพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนภายในสถานศึกษา  

           4. เพ่ือเปดโลกทัศนใหผูบริหารทางการศึกษามีความรู ความเขาใจแนวทางการพัฒนาการศึกษาสราง

เครือขายระหวางผูบริหารและพัฒนาความรวมมือระหวาง สพป. ใหเขมแข็ง มากย่ิงข้ึน  

           5. เพ่ือเปดโอกาสใหผูบริหารทางการศึกษาเครือขายไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกันระหวาง สพป. 

รวมท้ังแลกเปล่ียนเรียนรู Best Practice ของแตละ สพป.   
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เปาหมาย 

            เชิงปริมาณ 

                     1. ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู ท่ีไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนง รักษาการใน

ตำแหนง ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 30 คน  

                      2. ผูบริหารทางการศึกษา จำนวน 4 คน           

  เชิงคุณภาพ 

           1. ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู ท่ีไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนง รักษาการใน

ตำแหนง ผูบริหารสถานศึกษา มีอุดมการณวิสัยทัศนบุคลิกภาพ ความเปนผูนำและพฤติกรรมเหมาะสมตอการเปน 

รักษาการในตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา  

           2. ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู ท่ีไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนง รักษาการใน

ตำแหนง ผูบริหารสถานศึกษา มีการแลกเปล่ียนเรียนรู การปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาอันจำนำไปสูประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการพัฒนาสถานศึกษา  

           3. ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู ท่ีไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนง รักษาการใน

ตำแหนง ผูบริหารสถานศึกษา สามารถนำความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนาไปพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนภายในสถานศึกษา  

           4. ผูบริหารทางการศึกษา สามารถเปดโลกทัศนใหผูบริหารการศึกษามีความรู ความเขาใจแนว

ทางการพัฒนาการศึกษาสรางเครือขายระหวางผูบริหารและพัฒนาความรวมมือระหวาง สพป. ใหเขมแข็ง มาก

ยิ่งข้ึน  

ผลการดำเนินงาน 

           กิจกรรมท่ี 1 อบรมขาราชการครูที่ไดรับแตงต้ังใหดำรงตำแหนงรักษาการผูอำนวยการสถานศึกษา กลุม

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารทางการศึกษาใน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ทำใหผูบริหารการศึกษาและขาราชการครู ท่ีไดรับการแตงต้ังใหดำรง

ตำแหนง รักษาการในตำแหนง ผูบริหารสถานศึกษา มีอุดมการณวิสัยทัศนบุคลิกภาพ ความเปนผูนำและพฤติกรรม

เหมาะสมตอการเปน รักษาการในตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา  

            กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงาน ณ สพป. บึงกาฬ/สพป. อุดรธานี กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได

จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 

เขต 2 ผลจากการศึกษาดูงาน พบวาการผูบริหารทางการศึกษามุงเนน การพัฒนากลุมงานตางๆ ดังวิสัยทัศนของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โดยเดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหาร

จัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และสำนักงานเขตพ้ืน
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การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ระหวางวันที่ 9 – 14 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูตลอดจนการบริหาร

จัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในทุกกลุมงาน โดยตองอาศัยเทคโนโลยีเขามา เก่ียวของจึงสามารถดำเนินการได

อยางมีประสิทธิภาพ  

การประเมินผลการดำเนินงาน 

           บรรลุตามวัตถุประสงค  

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

ระยะเวลาการดำเนนิงาน 

           ระยะเวลาตรงตามท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาเร็วกวาท่ีกำหนด 

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

งบประมาณ 

           งบประมาณท่ีไดรบัจัดสรรร  จำนวน   70,750   บาท 

           งบประมาณท่ีใชไป            จำนวน   70,750   บาท 

           งบประมาณคงเหลือ           จำนวน       0       บาท 

 

ผลคาดหวังที่ไดรับจากโครงการ 

           1. ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู ท่ีไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนง รักษาการในตำแหนง 

ผูบริหารสถานศึกษา ไดรับการพัฒนามีอุดมการณวิสัยทัศนบุคลิกภาพ ความเปนผูนำและพฤติกรรมเหมาะสมตอ

การเปน รักษาการในตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา  

           2. ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู ท่ีไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนง รักษาการในตำแหนง 

ผูบริหารสถานศึกษา ไดแลกเปล่ียนเรียนรู การปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาอันจำนำไปสูประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน

การพัฒนาสถานศึกษา  

           3. ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู ท่ีไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนง รักษาการในตำแหนง 

ผูบริหารสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาสามารถนำความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนาไปพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 

           4. ผูบริหารทางการศึกษาไดเปดโลกทัศนใหผูบริหารทางการศึกษามีความรู ความเขาใจแนวทางการพัฒนา

การศึกษาสรางเครือขายระหวางผูบริหารและพัฒนาความรวมมือระหวาง สพป. ใหเขมแข็ง มากยิ่งข้ึน  
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            5. ผูบริหารทางการศึกษาไดเปดโอกาสใหผูบริหารเครือขายไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันระหวาง 

สพป. รวมท้ังแลกเปล่ียนเรียนรู Best Practice ของแตละ สพป.          
 

ปญหา/อุปสรรค 

          ขาราชการครู ที่ไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนง รักษาการในตำแหนง ผูบริหารสถานศึกษา มีภาวะการ

เปนผูนำนอย   

ขอเสนอแนะ 

           ขาราชการครู ท่ีไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนง รักษาการในตำแหนง ผูบริหารสถานศึกษา ตองมีความ

พรอมเพ่ือเตรียมพรอมการบริหารสถานศึกษาใหเหมาะสมกับภาวะความเปนผูนำสถานศึกษา     

ภาพกิจกรรม 
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ภาพประกอบการดำเนินกจิกรรมที่ ๒ การศึกษาดูงาน 
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

  ตามแผนปฏิบัติการ 

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

 

3. ชื่อโครงการ การบริหารจัดการกลุมนโยบายและแผน  

ผูรับผิดชอบ  นางณัฐชยา  ทองรมย   

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี   ดานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สนองกลยุทธ  ท่ี  

วัตถุประสงคของโครงการ 

           2.1. เพ่ือจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานจัดการศึกษาประจำปงบประมาณ 2564 ของสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  

           2.2 เพ่ือรายงานโครงการในระบบ eMENSCR ไดอยางถูกตอง ครบถวน    

เปาหมาย 

            เชิงปริมาณ 

                    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีรายงานผลการดำเนินงานจัด

การศึกษาประจำป พ.ศ. 2564 จำนวน 30 เลม (เพ่ือใชประโยชนในสำนักงาน) และQR-code เอกสารรายงานผล

การจัดการศึกษาฯ (เพ่ือใชสงไปยังหนวยงานตาง ๆ ที่ เก่ียวของ) และเขาใจการใชงาน การรายงานในระบบ 

eMENSCR ท่ีถูกตอง  

  เชิงคุณภาพ 

          สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีรายงานผลการดำเนินงานประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือแจกจายไปยังหนวยงานตาง  ๆท่ีเก่ียวของ เปนการประชาสัมพันธถึงการดำเนินงานใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใชเปนขอมูลนำมาเปรียบเทียบในการพัฒนาในปตอไป และ สพป.นราธิวาส เขต 2 มี

การรายงานในระบบ eMENSCR อยางสมบูรณท่ีสอดคลองกันตามแผนตาง  ๆ  
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ผลการดำเนินงาน 

              1. กิจกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษาประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ได

ดำเนินการจัดทำเอกสารเปนรูปแบบ QR-Code และจัดทำเอกสารเปนรูปเลมเอกสาร จำนวน 30 เลม เบิกจาย

งบประมาณตามแผน และไดดำเนินการสงเอกสารเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธไปยังหนวยงานตาง  ๆเปนท่ีเรียบรอย 

               2. กิจกรรม การจัดประชุมการวิเคราะหความสอดคลอง ในระบบ eMENSCR จากการจัดประชุม

โครงการ การบริหารจัดการกลุมนโยบายและแผน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรม จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการการวิเคราะหความสอดคลอง/การนำเขาขอมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ

(eMENSCR) ซ่ึงกลุมนโยบายและแผนไดดำเนินการจัดข้ึนระหวางวันท่ี 9 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม

โกเดน คราวน แกรนด อ.หาดใหญ จ.สงขลา ซ่ึงในการจัดประชุมครั้งน้ีมีผูเขารวมประชุม จำนวน 42 คน โดยไดรับ

ความอนุเคราะหจากคณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาใหความรูจำนวน 2 

ทาน ผลจากการประชุมโดยไดมีการวัดและประเมินผลผูเขารับการอบรม ซ่ึงไดจัดทำเปนแบบประเมิน Pre test 

และ Post test กอนและหลังประชุม เพ่ือนำคาคะแนนท่ีได ไปวิเคราะหผลท่ีไดรับจากการเขารับฟงในครั้งน้ี ซ่ึงจะ

ทำใหไดทราบวาผลจากการประชุมในครั้งน้ีผูเขารวมรับฟงสามารถนำความรูท่ีไดไปตอยอดและสานตอในการ

ปฏิบัติงานในการนำเขาขอมูลในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ(eMENSCR) ไดมากนอยแคไหนซ่ึงผลไดออก

มาดคือ จากผลประเมิน Pre test และ Post test(รูปขาลาง) ซ่ึงมีผูรวมทำแบบประเมิน จำนวน 31 คน พบวา กอน

เขารับการอบรมผูเขารวมประชุมมีความรูเฉล่ียอยูท่ี 37.19 % และหลังการอบรม ผูเขารวมประชุมมีความรูความ

เขาใจเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 63.06% ซ่ึงคาคะแนนพัฒนาการเฉล่ียอยูท่ี 35.15% ซ่ึงการประชุมคร้ังนี้ทำใหผูเขารวมประชุมมี

ความรูความเขาใจในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ(eMENSCR )เพ่ิมข้ึนและสามารถนำไปใชในกาปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ   

การประเมินผลการดำเนินงาน 

           บรรลุตามวัตถุประสงค  

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

ระยะเวลาการดำเนนิงาน 

           ระยะเวลาตรงตามท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาเร็วกวาท่ีกำหนด 

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

           งบประมาณท่ีไดรบัจัดสรรร  จำนวน   241,700บาท 

           งบประมาณท่ีใชไป            จำนวน   184,576  บาท 

           งบประมาณคงเหลือ           จำนวน    57,124   บาท 

ผลคาดหวังที่ไดรับจากโครงการ 

          1. สพป.นราธิวาส เขต 2 มีเอกสารรายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช

ในการบริหารจัดการ และเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธผลการดำเนินงานของหนวยงาน ไปยังหนวยงานตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของเพ่ือทราบ 

          2. สพป.นราธิวาส เขต 2 รายงานขอมูลในระบบระบบ eMENSCR  ครบทุกโครงการและสอดคลองกับ

แผนตาง ๆ  

        

 

ปญหา/อุปสรรค 

        การจัดประชุม เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส โคโคนา 2019 ทำใหเปาหมายผูเขาประชุม

ไมเปนไปตามท่ีกำหนด 

ขอเสนอแนะ 

        -      

ภาพกิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

  ตามแผนปฏิบัติการ 

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

 

4. ชื่อโครงการ  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 

ผูรับผิดชอบ  นางรดา  ธรรมพูนพิสัย 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี   ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

สนองกลยุทธ  ท่ี  

วัตถุประสงคของโครงการ 

             1. เพ่ือจัดทำแนวทางการวัด ประเมินผลการเรียนรูสำหรบัเด็กที่มีความตองการพิเศษ  

             2. เพ่ือนิเทศ ติดตามการนำแนวทางการวัด ประเมินผลการเรียนรูสำหรบัเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไปใช       

เปาหมาย 

            เชิงปริมาณ 

                   1. โรงเรียนจัดการเรียนรวม 80 โรง มีแนวทางการวัดและประเมินผลเด็กพิการ(เด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ)  

                    2. โรงเรียนจัดการเรียนรวมจำนวน 80 โรงเรียน ไดรับการนิเทศ ติดตามการจัดทำและการนำแนว

ทางการวัดและประเมินผลเด็กพิการ(เด็กที่มีความตองการพิเศษ)           

  เชิงคุณภาพ 

         1. โรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมมีแนวทางการวัด ประเมินผลการเรียนรูสำหรับเด็กที่มีความตองการ

พิเศษ  

         2. นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ ไดรับการวัด ประเมินผลการจัดการศึกษา บนพ้ืนฐานท่ี

สอดคลองและตอบสนองกับความตองการจำเปนพิเศษทางการศึกษาของนักเรียน โดยใชแผนการจัด การศึกษา

เฉพาะบุคคล (IEP) เปนเครื่องมือในการดำเนินการ 

              

ผลการดำเนินงาน 

            1. คณะทำงานรวมกันจัดทำแนวทางการวัดประเมินผลเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  



18 

 

            2. ผลสำเร็จของกิจกรรมตามโครงการ คือมีเอกสารคูมือแนวทางการวัด ประเมินผลเด็กท่ีมีความ

ตองการพิเศษ 

            3. ผลจากการจัดทำแนวทางการวัด ประเมินผลสำหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ เพ่ือใชในโรงเรียน

จัดการ  เรียนรวม จำนวน 80 โรงเรียน ท่ีดำเนินการจัดการเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส  เขต 2 สามารถวัด ประเมินผลเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไปในทางเดียวกัน มาตรฐาน

เดียวกัน 

การประเมินผลการดำเนินงาน 

           บรรลุตามวัตถุประสงค  

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

ระยะเวลาการดำเนนิงาน 

           ระยะเวลาตรงตามท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาเร็วกวาท่ีกำหนด 

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

งบประมาณ 

           งบประมาณท่ีไดรบัจัดสรรร  จำนวน   3,250   บาท 

           งบประมาณท่ีใชไป            จำนวน   3,250   บาท 

           งบประมาณคงเหลือ           จำนวน      0      บาท 

ผลคาดหวังที่ไดรับจากโครงการ 

          1. ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจัดการเรียนรวม มีแนวทางการวัด ประเมินผลการเรียนรู

สำหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ  

          2. นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ไดรับการวัดประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการที่เหมาะสม ตามท่ีระบุไว

ในแผน IEP   

ปญหา/อุปสรรค 

           -  

ขอเสนอแนะ 

           เปนโครงการท่ีดี  สพฐ. ควรจัดสรรงบประมาณอยางตอเน่ือง 
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ภาพกิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

   ตามแผนปฏิบัติการ 

  ไดรับจัดสรรจาก......สทศ....... 

 

5. ชื่อโครงการ  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ปการศึกษา 2565 

ผูรับผิดชอบ  นางสาวอำไพพร  นาคแกว 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี   ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

สนองกลยุทธ  ท่ี  

วัตถุประสงคของโครงการ 

            1. เพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  

            2. เพ่ือนำผลการทดสอบไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด  

            3. เพ่ือนำผลการทดสอบไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

โรงเรียนไดอยางถูกทิศทางและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

            4. เพ่ือนำผลการทดสอบไปใชเปนองคประกอบหน่ึงในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

            5. เพ่ือพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษา 

เปาหมาย 

            เชิงปริมาณ 

                นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จำนวน 117 โรงเรียน และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

จำนวน 18 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะหและโรงเรียน

ตระเวนชายแดนบานลีนานนท ท่ีสมัครใจเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
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             เชิงคุณภาพ 

                       โรงเรียนในสังกัดสามารถนำผลการสอบไปใชปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนได

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และการจัดสอบมีความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมไดขอมูลที่ตรงกับความเปนจริง

และมีความนาเช่ือถือเปนไปตามเกณฑ และตามมาตรฐานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการ

มหาชน) 

ผลการดำเนินงาน 

             การดำเนินงานตามโครงการเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามกฏระเบียบวาดวยการทดสอบ

ระดับชาติ นักเรียนที่มีความประสงคไดสอบทุกคน ผูท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีตามคำส่ังระดับศูนยสอบและ

ระดับสนามสอบปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มที่เต็มความสามารถอยางถูกตองโปรงใส 

การประเมินผลการดำเนินงาน 

           บรรลุตามวัตถุประสงค  

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

ระยะเวลาการดำเนนิงาน 

           ระยะเวลาตรงตามท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาเร็วกวาท่ีกำหนด 

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

งบประมาณ 

           งบประมาณท่ีไดรบัจัดสรรร  จำนวน   419,020   บาท 

           งบประมาณท่ีใชไป            จำนวน   419,020   บาท 

           งบประมาณคงเหลือ           จำนวน        0       บาท 

 

ผลคาดหวังที่ไดรับจากโครงการ 

           โรงเรียนในสังกัดสามารถนำผลการสอบไปใชปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยการจัดทำการวิเคราะหผลO-NET ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับเครือขาย 
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ระดับอำเภอและระดับเขตพ้ืนท่ีกาศึกษาพรอมทั้งการวิเคราะหนักเรียนรายบุคคล เพ่ือนำผลท่ีไดมาวางแผนการ

จัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ปญหา/อุปสรรค 

           นักเรียนที่ไมไดสมัครสอบในระดบบมีการ Walk in เปนจำนวนมาก สงผลใหกระดาษคำตอบไมเพียงพอ

เนื่องดวยนักเรียนมีการทำกระดาษคำตอบชำรุดตองแกไขโดยการของกระดาษคำตอบสำรองจากตางสนามมา

เพ่ือใหนักเรียนใช 

ขอเสนอแนะ 

           ไมควรมีการเปดใหมีการWalk in 

ภาพกิจกรรม 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

  ตามแผนปฏิบัติการ 

  ไดรับจัดสรรจาก.......สพฐ........... 

 

6. ชื่อโครงการ  การประเมินคุณภาพผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 และช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  

ผูรับผิดชอบ  ดร.วราภรณ  แกวสีขาว 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี   ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

สนองกลยุทธ  ท่ี  

วัตถุประสงคของโครงการ 

            1. เพ่ือประเมินคุณภาพผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 และช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนตาม

โครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน   

3 โรงเรียน (โรงเรียนวัดพระพุทธ โรงเรียนบานศาลาใหม และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (บานลีนานนนท) 

และกลุมโรงเรียนท่ัวไป จำนวน 115 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

รวมท้ังส้ิน 118 โรงเรียน 

             2. เพ่ือใหครูผูสอนมีขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับความสามารถดานการอาน และดานคณิตศาสตรของ

ผูเรียนเปนรายบุคคลนำไปสูการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถดานการอานของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ  

             3. เพ่ือนำผลการประเมินความสามารถดานการอาน ของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 3 ไปใชวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 2       

เปาหมาย 

            เชิงปริมาณ 

                    ครูผูสอน จำนวน 117 โรงเรียน   

             เชิงคุณภาพ 

                   1. ครูผูสอนมีฐานขอมูลของผูเรียนดานการอานออกเสียง การอานรูเรื่อง คิดเลขเปน ไปใชในการ   

วางแผนปรับปรุงและพัฒนาความสามารถดานภาษาไทยและคณิตศาสตรของผูเรียนในปถัดไป                        



25 

 

                    2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 นำขอมูลจากการประเมินไปใชในการ

กำหนดนโยบาย จุดเนนของเขตพ้ืนที่การศึกษาและหาแนวทางในการพัฒนาใหนักเรียน “อานออก เขียนได” คิดเลข

เปน  

   

ผลการดำเนินงาน 

         1. รอยละ 100 ของโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และกลุมโรงเรียนท่ัวไปมีการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 1 และช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ดวยแบบทดสอบมาตรฐานของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

         2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 นำขอมูลจากการประเมินไปใชในการกำหนด

นโยบาย จุดเนนของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหาแนวทางในการพัฒนาใหนักเรียน “อานออก เขียนได” และ

ความสามารถดานคณิตศาสตร  

         3. ผลการประเมินความสามารถดานการอานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ยท้ัง 2 ดาน คือ

การอานออกเสียงและการอานรูเร่ือง ผานระดับพอใชข้ึนไป คิดเปนรอยละ 82.87 และเมื่อจำแนกเปนดานการอาน

ออกเสียง ผาน “ระดับพอใช” ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 57.65  และดานการอานรูเรื่อง ผาน “ระดับพอใช” ข้ึนไป คิด

เปนรอยละ 92.20 

การประเมินผลการดำเนินงาน 

           บรรลุตามวัตถุประสงค  

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

ระยะเวลาการดำเนนิงาน 

           ระยะเวลาตรงตามท่ีกำหนด 

           ระยะเวลาเร็วกวาท่ีกำหนด 

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

 

 

 



26 

 

งบประมาณ 

           งบประมาณท่ีไดรบัจัดสรรร  จำนวน   34,688   บาท 

           งบประมาณท่ีใชไป            จำนวน   34,688   บาท 

           งบประมาณคงเหลือ           จำนวน        0      บาท 

 

ผลคาดหวังที่ไดรับจากโครงการ 

           1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 โรงเรียน และและกลุมโรงเรียนท่ัวไป มีผลการประเมินความสามารถ

ดานการอานอยูในระดับพอใชรอยละ 65 ข้ึนไป  

           2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 โรงเรียน และและกลุมโรงเรียนท่ัวไป มีผลการประเมินความสามารถ

ดานภาษาไทยอยูในระดับพอใชรอยละ 70 ข้ึนไป และดานคณิตศาสตรอยูในระดับพอใชข้ึนไปรอยละ 65 3. โรงเรียน

และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีฐานขอมูลของนักเรียนเพ่ือนำไปใชในการกำหนดนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาระดับโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

ปญหา/อุปสรรค 

          1. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินการจัดสอบมาลาชาสงผลใหการวางแผนการดำเนินงานของเขตพ้ืนท่ีไมเปน 

ไปตามท่ีกำหนด  

          2. ในกลุมโรงเรียนท่ัวไปสวนกลางไมจัดสรรงบประมาณมาให ทำใหการบริหารจัดการสอบเขตพ้ืนที่การศึกษา

ไมมีงบประมาณในการจัดทำขอสอบใหกับโรงเรียน 

ขอเสนอแนะ 

           ควรจัดสรรงบประมาณมาใหเร็วกวาน้ี และควรจัดสรรงบประมาณสำหรบักลุมโรงเรียนท่ัวไปดวย  
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ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************** 
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โครงการที่อยูระหวางดำเนินการ 
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กลยุทธที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 

1. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

วัตถุประสงค 

        1 เพ่ือรายงานขอมูลดำเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในระบบสารสนเทศผาน

ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (Narcotics Information System for Province Agency : NISPA)  

        2 เพ่ืออบรมลกูเสือตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษาใหกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

        3 เพ่ือขับเคล่ือนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาผานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  

        4 เพ่ือประกวดคลิปวิดีโอรณรงคปองกันสารเสพติด (เหลา บหุรี)่ ในสถานศึกษา 

        5 เพ่ืออบรมนักเรียนแกนนำทกัษะชีวิตปองกันยาเสพติดระดับมัธยมศึกษาศึกษา      

เปาหมาย 

      เชิงปริมาณ  

                 โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 จำนวน 117 โรง  

      เชิงคุณภาพ  

                1 รอยละ 100 ของนักเรียนท่ีผานการอบรมหลักสูตรลูกเสือตานภัยยาเสพติด สามารถเปนแกนนำ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของตนเอง  

                 2 รอยละ 100 ของโรงเรียนท่ีขับเคล่ือนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาผาน

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน  

                 3 รอยละ 100 ของคลิปวิดีโอรณรงคปองกันสารเสพติด (เหลา บุหรี่) ท่ีไดรับการคัดเลือกสามารถ

เผยแพรสูสาธารณชนตอไป  

                 4 รอยละ 100 ของนักเรียนที่ผานการอบรมแกนนำทักษะชีวิตปองกันยาเสพติดระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน สามารถเปนแกนนำรณรงคปองกันปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของตนเองตอไป 

งบประมาณ 

        งบประมาณดำเนินการ จำนวน   135,000   บาท 
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ผลการดำเนินงาน 

         1.  การดำเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2565 ของ

โรงเรียนในสังกัด ในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (Narcotics Information System for Province Agency 

: NISPA) ผานเกณฑคุณภาพตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ส.กำหนด ครบท้ัง 117 โรงเรียน  

           2. โรงเรียนขยายโอกาสท้ัง 18 โรง จัดอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด กลุมเปาหมายนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตน จำนวน8 -10 คน โดยนักเรียนท่ีผานการอบรมหลักสูตรลูกเสือตานภัยยาเสพติด สามารถเปน

แกนนำปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของตนเอง  

           3. โรงเรียนประชารัฐพักนอนขับเคลื่อนการดำเนินงานการ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษาผาน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา เผยแพรการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จและเปนแกนนำ

ใหกับโรงเรียนในกลุม เครือขายของตนเอง  

           4. คลิปวิดีโอรณรงคปองกันสารเสพติด (เหลา บุหรี่) ที่ไดรับการคัดเลือกสามารถเผยแพรสูสาธารณชน   

(อยูระหวางดำเนินการ)  

           5. นักเรียนท่ีผานการอบรมแกนนำทักษะชีวิตปองกันยาเสพติด สามารถเปนแกนนำรณรงคปองกันปญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษาของตนเองได (รองบประมาณจัดสรร) 

ปญหาอุปสรรค 

        - 

ขอเสนอแนะ 

        - 

 

2. โครงการจัดงานเน่ืองในวันสำคัญทางการลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด  

วัตถุประสงค 

         1. เพ่ือเปนการนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระผู

พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประมุขของคณะลูกเสือ

แหงชาติ  
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          2. เพ่ือรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ กรมพระนครสวรรค-

วรพินิต ผูกอต้ังกิจการยุวกาชาดข้ึนในประเทศไทย      

เปาหมาย 

      เชิงปริมาณ  

               ลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชาลูกเสือ ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 , สพม.15 โรงเรียนในเขต

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก , วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก , ลูกเสือชาวบาน. และหนวยงานอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ รวม

ประกอบพิธีฯ และแตงเคร่ืองแบบออกปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนตามสถานท่ีสาธารณะ โดยพรอมเพรียงกัน 

จำนวนกวา 500 คน 

      เชิงคุณภาพ  

               1. ลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชา ไดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว และยุวกาชาดไดรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ กรม

พระนครสวรรค-วรพินิต ผูกอต้ังกิจการยุวกาชาดข้ึนในประเทศไทย 

               2. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มีคุณธรรม จริยธรรม และมีโอกาสไดเขารวมงานพิธีตาง ๆ ของลูกเสือ 

เนตรนารี ยุวกาชาด ทำใหมีความเขาใจในกระบวนการของลูกเสือ ยุวกาชาดไดอยางถูกตองและไดรับประสบการณ 

เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองและกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด ใหรุงเรืองตอไป      

งบประมาณ 

        งบประมาณดำเนินการ จำนวน  26,200   บาท 

ผลการดำเนินงาน 

          การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีกลาวคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคลายวันสถาปนา

คณะลูกเสือแหงชาติ ประจำป 2565 จัดใหมีการประชุมข้ึนใน วันท่ี 15 มิถุนายน 2565 ณ หองประชุมโรงเรียน

มัธยมสุไหงปาดี มีผูเขารวมประชุม 60 คน 

ปญหาอุปสรรค 

        - 

ขอเสนอแนะ 

        - 
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กลยุทธที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพ่ือสรางขีดความสามารถที่สอดรคลองกับพหุปญญา 

3. โครงการคณิตคิดสรางสรรค  

วัตถุประสงค 

          1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนคณิตศาสตรไดพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ รวมท้ังแลกเปลี่ยน

แนวคิด ประสบการณสูการพัฒนาสูครูมืออาชีพ  

           2. เปดโอกาสใหครูนำเทคนิค และวิธีการสอนใหม ๆ  พัฒนาตนเองและผูเรียน  

           3. เพ่ือพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนของครูอยางหลากหลายสอดคลองกับทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และสถานการณการแพรเช้ือของโรคไวรัสดโคโรนา 2019 (โควิด -19)  

           4. เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะหและคิดสังเคราะหและคิดสรางสรรคดานคณิตศาสตร  

           5. เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะที่จำเปนดานคณิตศาสตรตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

เปาหมาย 

      เชิงปริมาณ  

                ครูผูสอนคณิตศาสตรทุกระดับช้ันจำนวน 117 โรงเรียน 

      เชิงคุณภาพ  

                1. ครูผูสอนคณิตศาสตรของโรงเรยีนในสงักัดไดรับการพัฒนาใหสามารถใชทักษะการสอนคณิตศาสตร

อยางหลากหลายและมีคุณภาพ 

                2. ผูเรียนเกิดสมรรถนะดานคณิตศาสตรตามท่ีกำหนดในหลักสูตร  

                3. โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลการสอบระดับชาติ O-NET ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และ

มัธยมศึกษาปท่ี 3 สาระการเรียนรูคณิตศาสตรสูงข้ึนจากปการศึกษา 2565 

งบประมาณ 

        งบประมาณดำเนินการ จำนวน   70,000    บาท 

ผลการดำเนินงาน 

         อยูระหวางการดำเนินการสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู 
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ปญหาอุปสรรค 

        - 

ขอเสนอแนะ 

        - 
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กลยุทธที่ 3  การสงเสริมศักยภาพผูเรียน ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางยั่งยืน 

4. โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูผูสอน ในการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียน

มาตรฐานสากล (Program for International Assessment หรือ PISA) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน ในโรงเรียนขยายโอกาส 

วัตถุประสงค 

           1 เพ่ือสรางความรู  ความเขาใจการจัดการเรียนรู เพ่ือเตรียมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียน

มาตรฐานสากล (Program for International Assessment หรือ PISA) ใหครูผูสอนสามารถนำไปประยุกตใชใน

กระบวนการจัดการเรียนรู  

            2 เพ่ือสงเสริมใหครูผูสอนใชส่ือ หรือเคร่ืองมือสงเสริมสมรรถนะการอานข้ันสูง ในการพัฒนาความฉลาดรู

ดานการอาน ดานคณิตศาสตร และดานวิทยาศาสตรแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

            3 เพ่ือพัฒนาครูผูสอนใหสามารถนำนักเรียนเขาใชระบบ PISA-style Online Testing 

เปาหมาย 

      เชิงปริมาณ  

                ครูผูสอนสาระภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนตนของ

โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด  จำนวน  18 โรงเรียน 

      เชิงคุณภาพ  

                1. ครูผูสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนมีความรู ความเขาใจการจัดการเรียนรูเพ่ือ

เตรียมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Program for International Assessment หรือ PISA) 

                2. ครูผูสอนสาระภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

สามารถใชส่ือ/เครื่องมือสงเสริมสมรรถนะการอานข้ันสูง ในการพัฒนาความฉลาดรูดานการอาน ดานคณิตศาสตร 

และดานวิทยาศาสตรแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

                3. ครูผูสอนสาระภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

สามารถนำนักเรียนเขาใชระบบ PISA-style Online Testing 

งบประมาณ 

        งบประมาณดำเนินการ จำนวน   52,400    บาท 



35 

 

ผลการดำเนินงาน 

         1. การสื่อสารทำความเขาใจและตระหนังถึงความสำคัญของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน

มาตรฐานสากล  

         2. ทบทวนการดำเนินการขับเคล่ือนการเตรียมความพรอมรับการประเมิน PISA 2022 ท่ีผานมา 

         3. การใชงานระบบ PISA- style Online Testing และชุดฝกทักษะการคิดแกปญหาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ

ความฉลาดรูตามแนวทางการประเมินโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 

         4. การเขียนแผนการขับเคลือ่น รวมกัน 3 สาระ  

ปญหาอุปสรรค 

            การดำเนินการวางแผนการขับขับเคล่ือนในโรงเรยีนกับบริบทโรงเรียนยังไมสอดคลอง เน่ืองจากระยะเวลา

ในการขับเคล่ือนนอย ความไมพรอมของอุปกรณคอมพิวเตอรที่จะใชใหผูเรียนเขาใช PISA- style Online Testing 

ไดครบทุกคนและสำเร็จลุลวงไมไดคอนขางยาก 

ขอเสนอแนะ 

         1. การขยายเวลาการเขาใช PISA- style Online Testing 

         2. แบงนักเรียนเปนกลุมเพ่ือเขาใชเขาใช PISA- style Online Testing เปนรอบ  ๆ

 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาการคำนวณ และสะเต็มศึกษา 

วัตถุประสงค 

        1. เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพแกครูผูสอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีความรู ความเขาใจใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาการคำนวณ และสะเต็มศึกษา  

         2. เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณ และสะเต็มศึกษา  

         3. เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการฯ  

         4. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหสูงข้ึน  
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เปาหมาย 

      เชิงปริมาณ  

               ครูผูสอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี จำนวน  117  โรงเรียน 

      เชิงคุณภาพ  

             1. ครูผูสอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรู

วิทยาการคำนวณ และสะเต็มศึกษาและสามารถนำไปประยุกตใชในกระบวนการจัดการเรียนรู  

             2. ผูเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีสูงข้ึน  

             3. โรงเรียนมีรูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรยีนรู เพ่ือยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน    

งบประมาณ 

           งบประมาณดำเนินการ จำนวน  65,000    บาท 

ผลการดำเนินงาน 

         1. จำนวนผูสมัครเขาอบรม ท้ังส้ิน 60 คน  

         2. จำนวนผูอบรมท่ีมีเวลาในการเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของจำนวนเวลาการอบรม ท้ังส้ิน 60 

คน  

         3. ผูเขารับการอบรมมีคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมรวมไมนอยกวารอยละ 80 ของคะแนนรวมท้ังหมด ท้ังส้ิน 

60 คน  

         4. ผูเขาอบรมมีสวนรวมในการอภปิราย แสดงความคิดเห็นระหวางการอบรม  ท้ังสิ้น 60 คน 

          5. ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ไดแก ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรมน้ี 

เฉล่ีย= 4.70 คิดเปนรอยละ 93.18 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.49) โดยความรูความเขาใจกอนการอบรม อยูใน

ระดับปานกลาง (เฉล่ีย = 3.47 คิดเปนรอยละ 68.84 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.30) และผูเขารับการอบรมมี

ความพึงพอใจรวมในระดับ มาก (เฉลี่ย = 4.44 คิดเปนรอยละ88.38 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.20) 

ปญหาอุปสรรค 

         1. ครูผูสอนยังขาดความเขาใจในการนำสาระวิทยาการคำนวณ กิจกรรมสะเต็มศึกษา และการสอนใน

รูปแบบโคด้ิง ลงสูหองเรยีนในรูปแบบใด คาบใดหรือทำเปนกิจกรรมใดในหลักสูตรสถานศึกษาและคาบเรียนใด และ

ยังขาดความเขาใจในประเด็นการวัดผลประเมิน  
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         2. โรงเรียนที่ขาดอุปกรณการสอน ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร ทำใหยังไมสามารถจัดการการเรียนการสอน

อยางเต็มรูปแบบได 

ขอเสนอแนะ 

         1. สรางความเขาใจความเขาใจในการนำสาระวิทยาการคำนวณ กิจกรรมสะเต็มศึกษา และการสอนใน

รูปแบบโคด้ิง ลงสูหองเรยีนในรูปแบบใด คาบใดหรือทำเปนกิจกรรมใดในหลักสูตรสถานศึกษาและคาบเรียนใด และ

ยังขาดความเขาใจในประเด็นการวัดผลประเมิน  

         2. ใหโรงเรียนไดดำเนินการในรูปแบบ Unplagged 

6. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูบานนักวิทยาศาสตรนอย สพป.นราธิวาสเขต 2 

วัตถุประสงค 

           1. เพ่ือสงเสรมิและสนับสนุนใหครูปฐมวัยในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มี

ความรูความเขาใจในการจัดประสบการณทักษะวิทยาศาสตร 

            2. เพ่ือใหครูผูสอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียนจัดกจิกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอยและจัดทำโครงงาน

วิทยาศาสตรทีส่อดคลองกับหลักสูตร การศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

            3. เพ่ือสงเสรมิ สรางขวัญและกำลงัใจ แกครูทีเ่ขารวมรบัตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอย       

เปาหมาย 

      เชิงปริมาณ  

                1.ครูผูสอนระดับปฐมวัย จาก 117 โรงเรียน 

                2. ครูผูสอนในโรงเรียน 45 โรงเรียนที่ตออายุตราพระราชทาน 

      เชิงคุณภาพ  

               เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย มีทักษะดานวิทยาศาสตร  

งบประมาณ 

        งบประมาณดำเนินการ จำนวน   5,000    บาท 
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ผลการดำเนินงาน 

         อยูระหวางดำเนินการ  โดยดำเนินการนิเทศครูผูสอน ตามชองทางตาง ๆ ท้ัง ติดตามท่ีโรงเรียนและ กลุม

ไลน เฟสบุค 

ปญหาอุปสรรค 

        - 

ขอเสนอแนะ 

        - 

7. โครงการพัฒนาดานการวัดผลและประเมนิผลสถานศึกษา 

วัตถุประสงค 

          1 ผูบริหารสถานศึกษา และครู มีความรูความเขาใจในการวัดและประเมินผล เรื่องการประเมินสภาพจริง

และการประเมินสมรรถนะผูเรียน  

           2.ครูมีทักษะในการออกขอสอบตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด  

           3. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET, NT โรงเรียนในสังกัดเพ่ิมข้ึน  

           4. เพ่ือยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดใหสูงข้ึน  

           5. เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกบุคลากรสถานศึกษา เก่ียวกับงานวัดผล  

           6. เขตพ้ืนท่ีมีระบบคลังขอสอบเพ่ือการพัฒนานักเรียนในสังกัดตามมาตรฐานตัวช้ีวัด  

เปาหมาย 

      เชิงปริมาณ  

                 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 117 โรงเรียน 

      เชิงคุณภาพ  

                1. ผูบริหารสถานศึกษา และครู มีความรูความเขาใจในการวัดและประเมินผลเร่ืองการประเมินสภาพ

จริงชวงสถานการณการแพรระบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019  

                 2. ครูมีทักษะในการออกขอสอบตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดพรอมนำขอสอบจากระบบคลัง

ขอสอบสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ไปใชอยางมีคุณภาพ  
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                 3. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET, NT ของโรงเรียนในสังกัดเพ่ิมข้ึน  

                 4. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดใหสูงข้ึน  

                 5. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีคลังขอสอบออนไลนพรอมใหบริการ

แกสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ  

                 6. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการประเมินผูเรียนโดยการใชขอสอบมาตรฐานกลางแกนักเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ,6 และมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2565       

งบประมาณ 

        งบประมาณดำเนินการ จำนวน   45,000   บาท 

ผลการดำเนินงาน 

         อยูระหวางดำเนินการกิจกรรมการสรางระบบคลังขอสอบไดสำเร็จแตขาดการนำขอสอบท่ีคุณครูสรางข้ึนเขา

สูระบบ และจะดำเนินการจดสิทธิบัตรคลังขอสอบใหแลวเสร็จในไตรมาสท่ี 4 

ปญหาอุปสรรค 

          การสรางระบบคลังขอสอบไมสามารถเขียนโคดเพ่ือการสรางระบบได 3 ครั้งสงผลใหมกีารดำเนินงานไมเปน

ไปตามไตรมาสท่ีกำหนด 

ขอเสนอแนะ 

          ควรมีสมาชิกท่ีมีความรูความสามารถในการสรางระบบจำนวนมากข้ึนจะสามารถดำเนินการสรางระบบได

ทันตามกิจกรรมท่ีกำหนดและควรมีจำนวนสมาชิกในการเขียนระบบมากข้ึน จะสามารถดำเนินกิจกรรมไดตามที่

กำหนดไมมีขอติดขัด 

8. โครงการโครงการธุรการครบวงจร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วัตถุประสงค 

         1. เพ่ือจัดสรรคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติงานใหราชการตามกรอบอัตราเดิมที่ไดรับอนุมัติตามมติ ครม. เม่ือ

วันท่ี 9 มิถุนายน 2552 อนุมััติในหลักการโครงการคืนครูใหนักเรียนเพ่ือลดภาระงานของครูผูสอนโดยการจัดหา

อัตราจางมาปฏิบัติงานที่ีไมใชภารกิจหลักของครูประจำการที่มีหนาท่ีจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียน  

         2. มีเจาหนาทีป่ฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน  

         3. ครูจัดการเรียนการสอนไดอยางเต็มท่ี  
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         4. นักเรียนไดเรียนกับครเูต็มเวลา  

         5. คุณภาพการศึกษาในภาพรวมดีข้ึน     

เปาหมาย 

      เชิงปริมาณ  

               1. โรงเรียนในสังกัด  จำนวน 117 โรง มีธุรการโรงเรียน 110 คน  

               2. ตำแหนงธุรการโรงเรียนอัตรา 15,000 บาท จำนวน 50 คน ตำแหนงธุรการโรงเรียนอัตรา 9,000 

บาท จำนวน 60 คน 

      เชิงคุณภาพ  

                1.  สถานศึกษามีความคลองตัวในการบรหิารจัดการ  

                 2.  นักเรียนไดเรียนเต็มศักยภาพ  

                 3.  คุณภาพการศึกษาสูงข้ึน  

                 4.  สถานศึกษามบุีคลากรที่เหมาะสมกับงาน 

งบประมาณ 

        งบประมาณดำเนินการ จำนวน   15,768,000    บาท 

ผลการดำเนินงาน 

         สพป.นราธิวาส  เขต 2  ไดดำเนินการจัดสรรงบประมาณคาจางใหกับธุรการโรงเรียนประจำเดือนอยาง

ตอเน่ือง 

ปญหาอุปสรรค 

        - 

ขอเสนอแนะ 

        - 
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9. โครงการการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาวิถีใหมวิถีคุณภาพดวยการเรียนรูแบบองครวมสำหรับครูผูสอน

ภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  

วัตถุประสงค 

          1. เพ่ือพัฒนาทักษะการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบองครวมภายใตสถานการณโควิค สำหรับครูผูสอน

ภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  

           2. เพ่ือพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพแบบ EPLC ดานการจัดการเรียนรูแบบ องครวมภายใต

สถานการณโควิคสำหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 

2  

          3. เพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการจัดการเรียนการสอนวิชา ภาษาอังกฤษ      

เปาหมาย 

      เชิงปริมาณ  

                ครูผูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 60 คน 

      เชิงคุณภาพ  

                ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 60 คน มีทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยางมี

ประสิทธิภาพ และชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพแบบ EPLC ของครูผูสอนภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เปนเครือขายในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเปน

แบบอยางได 

งบประมาณ 

        งบประมาณดำเนินการ จำนวน   22,800  บาท 

ผลการดำเนินงาน 

         อยูระหวางดำเนินการพัฒนาชุมชนแหงการเรยีนรูทางวิชาชีพแบบ EPLC ดานการจัดการเรียนรูแบบองครวม

ภายใตสถานการณโควิคสำหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 2 โดยสามารถดำเนินการไดตามหวงและกิจกรรมท่ีกำหนด มีกลุมสนใจเพ่ิมข้ึนจากเปาหมาย 20 คน 

สะทอนถึงการศึกษาสภาพความตองการของครูผูสอนท่ีตอบโจทยสถานการณปจจุบัน 

ปญหาอุปสรรค 

        สภาพการแพรระบาดของโควิค-19 ทำใหบางกิจกรรมมีขอจำกัด 



42 

 

ขอเสนอแนะ 

        ทางเลือก คือ สรางโอกาสใหครูแกนนำเปนพ่ีเล้ียงในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

10. โครงการโครงการครูคลังสมอง(การจางบุคลากรดานคณิตศาสตรและคณิตศาสตร) 

วัตถุประสงค 

          1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพ

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรอยุในระดับท่ีควรตองปรับปรุง ซ่ึงเปนโรงเรียนประถมศึกาา โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กท่ีประสบปญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร  

           2. เพ่ือลดระดับความขาดแคลนครใูนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนมัธยม 

เปาหมาย 

      เชิงปริมาณ  

               จางบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่มีศักยภาพในโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 12 อัตรา 

      เชิงคุณภาพ  

                เสริมสรางขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพ

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรอยูในระดับท่ีควรตองปรบัปรุง โรงเรียนประถมศึกษาท่ีประสบปญหาการขาดแคลนครู

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพ่ิมสุงข้ึน 

งบประมาณ 

        งบประมาณดำเนินการ จำนวน   2,160,000     บาท 

ผลการดำเนินงาน 

         สพป. นราธิวาส เขต 2 ไดดำเนินการจางบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรท่ีมีศักยภาพในโรงเรียน

ประถมศึกษา จำนวน 12 อัตรา เพ่ือเพ่ิมทักษะใหกับผูเรียนทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ปญหาอุปสรรค 

        - 

ขอเสนอแนะ 

        - 
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11. โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

วัตถุประสงค 

         1. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่ นำกระบวนการวิจัย/ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพใน

การพัฒนางาน  

         2. เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของสถานศึกษา ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ไดรับรางวัลและเปนแบบอยางท่ีดี  

         3. เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาไดเพ่ิมพูนความรูและเสริมสรางประสบการณใหม เตรียมพรอมใหผูบริหาร

สถานศึกษามีคุณภาพพรอมวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  

         4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดขอตกลงในการพัฒนางาน (PA)    

เปาหมาย 

      เชิงปริมาณ  

               1. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จำนวน 90 คน  

               2. สถานศึกษา ในสังกัด   จำนวน 117 โรงเรียน 

               3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด  จำนวน 117 โรงเรียน 

      เชิงคุณภาพ  

                1. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ไดเขารับการพัฒนาเปนนัก

จัดการมืออาชีพท่ีสามารถนำองคกรสูความเปนเลิศ รูจักการนำเสนอทิศทาง และข้ันตอนการทำงานโดยนำ

เทคโนโลยีใหม  ๆมาจัดการเรียนรูแกไขพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ  

                 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานดีเดนท่ีประสบความสำเร็จเปนที่ประจักษตามเกณฑ ไดรับ

การยกยองเชิดชูเกียรติ มีผลงานท่ีไดรับรางวัลในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

                 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทำขอตกลงในการพัฒนางาน 

(PA) 

งบประมาณ 

        งบประมาณดำเนินการ จำนวน   134,700   บาท 
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ผลการดำเนินงาน 

         ไดดำเนินการแตงต้ังคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกรางวัล NARA 2 AWARDS ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ประชุมคร้ังท่ี 1 เพ่ือพิจารณาหาเกณฑและสรางเครื่องมือการคัดเลือกรางวัล NARA 2 AWARDS และนัด

ประชุมครั้งที่ 2 เพ่ือพิจารณากลั้นกรองเกณฑการประเมิน 

ปญหาอุปสรรค 

        - 

ขอเสนอแนะ 

        - 

12. โครงการครผููทรงคุณคาแหงแผนดิน  

วัตถุประสงค 

         เพ่ือจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเปนคาตอบแทนการจาง

สำหรับครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

ทำใหการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยาง

มีประสิทธิภาพ และสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน    

เปาหมาย 

      เชิงปริมาณ  

                  ครูผูทรงคุณคา จำนวน 3 อัตรา โรงเรียนละ 1 อัตรา 

      เชิงคุณภาพ  

                ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน รอยละ 100 ไดรับจัดสรรคาตอบแทนการจางรายเดือนครบทุกคน ทำให

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนครูผูสอน และสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยาง

มีประสิทธิภาพสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึน 

งบประมาณ 

        งบประมาณดำเนินการ จำนวน   561,000    บาท 
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ผลการดำเนินงาน 

         สพป.นราธิวาส  เขต 2 ไดดำเนินการจัดจางครูผูทรง จำนวน  3 อัตรา  ทำใหโรงเรียนมีครูผูสอนท่ีมี

ความสามารถ ในสาขาวิชาท่ีจำเปนขาดแคลน มีผลการสอนในเชิงประจักษ 

ปญหาอุปสรรค 

        - 

ขอเสนอแนะ 

         

13. โครงการพัฒนาความสามารถของครูผูสอนวิทยาศาสตร ผานการเรียนรูเชิงรุก ( Active Learning ) ระดับ

ประถมศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 2 

วัตถุประสงค 

         1. เพ่ือพัฒนาการจัดกจิกรรมการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร ผานการเรียนรูเชิงรุก ( Active Learning )        

         2. เพ่ือสรางเอกสารประกอบการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร ผานการเรียนรูเชิงรุก    

( Active Learning )  

         3. เพ่ือใชรูปแบบการนิเทศจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ผานการเรียนรูเชิงรกุ ( Active Learning )  

         4. เพ่ือคัดเลือกนวัตกรรมจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ผานการเรียนรูเชิงรกุ ( Active Learning )  

         5. เพ่ือใหไดครูตนแบบจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ผานการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning )  

         6. เพ่ือจัดทำสือ่ คลิปวีดีโอ จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ผานการเรียนรูเชิงรกุ ( Active Learning ) เผยแพร 

และประชาสมัพันธวิธีการสอนท่ีเปนแบบอยาง    

เปาหมาย 

      เชิงปริมาณ  

                 1. ครูสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จำนวน  70 คน 

                 2. ครูสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตนแบบ  จำนวน  67  คน 

      เชิงคุณภาพ  

                 ครผููสอนยุคใหมมทัีกษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตอบสนองตอความตองการของประเทศ          
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งบประมาณ 

        งบประมาณดำเนินการ จำนวน  54,800  บาท 

ผลการดำเนินงาน 

         อยูระหวางดำเนินการเตรียมการจัดทำคูมือการอบรม พรอมที่จะดำเนินการอบรม ระหวางวันท่ี  31 

กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2565 

ปญหาอุปสรรค 

        - 

ขอเสนอแนะ 

        - 

14. โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจแกผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

วัตถุประสงค 

          1. เพ่ือใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับทราบนโยบายตาง 

 ๆและขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของและความคืบหนาของการจัดการศึกษาเพ่ือขับเคล่ือนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

            2. เพ่ือใหเกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานและเสริมสรางความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงานและ

เปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือนำไปสูการพัฒนาการศึกษา รวมท้ังเสริมสรางกระบวนการการ

ทำงานเปนทีม  

            3. เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูงานพัฒนาดานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เปาหมาย 

      เชิงปริมาณ  

               1. ผูบริหารสถานศึกษา  จำนวน  117คน 

               2. ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุม  จำนวน  14  คน 

               3. ประธานศูนยอำเภอ/ประธานศูนยเครือขายสถานศึกษา  จำนวน  21  คน 

               4. บุคลากรใน สพป.นราธิวาส  เขต 2 จำนวน  91 คน 
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      เชิงคุณภาพ  

                ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถขับเคล่ือนและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา   

งบประมาณ 

        งบประมาณดำเนินการ จำนวน  147,350  บาท 

ผลการดำเนินงาน 

         สพป.นราธิวาส เขต 2 ไดมีการจัดประชุมตางๆ โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร

สถานศึกษา ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 ไดรับทราบนโยบาย ความ

คืบหนาของการจัดการศึกษา และสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานและเปนสื่อกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ในการปฏิบัติงาน เพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 ตอไป และมี

การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ สงผลตอนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ซ่ึงเปนผูมีสวนไดสวนเสีย 

ปญหาอุปสรรค 

        - 

ขอเสนอแนะ 

        - 

15. โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อลดความเหลื่อมลำ้ระหวางบุคคล  

วัตถุประสงค 

         1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหครูปฐมวัยในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีความเขาใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 สามารถจัดประสบการณสำหรับเด็กปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษาไดอยางสมบูรณ  

          2. เพ่ือใหครูปฐมวัยมีหลักการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยในระดับ 

สพป.นราธิวาส เขต 2 

เปาหมาย 

      เชิงปริมาณ  

             ครูผูสอนปฐมวัยในสังกัด  จำนวน  117  โรงเรียน 
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      เชิงคุณภาพ  

               เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการท่ีดีท้ัง 4 ดาน และมีความพรอมเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  

งบประมาณ 

        งบประมาณดำเนินการ จำนวน  18,570   บาท 

ผลการดำเนินงาน 

         ครูผูสอนระดับปฐมวัยทุกคนและครูระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีความรูความเขาใจในการประเมิน

พัฒนาการทั้ง 4 ดาน ทำใหนักเรียนระดับช้ันปฐมวัยมีความพรอมในการเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1และเปน

ฐานของการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงข้ึนจนทำใหนักเรียนมีความพรอมในการสอบ PISA 

ปญหาอุปสรรค 

        - 

ขอเสนอแนะ 

        - 
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กลยุทธที่ 4  การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภาคบังคับ 

16. โครงการ พัฒนางานการดูแลชวยเหลือและคุมครองนกัเรียน 

วัตถุประสงค 

        1 เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหผูบริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด ในการขับเคล่ือนระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน  

         2 เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน การพัฒนาทักษะชีวิต การคุมครอง รวมไปถึงความปลอดภัย

ในสถานศึกษา    

เปาหมาย 

      เชิงปริมาณ  

           1. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 117 โรงเรียน 

           2. ผูบริหารสถานศึกษาและครู ในสังกัด จำนวน 117 โรงเรียน 

      เชิงคุณภาพ  

                1. สถานศึกษาพัฒนาและสงเสริมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัย

คุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง  

               2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และเครือขายสามารถดำเนินงานการ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนและการคุมครองนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณ 

        งบประมาณดำเนินการ จำนวน    25,000   บาท 

ผลการดำเนินงาน 

           1. กิจกรรมการพัฒนาและสงเสริมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (ลงพ้ืนท่ีติดตามชวยเหลือนักเรียนที่หลุด

จากระบบการศึกษา พานองกลับหองเรยีน) สพป.นราธิวาส เขต 2 รวมกับโรงเรียน แลัหนวยงานท่ีเกี่ยวของลงเยี่ยม

บานนักเรียน  

           2. กิจกรรมการพัฒนาและสงเสริมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (ประชุมช้ีแจงการดำเนินงานความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา) สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมช้ีแจงการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมี

ผูอำนวยการสถานศึกษาและครู จำนวน 117 คน 
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           3. กิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและครูตนแบบทักษะชีวิต สพป.

นราธิวาส เขต 2 ไดดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ตามประเภทตางเพ่ือ

สงผลงานท่ีไดรับรางวัลยอดเย่ียมลำดับท่ี 1 สงตอไปคัดเลือกระบดับภาคตอไป 

ปญหาอุปสรรค 

            สถานณการโควิด ทำใหการทำงานเปนไปดวยความลำบาก 

ขอเสนอแนะ 

        - 

17. โครงการโครงการสนบัสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วัตถุประสงค 

           เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รายการคาจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) แกสถานศึกษาในการจัดการเรียนการ

สอนใหไดประโยชนสูงสุดในการพัฒนานักเรียนคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธสักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2562   

เปาหมาย 

       เชิงปริมาณ  

                นักเรียนทุกคนในสังกัด  จำนวสน 117  โรงเรียน ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

       เชิงคุณภาพ  

                 นักเรียนมีความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรและ

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับ โดยเนนการเสริมสรางความคิดสรางสรรค ผานกระบวนการเรียนรู ผานการใช

ส่ือ อุปกรณการเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยการบริหาร จัดการแบบมีสวนรวม ใหองคกรภาค

ประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชน ทั่วไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษา การปฏิรูป

การศึกษาและการเรียนรู    

งบประมาณ 

        งบประมาณดำเนินการ จำนวน   90,033,240    บาท (ประมาณ ณ ไตรมาสท่ี 3 ) 
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ผลการดำเนินงาน 

         นักเรียนที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณทุกคนไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทาเทียมกันรวมถึง

เสริมสรางพัฒนาครูและสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองคความรูที่นำไปใชไดจริง

เพ่ือยกระดับความสามารถของคนไทยไดอยางยั่งยืน สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมีการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองและไดรับการสนับสนุนที่

เหมาะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับ 

ปญหาอุปสรรค 

        - 

ขอเสนอแนะ 

        - 

18. โครงการสงเสริมการรับนักเรยีนโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต ปการศึกษา 2565 

วัตถุประสงค 

        1. เพ่ือดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน พรอมท้ังการประชาสัมพันธสรางการรับรูการดำเนินโครงการ

โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต ประจำปการศึกษา 2565  

         2. เพ่ือลดความเหล่ือมล้ำใหนักเรียนประจำ จากครอบครัวผูมีรายไดนอยที่ถูกทอดทิ้งไมมีผูอุปการะและ

ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ ไดเขารับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง  

         3. เพ่ือสรางโอกาสทางการศึกษาใหนักเรียนประจำไดเรียนรูอยางมีคุณภาพ และไดเรียนรูการอยูรวมกัน  

         4. เพ่ือดำเนินการตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน    

เปาหมาย 

      เชิงปริมาณ  

                โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใตในสังกัด จำนวน 4 โรงเรียน 

      เชิงคุณภาพ  

              สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีขอมูลจำนวนนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ

โรงเรียนประชารฐัจังหวัดชายแดนภาคใต สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ประจำป
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การศึกษา 2565 ท่ีผานการรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติคัดเลือก มอบตัว ตามแนวทางท่ีกำหนด สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2   

งบประมาณ 

        งบประมาณดำเนินการ จำนวน   50,000     บาท 

ผลการดำเนินงาน 

         1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีจำนวนนักเรียนท่ีผานคุณสมบัติเขารวม

โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต ปการศึกษา 2565 ทั้ง 4 โรง จำนวน 216 คน 

          2. สามารถลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา ใหกับนักเรียนท่ีครอบครัวผูมีรายไดนอย ผูที่ถูกทอดทิ้งไมมีผู

อุปการะและผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ ไดเขารับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง 

ปญหาอุปสรรค 

        โรงเรียนดำเนินการเบิกจายงบประมาณท่ีจัดสรรใหลาชา 

ขอเสนอแนะ 

        บางโรงเรียนมีนักเรียนเขารวมโครงการจำนวนมาก ควรมีการเพ่ิมบุคลากรในการดูแลนักเรียนท่ีเขารวม

โครงการ 
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กลยุทธที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

19. โครงการการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  

วัตถุประสงค 

        1. เพ่ือจัดทำฐานขอมูลครูที่ผานการพัฒนาครเูพศวิถีศึกษาแบบออนไลนภายในปงบประมาณ 2564-2565  

        2. เพ่ือดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 3) เพ่ือนิเทศ กำกับ 

ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสอนในการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning      

เปาหมาย 

      เชิงปริมาณ  

                 ขาราชการครูที่สอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษาในสังกัด  จำนวน  117 โรงเรียน 

      เชิงคุณภาพ  

               1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีฐานขอมูลครูท่ีผานการอบรม

โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา  

                2) ครูที่ลงทะเบียนเขารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาเรียนจบหลักสูตรและสงแผนการ

จัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาผานระบบออนไลน  

                3) ครูผูสอนเพศวิถีศึกษา มีความรูความเขาใจและสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรูแบบ Active 

Learning และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนได  

งบประมาณ 

           งบประมาณดำเนินการ จำนวน   5,000    บาท 

ผลการดำเนินงาน 

           มีการจัดกิจกรรมใหความรูและแลกเปล่ียนเรียนรู หลักสูตรเพศวิถีศึกษา ออนไลน และการนำแผนการ

จัดการเรียนรู จากสพฐ. ลงสูหองเรียน แกครู จำนวน 117 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน 

ปญหาอุปสรรค 

        - 

ขอเสนอแนะ 
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กลยุทธที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสรางการมีสวนรวมและใชเทคโนโลยีในการ

บริหารจัดการศึกษา 

20. โครงการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมการบูรณาการระบบการ

ประเมินดานคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

วัตถุประสงค 

          1 เพ่ือใหบุคลากรภายใน สพป.นราธิวาส เขต 2 ตระหนักรู เขาใจและมีองคความรูเก่ียวกับเรื่องของ

วัฒนธรรมองคการสุจริต 2 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในเชิงสัญลักษณผานกิจกรรมตาง ๆ ในดานการตอตาน

การทุจริต 3 เพ่ือใหบุคลากรภายใน สพป.นราธิวาส เขต 2 สามารถประพฤติปฏิบัติตนในการตอตานการทุจริตทุก

รูปแบบ 4 เพ่ือวิเคราะห ตัวช้ีวัดเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสพป.นราธิวาส 

เขต 2      

เปาหมาย 

      เชิงปริมาณ  

                   1.บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จำนวน 90 คน 

      เชิงคุณภาพ  

             1. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เกิดความตระหนักรูในการ

ปองกันการทุจริต มีคานิยมรวมตานทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน

และผลประโยชนสวนรวม 

             2. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ตระหนักรูดานคุณธรรม 

จริยธรรม สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ี  

             3. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และมีภาพลักษณ ท่ีดีในองคกรและ

สาธารณชนเกิดความเช่ือมั่นในกระบวนการทำงาน ดานการปองกันและตอตานการทุจริต    

งบประมาณ 

        งบประมาณดำเนินการ จำนวน   100,000    บาท 

ผลการดำเนินงาน 

         อยูระหวางดำเนินการโดยทั้งนี้บุคลากรใน สพป.นราธิวาส  เขต 2 ไดตระหนักถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม

และการปองกันและตอตานการทุจริตใหมีความโปรงใส 
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ปญหาอุปสรรค 

        - 

ขอเสนอแนะ 

        - 

21. โครงการ พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมีความ

โปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

วัตถุประสงค 

         1. เพ่ือใหผูรับผิดชอบการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

และผูรับผิดชอบการรายผลการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีความรูความเขาใจในการจัดทำและการรายงานผล ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565  

           2. เพ่ือใหรายงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการรายงานการ

ติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางเปนระบบและ

ดำเนินการไดตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด  

           3. เพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและอยูในระดับท่ีนาพึงพอใจ  

เปาหมาย 

      เชิงปริมาณ  

               1. ผูรับผิดชอบการจัดทำการประเมินสวนราชการและผูรับผิดชอบการรายงานการติดตามและ

ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ี  จำนวน  30 คน 

               2. ผอ.สพป./ รอง ผอ.สพป./ ผอ.กลุม  จำนวน  14 คน 

      เชิงคุณภาพ  

              1. ผูรับผิดชอบจัดทำการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

และผูรับผิดชอบการรายผลการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีความรูความเขาใจในการจัดทำและการรายงานผล ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 
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               2. การรายงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการรายงานการ

ติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางเปนระบบและ

ดำเนินการไดตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและอยูในระดับท่ีนาพอใจ 

งบประมาณ 

        งบประมาณดำเนินการ จำนวน   22,500    บาท 

ผลการดำเนินงาน 

         อยูระหวางการดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานการขับเคล่ือนตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ปญหาอุปสรรค 

        - 

ขอเสนอแนะ 

        - 

22. โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  

วัตถุประสงค 

         1. เพ่ือพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และรายงานผลการพัฒนาระบบ

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยอาศัยเครือขายการนิเทศท่ีเนนการปฏิบัติงานท่ี

เหมาะสมสอดคลอง กับความตองการของครูและบริบทของสถานศึกษา 

         2. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาทุกระดับของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เพ่ือพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพผูเรียน    

เปาหมา 

      เชิงปริมาณ  

                เครือขายอำเภอ  5 อำเภอ 
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      เชิงคุณภาพ  

                สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีแนวทางและเครือขายความรวมมือใน

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีสอดคลองและ

เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่เพ่ือเสนอและเผยแพรแกหนวยงานที่เกี่ยวของ         

งบประมาณ 

        งบประมาณดำเนินการ จำนวน  67,870   บาท 

ผลการดำเนินงาน 

         ไดดำเนินการรายงานผลการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 และการดำเนินการตาม

นโยบายที่เกี่ยวของ 

ปญหาอุปสรรค 

        - 

ขอเสนอแนะ 

        - 

23. โครงการนิเทศ ติดตามการจดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาคณุภาพการศึกษา สพป.นธ.2 

วัตถุประสงค 

            1. เพ่ือพัฒนาเครื่องมือนิเทศการศึกษา  

            2. เพ่ือดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ  

            3. เพ่ือนิเทศกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของ สพฐ.และสพป.นธ. 2 

            4. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาใหผูบริหาร ครูผูสอน มีความรูความสามารถในการบริหารและการ

จัดการเรียนรูภายใตสถานการณแพรระบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

             5. เพ่ือสรุปผลการนิเทศ ตามเคร่ืองมือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

เปาหมาย 

      เชิงปริมาณ  

                 โรงเรียนในสังกัด  จำนวน  117  โรงเรียน 
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      เชิงคุณภาพ  

                1. มีเคร่ืองมือนิเทศติดตามคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ 

                 2. โรงเรียนไดรบัการนิเทศ ติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

                 3. โรงเรียนมีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 

งบประมาณ 

        งบประมาณดำเนินการ จำนวน  52,300   บาท 

ผลการดำเนินงาน 

         มีการดำเนินการลงนิเทศสถานศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู็ แนะนำ และนิเทศ โดยคณะนิเทศ ประกอบดวย ผอ.

สพป.นธ. 2 รองผอ.สพป.นธ.2 ผูทรงคุณวุฒิ ประธานศูนยเครือขายอำเภอ และกลุมเครือขาย ศึกษานิเทศก เจาหนาที่

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ซ่ึงนิเทศ ไดครบ 117 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 100 

ปญหาอุปสรรค 

        - 

ขอเสนอแนะ 

        - 

24. โครงการสรางการรบัรูความเขาใจสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

วัตถุประสงค 

        1. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

สถานศึกษา หนวยงานตาง  ๆและ ส่ือมวลชนทุกแขนง  

         2 .เพ่ือใหผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

และสถานศึกษามีความรูเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธเพ่ิมข้ึน และสามารถนำไปใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

         3. เพ่ือใหการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

และสถานศึกษาไดรับการเผยแพรสูสาธารณชนผานส่ือประชาสัมพันธทุกแขนง  

         4. เพ่ือใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีระบบการใหขอมูลขาวสารท่ีมี

ประสิทธิภาพ  
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         5. เพ่ือสรางการรับรู ความเขาใจในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 

เขต 2 และสถานศึกษาใหประชาชนไดรับทราบ เกิดการยอมรับและสนับสนุนกิจกรรมขององคกร    

เปาหมาย 

      เชิงปริมาณ  

             1.  ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง สัปดาหละ 2 คร้ัง จำนวน 96 ครั้ง  

             2.  LIVE เร่ืองเลาขาวดี ท่ีนี่นราธิวาส เขต 2 และเรื่องเลาจากงานประชาสัมพันธ สพป.นราธิวาส เขต 2 

จำนวน 96 ครั้ง  

             3. ไลฟสด กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สัปดาหละ 1 ครัง้ จำนวน 48 ครั้ง      

 เชิงคุณภาพ  

             1. สาธารณชนในพ้ืนท่ี จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย และภูมิภาคอื่น  ๆไดรับรูขาวสารตางๆที่เกี่ยวของการกับ

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมโครงการของเขตพ้ืนท่ีและ

โรงเรียน ที่ถูกตอง ชัดเจน ทันเหตุการณ ผานทาง เพจสพป.นราธิวาส เขต 2 และเพจ สวท.สุไหงโก-ลก อยางท่ัวถึง  

             2. ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู ผูปกครอง ความเขาใจในนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ยุทธศาสตรชาติ ตลอดจนนโยบายสวนราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต จน

นำไปสูการปฏิบัติท่ีเปนประโยชนตอตนเอง ชุมชนและสังคม         

งบประมาณ 

        งบประมาณดำเนินการ จำนวน  30,000     บาท 

ผลการดำเนินงาน 

         ไดดำเนินการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง สัปดาหละ 2 ครั้ง วันจันทรกับวันอังคาร เวลา 10.10-11.00 น.

รวม 12 เดือน จำนวน 96 ครั้ง - ดำเนินการ LIVE เรื่องเลาขาวดี ท่ีน่ีนราธิวาส เขต 2 และเรื่องเลาจากงาน

ประชาสัมพันธ สพป.นราธิวาส เขต 2 โดยบูรณาการประชาสัมพันธรวมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

สุไหงโก-ลก คล่ืน FM106.5 MHz และเพจ. สวท.สุไหงโก-ลก ทุกวันจันทรและอังคาร เวลา 10.10-11.00 น. ต้ังแต

เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 จำนวน 96 ครั้ง - ดำเนินการ ไลฟสด กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สัปดาห

ละ 1 ครั้ง ต้ังแตเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 จำนวน 48 ครั้ง 

ปญหาอุปสรรค 

        - 
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ขอเสนอแนะ 

        - 

25. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

 วัตถุประสงค 

          1. เพ่ือเปนแหลงแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร การเรียนรู และการประชาสัมพันธท่ีดีระหวางองคกรกับ

สาธารณชนท่ัวไป  

           2. เพ่ือเปนการเสริมสรางภาพลักษณที่ดี มีความทันสมัย ความนาเช่ือถือ และเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน

ดานเทคโนโลยีขององคกร  

           3. เพ่ือเปนชองทางสำหรับการบริการดานขอมูลขาวสารท่ีสำคัญและเปนประโยชนตอองคกรตลอดจน

สาธารณชนท่ัวไป  

           4. เพ่ือเปนการใหคำปรึกษา คำแนะนำตาง ๆ เปนการสรางความรับรู ความเขาใจโดไมมี ขีดจำกัดในเร่ือง

ของเวลา  

           5. เพ่ือเปนการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพ และมีความทันสมัยตาม

นโยบาย Thailand 4.0  

เปาหมาย 

      เชิงปริมาณ  

              โรงเรียนในสังกัด  จำนวน  117  โรงเรียน 

      เชิงคุณภาพ  

                1. ผูรับผิดชอบดานระบบ สามารถที่จะนำวิธีการไปปรับเปล่ียนและสรางสรรคการปฏิบัติในองคการที่

เปนเลิศ  

                  2. ผูรับผิดชอบดานระบบ สามารถท่ีจะคิดวิเคราะห แกปญหา โดยมีขอมูลสถิติท่ีชัดเจนถูกตอง และ

ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

งบประมาณ 

        งบประมาณดำเนินการ จำนวน  168,540  บาท 
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ผลการดำเนินงาน 

         กิจกรรมท่ี 1 คาเชาใชบริการ VDO Conference จัดเชาบริหาร VDO Conference ของการใหบริการ 

Webex เพ่ือเปนชองทางการติดตอสื่อการการบริการและการสรางการรับรูตอบุคลากในสังกัดตอไป กิจกรรมท่ี 3 

กิจกรรมยกระดับองคคุณภาพสูกับขับเคลื่อนองคกคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนา

บุคลากรภายในเขตพ้ืนท่ีภายใตช่ือกิจกรรม การพัฒนาสมรรถนะความสามารถ ดานการใชดิจิทัล Digital Literacy ) 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

ปญหาอุปสรรค 

        - 

ขอเสนอแนะ 

        - 

26. โครงการโครงการพัฒนาระบบการประเมนิมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  

วัตถุประสงค 

         1. เพ่ือสรางความรูความเขาใจการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และการ

กรอกขอมูลแบบอิเล็กทรินิกส (e-SAR) ประจำปการศึกษา 2565 

          2. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเขารับ

การประเมินคุณภาพภายนอก  

          3. เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษารางวัลระบบการประกันคุณภาพที่ดี IQA AWARD ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2   

เปาหมาย 

      เชิงปริมาณ  

              1.ผอ.สพป. / รอง ผอ.สพป.  จำนวน  4 คน 

              2. ศึกษานิเทศกและคณะทำงาน  จำนวน  14  คน 

              3.  ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน  117  คน 

              4. ครูผูรับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพภายใน  จำนวน  117 คน 

              5. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  จำนวน  25  คน 
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      เชิงคุณภาพ  

               1. รอยละ 100 ของครูและผูบริหารโรงเรียนมีความเขาใจละจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา (SAR) 

                2. รอยละ 100 ของสถานศึกษาไดรับการติดตามและตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

                3. สถานศึกษาไดรับรางวัลระบบการประกันคุณภาพท่ีดี IQA AWARD ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท้ัง 3 

ขนาดของสถานศึกษา       

งบประมาณ 

        งบประมาณดำเนินการ จำนวน    124,120   บาท 

ผลการดำเนินงาน 

        ครูมีองคความรูในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกาาข้ันพ้ืนฐาน และผูรับผิดชอยบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สงรายงาน SAR 

ในระบบ e SAR ครบทุกโรงเรียน คืดเปนรอยละ 100  ตามเวลาที่กำหนด และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกาานราธิวาส เขต 2 มีการสังเคราะห รายงาน SAR เพ่ือสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและหา

แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี ของตนเอง 

ปญหาอุปสรรค 

        - 

ขอเสนอแนะ 

        - 

27. โครงการพัฒนาระบบสนบัสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระบบสนับสนนุการ

บริหารจัดการของสถานศึกษา  

วัตถุประสงค 

        1.  เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา(AMSS++) และระบบ

สนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา(SMSS) 

         2.  เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางการศกึษา(Big Data) ของสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

         3.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบรกิารดานขอมลูสารสนเทศทางการศึกษาขององคกร      
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เปาหมาย 

      เชิงปริมาณ  

               1. ผูบริหารสถานศึกษา/ขาราชการครู/เจาหนาท่ีธุรการ  จำนวน  702  คน 

               2. ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุม และบุคลกรในสำนักงาน  จำนวน  87  คน 

      เชิงคุณภาพ  

               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด มีขอมูล

สารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ   

งบประมาณ 

          งบประมาณดำเนินการ จำนวน 100,860  บาท 

ผลการดำเนินงาน 

           บุคลากรที่ทำหนาที่จัดเก็บขอมูลประจำโรงเรียนสามารถท่ีจะดำเนินการจัดเก็บระบบขอมูลสารสนเทศดาน

การศึกษาไดอยางถูกตอง ครบถวน และนำไปใชสำหรับการบริหารจัดการในงานดานตาง  ๆไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง

สามารถเผยแพรประชาสัมพันธเปนขอมูลใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดตอไป 

ปญหาอุปสรรค 

        - 

ขอเสนอแนะ 

        - 
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