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ค ำน ำ

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2 ได้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ในปีงบประมำณ  2565 ตำมภำรกิจหน้ำท่ีในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนโดยใช้กลยุทธ์  เป้ำหมำย  
ตัวชี้วัดและนโยบำยท่ีสอดคล้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  จำกกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2565 ท่ีผ่ำนมำ  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส  เขต  2 จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 เพื่อรำยงำน
ผลกำรจัดกำรศึกษำ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและเพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ต่อสำธำรณชนและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องให้ได้รับทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำ
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำตลอดจนเพื่อให้ทรำบถึงปัญหำ  อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ  
ในอันท่ีจะน ำไปปรับปรุงพัฒนำจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่ำนท่ีให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี  ท ำให้เอกสำรฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์  บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว้ 
และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส ำหรับผู้ท่ีสนใจและ
น ำไปใช้ประโยชน์ทำงกำรศึกษำ  ต่อไป

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
พฤศจิกำยน  2565



สำรบัญ

เร่ือง                                                                                           หน้ำ

ส่วนท่ี  1  บทน ำ                                                                                                                         
ส่วนท่ี  2  กำรขับเคล่ือนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ   
ส่วนท่ี  3  ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยุทธศำสตร์                                                      

- กลยุทธ์ท่ี 1  จัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของชำติ                                          
- กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ

ท่ีสอดคล้องกับพหุปัญญำ                              
- กลยุทธ์ที่ 3 กำรส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน ผู้บริหำร  ครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน
- กลยุทธ์ท่ี 4 กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

ภำคบังคับ                    
- กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ี

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
- กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วน

ร่วมและใช้เทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ภำคผนวก                                                                                                         
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ข้อมูลพื้นฐำน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2



ส่วนท่ี   1
บทน ำ

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต  2 เป็นหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร  มีภำรกิจหลักท่ีส ำคัญ  คือจัดกำรศึกษำ
ในเขตพื้นท่ี  5 อ ำเภอของจังหวัดนรำธิวำส  ได้แก่  อ ำเภอตำกใบ  อ ำเภอสุไหงโก-ลก  อ ำเภอแว้ง  
อ ำเภอสุไหงปำดี  และอ ำเภอ สุคิริน  โดยจัดกำรศึกษำในระดับต่ำง  ๆ  ดังนี้

1. จัดกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ
2.  จัดกำร ศึกษำระ ดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำตอน ต้นซึ่ ง เป็นกำร ศึกษำภำค

บังคับให้เด็กไทยทุกคน

สภำพภูมิศำสตร์
ท่ี ต้ัง  :ส ำนักงำนเขตพื้น ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต  2 ต้ังอยู่   38/4 หมู่  3

ต ำบลปำเสมัส อ ำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนรำธิวำส  ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครโดยทำงรถยนต์ 1,115
กิโลเมตร  และทำงรถไฟ  1,116  กิโลเมตร   และห่ำงจำกพรมแดนประเทศมำเลเซีย  1  กิโลเมตร

ภูมิประเทศ :พื้นท่ีประมำณ  2 ใน  3 เป็นป่ำและภูเขำ  ซึ่งมีภูเขำหนำแน่นแถบทิศตะวัน
ตกเฉียงใต้จดเทือกเขำสันกำลำคีรี  ซึ่งเป็นแนวสันพรมแดนไทย – มำเลเซีย  ลักษณะของพื้นท่ีมี
ควำมลำดเอียงจำกทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก  พื้นท่ีรำบส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณติดกับอ่ำวไทย  
โดยเฉพำะอ ำเภอตำกใบ  และมีท่ีรำบลุ่มบริเวณแม่น้ ำ  2  สำย คือ แม่น้ ำสุไหงโก-ลก  และแม่น้ ำตำกใบ  
มีพื้นท่ีพรุประมำณ 200,000  ไร่

ภูมิอำกำศ :เป็นแบบมรสุมเขตร้อน  แบ่งฤดูกำลออกเป็น  2 ฤดู  ได้แก่  ฤดูฝน  ซึ่งจะมีฝนตก
ชุกในช่วงเดือนพฤศจิกำยน – มกรำคม  และฤดูร้อน  ซึ่งจะอยู่ในช่วงระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ – เมษำยน

สภำพสังคม  เศรษฐกิจ  กำรปกครอง
สภำพสังคม : ประชำกรส่วนใหญ่ร้อยละ  85 นับถือศำสนำอิสลำม  กำรติดต่อส่ือสำร

ในชีวิตประจ ำวันส่วนใหญ่ใช้ภำษำมลำยูท้องถิ่นและใช้ภำษำไทยในบำงส่วน
เศรษฐกิจ :  รำยได้ประชำกรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผลผลิตทำงด้ำนกำรเกษตร  และกำรค้ำอำชีพหลัก  

คือ  กำรท ำสวนยำงพำรำ  กำรปลูกผลไม้ กำรท ำนำ  กำรท ำสวนมะพร้ำว  กำรประมง  และกำรเล้ียงสัตว์
กำรปกครอง :ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2 เป็นหน่วยงำน

กำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำงท่ี ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภำค  มีพื้น ท่ีรับผิดชอบ  ใน  5 อ ำเภอ  ได้แก่ 
อ ำเภอตำกใบ อ ำเภอสุไหงโก-ลก อ ำเภอแว้ง อ ำเภอสุไหงปำดี และ อ ำเภอสุคิริน

หน้ำที่ 1



สภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2 มีกำรจัดกำรศึกษำหลำยระดับ  

ท้ังระดับก่อนประถมศึกษำ  ระดับประถมศึกษำ  และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  ตลอดจนกำร
จัดกำรศึกษำให้กับนักเรียนท่ีด้อยโอกำสอีกด้วย  ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบันประชำชน
ในพื้นท่ีมีกำรตื่นตัวทำงกำรศึกษำสูง  ชุมชนและองค์กรต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมมำกขึ้น  มีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น  ตลอด ถึงกำรศึกษำเพื่อพัฒนำสู่อำชีพของนักเรียน  
ท ำให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ  เป็นกำรเพิ่มศักยภำพของนักเรียนอย่ำงมีคุณภำพ

ส ำหรับปัญหำอุปสรรคในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  ได้แก่  กำรขำดแคลนครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในบำงสำขำ  ควำมไม่มั่นใจในควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของครูและบุคลำกร
ทำงกำร ศึกษำ  สืบ เนื่ อ งมำจำกปัญหำสถำนกำรณ์ควำมไม่ สงบในพื้ น ท่ี จั งหวั ดนรำธิ ว ำส  
อันมีผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำ

จำกปัญหำอุปสรรคดังกล่ำว  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
มีควำมมุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ  โดยก ำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ

กำรประจ ำปีงบประมำณ  2565 เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน  สอดคล้องกับนโยบำย
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร  ตำมเจตนำรมณ์
ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พุทธศักรำช  2542 ตลอดมำ

หน้ำที่ 2



ข้อมูลพื้นฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2

1.  ด้ำนปริมำณ
1.1. จ ำนวนบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2

ผอ.สพป. จ ำนวน          1 คน
รอง  ผอ.สพป. จ ำนวน          3 คน
ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน         11 คน
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น 38 ค (2)   จ ำนวน        39 คน
ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน         5       คน
ลูกจ้ำงช่ัวครำว     จ ำนวน         7       คน

รวม          จ ำนวน 66 คน

ที่ อ ำเภอ
จ ำนวน
โรงเรียน

จ ำนวนนักเรียน

จ ำนวนครูระดับก่อน
ประถมศึกษำ

ระดับ
ประถมศึกษำ

ระดับ
มัธยมศึกษำ

ตอนต้น
รวม

1 ตำกใบ 31 1,913 6,270 516 8,699 461
2 แว้ง 27 1,250 4,635 241 6,126 348
3 สุไหงโก-ลก 13 821 3,797 594 5,212 259
4 สุไหงปำดี 31 1,109 4,332 193 5,634 344
5 สุคริิน 15 653 2,269 310 3,307 196

รวม 117 5,746 21,303 1,854 28,903 1,608

1.2.  จ ำนวนนักเรียน  จ ำแนกตำมอ ำเภอ  ระดับชั้น  และจ ำนวนครู  ปีกำรศึกษำ  2565
โรงเรียนในสังกัด  จ ำนวน  117 โรง

หน้ำที่ 3



1.3.  ระดับกำรศึกษำท่ีเปิดสอน  
ประเภทที่เปิดสอน จ ำนวนโรง

ระดับประถมศึกษา 99
ระดับขยายโอกาส 18

รวม 117

1.4.  ขนำดโรงเรียน  (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนำยน 2565)

ท่ี ขนำดโรงเรียน จ ำนวน
1. ขนาดเล็ก 30
2. ขนาดกลาง 76
3. ขนาดใหญ่ 10
4. ขนาดใหญ่พิเศษ 1

รวม 117
1.5. จ ำนวนห้องเรียน  นักเรียน  จ ำแนกตำมชั้นเรียน  และเพศ  ปีกำรศึกษำ  2565

โรงเรียนในสังกัด   117 โรง

ชั้น จ ำนวนห้องเรียน
จ ำนวนนักเรียน

ชำย หญิง รวม
อนุบาล   1
อนุบาล  2
อนุบาล  3

27
145
146

219
1,348
1,345

240
1,255
1,339

459
2,603
2,684

รวม 318 2,912 2,834 5,746
ประถมศึกษาปีท่ี  1
ประถมศึกษาปีท่ี  2
ประถมศึกษาปีท่ี  3
ประถมศึกษาปีท่ี  4
ประถมศึกษาปีท่ี  5
ประถมศึกษาปีท่ี  6

156
159
155
157
157
154

1,669
1,718
1,770
1,854
2,007
1,864

1,605
1,656
1,778
1,851
1,822
1,709

3,274
3,374
3,548
3,705
3,829
3,573

รวม 938 10,882 10,421 21,303
มัธยมศึกษาปีท่ี  1
มัธยมศึกษาปีท่ี  2
มัธยมศึกษาปีท่ี  3

30
24
22

416
306
218

357
296
261

773
602
479

รวม 76 940 914 1,854
รวมทั้งส้ิน 1,332 14,734 14,169 28,903

หน้ำที่ 4



หน้ำที่ 5

1.6. จ ำนวนนักเรียนจบกำรศึกษำโรงเรียนของรัฐบำล  ปีกำรศึกษำ  2564 และศึกษำ
ต่อปีกำรศึกษำ 2565

ท่ี ระดับช้ัน
นักเรียนภาคเรียน

ท่ี 2
ปีการศึกษา 2564

นักเรียน
ท่ีเรียนจบ

นักเรียน
ท่ีศึกษาต่อ

อัตราการเรียน
ต่อ(ร้อยละ)

1 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 3,540 3,486 3,486 100.00
2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 480 456 447 98.03

รวม 4,020 3,942 3,933 99.77

1.7 ตารางเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน  จ าแนกรายช้ัน  เพศ  ปีการศึกษา 2564 – 2565

ช้ัน
จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 

2564
จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา

2565 เพิ่ม-ลด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

อนุบาล 1 195 206 401 219 240 459 58
อนุบาล 2 1,303 1,280 2,583 1,348 1,255 2,603 20
อนุบาล 3 1,418 1,376 2,794 1,345 1,339 2,684 -110
รวมก่อนประถมศึกษา 2,916 2,862 5,778 2,912 2,834 5,746 -32
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,767 1,695 3,462 1,669 1,605 3,274 -188
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,765 1,766 3,531 1,718 1,656 3,374 -157
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,850 1,832 3,682 1,770 1,778 3,548 -134
ประถมศึกษาปีท่ี 4 2,001 1,829 3,830 1,854 1,851 3,705 -125
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,891 1,722 3,613 2,007 1,822 3,829 216
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,817 1,726 3,543 1,864 1,709 3,573 30
รวมประถมศึกษำ 11,091 10,570 21,661 10,882 10,421 21,303 -358
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 336 302 638 416 357 773 135
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 244 275 519 306 296 602 83
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 222 262 484 218 261 479 -5
ร ว ม มั ธ ย ม ศึ ก ษ ำ
ตอนต้น

802 839 1,641 940 914 1,854
213

รวมทั้งสิ้น 14,809 14,271 29,080 14,734 14,169 28,903 ลดลง177  คน

หมำยเหตุ :  ข้อมูล  ณ วนัที ่ 10 ม.ิย.  2565



2.  ด้ำนคุณภำพ
2 . 1 .   ค่ า ร้ อ ย ล ะ ค ะ แ น น เ ฉ ล่ี ย ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า นั ก เ รี ย น  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา  2564

วิชา ปีการศึกษา/ร้อยละคะแนนเฉล่ีย (NT) 2564  ร้อยละคะแนนค่าเฉล่ีย

ด้านคณิตศาสตร์ 34.93
ด้านภาษาไทย 40.59

รวม/เฉลี่ย 37.77

34.93

40.59

32

34

36

38

40

42

คะแนน

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

แผนภูมิแสดงค่ำคะแนนกำรทดสอบ NT

หน้ำที่ 6



2.2.  กำรเปรียบเทียบค่ำร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษำปีที่  6  ปีกำรศึกษำ  2563 – 2564

วิชา
ปีการศึกษา/ร้อยละคะแนนเฉล่ีย (O-NET)

ปี 2563 ปี 2564 เปรียบเทียบร้อยละ
คะแนนค่าเฉล่ียร้อยละคะแนนค่าเฉล่ีย ร้อยละคะแนนค่าเฉล่ีย

ภาษาไทย 40.80 35.43 -5.37
คณิตศาสตร์ 23.92 30.09 6.17
วิทยาศาสตร์ 30.81 28.34 -2.47
ภาษาอังกฤษ 32.02 29.66 -2.36

รวม/เฉลี่ย 31.89 30.88 -1.01

40.8

23.92

30.8132.02
35.43

30.09
28.3429.66

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ปี 2563 ปี 2564

ภาษาไทย

คณติศาสตร์

วทิยาศาสตร์

ภาษาองักฤษ

แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนผล O-NET  ช้ันประถมศึกษาปีที ่6

หน้ำที่ 7



2.3.  กำรเปรียบเทียบค่ำร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำนักเรียน  ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่  3  ปีกำรศึกษำ  2563 – 2564

วิชา
ปีการศึกษา/ร้อยละคะแนนเฉล่ีย (ONET)

ปี 2563 ปี 2564 เปรียบเทียบร้อยละคะแนน
ค่าเฉล่ียร้อยละคะแนนค่าเฉล่ีย ร้อยละคะแนนค่าเฉล่ีย

ภาษาไทย 41.06 35.30 -5.76
คณิตศาสตร์ 18.87 20.06 1.19
วิทยาศาสตร์ 26.10 27.47 1.37
ภาษาอังกฤษ 27.74 26.41 -1.33

รวม/เฉลี่ย 28.44 27.31 -1.13

41.06

35.3

18.87 20.06

26.1 27.4727.74 26.41

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ปี 2563 ปี 2564

ภาษาไทย

คณติศาสตร์

วทิยาศาสตร์

ภาษาองักฤษ

แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนผล O-NET  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3

หน้ำที่ 8



2.4. จ ำนวนนักเรียนที่ออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับช้ันการศึกษา
ปีการศึกษา

2564
คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 - -
อนุบาล 2 - -
อนุบาล 3 - -
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 - -
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 1 0.02
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 1 0.02
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 - -
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 - -
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 - -
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - -
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 1 -
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 - -

รวมเฉลี่ย 3 0.01

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2

ที่ ประเภทรำยจ่ำย จ ำนวนเงินที่เบิกจ่ำย หมำยเหตุ
1 งบบุคลากร 120,608,100 ไม่รวมเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า
2 งบด าเนินงาน 83,393,888
3 งบลงทุน 39,417,000
4 งบเงินอุดหนุน 81,534,769
5 งบรายจ่ายอื่น ๆ 1,765,745

รวม 326,719,502

หน้ำที่ 9



ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน

กลยุทธ์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของสังคมและของประเทศชาติ
ตัวชี้วัดที่  1  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริม สนบัสนุน ในการสร้างภูมิคุม้กนั
พร้อมรับมือกบัการเปล่ียนแปลงและภยัคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ

ร้อยละ 85 บรรลุ

กลยุทธ์ท่ี 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

ตัวชี้วัดที่  5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา

ร้อยละ 80 บรรลุ

ตัวชี้วัดที่  6 ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป

เพ่ิมขึ้น -

ตัวชี้วัดที่  8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ 70 บรรลุ

ตัวชี้วัดที่  10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ี์
ก าหนด

ร้อยละ100 ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัดที่  11 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการ
อ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA

ร้อยละ100 ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัดที่  14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง 
ๆ เพ่ือการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการ
และบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ร้อยละ 80 บรรลุ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ร้อยละ 80 บรรลุ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ร้อยละ 80 -

กลยุทธ์ท่ี 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำม
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ

ตัวชี้วัดที่  15   อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ
ตัวชี้วัดที่ 15.1 ประชากรวยัเรียนท่ีมีอายถึุงเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบัเขา้เรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 
ร้อยละ 100 บรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 15.2 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลกัสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้
ศึกษาต่อชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

ร้อยละ 100 บรรลุ

หน้ำที่ 10



ตัวชี้วัดที่ 15.3 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจบหลกัสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้
ศึกษาต่อชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า

ร้อยละ 100 -

ตัวชี้วัดที่ 15.4 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลกัสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้
ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น

ร้อยละ 78 -

กลยุทธ์ท่ี 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่  19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 80 บรรลุ

ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2

หมำยเหตุ : กลยุทธ์ท่ี 2 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและกลยุทธ์ท่ี 6
กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ใช้ข้อมูลจำกส ำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลำง สพฐ.

ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ(พ.ศ.2560) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา ระดับ
คุณภาพ

มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจดัการองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ(ใชผ้ลการประเมินการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ของ กพร.สพฐ.)

-

มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ(ใชผ้ลการประเมินการเป็น
ระบบราชการ 4.0 ของ กพร.สพฐ.)

-

มาตรฐานท่ี 3 สมัฤทธ์ิผลการบริหารและการจดัการศึกษา
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2
ตัวบ่งช้ีท่ี 3
ตัวบ่งช้ีท่ี 4
ตัวบ่งช้ีท่ี 5
ตัวบ่งช้ีท่ี 6

ดี
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีเย่ียม

ดี
ดีเย่ียม

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 3 ดีเยี่ยม

หน้ำที่ 11



ผลคะแนนกำรประเมินตัวช้ีวัดตำมมำตรกำรปรบัปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร                            
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2

สพท. คะแนน ร้อยละ ระดับ
สพป.นราธิวาส  เขต 2 4.69708 93.94 ระดับคุณภาพ

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนนิงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment online : ITA Online) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สพท. คะแนน ITA 
ปี 2565

ระดับผล
คะแนน

เปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่ำนมำ

เปรียบเทยีบกบั
เกณฑ์

สพป.นรำธิวำส  เขต 2 98.44 AA +10.29 ผ่ำน
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กำรขับเคลื่อนนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติ



ส่วนที่  2
กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบติั

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2 ได้น ำกลยุทธ์  เป้ำหมำย  และ
แนวนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนด
วิสัยทัศน์   พันธกิจ  เป้ำประสงค์  กลยุทธ์  ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2   ในปีงบประมำณ  2565 ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรท่ีมีคุณภำพ  ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21”

พันธกิจ(Mission)
1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองในระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษตำมพหุปัญญำ
3. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมก้ำวหน้ำและพัฒนำศักยภำพและคุณภำพ

ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ
4. สร้ำงโอกำส  ควำมเสมอภำค ลดควำมเหล่ือมล้ ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำจน

จบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม
5.  จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง
6. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและเครือข่ำยตำม

หลัก ธรรมำภิบำลและเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมภำคีเครือข่ำยจำกทุกภำคส่วน

เป้ำประสงค์ (Goal) 
1. ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองท่ีดีของชำติ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ  จิตอำสำ สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
ด ำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่ำงสันติสุข

2. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถพิเศษ ตำมพหุปัญญำได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและพรอ้มกำร
รองรับเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ

3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ และสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และควำมก้ำวหน้ำตำมหลักสูตร
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4. ผู้บริหำร  ครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีควำมรู้และจรรยำบรรณตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ
5. ประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและเหมำะสมจนจบหลักสูตรตำมท่ี
ก ำหนด

6. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต 2 มีคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมและส่งเสริมก ำกับติดตำมให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรภำยในสถำนศึกษำ

7. โรงเรียนสร้ำงนวัตกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
8. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และเครือข่ำยบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำรจำก

ภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วน ยึดหลักธรรมำภิบำลโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรขับเคล่ือนคุณภำพ
กำรศึกษำ

ค่ำนิยมองค์กร( SPECT)
ถูกต้อง  รวดเร็ว  บริกำรดี  มีควำมรับผิดชอบ

กลยุทธ์ (Strategy)
1.  จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของชำติ
2.  กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถท่ีสอดคล้องกับพหุปัญญำ
3.  กำรส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน ผู้บริหำร  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน
4.  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำภำคบังคับ
5.  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6.  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในกำรบริหำร

จัดกำรศึกษำ

************************************
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์



ส่วนที่ 3
ผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์

กลยุทธ์ท่ี 1  จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของชำติ

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
วัตถุประสงค์

1.เพื่อรำยงำนข้อมูลด ำเนินงำนป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ใน
ระบบสำรสนเทศผ่ำนระบบสำรสนเทศยำเสพ
ติดจังหวัด (Narcotics Information System 
for Province Agency : NISPA) 

2.เพื่ออบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดใน
สถำนศึกษำให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำ
ตอนต้น

3. เพื่อขับเคล่ือนกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรม 
TO BE NUMBER ONE 

4. เพื่อประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์
ป้องกันสำรเสพติด (เหล้ำ บุหรี่) ในสถำนศึกษำ

5. เพื่ออบรมนักเรียนแกนน ำทักษะชีวิต
ป้องกันยำเสพติดระดับมัธยมศึกษำศึกษำ

หน้ำที่ 17

เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ  โรงเรียนในสังกัด สพป.นรำธิวำส 

เขต 2 จ ำนวน 117 โรง
เชิงคุณภำพ

1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร
ลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด สำมำรถเป็นแกนน ำป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำของตนเอง 
2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนท่ีขับเคล่ือนกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรม 
TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน 
3 ร้อยละ 100 ของคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันสำรเสพ
ติด (เหล้ำ บุหรี่) ท่ีได้รับกำรคัดเลือกสำมำรถเผยแพร่
สู่สำธำรณชนต่อไป 
4 ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีผ่ำนกำรอบรมแกนน ำ
ทักษะชีวิตป้องกันยำเสพติดระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น สำมำรถเป็นแกนน ำรณรงค์ป้องกันปัญหำยำ
เสพติดในสถำนศึกษำของตนเองต่อไป



งบประมำณ งบประมำณ จ ำนวน   135,000 บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

1.  กำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดในสถำนศึกษำ ภำคเรียนท่ี 2ปีกำรศึกษำ 
2565 ของโรงเรียนในสังกัด ในระบบสำรสนเทศยำ
เสพติดจังหวัด (Narcotics Information System 
for Province Agency : NISPA) ผ่ำนเกณฑ์
คุณภำพตำมท่ีส ำนักงำน ป.ป.ส.ก ำหนด ครบท้ัง 
117 โรงเรียน 

2.โรงเรียนขยำยโอกำสท้ัง 18 โรงจัดอบรม
ลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด กลุ่มเป้ำหมำยนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 8 - 10 คน 
โดยนักเรียนท่ีผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรลูกเสือต้ำนภัย
ยำ เสพ ติด  สำมำรถ เ ป็นแกนน ำ ป้ อ ง กัน และ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำของตนเอง 

3. คลิปวิ ดีโอรณรงค์ป้องกันสำรเสพติด 
(เหล้ำ บุหรี่ )  ท่ี ไ ด้รับกำรคัดเ ลือกสำมำรถเผย
แพร่ สู่สำธำรณชน   

4. นักเรียนท่ีผ่ำนกำรอบรมแกนน ำทักษะ
ชีวิตป้องกันยำเสพติด สำมำรถเป็นแกนน ำรณรงค์
ป้องกันปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำของตนเองได้
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โครงกำรจัดงำนเนื่องในวันส ำคัญทำงกำรลูกเสือ 
เนตรนำรีและยุวกำชำด 
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นกำรน้อมร ำลึกในพระมหำ
กรุณำธิ คุณพระบำทสมเ ด็จพระมงกุฎ เก ล้ำ
เจ้ำอยู่หัวพระผู้พระรำชทำนก ำเนิดลูกเสือไทย และ
แสดงควำมจงรักภักดีพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ 

2. เพื่อร ำลึกพระกรุณำธิคุณของสมเด็จ
พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำบริพัตรสุขุมพันธ์ 
กรมพระนครสวรรค์-วรพินิต ผู้ก่อต้ังกิจกำรยุว
กำชำดขึ้นในประเทศไทย
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
ลูกเสือ เนตรนำรี และผู้บังคับบัญชำ

ลูกเสือ ในสังกัด สพป.นรำธิวำส เขต 2 ,สพม.15 
โรงเรียนในเขตเทศบำลเมืองสุไหงโก-ลก , วิทยำลัย
กำรอำชีพสุไหงโก-ลก ,ลูกเสือชำวบ้ำน . และ
หน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมประกอบพิธีฯ และ
แต่ง เครื่ อ งแบบออกปฏิ บั ติกิ จกรรมบ ำ เพ็ญ
ประโยชน์ตำมสถำนท่ีสำธำรณะ โดยพร้อมเพรียง
กัน จ ำนวนกว่ำ 500 คน
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เชิงคุณภำพ
1.ลูกเสือ เนตรนำรี แลผู้บังคับบัญชำ ได้
ร ำ ลึ ก ใ น พ ร ะ ม ห ำ ก รุ ณ ำ ธิ คุ ณ ข อ ง 
พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
และยุวกำชำดได้ร ำลึกพระกรุณำธิคุณของ
สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำบริพัตร
สุขุมพันธ์  กรมพระนครสวรรค์ -วรพินิต
ผู้ก่อตั้งกิจกำรยุวกำชำดขึ้นในประเทศไทย

2. ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีโอกำสได้เข้ำร่วมงำนพิธีต่ำง 
ๆ ของลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ท ำให้
มีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรของลูกเสือ
ยุ ว ก ำชำด ไ ด้ อย่ ำ ง ถู ก ต้ อ ง แ ละ ไ ด้ รั บ
ประสบกำรณ์ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
ตน เอ ง และกิ จก ำร ลูก เ สื อ  ยุ ว ก ำชำด
ให้รุ่งเรืองต่อไป



งบประมำณ งบประมำณจ ำนวน  26,200 บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

1. กำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
จัดพิธีกล่ำวค ำปฏิญำณและสวนสนำม เนื่องใน
วันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ ประจ ำปี 
2565 จัดให้มีกำรประชุมขึ้นใน วันท่ี 15 มิถุนำยน 
2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมสุไหงปำดี มี
ผู้เข้ำร่วมประชุม 60 คน

2.ผู้บังคับบัญชำลูกเสือในสังกัดส ำนักงำน
ลูกเ สือเขตพื้น ท่ีกำร ศึกษำนรำธิ วำส เขต 2
ไ ด้ ร ำ ลึ ก ใ น พ ร ะ ม ห ำ ก รุ ณ ำ ธิ คุ ณ ข อ ง 
พ ร ะ บ ำ ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ม ง กุ ฎ เ ก ล้ ำ เ จ้ ำ
อยู่หัวผู้พระรำชทำนก ำเนิดลูกเสือไทย โดยมี 
ลูกเสือ เนตรนำรี ในสังกัดส ำนักงำนลูกเสือเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำนรำธิวำสเขต 2 จ ำนวน 40 กอง 
จ ำนวนกว่ำ 1,500 คนณ สนำมกีฬำโรงเรียนมัธยม
สุไหงปำดี อ ำเภอสุไหงปำดี จังหวัดนรำธิวำส และ
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือท่ีเข้ำร่วมพิธี มีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงควำมรักในสถำนบันหลักของชำติ 
ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้บังคับบัญชำ
ลูกเสือ มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงกำรมีทัศนคติ
ท่ีดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมท่ีพึง
ประสงค์ มีคุณธรรม มีจิตอำสำ มีวินัย
ปัญหำอุปสรรค -
ข้อเสนอแนะ -

หน้ำที่ 20



โครงกำรมอบหนังสือพระรำชทำน สำรำนุกรม
ไทยส ำหรับเยำวชนฯ
วัตถุประสงค์

เพื่อมอบหนังสือให้กับโรงเรียนในพื้นท่ีให้
นักเรียนได้เข้ำถึงสำรำนุกรมฯได้อย่ำงกว้ำงขวำง
และท่ัวถึงตำมพระรำชปณิธำนพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
โรงเรียนในพื้นท่ีได้รับพระรำชทำน

หนังสือสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ เล่มท่ี37-
42 จ ำนวน 20 แห่ง

เชิงคุณภำพ
นักเรียนได้เข้ำถึงสำรำนุกรมฯได้อย่ำง

กว้ำงขวำงและท่ัวถึงตำมพระรำชปณิธำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน   30,000
บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำสเขต 2  ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
สำรำนุกรมไทยเล่มท่ี 37- 42 ให้กับโรงเรียนใน
สังกัด  จ ำนวน   20 โรงเรียน
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-

หน้ำที่ 21



โครงกำรคณิตคิดสร้ำงสรรค์
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน
คณิตศำสตร์ได้พัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำร รวมท้ัง
แลกเปล่ียนแนวคิด ประสบกำรณ์สู่กำรพัฒนำสู่
ครูมืออำชีพ 

2. เปิดโอกำสให้ครูน ำเทคนิค และวิธี
กำรสอนใหม่ ๆ พัฒนำตนเองและผู้เรียน 

3. เพื่อพัฒนำจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนในช้ันเรียนของครูอย่ำงหลำกหลำยสอด
คล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21และ
สถำนกำรณ์กำรแพร่เช้ือของโรคไวรัสดโคโรนำ 
2019 (โควิด -19) 

4. เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้เกิดทักษะกำรคิด
วิเครำะห์และคิดสังเครำะห์และคิดสร้ำงสรรค์
ด้ำนคณิตศำสตร์ 

5.เพื่ อให้ ผู้ เรียนมีสมรรถนะท่ีจ ำเป็น
ด้ำนคณิตศำสตร์ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด

กลยุทธ์ท่ี 2 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเพ่ือสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถท่ีสอดคล้องกับพหุปัญญำ

เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ ครูผู้สอนคณิตศำสตร์ทุก

ระดับช้ันจ ำนวน 117 โรงเรียน
เชิงคุณภำพ

1.ครู ผู้ สอ น คณิตศำสตร์ ข อ ง
โรงเรียนในสังกัดได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถใช้
ทักษะกำรสอนคณิตศำสตร์อย่ำงหลำกหลำย
และมีคุณภำพ

2.ผู้ เ รี ย น เ กิ ด ส ม ร ร ถ น ะ ด้ ำ น
คณิตศำสตร์ตำมท่ีก ำหนดในหลักสูตร 

3. โรงเรียนในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มีผลกำรสอบระดับชำติ O-NETช้ันประถมศึกษำ
ปีท่ี 6 และมัธยมศึกษำปีท่ี 3 สำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์สูงขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2565
งบประมำณ งบประมำณจ ำนวน   70,000
บำท
ผลกำรด ำเนินงำน ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม
ได้ตรงตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์พร้อมท้ังมี
กำรนิเทศติดตำมกำรน ำผลจำกกำรพัฒนำ
ครูผู้สอนไปใช้ในช้ันเรียน พร้อมท้ังจัดให้มีกำร
วำงแผนเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรประกวด
ส่ือในปีกำรศึกษำ 2565 ภำคเรียนท่ี 2 ต่อไป 
และได้น ำส่ือท่ีได้น ำเสนอผลงำนเพื่อขยำยผลแก่
ผู้ท่ีสนใจสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์จำกกำร
น ำเสนอผลกำรกำรประกวดส่ือสร้ำงสรรค์
ปัญหำอุปสรรค -
ข้อเสนอแนะ -

หน้ำที่ 22



โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้บ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย สพป.นรำธิวำสเขต 2
วัตถุประสงค์

1.เพื่ อ ส่ ง เสริ มและสนั บสนุน ให้ค รู
ป ฐม วั ย ใ น ส ำ นั ก ง ำ น เ ข ตพื้ น ท่ี ก ำ ร ศึ ก ษ ำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรจัดประสบกำรณ์ทักษะวิทยำศำสตร์

2.เพื่ อ ให้ครู ผู้สอนระดับปฐมวัย ทุก
โรงเรียนจัดกิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยและ
จัดท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตร กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 

3.เพื่อส่งเสริม สร้ำงขวัญและก ำลังใจ 
แก่ ค รู ท่ี เ ข้ ำ ร่ ว ม รั บตร ำพ ระ ร ำชทำนบ้ ำ น
นักวิทยำศำสตร์น้อย
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
1.ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำก 117 โรงเรียน
2. ครูผู้สอนในโรงเรียน 45 โรงเรียนท่ีต่อ

อำยุตรำพระรำชทำน
เชิงคุณภำพ

เด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรจัดกิจกรรม
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย มีทักษะด้ำน
วิทยำศำสตร์

งบประมำณ
งบประมำณจ ำนวน   5,000 บำท

ผลกำรด ำเนินงำน
ด ำเนินกำรนิเทศครูผู้สอนตำมช่องทำง

ต่ำง ๆ ท้ังติดตำมท่ีโรงเรียนและกลุ่มไลน์ เฟสบุ๊ค  
ส ำหรับเด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรจัดกิจกรรมบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย มีทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์
เพิ่มขึ้น
ปัญหำอุปสรรค        -
ข้อเสนอแนะ          -

หน้ำที่ 23



โครงกำรพัฒนำด้ำนกำรวัดผลและประเมินผล
สถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์

1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรวัดและประเมินผล เรื่องกำร
ประเมินสภำพจริงและกำรประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียน 

2.ครูมีทักษะในกำรออกข้อสอบตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด 

3. ผลกำรทดสอบระดับชำติ O-NET, 
NT โรงเรียนในสังกัดเพิ่มข้ึน 

4. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดให้สูงขึ้น 

5. เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่
บุคลำกรสถำนศึกษำ เกี่ยวกับงำนวัดผล 

6. เขตพื้นท่ีมีระบบคลังข้อสอบเพื่อ
กำรพัฒนำนักเรียนในสังกัดตำมมำตรฐำน

หน้ำที่ 24

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ 
โ ร ง เรี ยน ใน สัง กั ด  จ ำนวน  117

โรงเรียน
เชิงคุณภำพ 

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรวัดและประเมินผลเรื่อง
กำรประเมินสภำพจริงช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเช้ือโรคไวรัสโคโรนำ 2019

2. ครูมีทักษะในกำรออกข้อสอบตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวช้ีวัดพร้อมน ำข้อสอบ
จำกระบบคลังข้อสอบส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ไปใช้อย่ำงมีคุณภำพ 

3. ผลกำรทดสอบระดับชำติ O-NET,NTของ
โรงเรียนในสังกัดเพิ่มข้ึน 

4. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดให้สูงขึ้น 

5. ส ำนักงำนเขตพื้น ท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 มีคลังข้อสอบ
ออนไลน์พร้อมให้บริกำรแก่สถำนศึกษำอย่ำงมี
คุณภำพ 

6. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำกำร
ประเมินผู้เรียนโดยกำรใช้ข้อสอบมำตรฐำนกลำง
แก่นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 , 6 และ
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2565      



งบประมำณ
งบประมำณจ ำนวน   45,000 บำท

ผลกำรด ำเนินงำน
1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

นรำธิวำส เขต 2 ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมช้ีแจง สร้ำง
กำรรับรู้เรื่องของกำรวัดและประเมินผลแก่ครูผู้สอน 
โดยเป็นครูวิชำกำร พร้อมท้ังน ำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ในช้ัน
เรียนเพื่อวัดประเมินผลผุ้เรียนได้อย่ำงตรงเป้ำหมำยท่ี
วำงไว้ 

2. ได้มีกำรก ำหนดให้ครูผู้สอนทุกคนสร้ำง
ข้อสอบในวิชำท่ีตนสอนและถนัดเพื่อส่งเข้ำระบบคลัง
ข้อสอบของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำสเขต 2 พร้อมมีผู้เช่ียวชำญเป็น
ผู้คัดกรองข้อสอบเพื่อให้ได้ข้อสอบท่ีจะน ำเข้ำสู่ระบบ
คลังข้อสอบเป็นข้อสอบท่ีมีคุณภำพ 

3. กำรจัดท ำระบบคลังข้อสอบของส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 
สำมำรถสร้ำงระบบคลังข้อสอบและสำมำรถรับสมัคร
สมำชิกในกำรใช้งำนได้ เพื่อให้สำมำชิกเข้ำไปใช้โหลด
ข้อสอบเพื่อใช้ในกำรวัดและประเมินผลได้อย่ำง
สะดวกรวดเร็วตรงตำมควำมต้องกำร
ปัญหำอุปสรรค

กำรสร้ำงระบบคลังข้อสอบไม่สำมำรถเขียน
โค้ดเพื่อกำรสร้ำงระบบได้ 3 ครั้งส่งผลให้มีกำร
ด ำเนินงำนไม่เป้นไปตำมไตรมำสท่ีก ำหนด
ข้อเสนอแนะ

ควรมีสมำชิกที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงระบบจ ำนวนมำกขึ้นจะสำมำรถด ำเนินกำรสร้ำง
ระบบได้ทันตำมกิจกรรมท่ีก ำหนดและควรมีจ ำนวน
สมำชิกในกำรเขียนระบบมำกขึ้น จะสำมำรถด ำเนิน
กิจกรรมได้ตำมท่ีก ำหนดไม่มีข้อติดขัด
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โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
ภำษำไทย ตำมนโยบำย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำนออก 
เขียนได้ทุกคน
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถของ
นักเรียนด้ำนทักษะทำงภำษำไทย
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 

– ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ในสังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 
จ ำนวน 117 โรงเรียน ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ควำมสำมำรถของนักเรียนด้ำนทักษะทำงภำษำไทย

เชิงคุณภำพ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 

– ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ในสังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 อ่ำน
ออกเขียนได้เหมำะสมตำมระดับช้ัน
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน  5,000
บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำได้จัดเวทีให้
นักเรียนในสังกัดได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำตนเอง
ด้ำนทักษะภำษำไทย 

2. ครูผู้สอนภำษำไทยได้รับกำรนิเทศ ติดตำม
จำกเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-

หน้ำที่ 26



โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำไทย
วัตถุประสงค์

เพื่อด ำเนินกำรจัดเวทีกิจกรรมสร้ำงสรรค์
กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
เด็กปฐมวัย และนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษำปีท่ี 1 – ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 จ ำนวน 117 โรงเรียน

เชิงคุณภำพ
เด็กปฐมวัย และนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษำปีท่ี 1- ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 
ได้รับ กำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน
ภำษำไทย มีเวทีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และได้แสดง
ควำมสำมำรถของตนเองด้ำนกำรใช้ทักษะ
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน  50,000 บำท

ผลกำรด ำเนินงำน
1.ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำร่วมกับศูนย์

พัฒนำทักษะภำษำเพื่อกำรส่ือสำรระดับหมู่บ้ำน/
ต ำบล ได้ด ำเนินกำรจัดนิทรรศกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
กิจกรรมสร้ำงสรรค์และกำรส่งเสริมและพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ในงำนมหกรรม
วิชำกำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ระหว่ำงวันท่ี 26-28 
กันยำยน 2565 ณ โรงเรียนนรำธิวำส จังหวัด
นรำธิวำส 

2.นักเรียนในสังกัด สพป.นรำธิวำส เขต 2
ได้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแสดง
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทยในนิทรรศกำรท่ีจัดขึ้น

3.เรียนในสังกัดได้เข้ำร่วมแข่งขันกิจกรรม
ภำษำไทย ในงำนมหกรรมวิชำกำรและได้รับรำงวัล
ในภำพรวม คือ ไ ด้รับเหรียญทอง จ ำนวน 58 
เหรียญ เหรียญเงิน 15 เหรียญ และเหรียญทองแดง 
จ ำนวน  3 เหรียญ รวมทั้งส้ินจ ำนวน 76 เหรียญ ซึ่ง
ในภำพรวม 15 เขต จะอยู่ชนะเลิศอันดับ 1 ใน จชต
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-
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โครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนโรงเรียนศูนย์วิทยำศำสตร์พลังสิบ
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนำส่งเสริมศักยภำพ และสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับผู้เรียนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภำพ 

2. เพื่อให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่โรงเรียนเครือข่ำยในลักษณะ Peer Learning Network 
3. เพื่อนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนศูนย์วิทยำศำสตร์พลังสิบ

เป้ำหมำย     
เชิงปริมำณ โรงเรียนน ำร่อง  จ ำนวน  1 โรงเรียน  ได้แก่โรงเรียนบ้ำนสุไหงโก-ลก ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4  จัดกำรเรียนรู้สู่สมรรถนะตำมหลักสูตร

เชิงคุณภำพ
1.ค รู ผู้ ส อ น  วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์ 

คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยีได้รับกำรพัฒนำ
จัดกำรเรียนรู้ตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมโครงกำร
วิทยำศำสตร์พลังสิบ ครูจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 

2.ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ ผ่ำนกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะกำรคิดแก้ปัญหำและกำรคิดอย่ำง
สร้ำงสรรค์ 

3.มีกำรนิเทศ ติดตำมหนุนเสริมท้ัง
ภำยในของโรงเรียนและภำยนอกโดยส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
งบประมำณ 
งบประมำณ จ ำนวน  150,000 บำท

ผลกำรด ำเนินงำน
1. โรงเรียนจัดท ำหลักสูตรและแผนกำร

จัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงของโรง เรียนศูนย์
วิทยำศำสตร์พลังสิบ และจัดกำรเรียนกำรสอนตำม
กิจกรรมท่ีได้รับกำรพัฒนำมำจำกสพฐ. 

2.ผู้เรียนได้รับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำม
กิจกรรมในโครงกำรโรงเรียนวิทยำศำสตร์พลังสิบ 

3.โรงเรียนและครู ผู้สอนได้รับกำรนิ เทศ 
ติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
เป็นไปตำมเป้ำหมำยของโครงกำร 

4. ผู้เรียนมีควำมสนุกสนำนในกำรเรียนรู้กล้ำ
คิดก ล้ ำท ำและก ล้ ำแสดงออกทำงคว ำม คิด 
สอดคล้องกับศวรรษท่ี 21 
ปัญหำอุปสรรค

1. งบประมำณจัดสรรมำให้ล่ำช้ำ ท ำให้กำร
จัดซื้อวัสดุฝึกสอนสอบไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย

2.กำรนิ เ ทศ  ติ ดตำม  ไ ม่ เ ป็ น ไ ปตำม
เป้ำหมำยท่ีวำงไว้ด้วยข้อจ ำกัดของเวลำ
ข้อเสนอแนะ

1.คว ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม ำณ ม ำ ให้ ต้ น
ปีงบประมำณเพื่อกำรวำงแผนงำนท่ีจะเป็นไปตำม
เป้ำหมำยท่ีวำงไว้

2.ควรมีงบประมำณในกำรนิเทศ ติดตำม 
ให้อย่ำงต่อเนื่อง
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โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำไทยในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนภำษำไทยท่ีเน้นกำรอ่ำนออก เขียนได้ 

2. เพื่อจัดหำส่ือประจ ำศูนย์ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำและบริกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำ
ทักษะภำษำเพื่อกำรส่ือสำรให้กับผู้เรียน 

3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรขับเคล่ือนศูนย์
พัฒนำทักษะภำษำเพื่อกำรส่ือสำรระดับหมู่บ้ำน 

4. เพื่อนิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนภำษำไทยและกำรขับเคล่ือนศูนย์พัฒนำ
ทักษะภำษำเพื่อกำรส่ือสำรระดับหมู่บ้ำน
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ 1. เด็กปฐมวัย และนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 – ระดับช้ันมัธยมศึกษำ
ปี ท่ี  3 ใน สังกั ดส ำนั ก ง ำน เขตพื้ น ท่ีก ำร ศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 จ ำนวน 117 โรงเรียน 

2. ครูภำษำไทยระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1  
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ในสังกัดส ำนักงำน เขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 จ ำนวน 
117 โรงเรียน 

3. โรงเรียนท่ีเป็นศูนย์พัฒนำทักษะภำษำเพื่อกำร
ส่ือสำรระดับหมู่บ้ำน จ ำนวน 5 โรงเรียน

หน้ำที่ 29

เชิงคุณภำพ
1. เด็กปฐมวัย และนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษำปีท่ี 1- ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ได้รับ 
กำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน
ภำษำไทย 

2. ครูภำษำไทยระดับช้ันประถมศึกษำปี
ท่ี 1 – ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ในสังกัดส ำนักงำน 
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 
จ ำนวน 117 โรงเรียน สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนภำษำไทยเพื่อพัฒนำนักเรียนให้อ่ำนออก 
เขียนได้ 

3. โรงเรียนน ำร่องท่ีเป็นศูนย์พัฒนำ
ทักษะภำษำเพื่อกำรส่ือสำรระดับหมู่บ้ำน พัฒนำเด็ก
อำยุ 4 -7ปี ให้มีทักษะในกำรสื่อสำรเหมำะสมตำม
ช่วงวัย และสำมำรถเป็นศูนย์ต้นแบบไว้บริกำร
โรงเรียน
ในเครือข่ำย อ ำเภอ 

4. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 เป็นศูนย์พัฒนำทักษะ
ภำษำเพื่อกำรส่ือสำรท่ีมีคุณภำพสำมำรถบริกำรจัด
กิจกรรมให้กับผู้เรียนและครูผู้สอน



งบประมำณ
งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน  1,303,000

บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

1. นักเรียนในสังกัดได้รับกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย เน้นกำรอ่ำน
ออก เขียนได้ อย่ำงท่ัวถึง ส่งผลให้ผู้เรียนอ่ำนออก 
เขียนได้ เพิ่มกว่ำช่วงสถำนกำรณ์ โควิด 

2.ส ำนักเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มีศูนย์พัฒนำ
ทักษะภำษำเพื่ อกำร ส่ือสำรระ ดับ เขตพื้ น ท่ี
กำรศึกษำ ท่ีให้บริกำรหนังสือ ส่ือกำรเรียนรู้ ให้กับ
ผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหำรและบุคคลท่ัวไป 

3. โรงเรียนน ำร่องศูนย์พัฒนำทักษะภำษำ
เพื่อกำรส่ือสำร มีกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนด้ำน
ภำษำได้ดี และเป็นศูนย์ท่ีให้บริกำรกับผู้ปกครอง
และบุคคลท่ัวไป 

4.ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มีกำรนิเทศ 
ก ำกับ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย
และกำรขับเคล่ือนศูนย์พัฒนำทักษะภำษำเพื่อกำร
ส่ือสำรระดับหมู่บ้ำนอย่ำงเป็นระบบ
ปัญหำอุปสรรค

งบประมำณท่ีจัดสรรมำจำก สพฐ. ล่ำช้ำ 
ส่งผลให้กำรด ำเนิน ท้ังในระดับเขตและระดับ
สถำนศึกษำมีเวลำน้อยในกำรขับเคล่ือน
ข้อเสนอแนะ

สพฐ.ควรจัดสรรงบประมำณมำให้เร็วกว่ำนี้
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โครงกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน(O-NET) ปีกำรศึกษำ 2564
วัตถุประสงค์

1 .  เพื่ อ ปร ะ เมิ น คุณภ ำพก ำ ร ศึ ก ษ ำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ของโรงเรียนในเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2

2.  เพื่อน ำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำร
ปรับปรุงคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนใน
สังกัด 

3. เพื่อน ำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
และโรงเรียนได้อย่ำงถูกทิศทำงและมีประสิทธิภำพ
สูงสุด 

4 .  เพื่ อ น ำ ผลกำ รทดสอบ ไป ใ ช้ เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งในกำรจบกำรศึกษำ ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551

5 .  เพื่ อพั ฒนำ ระ บบ กำร วั ด ผลและ
ประเมินผลในสถำนศึกษำ
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ 
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 

จ ำนวน 117 โรงเรียน และนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 จ ำนวน 18 โรงเรียน ในสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์และโรงเรียนตระเวน
ชำยแดนบ้ำนลีนำนนท์ ท่ีสมัครใจเข้ำรับกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-
NET)
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เชิงคุณภำพ 
โรงเรียนในสังกัดสำมำรถน ำผลกำร

สอบไปใช้ปรับปรุงคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
และกำรจัดสอบมีควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรมได้ข้อมูลท่ี
ตรงกับควำมเป็นจริงและมีควำมน่ำเช่ือถือเป็นไป
ตำมเกณฑ์ และตำมมำตรฐำนของสถำบันทดสอบ
ทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน  419,020
บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยถูกต้องตำมกฏระเบียบว่ำด้วยกำร
ทดสอบระดับชำติ นักเรียนท่ีมีควำมประสงค์ได้สอบ
ทุกคน ผู้ท่ีได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมค ำส่ัง
ระดับศูนย์สอบและระดับสนำมสอบปฏิบัติหน้ำท่ี
อย่ำงเต็มท่ีเต็มควำมสำมำรถอย่ำงถูกต้องโปร่งใส
ปัญหำอุปสรรค

นักเรียนท่ีไม่ได้สมัครสอบในระดับบมีกำร 
Walk in เป็นจ ำนวนมำก ส่งผลให้กระดำษค ำตอบ
ไม่เพียงพอเนื่องด้วยนักเรียนมีกำรทกระดำษค ำตอบ
ช ำรุดต้องแก้ไขโดยกำรของกระดำษค ำตอบส ำรอง
จำกต่ำงสนำมมำเพื่อให้นักเรียนใช้
ข้อเสนอแนะ

ไม่ควรมีกำรเปิดให้มีกำรWalk in
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โครงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปี
ท่ี 1 และช้ันประถมศึกษำปีที่ 3
วัตถุประสงค์

1. เพื่อประเมินคุณภำพผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 1 และช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 ของ
โรงเรียนตำมโครงกำรพระรำชด ำริสมเด็จพระ
กนิษฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี จ ำนวน 3 โรงเรียน (โรงเรียนวัด
พระพุทธ โรงเรียนบ้ำนศำลำใหม่ และโรงเรียนต ำรวจ
ตระเวนชำยแดน 
(บ้ำนลีนำนนนท์) และกลุ่มโรงเรียนท่ัวไป จ ำนวน 
115 โรงเรียน ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 รวมทั้งส้ิน 118 
โรงเรียน 

2. เพื่อให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสำรสนเทศ
เกี่ยวกับควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน และด้ำน
คณิตศำสตร์ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคลน ำไปสู่กำร
ปรับปรุงและพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของ
ผู้เรียนให้เต็มศักยภำพ 

3. เพื่อน ำผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำน
กำรอ่ำน ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 และช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 3 ไปใช้วำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
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กำรอ่ำนของผู้เรียน   ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 และช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 3 ด้วยแบบทดสอบมำตรฐำน
ของส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
ร้อยละ 100 ของโรงเรียนตำมโครงกำร

พระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และ
กลุ่มโรงเรียนท่ัวไปมีกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำน
กำรอ่ำนของผู้เรียน   ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 และช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 3 ด้วยแบบทดสอบมำตรฐำน
ของส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน

เชิงคุณภำพ
1. ครูผู้สอนมีฐำนข้อมูลของผู้เรียนด้ำน

กำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เรื่อง คิดเลขเป็น ไปใช้
ในกำรวำงแผนปรับปรุงและพัฒนำควำม สำมำรถ
ด้ำนภำษำไทยและคณิ๖ศำสตร์ของผู้เรียนในปีถัดไป 
จ ำนวน 117 โรงเรียน 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 น ำข้อมูลจำกกำร
ประเมินไปใช้
ในกำรก ำหนดนโยบำย จุดเน้นของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
และหำแนวทำงในกำรพัฒนำให้นักเรียน “อ่ำนออก 
เขียนได้”  คิดเลขเป็น จ ำนวน 117 โรงเรียน

เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ

ร้อยละ 100 ของโรงเรียนตำม
โครงกำรพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี และกลุ่มโรงเรียนท่ัวไปมีกำรประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำน



งบประมำณ
งบประมำณ จ ำนวน  34,688 บำท

ผลกำรด ำเนินงำน
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนตำมโครงกำร

พระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และ
กลุ่มโรงเรียนท่ัวไปมีกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำน
กำรอ่ำนของผู้เรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 และช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 3 ด้วยแบบทดสอบมำตรฐำนของ
ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 น ำข้อมูลจำกกำรประเมินไปใช้ใน
กำรก ำหนดนโยบำย จุดเน้นของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
และหำแนวทำงในกำรพัฒนำให้นักเรียน “อ่ำนออก 
เขียนได้” และควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์

3. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ียท้ัง 
2 ด้ำน คือกำรอ่ำนออกเสียงและกำรอ่ำนรู้เรื่อง ผ่ำน
ระดับพอใช้ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 82.87 และเมื่อ
จ ำแนกเป็นด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง ผ่ำน “ระดับ
พอใช้” ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 57.65 และด้ำนกำร
อ่ำนรู้เรื่อง 
ผ่ำน “ระดับพอใช้” ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 92.20

4. ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2564 ระดับเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำเปรียบเทียบระดับประเทศ พบว่ำ ใน
ภำพรวมคะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี มีคะแนนเฉล่ีย 
ระดับเขตพื้นท่ีรวม 2 ด้ำนร้อยละ 37.88
ปัญหำอุปสรรค -
ข้อเสนอแนะ -
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โครงกำรมหกรรมวิชำกำรชำยแดนใต้
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต 2 
แสดงควำมสำมำรถท่ีเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร  กีฬำ  
ศิลปะ กำรแสดงดนตรี  นำฎศิลป์ ตลอดจนกำร
เผยแพร่ผล
งำนสถำนศึกษำ ครู และผลกำรเรียนรู้ของ
นักเรียนให้ปรำกฏแก่สำธำรณชน 

2. เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันมหกรรม
วิชำกำรชำยแดนใต้ ปีกำรศึกษำ 2565 ในระดับ
ส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เป้ำหมำยคือนักเรียนในศูนย์
เครือข่ำยสถำนศึกษำ จ ำนวน 16 ศูนย์เครือข่ำย 
เพื่อจัดหำตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำไปร่วมงำนมหกรรมวิชำกำรชำยแดนใต้ 
ปีกำรศึกษำ 2565 ระดับจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ต่อไป
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
1. นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขต

พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 
ได้รับ
กำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนวิชำกำร กีฬำ ศิลปะ 
กำรแสดง ดนตรี นำฏศิลป์ ตลอดจนกำรเผยแพร่
ผล
งำนสถำนศึกษำ ครู และผลกำรเรียนรู้ของ
นักเรียนให้ปรำกฏแก่สำธำรณชน 

2. ได้ตัวแทนนักเรียนระดับเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำไปร่วมงำนมหกรรมวชิำกำร
ชำยแดนใต้
ปีกำรศึกษำ 2565 ระดับจังหวัดชำยแดนภำคใต้

ต่อไป
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เชิงคุณภำพ
1 ศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ จ ำนวน 16 กลุ่ม

เครือข่ำย สำมำรถส่งเสริม สนับสนุน
ผู้บริหำร ครู นักเรียนภำยใต้ควำมร่วมมือของผู้ท่ี

เกี่ยวข้องทุกโรงเรียนได้พัฒนำตนเองและผลงำน
อย่ำงต่อเนื่อง 

2. สำมำรถคัดเลือกตัวแทนส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำและวำงแผนพัฒนำเพื่อร่วม
กำรแข่งขันงำนมหกรรมวิชำกำรชำยแดนใต้ ปี
กำรศึกษำ 2565 ระดับจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
ภำยใต้ควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนจำกทุกภำค
ส่วนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ



งบประมำณ
งบประมำณ จ ำนวน  228,967 บำท

ผลกำรด ำเนินงำน
1. จำกกำรจัดงำนมหกรรมวิชำกำรชำยแดนใต้

ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2ท ำให้นักเรียนในสังกัดได้รับกำร
พัฒนำทักษะทำงด้ำนวิชำกำร กีฬำ ศิลปะ กำรแสดง 
ดนตรี นำฏศิลป์ ตลอดจนกำรเผยแพร่ผลงำน
สถำนศึกษำ ครู และผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนให้
ปรำกฏแก่สำธำรณชนและ
ได้ตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำไป
ร่วมงำนมหกรรมวิชำกำรชำยแดนใต้ ปีกำรศึกษำ 
2565 ระดับจังหวัดชำยแดนภำคใต้ต่อไป

2. จำกกำรจัดงำนมหกรรมวิชำกำรชำยแดนใต้ 
มีผลกำรด ำเนินงำนสรุปได้ ดังนี้

ผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชำกำร
ชำยแดนใต้(ระดับเขตพื้นท่ี) ดังนี้

- ครู   จ ำนวน  1,032  คน
- นักเรียน   จ ำนวน   1,515  คน
จ ำนวนนักเรียน/ครู ในแต่ละกิจกรรมเป็นตัวแทน
มหกรรมวิชำกำรชำยแดนใต้(ระดับภำคใต้) ดังนี้
- ครู   จ ำนวน  132  คน
- นักเรียน   จ ำนวน   200  คน
ผลกำรแข่งขันแต่ละกิจกรรมตัวแทนมหกรรมวิชำกำร
ชำยแดนใต้(ระดับภำคใต้)  ดังนี้
- ระดับเหรียญทอง  จ ำนวน  59 เหรียญ
- ระดับเหรียญเงิน   จ ำนวน  15 เหรียญ
- ระดับเหรียญทองแดง  จ ำนวน  3 เหรียญ
- ระดับเข้ำร่วม  จ ำนวน  3 รำยกำร
ปัญหำอุปสรรค   - ข้อเสนอแนะ   -

หน้ำที่ 36



กลยุทธ์ท่ี 3 การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างยัง่ยืน

โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้สอน ในกำรจัดกำร
เรียนรู้เพื่อเตรียมรับกำรประเมินสมรรถนะนักเรียน
มำตรฐำนสำกล (Program for International 
student Assessment หรือ PISA) ส ำหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ในโรงเรียน
ขยำยโอกำส
วัตถุประสงค์

1 เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรจัดกำร
เรียนรู้เพื่อเตรียมรับกำรประเมินสมรรถนะนักเรียน
มำตรฐำนสำกล (Program for International 
student Assessment หรือ PISA) ให้ครูผู้สอน
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ 

2 เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ส่ือ หรือ
เครื่องมือส่งเสริมสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง ในกำร
พัฒนำควำมฉลำดรู้ด้ำนกำรอ่ำน ด้ำนคณิตศำสตร์ 
และด้ำนวิทยำศำสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น 

3 เพื่อพัฒนำครูผู้สอนให้สำมำรถน ำ
นักเรียนเข้ำใช้ระบบ PISA-style Online Testing

เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ

ครูผู้สอนสำระภำษำไทย คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้นของโรงเรียนขยำยโอกำสในสังกัด  จ ำนวน  
18 โรงเรียน
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เชิงคุณภำพ
1. ครูผู้สอนระดับประถมศึกษำและ

มัธยมศึกษำตอนต้นมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรจัดกำร
เรียนรู้เพื่อเตรียมรับกำรประเมินสมรรถนะนักเรียน
มำตรฐำนสำกล (Program for International 
student Assessment หรือ PISA)

2. ครูผู้สอนสำระภำษำไทย คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น สำมำรถใช้ส่ือ/เครื่องมือส่งเสริมสมรรถนะ
กำรอ่ำนขั้นสูง ในกำรพัฒนำควำมฉลำดรู้ด้ำนกำร
อ่ำน ด้ำนคณิตศำสตร์ และด้ำนวิทยำศำสตร์แก่
นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

3. ครูผู้สอนสำระภำษำไทย คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น สำมำรถน ำนักเรียนเข้ำใช้ระบบ PISA-style 
Online Testing
งบประมำณ

งบประมำณช จ ำนวน   52,400 บำท
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ผลกำรด ำเนินงำน
1. ครูผู้สอนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำร

จัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง
ตำมแนวทำงกำรประเมินระดับนำนำชำติ ให้
ครูผู้สอนสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

2. ครูผู้สอนมีควำมตระหนักให้ผู้บริหำร
และครูผู้สอนเห็นควำมส ำคัญของกำรจัดกำร
เรียนรู้
เพื่อเตรียมรับกำรประเมินสมรรถนะนักเรียน
มำตรฐำนสำกล (Program for International 
student Assessment หรือ PISA) 

3. นักเรียนสำมำรถเข้ำระบบ PISA-style 
Online Testing ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ปัญหำอุปสรรค
เนื่องจำกกำรฝึกทักษะกำรอ่ำนขั้นสูง

เพื่อพัฒนำควำมฉลำดรู้ด้ำนกำรอ่ำน ด้ำน
คณิตศำสตร์ และด้ำนวิทยำศำสตร์ แก่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น เป็นเรื่องยำกใน
ควำมรู้สึกของครูผู้สอน และนักเรียนในสังกัด
ส ำนักเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส 
เขต 2 ทีมีกำรใช้ภำษำถิ่นเป็นภำษำหลักในกำร
ด ำรงชีวิต ท ำให้กำรฝึกไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ข้อเสนอแนะ

ควรมีกำรส่งเสริมทักษะกำรอ่ำนขั้นสูงให้
มีประสิทธิภำพ เพื่อต่อยอดสู่กำรพัฒนำควำม
ฉลำดรู้
ด้ำนกำรอ่ำน ด้ำนคณิตศำสตร์ และด้ำน
วิทยำศำสตร์ ต่อไป



โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณ และสะเต็มศึกษำ
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนศักยภำพแก่ครูผู้สอนสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ให้มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
และสะเต็มศึกษำ 

2. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณ และสะเต็มศึกษำ 

3. เพื่อนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ 

4. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสำระ
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ให้สูงขึ้น   
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ 
ครูผู้สอนสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี  จ ำนวน  117 โรงเรียน
เชิงคุณภำพ 

1. ครูผู้สอนสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณ และสะเต็มศึกษำและสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ท่ีสูงขึ้น 

3. โรงเรียนมีรูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีดีในกำร
จัดกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน   
งบประมำณ
งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน  65,000    บำท

ผลกำรด ำเนินงำน
1. ผู้สมัครเข้ำอบรม ท้ังส้ิน จ ำนวน 60 คน 
2. ผู้อบรมท่ีมีเวลำในกำรเข้ำร่วมอบรมไม่

น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนเวลำกำรอบรม 
ท้ังส้ิน 60 คน 

3. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีคะแนนกำรปฏิบัติ
กิจกรรมรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของคะแนนรวม
ท้ังหมด ท้ังส้ิน 60 คน 

4. ผู้เข้ำอบรมมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำย 
แสดงควำมคิดเห็นระหว่ำงกำรอบรม ท้ังส้ิน 60 คน

5. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมพึงพอใจใน
ระดับมำกท่ีสุด ได้แก่ ประโยชน์ท่ีได้รับจำก
โครงกำร/กิจกรรมนี้ เฉล่ีย= 4.70 คิดเป็นร้อยละ 
93.18 โดยควำมรู้ควำมเข้ำใจก่อนกำรอบรม อยู่ใน
ระดับปำนกลำง เฉล่ีย = 3.47 คิดเป็นร้อยละ 
68.84 และผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมพึงพอใจรวมใน
ระดับ มำก เฉล่ีย = 4.44 คิดเป็นร้อยละ88.38
ปัญหำอุปสรรค

1. ครูผู้สอนยังขำดควำมเข้ำใจในกำรน ำ
สำระวิทยำกำรค ำนวณ กิจกรรมสะเต็มศึกษำ และ
กำรสอนในรูปแบบโค้ดด้ิง ลงสู่ห้องเรียนในรูปแบบ
ใด คำบใดหรือท ำเป็นกิจกรรมใดในหลักสูตร
สถำนศึกษำและคำบเรียนใด และยังขำดควำมเข้ำใจ
ในประเด็นกำรวัดผลประเมิน 

2. โรงเรียนท่ีขำดอุปกรณ์กำรสอน ได้แก่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ท ำให้ยังไม่สำมำรถจัดกำรกำร
เรียนกำรสอนอย่ำงเต็มรูปแบบได้
ข้อเสนอแนะ

1. สร้ำงควำมเข้ำใจควำมเข้ำใจในกำรน ำ
สำระวิทยำกำรค ำนวณ กิจกรรมสะเต็มศึกษำ และ
กำรสอนในรูปแบบโค้ด้ิง ลงสู่ห้องเรียนในรูปแบบใด 
คำบใดหรือท ำเป็นกิจกรรมใดในหลักสูตร
สถำนศึกษำและคำบเรียนใด และยังขำดควำมเข้ำใจ
ในประเด็นกำรวัดผลประเมิน 

2. ให้โรงเรียนได้ด ำเนินกำรในรูปแบบ 
Unplagged
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โครงกำรกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ
วิถีใหม่วิถีคุณภำพด้วยกำรเรียนรู้แบบองค์รวม
ส ำหรับครูผู้สอนภำษำอังกฤษในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนำทักษะกำรสอนวิชำ
ภำษำอังกฤษแบบองค์รวมภำยใต้สถำนกำรณ์โควิค 
ส ำหรับครูผู้สอนภำษำอังกฤษในสังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

2. เพื่อพัฒนำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพแบบ EPLC ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบองค์
รวมภำยใต้สถำนกำรณ์โควิคส ำหรับครูผู้สอนวิชำ
ภำษำอังกฤษในสังกัด สพป.นรำธิวำส  เขต 2

3. เพื่อส่งเสริมกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำ 
ภำษำอังกฤษ
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ จ ำนวน 60 คน

เชิงคุณภำพ
ครูผู้สอนวิชำภำษำอังกฤษจ ำนวน 60 คน 

มีทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษอย่ำง
มีประสิทธิภำพ และชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพแบบ EPLC ของครูผู้สอนภำษำอังกฤษ
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 เป็นเครือข่ำยในกำรพัฒนำ
นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเป็นแบบอย่ำง
ได้
งบประมำณ

งบประมำณ จ ำนวน   22,800 บำท

ผลกำรด ำเนินงำน
ด ำเนินกำรพัฒนำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้

ทำงวิชำชีพแบบ EPLC ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบองค์รวมภำยใต้สถำนกำรณ์โควิคส ำหรับ
ครูผู้สอนวิชำภำษำอังกฤษในสังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส   เขต 2
โดยสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมห้วงและกิจกรรมท่ี
ก ำหนด มีกลุ่มสนใจเพิ่มขึ้นจำกเป้ำหมำย 20 คน 
สะท้อนถึงกำรศึกษำสภำพควำมต้องกำรของ
ครูผู้สอนท่ีตอบโจทย์สถำนกำรณ์ปัจจุบัน

ปัญหำอุปสรรค
สภำพกำรแพร่ระบำดของโควิค-19 ท ำให้

บำงกิจกรรมมีข้อจ ำกัด

ข้อเสนอแนะ
ควรสร้ำงโอกำสให้ครูแกนน ำเป็นพี่เล้ียง

ในกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขต
พื้นท่ี น ำกระบวนกำรวิจัย/ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพในกำรพัฒนำงำน 

2. เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีของสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ได้รับรำงวัลและเป็น
แบบอย่ำงท่ีดี 

3. เพื่อให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้เพิ่มพูน
ควำมรู้และเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ เตรียมพร้อม
ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีคุณภำพพร้อมวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 

4. เพื่อพัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรจัดข้อตกลงในกำร
พัฒนำงำน (PA)
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
1. บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 จ ำนวน 90 คน 
2. สถำนศึกษำ ในสังกัด   จ ำนวน 117 

โรงเรียน
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด  

จ ำนวน 117 โรงเรียน

เชิงคุณภำพ
1. บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ได้เข้ำรับกำรพัฒนำ
เป็นนักจัดกำรมืออำชีพท่ีสำมำรถน ำองค์กรสู่ควำม
เป็นเลิศ รู้จักกำรน ำเสนอทิศทำง และขั้นตอนกำร
ท ำงำนโดยน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มำจัดกำรเรียนรู้
แก้ไขพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ 

2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีผลงำนดีเด่น
ท่ีประสบควำมส ำเร็จเป็นท่ีประจักษ์ตำมเกณฑ์ 
ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ มีผลงำนท่ีได้รับ
รำงวัลในระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(PA)
งบประมำณ

งบประมำณ จ ำนวน   134,700 บำท
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ผลกำรด ำเนินงำน
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร : กำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(Performance Agreement : PA) ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจำกกำร
ประเมินผล พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมอบรมฯ ได้แสดงควำม
คิดเห็นท่ีมีต่อกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมท่ีได้จัดขึ้นในครั้งนี้ โดยสรุปได้ 
ดังนี้ ผลกำรประเมินด้ำนควำมพึงพอใจในกิจกรรม 
ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉล่ีย 3.92 
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร โดยประเด็นควำมพึงพอใจ 
หัวข้อบรรยำยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำร
ประชุมฯ มำกท่ีสุด คิดเป็นค่ำเฉล่ีย 4.11 รองลงมำ 
คือ เนื้อหำสำระในกำรประชุมฯ คิดเป็นค่ำเฉล่ีย 
3.88 และ ระยะเวลำในภำพรวมของกำรประชุม ฯ 
คิดเป็นค่ำเฉล่ีย 3.79

2. ได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำร
พิจำรณำคัดเลือกรำงวัล NARA 2 AWARDS
ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ประชุมครั้งท่ี 1 เพื่อ

พิจำรณำหำเกณฑ์และสร้ำงเครื่องมือกำรคัดเลือก
รำงวัล NARA 2 AWARDS และนัดประชุมครั้งท่ี 2 
เพื่อพิจำรณำกล้ันกรองเกณฑ์กำรประเมิน
ปัญหำอุปสรรค -
ข้อเสนอแนะ -
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โครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถของครูผู้สอน
วิทยำศำสตร์ ผ่ำนกำรเรียนรู้เชิงรุก ( Active 
Learning ) ระดับประถมศึกษำ เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน ในสังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สำระ
วิทยำศำสตร์ ผ่ำนกำรเรียนรู้เชิงรุก( Active 
Learning )       
2.เพื่อสร้ำงเอกสำรประกอบกำรพัฒนำกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนรู้สำระวิทยำศำสตร์ ผ่ำนกำรเรียนรู้
เชิงรุก( Active Learning ) 
3. เพื่อใช้รูปแบบกำรนิเทศจัดกำรเรียนกำรสอน
วิทยำศำสตร์ ผ่ำนกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning ) 
4. เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมจัดกำรเรียนกำรสอน
วิทยำศำสตร์ ผ่ำนกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning ) 
5. เพื่อให้ได้ครูต้นแบบจัดกำรเรียนกำรสอน
วิทยำศำสตร์ ผ่ำนกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning ) 
6. เพื่อจัดท ำส่ือ คลิปวีดีโอ จัดกำรเรียนกำรสอน
วิทยำศำสตร์ ผ่ำนกำรเรียนรู้เชิงรุก ( Active 
Learning ) เผยแพร่ และประชำสมัพันธ์วิธีกำรสอน
ท่ีเป็นแบบอย่ำง
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
1. ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี  จ ำนวน  75 คน
2. ครูสอนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีต้นแบบ  จ ำนวน  30  คน
เชิงคุณภำพ

ครูผู้สอนยุคใหม่มีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ประเทศ

งบประมำณ
งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน  54,800 บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำรของ
ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 75 คน และได้ต้ัง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนในกำรจัดท ำคู่มือในกำร
พัฒนำครูผู้สอนวิทยำศำสำตร์ จัดท ำคู่มือกำร
พัฒนำครูผู้สอนวิทยำศำสตร์จัดกำรเรียนรู้เชิงรุก
และจัดท ำคู่มือกำรอบรม ซึ่งได้จัดอบรมระหว่ำง
วันท่ี  31 กรกฎำคม - 1 สิงหำคม 2565 และได้
ด ำเนินกำรขับเคล่ือนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ส ำหรับครูสอนวิทยำศำสตร์ 
ตำมควำมต้องกำรของครูท่ีประสงค์ในกำรพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้ Active Learning จ ำนวน 75 
คน ส่งผลให้ครูสอนวิทยำศำสตร์สำมำรถเขียนแผน
หน้ำเดียว น ำไปเขียนแผนกำรที่เต็มรูปแบบได้
ถูกต้องตำมข้ันตอน โดยแทรกกิจกรรมกำรสอน 
Active Learning ท่ีให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
และเกิดส่ือ/นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นในกำรแก้ปัญหำ
กับผู้เรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
วิทยำศำสตร์มีควำมก้ำวหน้ำเพิ่มขึ้น มีโรงเรียน
ต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning 
เพิ่มข้ึน มีครูต้นแบบท่ีจัดกำรเรียนรู้ด้ำน
วิทยำศำสตร์เพิ่มขึ้น สำมำรถเป็นแบบอย่ำงในกำร
จัดกำรเรียนรู้
ปัญหำอุปสรรค -
ข้อเสนอแนะ -
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โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับทรำบ
นโยบำยต่ำง ๆ และข้อกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องและควำมคืบหน้ำของกำรจัดกำรศึกษำเพื่อขับเคล่ือนและ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

2.เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำรปฏิบัติงำนและเสริมสร้ำงควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำร
ปฏิบัติงำนและเป็นส่ือกลำงในกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นเพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรศึกษำ รวมท้ังเสริม
สร้ำงกระบวนกำรกำรท ำงำนเป็นทีม 

3.เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้งำนพัฒนำด้ำนวิชำกำรของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ 
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน  117คน

2. ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม  จ ำนวน  14
คน
3. ประธำนศูนย์อ ำเภอ/ประธำนศูนย์เครือข่ำย
สถำนศึกษำ  จ ำนวน  21 คน
4. บุคลำกรใน สพป.นรำธิวำส  เขต 2 จ ำนวน  91
คน

เชิงคุณภำพ 
ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถขับเคล่ือนและ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
งบประมำณ
งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน  147,350 บำท

ได้รับทรำบนโยบำย ควำมคืบหน้ำของกำรจัด
กำรศึกษำ และสำมำรถบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำน
และเป็นส่ือกลำงในกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น
ในกำรปฏิบัติงำน
เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียนในสังกัด สพป.นรำธิวำส เขต 2 ต่อไป 
และมีกำรขับเคล่ือนกำรจัดกำรศึกษำท่ีมี
ประสิทธิภำพ ส่งผลต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-

ผลกำรด ำเนินงำน
สพป.นรำธิวำส เขต 2 ได้มีกำรจัดประชุม

โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย คือ ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในสังกัด สพป.นรำธิวำส เขต 2
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โครงกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ผู้บริหำร
สถำนศึกษำในสังกัด สพป.นรำธิวำส เขต 2  
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ ด้ำนกำรบริหำร
ให้แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบกำรพัฒนำ
ศักยภำพและสมรรถนะมัทัศนคติและพฤติกรรมตำม
บรรทัดฐำนท่ีดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มี
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทัน
สถำนกำรณ์ 

3.เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต 2 / รอง ผอ.สพป.

นรำธิวำสเขต 2 /ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  และผู้บริหำร
สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 117 โรงเรียน

เชิงคุณภำพ
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีกำร

แลกเปล่ียนเรียนรู้ กำรปฏิบัติงำน ในสถำนศึกษำอัน
จ ำน ำไปสู่ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ 

2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถน ำ
ควำมรู้และทักษะท่ีได้จำกกำรพัฒนำไปพัฒนำ
หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยใน
สถำนศึกษำ 

3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถเปิด
โลกทัศน์ให้ผู้บริหำรกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
แนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำง
ผู้บริหำรและพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำง สพป. 
ให้เข้มแข็ง มำกยิ่งขึ้น
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน  692,410 บำท
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ผลกำรด ำเนินงำน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด สพป. 

นรำธิวำส เขต 2 ได้ไปศึกษำดูงำน ณ จังหวัด
เชียงใหม่ ระหว่ำงวันท่ี 4-7 กันยำยน 2565 พบว่ำ
เป็นกำรส่งเสริมคณะผู้บริหำรให้มีควำมสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ท ำให้เห็นข้อแตกต่ำง ส่ิงท่ีดีน ำกลับมำ
พัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำนขององค์กร 
กำรศึกษำดูงำนในครั้งนี้ท ำให้คณะผู้บริหำรทุกคน
เกิดสัมพันธภำพ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เพิ่มทักษะ 
ประสบกำรณ์ ท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์และกำร
เรียนรู้ของผู้อื่นท่ีเป็นมุมมองใหม่ๆ ในกำรช่วย
กระตุ้นให้บุคลำกรเกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้ง
เป็นกำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์แนวคิด หรือ
มุมมอง ร่วมกัน ซึ่งเป็นวิธีกำรเรียนรู้ท่ีท ำให้เห็นถึง
เทคนิค รูปแบบ วิธีกำรปฏิบัติงำน สำมำรถน ำองค์
ควำมรู้ใหม่ ๆ มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อ
กำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ
เพิ่มขึ้น หรือเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำให้เกิดข้ึนด้วยกำร
สร้ำงนวัตกรรมและบริกำร ซึ่งเป้ำหมำยของ
กำรศึกษำดูงำนโดยท่ัวไปก็เพื่อเป็นกำรพัฒนำ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มีเทคนิค วิธีกำร หรือ
แนวทำงแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน และเป็นกำร
เรียนรู้ แนวคิดใหม่ๆ
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-
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โครงกำรกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
เพื่อพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก ของครู
ภำษำไทย สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ นรำธิวำส เขต 2
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนำครูภำษำไทย เรื่อง กำรสร้ำง
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำทักษะกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงรุก 

2. เพื่อนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก
ของครูภำษำไทย
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
ครูภำษำไทย จ ำนวน 117 โรงเรียน

เชิงคุณภำพ
ครูภำษำไทยมีเครือข่ำยกำรแลกเปล่ียน

เรียนรู้กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกรุก (Active 
Learning)
งบประมำณ

งบประมำณจ ำนวน  30,000 บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

1.ครูภำษำไทยท่ีผ่ำนกำรพัฒนำตนเอง มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) 

2. ครูภำษำไทยมีเครือข่ำยกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เรื่องกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกรุก (Active 
Learning)
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-
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โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์ ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษำ
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม และเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมเป้ำหมำย
ของหลักสูตร

2. เพื่อบูรณำกำรกิจกรรมบ้ำนวิทยำศำสตร์
น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษำเข้ำกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน ท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำน 
และตัวชี้วัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง 2560 ) ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

3. เพื่อพัฒนำผู้เรียนระดับประถมศึกษำให้
มีทักษะทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ โดยกำรฝึกสังเกต 
รู้จักคิด ต้ังค ำถำม และค้นหำค ำตอบด้วยตนเอง 
โดยมีครูเป็นผู้อ ำนวยกำรจัดกำรเรียนรู้และจัด
บรรยำกำศ กำรรียนรู้ท่ีเหมำะสม         

4. เพื่อพัฒนำครูผู้สอนระดับประถมศึกษำ
ตอนต้นให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เชิง
ปฏิบัติกำร        (Hands – on) ตำมปรัชญำกำร
เรียนรู้ของโครงกำรได้แก่ กระบวนกำรเรียนรู้
ร่วมกัน ( co-construction) กำรรู้คิด ( Meta-
cogniton ) 

5. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับ
ประถมศึกษำ ในสังกัด

เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ระดับช้ันประถมศึกษำ

ปีท่ี 1 จ ำนวน  20 คน
เชิงคุณภำพ

ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ระดับช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 1 มีทักษะกระบวนกำรสอน
ตำมวัฏจักรกำรสืบเสำะทำงวิทยำศำสตร์ตำม
แนวทำงบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน  76,960 บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

ได้มีกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรบ้ำน
วิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ระดับช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 1 ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 
20 คน เข้ำร่วมอบรมตำมเป้ำหมำย100 % และได้
มีกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกิจกรรมตำมบ้ำน
วิทยำศำสตร์น้อย อย่ำงต่อเนื่อง ท้ัง 20 โรงเรียน
ตำมกลุ่มเป้ำหมำย พบว่ำครูได้น ำกิจกรรมจำกกำร
อบรมไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับนักเรียน
ทุกโรงเรียน ท ำให้ผู้เรียนมีคุณภำพเพิ่มขึ้น
ปัญหำอุปสรรค

1.งบประมำณมำล่ำช้ำ
2. กิจกรรมกำรประเมินด้ำนกำรค้นคว้ำ

อิสระท ำไม่ทันในปีงบประมำณ
ข้อเสนอแนะ

1. ควรจัดสรรงบประมำณมำให้เร็วกว่ำนี้ 
2. ควรมีงบประมำณมำให้เพิ่มในกำร

ประเมินกิจกรรมอิสระ
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โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครูด้วย
กระบวนกำรเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning ) 
แบบ Fundamente AL Training เพื่อขับเคลื่อน
สมรรถนะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์

1. เพื่อขยำยผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก 
( Active Learning ) 

2. เพื่อพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก( 
Active Learning ) แบบ Fundamente AL Training 

3. เพื่อให้ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning ) น ำสู่ช้ันเรียน 

4 เพื่อนิเทศหนุมน ำกำรจัดกำรกำรเรียนรู้เชิงรุก 
( Active Learning ) ให้ครูใช้เทคนิคกำรสอน 
ท่ีหลำกหลำย และสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21

เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ

ครูยุคใหม่มีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ท่ีตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศ ( 
ปริมำณ /คุณภำพ 

เชิงคุณภำพ
ผู้เรียนทุกคนมีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ

มำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตร อยู่ในระดับดี
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน  52,000 บำท
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ผลกำรด ำเนินงำน
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

นรำธิวำส เขต 2 ได้ด ำเนินกำรขับเคล่ือนกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุก  ( Active Learning ) ส ำหรับครูท่ีไม่
ผ่ำนกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning 
ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนรู้ Active 
Learning สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้จัดกำรเรียนรู้ตำม
บริบทของสำระวิชำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้สูงขึ้น
ปัญหำอุปสรรค

1. จำกกำรเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของไวรัสโคโรน่ำ 2019 รุนแรง สถำนศึกษำจัดกำร
สอนแบบ 5 on ได้แก่ On-line, On-site, On-
demean, On-Air และ On-hand ท ำให้เกิดภำวะ
ถดถอยทำงกำรเรียนรู้ โดยเฉพำะ กำรอ่ำนไม่ออก 
เขียนไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

2. ครูต้องใช้เวลำในกำรปรับพื้นฐำนทำงกำร
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนก่อนขึ้นบทเรียนใหม่ท ำให้ต้อง
เสียเวลำในกำรเรัูยนองค์ควำมรู้ใหม่ 
ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีกำรปรับพื้นฐำนก่อนเปิดภำคเรียนใน
กำรอ่นและกำรเขียนให้ผู้เรียนก่อนเปิดภำคเรียน 

2. ควรสนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำครู
เกี่ยวกับควำมเข้ำใจในกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้ 

3. ควรสนับสนุนงบประมำณในกำรนิเทศ 
ติดตำมและให้ควำมรู้แก่ผู้บริหำร ครูในกำรนิเทศ
ภำยใน 

4. ควรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนมำให้ใน
ต้นๆงบประมำณ เพื่อจะได้ด ำเนินกำรและนิเทศ ติ
ตำมอย่ำงท่ัวถึง
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรทำงกำรศึกษำใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีอุดมกำรณ์
วิสัยทัศน์บุคลิกภำพ ควำมเป็นผู้น ำและพฤติกรรม
เหมำะสมต่อกำรเป็นรักษำกำรในต ำแหน่งผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

2. เพื่อผู้บริหำรทำงกำรศึกษำได้วิเครำะห์และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ กำรปฏิบัติงำน ในสถำนศึกษำ
อันน ำไปสู่ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำร
พัฒนำสถำนศึกษำ 

3.ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำสำมำรถน ำควำมรู้และ
ทักษะท่ีได้จำกกำรพัฒนำไปพัฒนำหลักสูตรและ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในสถำนศึกษำ 

4. เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้ผู้บริหำรทำงกำรศึกษำ
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ
สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงผู้บริหำรและพัฒนำควำม
ร่วมมือระหว่ำง สพป. ให้เข้มแข็ง มำกยิ่งข้ึน 

5.เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้บริหำรทำงกำรศึกษำ
เครือข่ำยได้แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นร่วมกันระหว่ำง 
สพป. รวมทั้งแลกเปล่ียนเรียนรู้ Best Practice ของ
แต่ละ สพป.
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ

1. ผู้บริหำรทำงกำรศึกษำ และข้ำรำชกำรครูท่ี
ได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง รักษำกำรใน
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำมี
แนวคิด วิธีกำร ท่ีน ำมำปรับปรุงวิธีกำรปฏิบัติงำน
ให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้นได้อย่ำงมีคุณภำพ 

2. ผู้บริหำรทำงกำรศึกษำและข้ำรำชกำรครูท่ี
ได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง รักษำกำรใน
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ

เชิงคุณภำพ
1.ผู้บริหำรทำงกำรศึกษำและข้ำรำชกำร

ครู ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง รักษำกำรใน
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มีอุดมกำรณ์
วิสัยทัศน์บุคลิกภำพ ควำมเป็นผู้น ำและพฤติกรรม
เหมำะสมต่อกำรเป็นรักษำกำรในต ำแหน่งผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

2.ผู้บริหำรทำงกำรศึกษำและข้ำรำชกำร
ครู ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งรักษำกำรใน
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มีกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้ กำรปฏิบัติงำน ในสถำนศึกษำอันน ำไปสู่
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
สำมำรถน ำควำมรู้และทักษะท่ีได้จำกกำรพัฒนำไป
พัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยใน
สถำนศึกษำ

3.สำมำรถเปิดโลกทัศน์ให้ผู้บริหำร
ทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจแนวทำงกำร
พัฒนำกำรศึกษำสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงผู้บริหำรและ
พัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำง สพป. ให้เข้มแข็ง มำก
ยิ่งขึ้น
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน  70,750 บำท
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ผลกำรด ำเนินงำน
1. อบรมข้ำรำชกำรครูท่ีได้รับแต่งต้ังให้ด ำรง

ต ำแหน่งรักษำกำรผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ท ำให้
ผู้บริหำรทำงกำรศึกษำและข้ำรำชกำรครูท่ีได้รับกำร
แต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง รักษำกำรในต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มีอุดมกำรณ์วิสัยทัศน์
บุคลิกภำพ ควำมเป็นผู้น ำและพฤติกรรมเหมำะสมต่อ
กำรเป็นรักษำกำร
ในต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถแลกเปล่ียน
เรียนรู้ กำรปฏิบัติงำน ในสถำนศึกษำอันน ำไปสู่
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
และสำมำรถน ำควำมรู้และทักษะท่ีได้จำกกำรพัฒนำ
ไปพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำยในสถำนศึกษำ 

2. ศึกษำดูงำน ณ สพป. บึงกำฬ/สพป. 
อุดรธำนี ระหว่ำงวันท่ี 9 – 14 พฤศจิกำยน 2564 
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำในทุกกลุ่มงำน โดยต้อง
อำศัยเทคโนโลยีเข้ำมำ เกี่ยวข้องจึงสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกี่ยวเนื่องจำก
กำรศึกษำดูงำนในครั้งนี้เป็นกำรต่อยอดงำนกำร
พัฒนำเครือข่ำยคุณภำพ กำรศึกษำดูงำนเป็นกิจกรรม
หนึ่งท่ีช่วยให้ผู้บริหำรทำง
กำรศึกษำเกิดสัมพันธภำพ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เพิ่ม
ทักษะ ประสบกำรณ์ ท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์และ
กำรเรียนรู้ของผู้อื่นท่ีเป็นมุมมองใหม่ๆ ในกำรช่วย
กระตุ้นให้บุคลำกรเกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งเป็น
กำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์แนวคิด หรือมุมมอง 
ร่วมกัน
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ซึ่งเป็นวิธีกำรเรียนรู้ท่ีท ำให้เห็นถึงเทคนิค รูปแบบ 
วิธีกำรปฏิบัติงำน สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ มำ
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อกำรพัฒนำผลกำร
ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น หรือเป็นกำร
สร้ำง คุณค่ำให้เกิดข้ึนด้วยกำรสร้ำงนวัตกรรมและ
บริกำร 
ซึ่งเป้ำหมำยของกำรศึกษำดูงำนโดยท่ัวไปก็เพื่อเป็น
กำรพัฒนำผู้บริหำรทำงกำรศึกษำ ให้มีเทคนิค 
วิธีกำร หรือแนวทำงแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน 
และเป็นกำรเรียนรู้ แนวคิดใหม่ๆ



กลยุทธ์ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาภาคบังคบั

โครงกำรกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยเพื่อ
ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงบุคคล 
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูปฐมวัยใน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีควำมเข้ำใจหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 สำมำรถจัดประสบกำรณ์
ส ำหรับเด็กปฐมวัยสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำได้
อย่ำงสมบูรณ์ 

2.เพื่อให้ครูปฐมวัยมีหลักกำรประเมิน
พัฒนำกำรเด็กปฐมวัยตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
ปฐมวัยในระดับ สพป.นรำธิวำส เขต 2
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
ครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัด  จ ำนวน  117  โรงเรียน

เชิงคุณภำพ
เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนำกำรท่ีดีท้ัง 4 ด้ำน และมี
ควำมพร้อมเรียนในระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1
งบประมำณงบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน  
18,570 บำท

ผลกำรด ำเนินงำน
1. ครู ผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนและครู

ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรประเมินพัฒนำกำรท้ัง 4 ด้ำน ท ำให้นักเรียน
ระดับช้ันปฐมวัยมีควำมพร้อมในกำรเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 1 และเป็นฐำนของกำรเรียนใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้นจนท ำให้นักเรียนมีควำมพร้อมใน
กำรสอบ PISA

2.ครูปฐมวัยมีกำรจัดกิจกรรมท่ี ส่ง เสริม
พัฒนำกำรเด็กในระดับช้ันอนุบำล 1-3 ทุกคน ได้
อย่ำงมีคุณภำพจนส่งผลให้เด็กปฐมวัยทุกคนท่ีอยู่
ในโรงเรียน ท้ัง 117 โรงเรียน จ ำนวน 5,793 คน
มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรอยู่ ในระดับดี ทุก
พัฒนำกำร และมีควำมพร้อมท่ีจะเรียนในระดับ
สูงขึ้น รวมท้ังเป็นกำรวำงรำกฐำนเพื่อส่งเสริมให้เด็ก
มีควำมพร้อมในกำรสอบ PISA
ปัญหำอุปสรรค -
ข้อเสนอแนะ -
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โครงกำรพัฒนำงำนกำรดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน
วัตถุประสงค์

1 เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ผู้บริหำร
สถำนศึกษำและครูในสังกัด ในกำรขับเคล่ือนระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2 เพื่อพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน กำรพัฒนำทักษะชีวิต กำรคุ้มครอง รวมไป
ถึงควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
1. สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 117 

โรงเรียน
2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู ในสังกัด 

จ ำนวน 117 โรงเรียน
เชิงคุณภำพ

1. สถำนศึกษำพัฒนำและส่งเสริม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีควำมพร้อม
สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบท่ีมี
ผลกระทบต่อควำมมั่นคง 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 และเครือข่ำย
สำมำรถด ำเนินงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
กำรคุ้มครองนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
งบประมำณ
งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน  25,000 บำท

ผลกำรด ำเนินงำน
1. กิจกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริม

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ลงพื้นท่ีติดตำม
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีหลุดจำกระบบกำรศึกษำ 
พำน้องกลับห้องเรียน) สพป.นรำธิวำส เขต 2 
ร่วมกับโรงเรียน และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องลง
เย่ียมบ้ำนนักเรียน 

2. กิจกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ประชุมช้ีแจงกำร
ด ำเนินงำนควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ) 
สพป.นรำธิวำส เขต 2 จัดประชุมช้ีแจงกำร
ด ำเนินงำนควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ โดย
มีผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและครู จ ำนวน 117 
คน

3. กิจกรรมคัดเลือกสถำนศึกษำเพื่อ
รับรำงวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครู
ต้นแบบทักษะชีวิต สพป.นรำธิวำส เขต 2 ได้
ด ำเนินกำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัล
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตำมประเภทต่ำง
เพื่อส่งผลงำนท่ีได้รับรำงวัลยอดเยี่ยมล ำดับท่ี 1 
ส่งต่อไปคัดเลือกระบดับภำคต่อไป
ปัญหำอุปสรรค

สถำนกำรณ์โควิด ท ำให้กำรท ำงำน
เป็นไปด้วยควำมล ำบำก
ข้อเสนอแนะ

-
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โครงกำรส่งเสริมกำรรับนักเรียนโรงเรียนประชำรัฐ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ปีกำรศึกษำ 2565
วัตถุประสงค์

1. เพื่อด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกนักเรียน 
พร้อมท้ังกำรประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้กำรด ำเนิน
โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

2. เพื่อลดควำมเหล่ือมล้ ำให้นักเรียนประจ ำ 
จำกครอบครัวผู้มีรำยได้น้อยท่ีถูกทอดท้ิงไม่มีผู้
อุปกำระและได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่
สงบ ได้เข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึง 

3. เพื่อสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้นักเรียน
ประจ ำได้เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ และได้เรียนรู้กำร
อยู่ร่วมกัน 

4. เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบติดตำม 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
โรงเรียนประชำรัฐจังหวัดชำยแดน

ภำคใต้ในสังกัด จ ำนวน 4 โรงเรียน

เชิงคุณภำพ
ส ำ นั ก ง ำ น เ ข ต พื้ น ท่ี ก ำ ร ศึ ก ษ ำ

ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2มี ข้อมูลจ ำนวน
นักเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2565 ท่ีผ่ำนกำรรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ
คัดเลือก มอบตัว ตำมแนวทำงท่ีก ำหนด สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส
เขต 2
งบประมำณงบประมำณ จ ำนวน   50,000 บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

1.ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 มีจ ำนวนนักเรียนท่ีผ่ำนคุณสมบัติ
เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ปีกำรศึกษำ 2565 ท้ัง 4 โรง จ ำนวน 216 
คน

2.สำมำรถลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
ให้กับนักเรียนท่ีครอบครัวผู้มีรำยได้น้อย ผู้ท่ีถูก
ทอดท้ิงไม่มีผู้อุปกำระและผู้ได้รับผลกระทบจำก
เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ ไ ด้ เข้ำรับบริกำรทำง
กำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึง
ปัญหำอุปสรรค

โรงเรียนด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ท่ีจัดสรรให้ล่ำช้ำ
ข้อเสนอแนะ

บำงโรงเรียนมีนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำร
จ ำนวนมำก ควรมีกำรเพิ่มบุคลำกรในกำรดูแล
นักเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำร
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โครงกำรส่งเสริมประสบกำรณ์อำชีพของนักเรียน
ในโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ปีงบประมำณ 2565
วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมทักษะทำงด้ำนอำชีพให้กับ
นักเรียนในโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้

2. เพื่อให้นักเรียนในโครงกำรโรงเรียนประชำ
รัฐจังหวัดชำยแดนภำคใต้ มีรำยได้ระหว่ำงเรียน เชิงคุณภำพ

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 มีนักเรียนท่ีเข้ำร่วม
โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 จ ำนวน 
409 คน
งบประมำณ
งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน    207,500 บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

นักเรียนในโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้มีทักษะด้ำนอำชีพและมีรำยได้
ระหว่ำงเรียน ตำมสภำพแวดล้อมและบริบทของ
พื้นท่ี ท ำให้คุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน
ปัญหำอุปสรรค

เนื่องจำกนักเรียนในโครงกำรมีจ ำนวน
นักเรียนแต่ละช่วงช้ันไม่เท่ำกันบำงกิจกรรมท่ีท ำกำร
ส่งเสริมประสบติกำรณ์อำชีพอำจจะมีควำมยุ่งยำก
ล ำบำก
ข้อเสนอแนะ

โรงเรียนควรส่งเสริมกิจกรรมประสบกำรณ์
อำชีพนักเรียน ให้เหมำะสมกับนักเรียนแต่ละช่วงวัย

เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ

1. โรงเรียนประชำรัฐจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ในสังกัด จ ำนวน 4 โรงเรียน 

2. คณะกรรมกำรบริหำรงำนโครงกำร
โรงเรียนประชำรัฐจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2565 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
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โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรและกำรประกวด
แข่งขันทักษะภำษำไทยโรงเรียนในโครงกำร
พัฒนำเด็กและเยำวชนในถ่ินทุรกันดำรตำม
พระรำชด ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำกรม
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรีประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 (ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน
ได้แสดงออกด้ำนวิชำกำร ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำร
แสดงออกและส่ิงประดิษฐ์ 

2. เพื่อพัฒนำศักยภำพกำรจัดกระบวนกำร
เรียนกำรสอนของครูและนักเรียน 

3. เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง นักเรียน 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกับชุมชน 
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
คณะครู นักเรียน ในสถำนศึกษำในโครงกำรตำม

พระรำชด ำริ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2

เชิงคุณภำพ
1. ครูมีทักษะควำมสำมำรถในด้ำน

กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีมีประสิทธิภำพ 
2. นักเรียนได้แสดงออกซึ่ง

ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน    
18,000 บำท

3. นักเรียนเข้ำร่วมกำรประกวดแข่งขัน
ระดับประเทศ จ ำนวน 3 กิจกรรม 

4. ครูในโรงเรียนในโครงกำรตำม
พระรำชด ำริ ส่งผลงำนแนวปฏิบัติรำยด้ำนและ
กิจกรรมสถำนศึกษำดีเด่น เข้ำร่วมกำรประกวด
แข่งขันระดับประเทศ
ปัญหำอุปสรรค

เป็นปีแรกของกำรใช้ระบบในกำร
ด ำเนินงำน จึงท ำให้เกิดปัญหำและอุปสรรคในกำร
ท ำงำน เนื่องจำกโปรแกรมยังไม่สมบูรณ์
ข้อเสนอแนะ

ควรมีปรับปรุงระบบให้แน่นอนชัดเจน 
รวมทั้งกำรตอบค ำถำมของส่วนกลำงล่ำช้ำ

ผลกำรด ำเนินงำน
1. สถำนศึกษำ ครู นักเรียนเข้ำร่วมประกวด

แข่งขัน ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ จ ำนวน 2 
โรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชด ำริ โดยเข้ำร่วม
ประกวดแข่งขันใน 3 กิจกรรม 

2. นักเรียนเขู้ำร่วมประกวดแข่งขันระดับ
ภำคใต้ จ ำนวน 14 กิจกรรม 
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โครงกำรป้องกันและลดปัญหำกำรตกหล่นและ
ออกกลำงคัน ของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน “พำน้องกลับมำเรียน”
วัตถุประสงค์

1. เพื่อติดตำมค้นเด็กตกหล่นและเด็กออก
กลำงคัน ให้กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ และได้รับ
กำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 

2.เพื่ อ ส่ง เสริมให้ เ ด็ก ท่ีก ลับเข้ำ สู่ระบบ
กำรศึกษำ ได้รับกำรศึกษำอย่ำงน้อยจนจบกำรศึกษำ
ภำคบังคับ และหรือได้ศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

3. เพื่อป้องกันเด็กท่ีอยู่ในระบบกำรศึกษำ
หลุดออกจำกระบบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน โดยส่งเสริม
กำรใช้ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท่ีเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภำพ
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
1. เด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันใน

ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ได้รับกำรติดตำมค้นหำ
และกลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำและไม่ออกจำกระบบ
กำรศึกษำซ้ ำอีก 

2. นักเรียนท่ีออกจำกระบบกำรศึกษำ
และเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จ ำนวน 19 คน

เชิงคุณภำพ
เด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันในระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพโดยบูรณำ
กำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนและภำคีเครือข่ำยท่ี
เกี่ยวข้องในกำรดูแล ช่วยเหลือ และส่งต่อ

งบประมำณ
งบประมำณ จ ำนวน    9,500 บำท

ผลกำรด ำเนินงำน
เด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันในระดับ

กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ได้รับ
กำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพโดยบูรณำกำรควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำนและภำคีเครือข่ำยท่ีเกี่ยวข้องในกำร
ดูแล ช่วยเหลือ และส่งต่อ
ปัญหำอุปสรรค

เนื่องจำกเป้ำหมำยหลักของโครงกำรคือ
ต้องกำรน ำเด็กในระบบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนให้เข้ำ
สู่ระบบกำรศึกษำแต่นักเรียนส่วนมำกเข้ำเรียนใน
สถำบันปอเนำะ
ข้อเสนอแนะ

ควรมีกำรสร้ำงกำรรับรู้ให้นักเรียนเข้ำเรียน
จนจบกำรศึกษำภำคบังคับให้มำกขึ้น
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โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
เรียนรวม
วัตถุประสงค์

1.เพื่อจัดท ำแนวทำงกำรวัด ประเมินผล
กำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษ 

2.เพื่อนิเทศ ติดตำมกำรน ำแนวทำงกำร
วัด ประเมินผลกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กท่ีมีควำม
ต้องกำรพิเศษ ไปใช้
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
1. โรงเรียนจัดกำรเรียนรวม 80 โรง 

มีแนวทำงกำรวัดและประเมินผลเด็กพิกำร(เด็กท่ี
มีควำมต้องกำรพิเศษ) 

2. โรงเรียนจัดกำรเรียนรวมจ ำนวน 
80 โรงเรียน ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดท ำ
และกำรน ำแนวทำงกำรวัดและประเมินผลเด็ก
พิกำร(เด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษ)

เชิงคุณภำพ
1. โรงเรียนท่ีจัดกำรเรียนรวมมีแนว

ทำงกำรวัด ประเมินผลกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กท่ีมี
ควำมต้องกำรพิเศษ

2. นักเรียนท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษ 
ได้รับกำรวัด ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ บน
พื้นฐำนท่ีสอดคล้องและตอบสนองกับควำม
ต้องกำรจ ำเป็นพิเศษทำงกำรศึกษำของนักเรียน 
โดยใช้แผนกำรจัด กำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) 
เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินกำร

งบประมำณ
งบประมำณ จ ำนวน    17,250 บำท

ผลกำรด ำเนินงำน
1.ผู้เข้ำร่วมประชุม เป็นคณะท ำงำน จำก

โรงเรียนต้นแบบกำรเรียนรวม จ ำนวน 5 โรงเรียน 
และโรงเรียนเรียนรวมทั่วไปท่ีมีผลงำนด้ำนกำรจัดกำร
เรียนรวม จ ำนวน 5 โรงเรียน จำก 5 อ ำเภอ ซึ่งเป็น
เขตบริกำรทำงกำรศึกษำของ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 จ ำนวน
ท้ังส้ิน 20 คน และทีมงำนจำกส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำร 
ศึกษำ จ ำนวน 5คน รวมผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 
25 คน 

2..ผลจำกกำรจัดท ำแนวทำงกำรวัด 
ประเมินผลส ำหรับเด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษ 
เพื่อใช้ในโรงเรียนจัดกำรเรียนรวม จ ำนวน 80 
โรงเรียน ท่ีด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรวม สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส 
เขต 2 สำมำรถวัด ประเมินผลเด็กท่ีมีควำมต้องกำร
พิเศษไปในทำงเดียวกัน มำตรฐำนเดียวกัน
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ปัญหำอุปสรรค
เนื่องจำกเป้ำหมำยหลักของโครงกำรคือตู่องกำรน ำเด็กในระบบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนให้เข้ำสู่ระบบ

กำรศึกษำแต่นักเรียนส่วนมำกเข้ำเรียนในสถำบันปอเนำะ
ข้อเสนอแนะ

ควรมีกำรสร้ำงกำรรับรู้ให้นักเรียนเข้ำเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับให้มำกขึ้น
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กลยุทธ์ท่ี 5 การจดัการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวติทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

โครงกำรกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้เพศ
วิถีศึกษำและทักษะชีวิต 
วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดท ำฐำนข้อมูลครูท่ีผ่ำนกำรพัฒนำ
ครูเพศวิถีศึกษำแบบออนไลน์ภำยในปีงบประมำณ 
2564-2565 

2.เพื่อด ำเนินกำรตรวจและประเมินแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต 3) เพื่อ
นิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำร
เรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตสอนในกำรจัด
กิจกรรมแบบ Active Learning
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
ข้ำรำชกำรครูท่ีสอนสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ
ในสังกัด  จ ำนวน  117 โรงเรียน

เชิงคุณภำพ
1)ส ำนักงำนเขตพื้น ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2มีฐำนข้อมูลครูท่ีผ่ำนกำรอบรม
โปรแกรมพัฒนำครูเพศวิถีศึกษำ 
2) ครูท่ีลงทะเบียนเข้ำรับกำรอบรมโปรแกรม
พัฒนำครูเพศวิถีศึกษำเรียนจบหลักสูตรและส่ง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำผ่ำนระบบ
ออนไลน์ 
3) ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
สำมำรถจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active 
Learning และน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ได้
งบประมำณ
งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน   5,000 บำท

ผลกำรด ำเนินงำน
มี ก ำ ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ ค ว ำ ม รู้ แ ล ะ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ หลักสูตรเพศวิถีศึกษำ ออนไลน์ 
และกำรน ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ จำกสพฐ. ลงสู่
ห้องเรียน แก่ครู จ ำนวน 117 โรงเรียน โรงเรียน
ละ 1 คน ท ำให้ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษำ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดท ำแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบ Active Learning และน ำไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนได้  กำรนิเทศ ติดตำมทำง
ช่องทำง Line กลุ่ม สพป.นรำธิวำส เขต 2 และ
ตรวจแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผ่ำนระบบ
ออนไลน์

ปัญหำอุปสรรค
-

ข้อเสนอแนะ
-
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โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรม
มำภิบำลในสถำนศึกษำ (กิจกรรมกำรบูรณำกำร
ระบบกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565
วัตถุประสงค์

1เพื่อให้บุคลำกรภำยใน สพป.นรำธิวำส เขต 
2 ตระหนักรู้ เข้ำใจและมีองค์ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ของวัฒนธรรมองค์กำรสุจริต

2เพื่อเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในเชิง
สัญลักษณ์ผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ ในด้ำนกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต

3เพื่อให้บุคลำกรภำยใน สพป.นรำธิวำส เขต 
2 สำมำรถประพฤติปฏิบัติตนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ทุกรูปแบบ 

4 เพื่อวิเครำะห์ ตัวช้ีวัดเอกสำรกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ             
สพป.นรำธิวำส เขต 2
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
1.บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 จ ำนวน 90 คน

เชิงคุณภำพ
1. บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 เกิด
ควำมตระหนักรู้ ในกำรป้องกันกำรทุจริต 
มีค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริต มีจิตส ำนึกสำธำรณะ 
และสำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

2. บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 
ตระหนักรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม สำมำรถ
น ำควำมรู้ ท่ีได้ไปประยุกต๋ใช้ในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ี 

3.ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ปร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำน ร ำ ธิ ว ำ ส  เ ข ต  2แ ละ มี
ภำพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสำธำรณชนเกิด
ควำมเช่ือมั่นในกระบวนกำรท ำงำน ด้ำนกำร
ป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต
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งบประมำณ
งบประมำณจ ำนวน   190,000 บำท

ผลกำรด ำเนินงำน
1.บุคลำก ร ใน  สพป .นร ำธิ ว ำส  เขต  2

ได้ตระหนักถึงกำรมีคุณธรรม จริยธรรมและกำร
ป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตให้มีควำมโปร่งใส
ตระหนักรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม สำมำรถน ำควำมรู้
ท่ีได้ไปประยุกต๋ใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีได้

2. กำรจัดประกวดแข่งขัน กิจกรรมบริษัท
สร้ำงกำรดี ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดีของผู้บริหำร
สถำนศึกษำและครูเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต กิจกรรม
ภำพยนตร์ ส้ัน ต่อต้ำนกำรทุจริต และกิจกรรม
นวัตกรรมกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริต เพื่อต่อยอด
แข่งขันในระดับภำค และระดับประเทศ ส่งผลให้มี
กำรกระตุ้นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในระดับสถำนศึกษำ 

3. กำรจัดประชุมช้ีแจงครูวิชำกำรเกี่ยวกับ
กำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตไปใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรน ำ
หลักสูตรต้ำนทุจริตไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ตำมแนวทำง 6 แนวทำงท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน ส่งผลให้สถำนศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำจ 
สำมำรถน ำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนสอนหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำไปสู่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้

4.ส ำนักงำนเขตพื้น ท่ีกำร ศึกษำ ด ำ เนิน
กำร นิเทศ ติดตำม กำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
ไปใช้ในช้ันเรียน
ปัญหำอุปสรรค

งบประมำณส ำหรับกำรนิเทศ ติดตำม มีกำร
จัดสรรงบประมำณมำล่ำช้ำ ส่งผลให้ไม่ได้ใช้
งบประมำณในส่วนของกำรนิเทศและติดตำม
ข้อเสนอแนะ

-
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โครงกำรส่งเสริมกำรสอนพระพุทธศำสนำใน
โรงเรียนของรัฐ
วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียน
ด ำ เนินงำนส่ง เสริ มกำรจัดกำร เรียนกำรสอน
พระพุทธศำสนำ และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับผู้เรียน

2.2 เพื่อนิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมด้ำน
พระพุทธศำสนำ
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
1. จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียน จ ำนวน 25 

โรงเรียนท่ีส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
พระพุทธศำสนำ และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับผู้เรียน

2. โรงเรียนในกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 25 
โรงเรียน ได้รับกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมจำกส ำนักง
ทำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

เชิงคุณภำพ
1. นักเรียน มีคุณธรรม คุณธรรม เป็นลูก

ท่ีดีของพ่อแม่ และเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม
2. ครู ผู้สอนพระพุทธศำสนำสำมำรถ

จัดกำรเรียนรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมด้ำนพระพุทธ 
ศำสนำได้มีประสิทธิภำพ

งบประมำณ
งบประมำณจ ำนวน   503,000 บำท

ผลกำรด ำเนินงำน
1..นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ  90มี คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรม 
2..ครูผู้สอนพระพุทธศำสนำ ร้อยละ 95 มี

ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม
แนวพระพุทธศำสนำและกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนได้อย่ำงมี
คุณภำพ 

3.เบิกจ่ำยงบประมำณโครงกำรได้ 100 % 
ตำมแผน
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-
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โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่วัยเกษียณ
ให้มีควำมสุขและม่ันคง ประจ ำปีงบ
ประมำณ พ.ศ. 2565
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร มีควำมพร้อมท่ีจะ
ก้ำวสู่ วัยเกษียณอย่ำงมีควำมสุขและเกิดควำม
มั่นคง ท้ังด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ 

2. เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร มีควำมรู้ในด้ำน
สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ 

3. เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร มีโอกำส
แลกเปล่ียนควำมคิด ประสบกำรณ์ตลอดจนเกิด
สัมพันธภำพท่ีดี
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ท่ีเกษียณอำยุ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
จ ำนวน 62 คน

เชิงคุณภำพ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ท่ีเกษียณอำยุ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 
80 ขึ้นไป มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในสิทธิประโยชน์
ของตนเองด้ำนต่ำง ๆ มีควำมพร้อมท่ีจะก้ำวสู่วัย
เกษียณและพร้อมส ำหรับกำรใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี 
21 อย่ำงมีควำมสุข

งบประมำณ
งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน   95,100 บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สังกัด สพป.นรำธิวำส เขต 2 ท่ีเกษียณอำยุรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 62 คน 
เข้ำร่วมโครงกำรทุกคนและมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในสิทธิ
ประโยชน์ของตนเองด้ำนต่ำง ๆ มีควำมพร้อมท่ีจะก้ำว
สู่วัยเกษียณและพร้อมส ำหรับกำรใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี 
21 อย่ำงมีควำมสุข
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-
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โครงกำรอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน 
Science Technology Innovation (STI)
วัตถุประสงค์

1. นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ
เกิดทักษะพื้นฐำนทำงด้ำนอัจฉริยะเกษตร
ประณีต ท่ีบูรณำกำร วิทยำศำสตร์ วิทยำกำร
ค ำนวณ และเทคโนโลยี เข้ำกับกระบวนกำร
สัมมำชีพทำงเกษตรกรรม และกำรเป็น 
ผู้ประกอบกำร 

2. นักเรียนสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อภำคกำรเกษตร 

3. ส่งเสริมให้เกิดกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้และต่อยอดองค์ควำมรู้ทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และ
วิทยำกำรค ำนวณ บนพื้นฐำนของอัจฉริยะ
เกษตรประณีตไปสู่ครอบครัว ชุมชน และกำร
ประกอบอำชีพในอนำคต
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
1. โรงเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 

จ ำนวน 3 โรงเรียน 
2. ครูผู้สอนแกนน ำของโรงเรียนท่ี

เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 3 โรงเรียน 
3. นักเรียนในโรงเรียนท่ีเข้ำร่วม

โครงกำร จ ำนวน 3 โรงเรียน
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เชิงคุณภำพ
1. โรงเรียนได้ต้นแบบโครงสร้ำง

รำยวิชำท่ีสำมำรถบูรณำกำรจดกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และ
วิทยำกำรค ำนวณ กับกำรท ำอัจฉริยะวิถีเกษตร
ประณีตในโรงเรียน 

2. ครูได้รับกำรพัฒนำศักยภำพให้
สำมำรถจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยี และวิทยำกำรค ำนวณ กับกำรท ำ
อัจฉริยะวิถีเกษตรประณีตในโรงเรียน ร้อยละ 80 

3. นักเรียนได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำศำสต์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และวิทยำกำร
ค ำนวณ มำสร้ำงนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อภำค
กำรเกษตร บนพื้นฐำนของกำรท ำอัจฉริยะวิถี
เกษตรประณีตไปสู่ครอบครัวชุมชน และกำร
ประกอบอำชีพ ร้อยละ 80 

4. ผลตอบแทนจำกกำรท ำอัจฉริยะวิถี
เกษตรประณีตมีมูลค่ำสูงขึ้นเมื่อเทียบกับต้นทุน
กำรผลิต
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน   30,000
บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส  เขต 2 ได้จัดสรรงบประมำณให้กับ
โรงเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 3 โรงเรียนเพื่อ
ด ำเนินโครงกำร
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-
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กลยุทธ์ท่ี 6 การพฒันาระบบบริหารจดัการเสริมสร้างการมส่ีวนร่วมและ
ใช้เทคโนโลยใีนการบริหารจดัการศึกษา

โครงกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพมีควำม
โปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกำรประเมินส่วนรำชกำร
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร และผู้รับผิดชอบกำรรำยผลกำรติดตำม
ประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ระดับส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำและกำร
รำยงำนผล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

2. เพื่อให้รำยงำนตัวชี้วัดตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร และกำร
รำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำรและจัด
กำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
อย่ำงเป็นระบบและด ำเนินกำรได้ตำมรอบระยะเวลำท่ี
ก ำหนด 

3. เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและอยู่ในระดับท่ีน่ำพึงพอใจ
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
1. ผู้รับผิดชอบกำรจัดท ำกำรประเมินส่วน

รำชกำรและผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ี  จ ำนวน  30 คน

2. ผอ.สพป./ รอง ผอ.สพป./ ผอ.กลุ่ม  จ ำนวน  
14 คน

เชิงคุณภาพ
1. ผู้รับผิดชอบจัดท ำกำรประเมิน

สว่นรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัตริำชกำร และ
ผู้รับผิดชอบกำรรำยผลกำรติดตำมประเมินผล
กำรบรหิำรและจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ ระดับส ำนักงำน
เขตพืน้ที่กำรศึกษำ มีควำมรูค้วำมเข้ำใจในกำร
จัดท ำและกำรรำยงำนผล ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2565

2. กำรรำยงำนตัวชี้วัดตำม
มำตรกำรปรับปรุงประสทิธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร และกำรรำยงำนกำรติดตำม
ประเมินผลกำรบรหิำรและจัดกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำอย่ำง
เป็นระบบและด ำเนินกำรได้ตำมรอบระยะเวลำ
ที่ก ำหนด เป็นไปอย่ำงมีประสทิธิภำพและอยู่
ในระดับที่น่ำพอใจ
งบประมาณ
งบประมำณจ ำนวน   22,500 บำท
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ผลกำรด ำเนินงำน
1 .  บุ ค ล ำ ก ร ส ำ นั ก ง ำ น เ ข ต พื้ น ท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรรำยงำนตัวช้ีวัด 
มีกำรวำงแผนและด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพื่ อ ให้ ไ ด้ข้อมูล ท่ีครบถ้วน  สมบูรณ์ และ
รำยงำนข้อมูลให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำท่ี
ก ำหนด

2. ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำได้จัดท ำแบบ
ประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร และรำยผล
กำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำรและจัด
กำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบและด ำเนินกำรได้ตำม
รอบระยะ เวลำ ท่ีก ำหนด เ ป็น ไปอย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพและอยู่ในระดับท่ีน่ำพอใจ

ปัญหำอุปสรรค
-

ข้อเสนอแนะ
-
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โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนำระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ และรำยงำนผล
ก ำ ร พั ฒ น ำ ร ะ บ บ ก ำ ร ติ ด ต ำม  ต ร ว จสอ บ 
ประ เมินผลและนิ เทศกำรศึกษำ โดยอำศัย
เครือข่ำยกำรนิเทศท่ีเน้นกำรปฏิบัติงำนท่ีเหมำะสม
สอดคล้อง กับควำมต้องกำรของครูและบริบทของ
สถำนศึกษำ

2. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
ทุกระดับของส ำนัก งำน เขตพื้ น ท่ีกำร ศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
และยกระดับคุณภำพผู้เรียน
เป้ำหมำ

เชิงปริมำณ
คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.และ 

เครือข่ำยอ ำเภอ  5 อ ำเภอ
เชิงคุณภำพ

ส ำ นั ก ง ำน เข ตพื้ น ท่ี ก ำ ร ศึก ษ ำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2มีแนวทำงและ
เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ในระดับส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ท่ีสอดคล้องและเหมำะสมกับ
บริบทของพื้นท่ีเพื่อเสนอและเผยแพร่แก่หน่วยงำน
ท่ีเกี่ยวข้อง
งบประมำณ

งบประมำณ จ ำนวน  67,870 บำท

ผลกำรด ำเนินงำน
ได้ด ำเนินกิจกรรมกำรประชุม

คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. และอนุกรรมกำร ทุก
ระดับ จัดประชุมสัมมนำช้ีแจงแนวทำงกำร
ด ำเนินกำร สร้ำงกำรรับรู้ เพื่อพัฒนำศักยภำพให้
คณะกรรมกำรทุกระดับ ณ ห้องประชุมรวงผ้ึง 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 และในกำรประชุมผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำในสังกัด ในครำวกำรประชุม รวมถึงมี
กำรประชุมในระดับเครือข่ำยอ ำเภอ 5 อ ำเภอ 
และเครือข่ำย 16 เครือข่ำย กิจกรรม ติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ตำม
แผนท่ีเกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ โดย
คณะกรรมกำร (ก.ต.ป.น.) คณะอนุกรรมกำร
(ก.ต.ป.น.) และ คณะศึกษำนิเทศก์ ตำมแผนกำร

ติดตำม ฯ แผนพัฒนำกำรนิเทศกำรศึกษำ และ
งำนตำมนโยบำยท่ีเกี่ยวข้อง
ปัญหำอุปสรรค -
ข้อเสนอแนะ -
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โครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สพป.นธ.2
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนำเครื่องมือนิเทศกำรศึกษำ 
2. เพื่อด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรนิเทศ 
3. เพื่อนิเทศก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำน

โครงกำรตำมนโยบำยของ สพฐ.และสพป.นธ. 2
4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำให้

ผู้บริหำร ครูผู้สอน มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
บริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่
ระบำดของเช้ือโรคไวรัสโคโรน่ำ 2019 ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

5. เพื่อสรุปผลกำรนิเทศ ตำมเครื่องมือนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
โรงเรียนในสังกัด  จ ำนวน  117  โรงเรียน

เชิงคุณภำพ
1. มีเครื่องมือนิเทศติดตำมคุณภำพกำรศึกษำท่ี

มีคุณภำพ
2. โรงเรียนได้รับกำรนิเทศ ติดตำมเพื่อพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ 
3. โรงเรียนมีรูปแบบกำรนิเทศภำยใน

สถำนศึกษำ

งบประมำณ
งบประมำณจ ำนวน  52,300 บำท

ผลกำรด ำเนินงำน
มีกำรด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำมสถำนศึกษำ 

เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ แนะน ำ และนิเทศ โดยคณะ
นิเทศ ประกอบด้วย ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต 2, 
รองผอ.สพป.นรำธิวำส เขต 2,  ผู้ทรงคุณวุฒ,ิ 
ประธำนศูนย์เครือข่ำยอ ำเภอ และกลุ่มเครือข่ำย  
ศึกษำนิเทศก์ เจ้ำหน้ำท่ีกลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ ซึ่งได้ด ำเนินกำรนิเทศ ได้ครบ 117 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-
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โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 สถำนศึกษำ หน่วยงำนต่ำง ๆ 
และ ส่ือมวลชนทุกแขนง 

2 .เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงำนประชำสัมพันธ์
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 และสถำนศึกษำมีควำมรู้
เกี่ยวกับงำนประชำสัมพันธ์เพิ่มขึ้น และสำมำรถ
น ำไปใช้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. เพื่อให้กำรด ำเนินงำนกิจกรรม/
โครงกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 และสถำนศึกษำ
ได้รับกำรเผยแพร่สู่สำธำรณชนผ่ำนส่ือ
ประชำสัมพันธ์ทุกแขนง 

4. เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 มีระบบกำรให้
ข้อมูลข่ำวสำร
ท่ีมีประสิทธิภำพ 

5. เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 และสถำนศึกษำให้
ประชำชนได้รับทรำบ เกิดกำรยอมรับและ
สนับสนุนกิจกรรม
ขององค์กร
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เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ

1.  ผลิตรำยกำรวิทยุกระจำยเสียง 
สัปดำห์ละ 2 ครั้ง จ ำนวน 96 ครั้ง 

2. LIVE เรื่องเล่ำข่ำวดี ท่ีนี่นรำธิวำส 
เขต 2 และเรื่องเล่ำจำกงำนประชำสัมพันธ์ 
สพป.นรำธิวำส เขต 2 จ ำนวน 96 ครั้ง 

3. ไลฟ์สด กิจกรรมของโรงเรียนใน
สังกัด สัปดำห์ละ 1 ครั้ง จ ำนวน 48 ครั้ง
เชิงคุณภำพ

1. สำธำรณชนในพื้นท่ี จังหวัด
นรำธิวำส ประเทศไทย และภูมิภำคอื่นๆ ได้รับรู้
ข่ำวสำรต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้องกำรกับนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน กิจกรรมโครงกำรของเขต
พื้นท่ีและโรงเรียน ท่ีถูกต้อง ชัดเจน ทันเหตุกำรณ์ 
ผ่ำนทำง เพจสพป.นรำธิวำส เขต 2 และเพจ สวท.
สุไหงโก-ลก อย่ำงท่ัวถึง 

2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ คณะครู 
ผู้ปกครอง ควำมเข้ำใจในนโยบำยของรัฐบำล
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ยุทธศำสตร์ชำติ ตลอดจน
นโยบำยส่วนรำชกำรในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ จนน ำไปสู่กำรปฏิบัติท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชนและสังคม

งบประมำณ จ ำนวน  30,000 บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

ได้ด ำเนินกำรผลิตรำยกำร
วิทยุกระจำยเสียง สัปดำห์ละ 2 ครั้ง วันจันทร์
กับวันอังคำร เวลำ 10.10-11.00 น.รวม 12 
เดือน จ ำนวน 96 ครั้ง - ด ำเนินกำร LIVE
เรื่องเล่ำข่ำวดี ท่ีนี่นรำธิวำส เขต 2 และเรื่อง

เล่ำจำกงำนประชำสัมพันธ์ สพป.นรำธิวำส
เขต 2 โดยบูรณำกำรประชำสัมพันธ์ร่วมกับ

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย
สุไหงโก-ลก คล่ืน FM106.5 MHz และเพจ. 

สวท.สุไหงโก-ลก ทุกวันจันทร์และอังคำร
เวลำ 10.10-11.00 น. ต้ังแต่เดือนตุลำคม 

2564 - กันยำยน 2565 จ ำนวน 96
ครั้ง - ด ำเนินกำร ไลฟ์สด กิจกรรมของ

โรงเรียนในสังกัด สัปดำห์ละ 1 ครั้ง
ต้ังแต่เดือน ตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565 

จ ำนวน 48 ครั้ง
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-
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โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแหล่งแลกเปล่ียนข้อมูลข่ำวสำร 
กำรเรียนรู้ และกำรประชำสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำง
องค์กรกับสำธำรณชนท่ัวไป 

2. เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดี 
มีควำมทันสมัย ควำมน่ำเช่ือถือ และเพิ่มศักยภำพ
กำรปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยีขององค์กร 

3. เพื่อเป็นช่องทำงส ำหรับกำรบริกำรด้ำน
ข้อมูลข่ำวสำรท่ีส ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ตลอดจนสำธำรณชนท่ัวไป 

4. เพื่อเป็นกำรให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ
ต่ำง ๆ เป็นกำรสร้ำงควำมรับรู้ ควำมเข้ำใจโดไม่มี 
ขีดจ ำกัดในเรื่องของเวลำ 

5. เพื่อเป็นกำรยกระดับมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กรให้มีประสิทธิภำพ และมี
ควำมทันสมัยตำมนโยบำย Thailand 4.0
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
โรงเรียนในสังกัด  จ ำนวน  117  

โรงเรียน
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เชิงคุณภำพ
1. ผู้รับผิดชอบด้ำนระบบ สำมำรถท่ี

จะน ำวิธีกำรไปปรับเปล่ียนและสร้ำงสรรค์กำรปฏิบัติ
ในองค์กำรท่ีเป็นเลิศ 

2. ผู้รับผิดชอบด้ำนระบบ สำมำรถท่ี
จะคิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำ โดยมีข้อมูลสถิติท่ีชัดเจน
ถูกต้อง และปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
งบประมำณ

งบประมำณจ ำนวน  168,540 บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำสเขต 2 ได้ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมอบรมพัฒนำสถำนศึกษำโดยได้แบ่งกำร
อบรมออกเป็น 4 รุ่น แบ่งเป็น 5 อ ำเภอ ระหว่ำง
วันท่ี 8 - 21 ธันวำคม 2564 โดยกำรจัดกิจกรรมใน
ครั้งนี้มีตัวแทนครูในโรงเรียนสักกัดทุกโรงเรียนเข้ำ
ร่วมกิจกรรม โรงเรียนละ 2 ท่ำน เป็นเจ้ำหน้ำท่ีดูแล
งำนด้ำนกำรสร้ำงเว็บไซต์ของสถำนศึกษำและงำน
ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของสถำนศึกษำ กำรเดินงำน
ในครั้งนี้ได้รับกำรตอบกลับจำกผู้เข้ำร่วมอยู่ในระดับ
ท่ีดีมำก และผลกำรจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผลส ำเร็จ
ตำมวัถุตุประสงค์ของโครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 
ของกิจกรรม สถำศึกษำในสังกัดมีเว็บไซต์ของตนเอง 
100 % เมื่อเเปรียบเทียมจำกปีท่ีผ่ำนมำ

2. ด ำเนินกำรเช่ำใช้บริกำร VDO Conference 
ส ำหรับกำรประชุมทำงไกลผ่ำนระบบ VDO 
Conference ผ่ำนเครือข่ำย Internet ควำมเร็ว
สูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนเทคโนโลยีใน
รูปแบบของกำรประชุมทำงไกล ระหว่ำง
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 ท ำให้เกิดควำมสะดวกต่อ
โรงเรียนในสังกัดและ สพป.นรำธิวำส เขต 2  ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรปฏิบัติงำน สำมำรถ
ปฏิบัติงำนในระบบท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และมีประสิทธิภำพ  และได้รับกำร
พัฒนำด้ำนจัดกำรข้อมูลอย่ำงมีคุณภำพสอดคล้อง
กับกำรปฏิบัติงำนในยุคของ Thailand 4.0 4. 
สำมำรถน ำไปสู่กำรพัฒนำองค์กรได้เป็นอย่ำงดี 

3. ได้ด ำเนินกำรยกระดับองค์กรคุณภำพสู่
กำรขับเคล่ือนองค์กรคุณภำพในศตวรรษท่ี 21 
โดยด ำเนินกำรจัดกิจกรรมอบรมพัฒนำบุคลำกร
ภำยในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำภำยใต้ช่ือกิจกรรม กำร
พัฒนำสมรรถนะควำมสำมำรถ ด้ำนกำรใช้ดิจิทัล 
Digital Literacy ) ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
ปัญหำอุปสรรค -
ข้อเสนอแนะ -
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โครงกำรพัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนและ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดท ำ
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
(SAR) และกำรกรอกข้อมูลแบบอิเล็กทรินกิส์ (e-
SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

2. เพื่อติดตำม ตรวจสอบระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำท่ีเข้ำรับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก 

3. เพื่อคัดเลือกสถำนศึกษำรำงวัลระบบ
กำรประกันคุณภำพท่ีดี IQA AWARD ระดับเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
1.ผอ.สพป. / รอง ผอ.สพป.  จ ำนวน  4 คน
2. ศึกษำนิเทศก์และคณะท ำงำน  จ ำนวน  14  
คน
3.  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน  117  คน
4. ครูผู้รับผิดชอบระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน  จ ำนวน  117 คน
5. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน  
จ ำนวน  25  คน

เชิงคุณภำพ
1. ร้อยละ 100 ของครูและผู้บริหำรโรงเรียน

มีควำมเข้ำใจละจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง
ของสถำนศึกษำ (SAR)

2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำได้รับกำร
ติดตำมและตรวจสอบระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

3. สถำนศึกษำได้รับรำงวัลระบบกำรประกัน
คุณภำพท่ีดี IQA AWARD ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ท้ัง 3 ขนำดของสถำนศึกษำ
งบประมำณ

งบประมำณจ ำนวน    124,120 บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

ครูมีองค์ควำมรู้ในกำรจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเองของสถำนศึกษำท่ีสอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย ระดับกำรศึษำข้ัน
พื้นฐำน และผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ ส่งรำยงำน SAR ในระบบ e SAR ครบ
ทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  ตำมเวลำท่ีก ำหนด 
และส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 มีกำรสังเครำะห์ รำยงำน SAR เพื่อ
สรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำและหำ
แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในเขตพื้นท่ีของ
ตนเอง
ปัญหำอุปสรรค -
ข้อเสนอแนะ -
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โครงกำรประชุมเตรียมกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ
ออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
วัตถุประสงค์

1 เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และ
ควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริตให้กับ
นักเรียน ครู ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน

2 เพื่อพัฒนำนวัตกรรมกำรป้องกันกำรทุจริต
เชิงรุกของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนให้เข้มแข็งและ
มีประสิทธิภำพ
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 จ ำนวน 
117 โรง

เชิงคุณภำพ 
1 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 เกิดควำม
ตระหนักรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริต มีค่ำนิยมร่วม
ต้ำนทุจริต มีจิตส ำนึกสำธำรณะ และสำมำรถ
แยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

2 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 
ตระหนักรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม สำมำรถน ำ
ควำมรู้ท่ีได้ไปประยุกตใ๋ช้ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี

งบประมำณ
งบประมำณ จ ำนวน 55,000 บำท

ผลกำรด ำเนินงำน
1. กำรรับกำรประเมินคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ
ออนไลน์ (ITA Online) ประจ ำปี 2565 ในส่วน
ของกำรประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภำยใน
และภำยนอกร่วมตอบแบบวัดกำรประเมิน
ครบถ้วนตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ ส่งผลให้ค่ำ
คะแนนกำรประเมิน ITA ประจ ำปี 2565 มีค่ำ
คะแนนท่ีดีขึ้นกว่ำปี 2564

2. กำรจัดท ำข้อมูล OIT ท้ัง 43 ตัวชี้วัด 
ได้รับควำมร่วมมือจำกโรงเรียนในสังกัด จึงท ำให้
คะแนน ITA มีผลคะแนนท่ีดีขึ้น
ปัญหำอุปสรรค -
ข้อเสนอแนะ -

หน้ำที่ 77



กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ 
2564 ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 

2. เพื่อรำยงำนโครงกำรในระบบ 
eMENSCR ได้ครบถ้วน  ถูกต้อง สมบูรณ์
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 มีรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำประจ ำปี พ.ศ. 2564 
จ ำนวน 30 เล่ม (เพื่อใช้ประโยชน์ในส ำนักงำน) 
และQR-code เอกสำรรำยงำนผลกำรจัด
กำรศึกษำฯ (เพื่อใช้ส่งไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง) และเข้ำใจกำรใช้งำน กำรรำยงำนใน
ระบบ eMENSCR ท่ีถูกต้อง

เชิงคุณภำพ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 มีรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อ
แจกจ่ำยไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป็น
กำรประชำสัมพันธ์ถึงกำรด ำเนินงำนใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นข้อมูลน ำมำ
เปรียบเทียบในกำรพัฒนำในปีต่อไป และ สพป.
นรำธิวำส เขต 2 มีรำยงำนในระบบ eMENSCR
อย่ำงสมบูรณ์ท่ีสอดคล้องกันตำมแผนต่ำง ๆ
งบประมำณ

งบประมำณจ ำนวน 174,076 บำท
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ผลกำรด ำเนินงำน
1. กิจกรรมกำรจัดท ำรำยงำนผลกำร

ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรเป็นรูปแบบ 
QR-Code และเอกสำรเป็นรูปเล่ม จ ำนวน 30 เล่ม 
และได้ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงำนต่ำงๆ

2. กิจกรรม กำรจัดประชุมกำรวิเครำะห์ควำม
สอดคล้อง ในระบบ eMENSCR จำกกำรจัด
ประชุมโครงกำร กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มนโยบำย
และแผน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรวิเครำะห์
ควำมสอดคล้อง/กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรใน
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ
(eMENSCR) ซึ่งกลุ่มนโยบำยและแผนได้
ด ำเนินกำรจัดขึ้นระหว่ำงวันท่ี 9 – 11 มีนำคม 
พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมโกเด้น ครำวน์ แกรนด์    
อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ ซึ่งในกำรจัดประชุมครั้งนี้มี
ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 42 คน โดยได้รับควำม
อนุเครำะห์จำกคณะวิทยำกรจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มำให้
ควำมรู้จ ำนวน 2 ท่ำน ผลจำกกำรประชุมโดยได้
มีกำรวัดและประเมินผลผู้เข้ำรับกำรอบรม ซึ่งได้
จัดท ำเป็นแบบประเมิน Pre test และ Post 
test ก่อนและหลังประชุม เพื่อน ำค่ำคะแนนท่ีได้ 
ไปวิเครำะห์ผลท่ีได้รับจำกกำรเข้ำรับฟังในครั้งนี้ 
ซึ่งจะท ำให้ได้ทรำบว่ำผลจำกกำรประชุมในครั้งนี้
ผู้เข้ำร่วมรับฟังสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปต่อยอด
และสำนต่อในกำรปฏิบัติงำนในกำรน ำเข้ำข้อมูล
ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ
(eMENSCR) ได้มำกน้อยแค่ไหนซึ่ง

หน้ำที่ 79

ผลได้ออกมำดคือ จำกผลประเมิน Pre test และ 
Post test มีผู้ร่วมท ำแบบประเมิน จ ำนวน 31 คน 
พบว่ำ ก่อนเข้ำรับกำรอบรมผู้เข้ำร่วมประชุมมี
ควำมรู้เฉล่ียอยู่ท่ี 37.19 % และหลังกำรอบรม 
ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 
63.06% ซึ่งค่ำคะแนนพัฒนำกำรเฉล่ียอยู่ที่ 
35.15%  กำรประชุมครั้งนี้ท ำให้ผู้เข้ำร่วมประชุมมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบติดตำมและประเมินผล
แห่งชำติ(eMENSCR)เพิ่มขึ้นและสำมำรถน ำไปใช้
ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-



โครงกำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัล IQA 
AWARD ระดับ สพฐ. ประจ ำปีกี่ศึกษำ 2564
วัตถุประสงค์

เพื่อคัดเลือกสถำนศึกษำรำงวัลระบบกำร
ประกันคุณภำพท่ีดี IQA AWARD ระดับ สพฐ.
เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
ร้อยละ100 ของสถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์

เพื่อเข้ำรับรำงวัล IQA AWARD
เชิงคุณภำพ

สถำนศึกษำได้รับรำงวัลระบบกำร
ประกันคุณภำพท่ีดี IQA AWARD ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ ท้ัง 3 ขนำดของสถำนศึกษำ
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน   5,000
บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

จำกกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำท ำให้มีโรงเรียนได้รับรำงวัลกำรประกวด 
รูปแบบระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
(IQA AWARD) ระดับประเทศ สพฐ. ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 ขนำดเล็ก จ ำนวน 3 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนกรือซอ ได้รับรำงวัล ยอดเยี่ยม 
โรงเรียนวัดประชุมฯ ได้รับรำงวัลดีเด่น โรงเรียนบ้ำน
โคกยำมู ได้รับรำงวัลดีเด่น ,ขนำดกลำง จ ำนวน 3 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้ำน มูโน๊ะ ได้รับรำงวัล 
ยอดเยี่ยม โรงเรียนบ้ำนโคกตำ ได้รับรำงวัลดีเด่น 
โรงเรียนบ้ำนบำลูกำยำอิง ได้รับรำงวัลดีเด่น 
โรงเรียนขนำดใหญ่ 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนสุ
ไหงโก-ลก ได้รับรำงวัล ยอดเยี่ยม รวมทั้งส้ิน 7 
โรงเรียน
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-

หน้ำที่ 80



ภาพผนวก











รายงานผลการจัดการศึกษา
Report on the results of the study management.

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มนโยบายและแผน
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


