รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ 2560

กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

2

คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ไดดําเนินการบริหารจัดการศึกษา ในปงบประมาณ
2560 ตามภารกิจหนาที่ในการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐานโดยใชกลยุทธ เปาหมาย ตัวชี้วัดและนโยบายที่สอดคลองกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 ที่ผาน
มา สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึก ษานราธิวาส เขต 2 จึง ได จัด ทํ ารายงานผลการดํา เนิ น งานประจํา ป
งบประมาณ 2560 เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธตอสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของใหไดรับทราบถึงผลการดําเนินงานตามภารกิจการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจนเพื่อใหทราบถึงปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตาง ๆ ในอันที่จะนําไปปรับปรุง
พัฒนาจัดทําแผนการดําเนินงานในปตอไป
สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ขอขอบคุณ ผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ใหความ
รวมมือเปนอยางดี ทําใหเอกสารฉบับนี้เสร็จสมบูรณ บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการ
จัดการศึกษาฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจและนําไปใชประโยชนทางการศึกษา ตอไป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
มิถุนายน 2560
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สารบัญ
เรื่อง

หนา

สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ
สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร

7
17
20

**********************************
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ทําเนียบผูบ ริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

นายนุกูล ชูนุย
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2

นายสุพจน มณีรัตนโชติ
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2
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ผูอํานวยการกลุม

นางรัชนี มณีรัตนโชติ
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ

นางจันทรรัตน อริยพฤกษ
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน

นายถวิล ดาแกว
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

นายลาภวัต บุญธรรม
ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

นางเนตรนภิส เลิศเดชานนท
ผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย

น.ส.อรสา อาลี
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

นางวรรณา ขวัญสืบ
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
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แผนที่แสดงเขตบริการ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
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สวนที่ 1
บทนํา
สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้น ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักที่สําคัญ คือจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ 5 อําเภอของจังหวัด
นราธิวาส ไดแก อําเภอตากใบ อําเภอสุไหงโก-ลก อําเภอแวง อําเภอสุไหงปาดี และอําเภอสุคิริน โดยจัดการศึกษา
ในระดับตาง ๆ ดังนี้
1. จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา
2. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนซึ่งเปนการศึกษาภาคบังคับใหเด็กไทยทุกคน
สภาพภูมิศาสตร
ที่ ตั้ ง : สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานราธิ ว าส เขต 2 ตั้ ง อยู 38/4 หมู 3 ตํ า บลปาเสมั ส
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส หางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต 1,115 กิโลเมตร และทางรถไฟ 1,116
กิโลเมตร และหางจากพรมแดนประเทศมาเลเซีย 1 กิโลเมตร
ภูมิ ป ระเทศ : พื้ น ที่ป ระมาณ 2 ใน 3 เป น ปาและภูเขา ซึ่ง มี ภู เขาหนาแนน แถบทิ ศตะวัน ตกเฉี ยงใตจ ด
เทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเปนแนวสันพรมแดนไทย – มาเลเซีย ลักษณะของพื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสูทิศ
ตะวัน ออก พื้น ที่ราบสวนใหญจะอยูบริเวณติดกับอาวไทย โดยเฉพาะอําเภอตากใบ และมีที่ราบลุมบริเวณแมน้ํา 2
สาย คือ แมน้ําสุไหงโก-ลก และแมน้ําตากใบ มีพื้นที่พรุประมาณ 200,000 ไร
ภูมิอากาศ : เปนแบบมรสุมเขตรอน แบงฤดูกาลออกเปน 2 ฤดู ไดแก ฤดูฝน ซึ่งจะมีฝนตกชุกในชวงเดือน
พฤศจิกายน – มกราคม และฤดูรอน ซึ่งจะอยูในชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ – เมษายน
สภาพสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง
สภาพสังคม : ประชากรสวนใหญรอยละ 85 นับถือศาสนาอิสลาม การติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวันสวนใหญ
ใชภาษามลายูทองถิ่นและใชภาษาไทยในบางสวน
เศรษฐกิจ : รายไดประชากรสวนใหญขึ้นอยูกับผลผลิตทางดานการเกษตร และการคา อาชีพหลัก คือ การทํา
สวนยางพารา การปลูกผลไม การทํานา การทําสวนมะพราว การประมง และการเลี้ยงสัตว
การปกครอง : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เปนหนวยงานการบริหารราชการ
สวนกลางที่ตั้ง อยูในสวนภูมิภาค มีพื้น ที่รับผิดชอบ ใน 5 อําเภอ ไดแก อําเภอตากใบ
อําเภอสุไหงโก-ลก
อําเภอแวง อําเภอสุไหงปาดี และ อําเภอสุคิริน
สภาพการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีการจัดการศึกษาหลายระดับ ทั้งระดับ
กอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตลอดจนการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนที่ดอย
โอกาสอีกดวย ในการบริหารจัดการศึกษาในปจจุบันประชาชนในพื้นที่มีการตื่นตัวทางการศึกษาสูง ชุมชนและองคกรตาง
ๆ เขามามีสวนรวมมากขึ้น มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ตลอดถึงการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสูอาชีพของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ เปนการเพิ่มศักยภาพของนักเรียนอยางมี
คุณภาพ
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สําหรับปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษา ไดแก การขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความไมมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของครูและบุคลากรทางการศึกษา สืบเนื่องมาจากปญหาสถานการณ
ความไมสงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อันมีผลกระทบตอการจัดการศึกษา
จากปญหาอุปสรรคดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีความมุงมั่น
ที่จะสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา โดยกําหนดกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558
เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ในการดํ า เนิ น งาน สอดคล อ งกั บ นโยบายของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ตลอดมา
ขอมูลพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
1. ดานปริมาณ
1.1. จํานวนบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ผอ.สพป.
จํานวน
คน
รอง ผอ.สพป.
จํานวน
2
คน
ศึกษานิเทศก
จํานวน
10
คน
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) จํานวน
31
คน
ลูกจางประจํา
จํานวน
7
คน
ลูกจางชั่วคราว
จํานวน
8
คน
ครูมาชวยราชการ
จํานวน
2
คน
รวม
จํานวน
60
คน
1.2. จํานวน นักเรียน จําแนกตามอําเภอ ระดับชั้น และจํานวนครู ปการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัด
จํานวน 117 โรง
ที่

1
2
3
4
5

อําเภอ

ตากใบ
แวง
สุไหงโก-ลก
สุไหงปาดี
สุคิริน
รวม

จํานวน
โรงเรียน

31
27
13
31
15
118

ระดับกอน
ประถมศึกษา

1,948
1,736
1,120
1,508
853
7,165

จํานวนนักเรียน
ระดับ
ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนตน

6,665
5,119
3,779
4,852
2,431
22,846

รวม

384 8,997
155 7,010
346 5,245
173 6,533
324 3,608
1,382 31,393

จํานวนครู

553
423
304
431
224
1,935
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1.3. จํานวนหองเรียน นักเรียน จําแนกตามชัน้ เรียน และเพศ ปการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัด 117 โรง
ชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3

รวม
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวม
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนหองเรียน
35
157
163
325
168
155
157
157
154
151
942
22
21
21
64
1,361

ชาย

190
1,673
1,797
3,492
2,268
1,997
1,919
1,978
1,842
1,882
11,886
292
212
184
688
16,234

จํานวนนักเรียน
หญิง
210
1,614
1,681
3,263
1,969
1,813
1,837
1,796
1,862
1,683
10,960
260
213
221
694
15,159

รวม

400
3,287
3,478
6,755
4,237
3,810
3,756
3,774
3,704
3,565
22,846
552
425
405
1,382
31,393

1.4. จํานวนนักเรียนจบการศึกษาโรงเรียนของรัฐบาล ปการศึกษา 2559 และศึกษาตอปการศึกษา 2560
ที่

ระดับชั้น

1
2

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
รวม

นักเรียนภาคเรียน
ที่ 2
ปการศึกษา 2559
3,580
364
3,944

นักเรียน
ที่เรียนจบ
3,472
327
3,799

นักเรียน
ที่ศึกษาตอ
3,472
318
3,790

อัตราการเรียน
ตอ(รอยละ)
100.00
97.25
99.76
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แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนจบการศึกษาและศึกษาตอ

3,500
3,000
2,500
2,000

น ักเรียนทีจ
� บ

1,500

ึ ษา
น ักเรียนทีศ
� ก
ต่อ

1,000
500
0

ป. 6

ม.3

11

1.5 ตารางเปรียบเทียบจํานวนนักเรียน จําแนกรายชั้น เพศ ปการศึกษา 2559 - 2560
จํานวนนักเรียน ปการศึกษา
จํานวนนักเรียน ปการศึกษา
2559
2560
หมายเหตุ
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
1,787 1,630 3,417
190
210
400
อนุบาล 2
1,705 1,633 3,338 1,673 1,614
3,287
อนุบาล 3
1,797 1,681
3,478
รวมกอนประถมศึกษา
3,492 3,263 6,755 3,660 3,505 7,165
ประถมศึกษาปที่ 1
2,276 1,985 4,261 2,268 1,969
4,237
ประถมศึกษาปที่ 2
1,990 1,872 3,862 1,997 1,813
3,810
ประถมศึกษาปที่ 3
1,995 1,823 3,818 1,919 1,837
3,756
ประถมศึกษาปที่ 4
1,934 1,901 3,835 1,978 1,796
3,774
ประถมศึกษาปที่ 5
1,988 1,728 3,716 1,842 1,862
3,704
ประถมศึกษาปที่ 6
1,826 1,773 3,599 1,882 1,683
3,565
รวมประถมศึกษา
12,009 11,082 23,091 11,886 10,960 22,846
มัธยมศึกษาปที่ 1
293
235
528
292
260
552
มัธยมศึกษาปที่ 2
216
234
450
212
213
425
มัธยมศึกษาปที่ 3
172
201
373
184
221
405
รวมมัธยมศึกษาตอนตน
681
670 1,351
688
694
1,382
รวมทั้งสิ้น
16182 15,015 31,197 16,234 15,159 31,393 เพิ่มขึ้น 196 คน
หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560
2. ดานคุณภาพ
2.1. คารอยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา
2559
วิชา
ดานภาษา
ดานคิดคํานวณ
ดานเหตุผล
รวม/เฉลี่ย

ปการศึกษา/รอยละคะแนนเฉลี่ย (NT)
2559
รอยละคะแนนคาเฉลี่ย
37.26
28.33
31.95
32.51
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คาคะแนนเฉลี่ย NT

31.95

37.26
28.33

ด้านภาษา
ด้านคิดคํานวณ
ด้านเหตุผล
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2.2. การเปรียบเทียบคารอยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2559 – 2560
ปการศึกษา/รอยละคะแนนเฉลี่ย (O-NET)
ป 2559
ป 2560
เปรียบเทียบรอยละ
วิชา
คะแนนคาเฉลี่ย
รอยละคะแนน
รอยละคะแนน
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
ภาษาไทย
43.38
34.20
-9.18
คณิตศาสตร
32.87
26.51
-6.36
วิทยาศาสตร
36.63
30.65
-5.98
ภาษาอังกฤษ
34.21
28.68
-5.53
รวม/เฉลี่ย
36.77
30.01
-6.76
2.3. การเปรียบเทียบคารอยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559 – 2560
ปการศึกษา/รอยละคะแนนเฉลี่ย (ONET)
ป 2559
ป 2560
เปรียบเทียบรอยละ
วิชา
คะแนนคาเฉลี่ย
รอยละคะแนน
รอยละคะแนน
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
ภาษาไทย
35.28
36.23
0.95
คณิตศาสตร
20.47
18.24
2.23
วิทยาศาสตร
28.33
27.86
0.47
ภาษาอังกฤษ
25.62
26.70
1.08
รวม/เฉลี่ย
27.42
27.25
0.17
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2.4. จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560
ปการศึกษา
คิดเปนรอยละ
2560
2
0.04
2
0.05
1
0.02
1
0.2
6
0.13

ระดับชั้นการศึกษา
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
รวมเฉลี่ย

2.5. จํานวนนักเรียนอานไมออกเขียนไมได ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6 ปการศึกษา 2560
ชั้น

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม/เฉลี่ย

นักเรียน
ทั้งหมด

ปการศึกษา 2560
อาน รอยละ เขียน
ไมออก
ไมได

รอยละ

3,922 404 10.30 1,120 28.55
3,517 568 16.15 1,105 31.41
3,457 434 12.55 867 25.07
3,472 271 7.80 489 14.08
3,408 181 5.31 335 9.82
3,330 209 6.27 406 12.19
21,106 2,067 9.73 4,322 20.18
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การเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ที่
1
2
3
4

ที่

ประเภทรายจาย
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวม

รายงานผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ตัวชี้วัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรแผนปฏิบัติราชการ) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

1

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 : หลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน

2
3
4

จํานวนเงินที่เบิกจาย
หมายเหตุ
55,323,900 ไมรวมเงินเดือนขาราชการ ลูกจางประจํา
288,062,962
38,662,295
4,853,490
382,011,851

ตชว.1

ผลประเมินตามตัวชี้วัด (ตชว.) คาเฉลี่ยและระดับคุณภาพ
ตชว.2 ตชว.3 ตชว.4
เฉลี่ย
คุณภาพ

5

4

3

5

ยุทธศาสตรที่ 2 : การผลิต
และพัฒนาครู

ตชว.1

ตชว.2

-

-

5

1

ยุทธศาสตรที่ 3 : การทดสอบ
การประเมิน การประกันคุณภาพ
และพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 : ไอซีที
เพื่อการศึกษา

ตชว.3

ตชว.4

5

1

1

ตชว.3.1

ตชว.3.2

-

4

4

คาเฉลี่ยรวม

4.25

ดีเยี่ยม

เฉลี่ย

คุณภาพ

3.00

ดี

ตชว.8

เฉลี่ย

คุณภาพ

2

5

2.80

ดี

-

-

เฉลี่ย

คุณภาพ

4.00

ดีมาก

เฉลี่ย

คุณภาพ

3.51

ดีมาก

ตชว.5 ตชว.6

-

หมายเหตุ
ผลการประเมิน 5 ระดับ โดยระดับคะแนน 1 หมายถึง ต่ํากวาเปาหมายและเกณฑที่กําหนด คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80
หมายถึง พอใช ระดับคะแนน 2 หมายถึง ต่ํากวาเปาหมาย คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ปานกลาง ระดับคะแนน 3
หมายถึง ไดตามเปาหมาย คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ดี ระดับคะแนน 4 หมายถึง สูงกวาเปาหมาย คะแนน
เฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ดีมาก ระดับคะแนน 5 หมายถึง สูงกวาเปาหมายและเกณฑที่กําหนด คะแนนเฉลี่ย 4.21 –
5.00 หมายถึง ดีเยี่ยม
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ผลคะแนนการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
1. ผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา44) ประจําปงบประมาณ
2560 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
รายชื่อ สพท.
สพป.นราธิวาส เขต 2

ระดับ
ระดับตองปรับปรุง

ผลการประเมินองคประกอบที่
1
2
4
ต่ํากวา
สูงกวา
เปนไปตาม
เปาหมาย
เปาหมาย
เปาหมาย
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สวนที่ 2
การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานราธิ ว าส เขต 2 ได นํ า กลยุ ท ธ เป า หมาย และ
แนวนโยบายของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมาเป น แนวทางในการกํ าหนดวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ
เป า ประสงค กลยุ ท ธ ในการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานราธิ ว าส เขต 2
ในปงบประมาณ 2560 ดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)
การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีคุณภาพแลมาตรฐาน
ระดับชาติ มุงสูมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย
พันธกิจ(Mission)
1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพ
เปาประสงค (Goal)
1. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามชวงวัยและไดสมดุล และนักเรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตางชวงวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทํางาน
ที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาภาค
บังคับใหมีคุณภาพระดับชาติสูมาตรฐานสากล
5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบูรณาการการทํางาน เนนการบริหารแบบมีสวนรวมกระจายอํานาจและ
ความรับผิดชอบสูสถานศึกษา
6. ผูเรียน ครู และบุคลกรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสอดคลองกับอัตลักษณของพื้นที่
คานิยมองคกร( SPECT)
มีจิตรบริการ (S = Service mind)
บริหารมุงผลสัมฤทธิ์ (P = Performance base management)
เนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล (E = Efficiency effectiveness)
บนความถูกตอง (C = Correct)
โปรงใส (T = Transparency)
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จุดเนนการดําเนินงาน
จุดเนนดานผูเรียน
1. นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญสูมาตรฐานสากล
1.1. เสริมสรางความสามารถดานภาษา (Literacy) ดานคํานวณ (Numeracy) และดานการใชเหตุผล
(Reasoning Ability) สูการยกระดับผลการประเมินระดับชาติ (National Test)
1.2. เรงรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูหลัก (กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
1.3. เรงรัดความสามารถและทักษาทางดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1.4. เรงรัดสถานศึกษาใหมีความทัดเทียมสูประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล
1.5. ปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท รักชาติ ศาสน กษัตริย ภูมิใจในความเปน
ไทย หางไกลยาเสพติด มีคณ
ุ ลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
2.1. เรงรัด สงเสริม สนับสนุน การนําคานิยมหลักคนไทย 12 ประการสูการพัฒนาผูเรียนในรูปแบบ
ตางๆ
3. นักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล
3.1. พัฒนาและสงเสริมคนพิการใหสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล

Plan)

จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูไดรับการพัฒนาความรูและสมรรถนะผานการปฏิบัติจริง และความชวยเหลืออยางตอเนื่อง
1.1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีองคความรูและสรรถนะสอดคลองกับการปฏิบัติงาน
1.2. สงเสริมและสนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง (ID

เหมาะสม
อาชีพ

2. พัฒนาผูบริหารสถานศึกษากลุมที่มีความจําเปนตองไดรับ การพัฒนาเรงดวน
2.1. พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําไดรับการพัฒนา
2.2. พัฒนาการบริหารวิชาการในศตวรรษที่ 21 (สําหรับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูง)
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปนมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติอยาง
3.1. พัฒนาระบบแรงจูงใจใหไดมาตรฐานและมีความสอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน
3.2. พัฒ นาใหเกิดความศรัทธาในวิชาชีพ และความภูมิใจในการมุงมั่นในการสรางสรรคผลงานแบบมือ

4. องคกรและคณะบุคคล ที่เกี่ยวของกับการจัดเตรียมและการจัดสรรครู ตระหนักและดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ ใหครูและผูบริหารสถานศึกษา บรรจุใหม/ยายไปบรรจุ มีความสามารถสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน
ชุมชน และสังคม
4.1. องคกรและคณะบุคคลไดรับการพัฒนาเพื่อสรางความตระหนักจิตสํานึก ความรับผิดชอบ
และผลประโยชนสวนรวม
4.2. ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวของใหมีความสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน ชุมชน
และสังคม โดยมีระยะเวลาดําเนินการที่ชัดเจน
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จุดเนนดานการบริหารจัดการ
1 สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ เนนการกระจายอํานาจ การมี
สวนรวม และการรับผิดชอบตอการดําเนินงาน (Participation and Accountabilit)
1.1. สงเสริมการบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ เนนการกระจายอํานาจ การมีสวนรวมและมีความ
รับผิดชอบ ในทุกระดับและเนนการมีสวนรวมขององคคณะบุคคลที่เกี่ยวของอยางเขมแข็งและเปนกัลยาณมิตร
2. สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดการศึกษา อยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
2.1. กํากับ ติดตามการดําเนินงาน ใหเปนไปตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
2.3. สงเสริมใหมีการแทรกแซง ชวยเหลือ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อยางเขมแข็ง เพื่อใหสถานศึกษาไดรับการรับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
2.4. สงเสริมใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชิดชูเกียรติ โรงเรียนที่นักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น/อัตราการออกกลางคันลดลง / มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง
กลยุทธ (Strategy)
1. การพัฒนาคุณภาพผูเ รียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ
2. การเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาภาคบังคับใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนา
เต็มศักยภาพและมีคุณภาพ
3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

************************************
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สวนที่ 3
ผลการดําเนินงานตามกลยุทธ
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ
โครงการยกระดับคุณภาพผูเรียนดานศักยภาพการเรียนรูเชิงกระบวนการสูความทัดเทียมนานาชาติ (ศตวรรษที่ 21 )
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน

187,000 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 187,000 บาท

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับคุณลักษณะผูเรียน
ในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผูสอนดานเทคนิคการสอน / วิธีการจัดการเรียนรู
ดวยโครงงานและเชิงกระบวนการไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมสมรรถนะการเรียนรู
(Head ) และกิจกรรม 4 H ในหองเรียน
4. เพื่อพัฒนาและคัดเลือกโรงเรียนตนแบบ ( Best Practice ) จัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูที่เนนทักษะเชิงกระบวนการ จํานวน 3 โรงเรียน
ผลการดําเนินการ
เชิงปริมาณ
1. .ครูผูสอนวิทยาศาสตร จํานวน 117 คน มีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา
2. ครูผูสอนวิทยาศาสตร จํานวน 117 โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษาบูรณาการระหวางกลุม
สาระได
3. มีโรงเรียนตนแบบจัดการเรียนรูเชิงกระบวนการ จํานวน 3 โรงเรียน
4. ไดผลงานโครงงานสะเต็มศึกษา จํานวน 5 ผลลงาน
เชิงคุณภาพ
1. ครู มีความรู ความเขาใจ ในสมรรถนะการเรียนรู (Head) และ เทคนิคการสอนดวยโครงงาน
2. ครู ปรับเปลีย่ นวิธีการสอนโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน ( project –based learning )
3. ครู พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกิจกรรม ๔ H ในหองเรียน
4. ครู มีศักยภาพ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงกระบวนการใหเกิดกับผูเรียน
ปญหา/อุปสรรค
1. การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดใหกับผูเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนเรื่องที่ยากตองใชเวลาใน
การพัฒนาอยาตอเนื่อง
2. ครูมีภาระหนาที่นอกเหนืองานสอนทําใหไมมีเวลาในการเตรียมการสอนเชิงกระบวนการอยางตอเนื่อง
3. ครูผูสอนมีการโยกยายบอยทําใหการสอนไมตอเนื่องและขาดครูผูสอนเฉพาะดาน
ขอเสนอแนะ
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1. ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครูเชิงกระบวนการอยางตอเนื่อง
2. ควรจัดสรรงบประมารณดานการบริหารจัดการและการนิเทศติดตามการดําเนินงานในโครงการ ฯ
3. ควรใหครูมีหนาที่การสอนอยางเต็มเวลา เต็มความสามารถโดยไมตองมีงานนอกเหนือการสอนจะทําให
กระบวนการจัดกิจกรรมการสอนดีขึ้น
โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน STEM Education ในโรงเรียนแกนนํา
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน

76,000

บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 76,000 บาท

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณการจัดกิจกรรมการเรียนรู STEM Educaiton
2. เพื่อใหครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เชื่อมโยงความรูในวิชาตางๆ และ ขับเคลื่อนกิจกรรม
STEM Educaiton ในสถานศึกษา
3. เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู STEM Educaiton ในโรงเรียนแกนนําของเขตพื้นที่
4. เพื่อขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู STEM Educaiton สูโรงเรียนในสังกัด
ผลการดําเนินการ
เชิงปริมาณ
1 ครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี โรงเรียนแกนนําจํานวน 30 คน มีความรูความ
เขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา
2. ครูผูสอนวิทยาศาสตร สังกัดสพป.นธ. 2 จํานวน 117 โรงเรียน จัดกิกจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา
บูรณาการระหวางกลุมสาระได
เชิงคุณภาพ
1 ครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี โรงเรียนแกนนํา มีความรูความเขาใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา
2. ครูผูสอนวิทยาศาสตร สังกัดสพป.นธ. 2 จัดกิกจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษาบูรณาการระหวางกลุม
สาระได
3. ครูและนักเรียนมีผลงานสะเต็มศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมโครงงานสะเต็ม
ปญหา/อุปสรรค
1 ขาดงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา
2. โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางขาดครูผูสอนดวยภาระงานนอกเหนือหนาที่มีมาก เชนงานพัสดุ งาน
นโยบายฯ เปนตน
3. ครูสวนใหญขาดความรูความเขาใจในการบูรณาการการเรียนการสอนระหวางกลุมสาระวิชา
ขอเสนอแนะ
1 ควรเพิ่มงบประมาณการจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมการรียนรูสะเต็มศึกษา
2. ควรจัดสรรงบประมารณดานการบริหารจัดการและการนิเทศติดตามการดําเนินงานในโครงการ ฯ
3. ควรมีการอบรมเทคนิคการสอนบูรณาการการเรียนรูระหวางกลุมสาระวิชาใหครูผูสอนนําไปปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรูไดอยางจริงจัง
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โครงการจัดกิจกรรมคายเพิ่มเวลารู : OBEC Active Learning Camp
งบประมาณที่ไดรับ

จํานวน 10,000 บาท งบประมาณที่ใชไป

จํานวน 10,000 บาท

วัตถุประสงค
เพื่อจัดคายเพิ่มเวลารู : OBEC Active Learning Camp ใหกับนักเรียนในสังกัด
ผลการดําเนินการ
เชิงปริมาณ
1. รอยละ 100 โรงเรียนที่เขารวมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ไดดําเนินการจัดคาย
เพิ่มเวลารู OBEC Active Learning Camp ใหกับนักเรียน
2. รอยละ 100 โรงเรียนวิถีพุทธไดรับการสงเสริมและพัฒนาดานความรักชาติ ศาสน กษัตริย
ใหกับนักเรียน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีทักษะ 4 H จากการปฏิบัติกิจกรรมในคายเพิ่มเวลารู : OBEC
Active Learning Camp และจากการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารูในระดับชั้นเรียน
ปญหา/อุปสรรค
- งบประมาณที่สนับสนุนมีนอยทําใหการดําเนินการจัดคายเพิ่มเวลารู : OBEC
Active Learning Camp ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่ไดไมครอบคลุมกลุมนักเรียนทั้งหมด
ขอเสนอแนะ
- สพฐ.ควรสนับสนุนงบประมาณใหระดับเขตพื้นที่มากกวานี้
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 300,000 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 300,000 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูบริหาร ครูและนักเรียน ตระหนักรู เขาใจและมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคาแหง
คุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทําความดี
2. เพื่อใหผูบริหาร ครูและนักเรียนสรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม โดยขอความรวมมือจาก
หนวยงาน และองคกรที่ทํางานดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรม ชัดเจนและมีความตอเนื่อง
ผลการดําเนินการ
เชิงปริมาณ
1.1. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงคในโรงเรียน
รอยละ 100
1.2. นักเรียนไดรับการพัฒนาใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงคในโรงเรียน รอยละ 80
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1.3. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาการจัดกิจกรรมโรงเรียน
คุณธรรมรอยละ 100
1.4. ผูบริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการไดรับการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
เชิงคุณภาพ
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีความตระหนักรู เขาใจ และคิดอยางมี
เหตุผล ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ สรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี และ
รวมกันสรางเครือขายชุมชนขององคกรแหงคุณธรรม ดวยการขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรที่ทํางานดาน
คุณธรรมอยางเปนรูปธรรมชัดเจน ตอเนื่องและยั่งยืน
ปญหา/อุปสรรค
1. ระยะของการเฝาดูคุณธรรมที่เกิดมีหวงเวลาสั้น กระชั้นชิด ไมสามารถเห็นพฤติกรรมบงบอกคุณธรรมที่เกิดได
ชัดเจน
2. กิจกรรมที่ใหดําเนินการนอกจากโครงงานคุณธรรมในสถานศึกษาแลว กิจกรรมอื่นๆยังไมชัดเจนในแนวปฏิบัติ
กิจกรรม
ขอเสนอแนะ
1. หวงเวลาการประเมินผลควรจะใชเวลาอยางนอยสุดคือ 1 ป
2. กิจกรรมไมควรมากเกินไป
3. มีคูมือในการปฏิบัติแตละกิจกรรมที่ชัดเจน
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจําปงบประมาณ 2560
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 456,000 งบประมาณที่ใชไป จํานวน 456,000 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูผูสอนภาษาอังกฤษ
2. เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนดวยกิจกรรมแขงขันทักษะภาษาอังกฤษและ
กิจกรรมคายวิชาการแบบเขม
3. เพื่อพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพของครูผูสอนภาษาอังกฤษและครูตางกลุมสาระ (EBE)
ผลการดําเนินการ
เชิงปริมาณ
1. รอยละ 100 ของครูผูสอนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาองคความรูดานการจัดการเรียนรูวชิ า
ภาษาอังกฤษ
2. รอยละ 90 ของนักเรียนในสังกัดไดรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เชิงคุณภาพ
1.ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น สงผลใหนักเรียนสามารถมี
ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและมีความพยายามในการไดเพิ่มขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
Active learning ที่เพิ่มมากขึ้นสรางแรงจูงใจใหผูเรียนไดใฝเรียนรูเพิ่มขึ้น
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2. นักเรียนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในการรวมกิจกรรมการประกวดทักษะภาษาอังกฤษ และการขยายผลของ
นักเรียนที่รวมกิจกรรมคายวิชาการและคายกิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปญหา/อุปสรรค
1.งบประมาณคาเดินทางที่ไมไดใชบางสวนดวยการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการแขงขันทักษะระดับภาคที่ สพฐ.
เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัต.ิ
2.การรายงานการดําเนินงานของศูนย PEER บางศูนยที่ตองเพิ่มความเขมขนในการดําเนินงาน
3.งบประมาณที่จํากัด ทําใหการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนลดลง
ขอเสนอแนะ
1.สพฐ.บูรณาการจัดกิจกรรมตางๆ ใหชัดเจนในระดับนโยบายและการปฏิบัติตั้งแตตนปงบประมาณเพื่อให สพท.
ไดดําเนินการใหถูกตอง ครอบคลุม วัตถุประสงคของการจัดสรรเงินงบประมาณ
2.ติดตามการดําเนินงานของศูนย PEERโดยเนนใหคณะกรรมการดําเนินงานตามคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่ของแต
ละอําเภอไดมีโอกาสในการรวมนิเทศติดตาม
3.สพท. ควรสนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอตอผลผลิตที่คาดหวังตามมาตรฐานตัวชี้วัดการดําเนินงานของเขต
พื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพที่ชัดเจน
โครงการชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพสูสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 2560
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 57,000 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 57,000 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจดานชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพไดอยางถูกตอง
2. เพื่อใหสมาชิกกลุมเปาหมายสามารถนํากระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน
3. เพื่อใหสมาชิกกลุมเปาหมายไดแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหวางกัน
ผลการดําเนินการ
เชิงปริมาณ
1. รอยละ 90 กลุมเปาหมายของโครงการมีความรูความเขาใจดานชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ
2. รอยละ 85 กลุมเปาหมายสามารถนําไปประยุกตใชในสถานศึกษา
3. รอยละ 80 ไดเขารวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางระบบไลน เพจ และกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยน
เชิงคุณภาพ
กลุมเปาหมายของโครงการมีความรูความเขาใจดานชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพในระดับดี และสามารถ
นําไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู/แกปญหาผูเรียนอยางเปนระบบ การเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูสงเสริมให
กลุม เปาหมายมีพัฒนาการในการนํากระบวนการ PLC ไปใชอยางมีทิศทาง เปาหมาย กระบวนการและผลที่คาดหวังที่
ชัดเจนขึ้น
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ปญหา/อุปสรรค
1.นโยบายที่หลากหลายของ สพฐ. ที่ รร.ที่ตองปฏิบัติ ทําใหการดําเนินการดาน PLC ไมตอเนื่อง
2. กลุมเปาหมายบางจํานวนไมตระหนักถึงความสําคัญและนําไปปฏิบัติอยางแทจริง
3. งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติจากงบดําเนินการของ สพท. นธ.2 ไมเพียงพอตอการพัฒนาตลอดปการศึกษา
ขอเสนอแนะ
1.บูรณาการนโยบายตางๆ ใหเปนรูปธรรม สนับสนุน สงเสริม และติดตามอยางตอเนื่อง
2. ผูบริหาร/ครูวิชาการตองสรางความตระหนักและเปนแบบอยางใหขวัญ กําลังใจตอครูในการแสวงหาความรู
เพิ่มเติม และนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง
3. สพป. นธ.2 ควรพิจารณางบสนับสนุนเพิ่มเติม
โครงการวิจัยและสงเสริมวิจัยทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2560
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 55,000 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 55,000 บาท
วัตถุประสงค
1 เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยสูการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรูของครูและนักเรียน
2. เพื่อสรางเครือขายการเรียนรูชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูวิชาการ
ผลการดําเนินการ
เชิงปริมาณ
1.รอยละ 100 ของครูกลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจดานกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนคุณภาพ
ผูเรียนผานกระบวนการวิจัย
2. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการพัฒนากระบวนการเรียนรูผานกระบวนการวิจยั ของครูผูสอน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนนํารองการวิจัย 5 โรงเรียนจาก 5 อําเภอ เปนแบบอยางในการพัฒนาผูเรียนดวย
กระบวนการวิจัยที่ควบคูกับชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ ความชัดเจนของครูที่ทําการวิจัยมีเครือขายในการพัฒนาการ
วิจัยจากคณาจารยจาก ม. ทักษิณ ที่สงเสริมใหงานวิจัยกรณีศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น
ปญหา/อุปสรรค
1.นโยบายที่หลากหลายของ สพฐ. ที่ รร.ที่ตองปฏิบัติ ทําใหการดําเนินการดานวิจัยและ PLC ไมตอเนื่อง
2. งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติจากงบดําเนินการของ สพป. นธ.2 ไมเพียงพอตอการพัฒนาตลอดปการศึกษา
ขอเสนอแนะ
1.บูรณาการนโยบายตางๆ ใหเปนรูปธรรม สนับสนุน สงเสริม และติดตามอยางตอเนื่อง
2. ผูบริหาร/ครูวิชาการตองสรางความตระหนักและเปนแบบอยางใหขวัญ กําลังใจตอครูในการแสวงหาความรู
เพิ่มเติม และนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง
3. สพป. นธ.2 ควรพิจารณางบสนับสนุนเพิ่มเติม
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โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย:เรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(คายสรางสรรค)
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 58,320 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 58,320 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสถานศึกษาทุกแหงตระหนักถึงคุณคาการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
2. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ และตระหนักในความสําคัญของการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อนําไปสูการบมเพาะใหผูเรียน ครู ผูบริหารมีอุปนิสัยอยูอยางพอเพียงและดํารงตนตามวิถีของศาสตร
พระราชา
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดจํานวน 117 โรง
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาทุกแหงจัดการเรียนรูพัฒนาผูเรียนใหมีวิถีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีประสิทธิภาพ
เพื่อสงเสริมใหโรงเรียน สามารถบูรณาการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะ
โครงการการดําเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
ป 2559 – 2560
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 50,000 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 50,000 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงไดดําเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง
2. เพื่อใหสถานศึกษาทั่วไปผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง ตามเกณฑของ
กระทรวงศึกษาธิการใน ป พ.ศ. 2559 – 2560
3. เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ และพัฒนา
เปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา อยางนอย 1 แหง
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดจํานวน 42 โรง
เชิงคุณภาพ
1 .สถานศึกษาทุกโรงสามารถนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดการศึกษา
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2. สถานศึกษาทุกโรงในสังกัดสามารถขยายผลและพัฒนาเปนสถานศึกษาพอเพียง
3. สถานศึกษาพอเพียงสามารถพัฒนาเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษา อยางนอย 1 แหง สถานศึกษาทุกแหงจัดการเรียนรูพัฒนาผูเรียนใหมีวิถีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีประสิทธิภาพ
ปญหา/อุปสรรค
ในการประเมิน ผูประเมินตางสังกัดมีไมเพียงพอ
ขอเสนอแนะ
โครงการแขงขันกีฬานักเรียนภาคฤดูรอน 2560
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 250,000 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 250,000 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อกระตุนและสงเสริมใหนักเรียนไดออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางตอเนื่อง
2. สงเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาของนักเรียนสูความเปนเลิศ
3. เพื่อใหนักเรียนเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการออกกําลังกาย
4. เพื่อใหนักเรียนที่มีความสมารถดานกีฬาไดเขาเรียนโรงเรียนกีฬาในพื้นที่ตอไป
ผลการจัดการแขงขัน
เชิงปริมาณ
- นักเรียนและครูเขารวมกิจกรรมจํานวน 5 อําเภอ 118 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนที่เขารวมแขงขันกีฬา รูรักสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถแสดงออก
ทักษะดานกีฬาไดเปนอยางดี
2. แตละอําเภอดําเนินการคัดเลือกการแขงขันกีฬากรีฑา แตละประเภท เพื่อหาตัวแทนอําเภอเขารวม
การแขงขันระดับจังหวัดตอไป
ปญหา/อุปสรรค
- ระยะเวลาการแขงขัน เปนชวงเดือนเมษายน ทําใหมีปญหาเรื่องการออกหนังสือรับรองการเปนนักเรียนแตละ
โรงเรียน
ขอเสนอแนะ
1. เรื่องงบประมาณในการจัดการแตละอําเภอไมเหมือนกัน ทําใหเกิดความยากลําบากในการปฏิบัติ
2. การยืมเงินโครงการจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ควรใหผูประสานแตละ
อําเภอเปนผูยืมเงินเอง
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โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปงบประมาณ 2560
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 23,000 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 23,000 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการในนักเรียน
2. เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพอิ่มทุกคนทุกวัย
3. เพื่อนําผลผลิตหรือรายไดจากการจําหนายผลผลิต สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดจํานวน 117 โรง
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนสามารถแกปญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ สงเสริมภาวะโภชนาการในโรงเรียนให
นักเรียนไดรับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการอยางครบถวน
ปญหา/อุปสรรค
ในการออกนิเทศ ติดตาม คณะกรรมการไมครบองค
ขอเสนอแนะ
เวลาออกนิเทศ ติดตาม อยากใหมีคณะกรรมการครบองคในการนิเทศ
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผูสอนเพือ่ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และการอานออกเขียนได
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 383,500 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 383,500 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อเรงรัดพัฒนาการอานการเขียนและการใชภาษาไทยแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4 ใหสามารถอาน
ออกเขียนได รูจักคิดวิเคราะห และการแสวงหาความรูพรอมกับสามารถพัฒนาความรูภาษาไทย พัฒนาภูมิปญญาที่
สอดคลองกับสภาพสังคมและพื้นฐานวัฒนธรรมไทยตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบันที่สลับซับซอนรวมทั้ง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยใหสูงขึ้น
2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเพื่อมุงสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 4 กลุมสาระการเรียนรู
3. เพื่อพัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด นํา
นักเรียนสูเปาหมาย
4. เพื่อสงเสริมพัฒนากระบวนการนิเทศใหเกิดคุณภาพ เปนระบบและตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. นักเรียน ชั้น ป.1 – 4 จํานวน 14,467 คน ไดรับการประเมิน การเขียนตามคําบอก คัด
ลายมือ และทองบทอาขยาน
2. นักเรียน ชั้น ป.3 – 4 จํานวน 6,995 คน ไดรับการประเมินการเขียนเรื่องจินตนาการและการ
ประเมินการรูเ รื่องการอานตามแนว PISA
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3. ครูผูสอน จํานวน 154 คน ไดรับการประเมินหองเรียนครูผูสอนภาษาไทย โรงเรียนอานออก
เขียนได อานคลอง เขียนคลอง
เชิงคุณภาพ
สพป.นราธิวาส เขต 2 มีเครื่องมือในการประเมินการเขียนตามคําบอก การคัดลายมือ การทองบท
อาขยานทํานองเสนาะ การรูเรื่องการอานตามแนว PISA การเขียนเรื่องตามจินตนาการ การเขียนเรียงความ การ
ประเมินหองเรียน และครูผูสอนไดมีการเตรียมความพรอมระดับปฐมวัย การประเมินหองเรียน และโรงเรียนอานออก
เขียนได
ปญหา/อุปสรรค
นักเรียนใชภาษาไทยเปนภาษาที่สอง ทําใหไมเขาใจความหมายของคํา และทําใหนักเรียนพูดภาษาไทยไม
ชัดเจน
ขอเสนอแนะ
ควรกําหนดมาตรการเฉพาะในการสอนภาษาไทยสําหรับผูบริหารและครูผูสอนใน จชต.

กลยุทธที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาภาคบังคับใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 698,500 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 698,500 บาท
วัตถุประสงค
1 เพื่อใหเด็กพิการเรียนรวมไดรับสิทธิและโอกาสที่เทาเทียมกัน ในการไดรับพัฒนาการเรียนรูในรูปแบบที่
เหมาะสมอยางเต็มศักยภาพเปนรายบุคคล ไดรับบริการ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเขาถึงบริการทางการศึกษา พัฒนา
ศักยภาพ ทักษะการดํารงชีวิต และพื้นฐานงานอาชีพเพื่อพึ่งพาตนเองได
2 เพื่อใหครูมีความรูความสามารถและทักษะในการคัดกรองนักเรียนพิการเรียนรวม
3. เพื่อสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม กับสภาพ
ความตองการจําเปนพิเศษในแตละประเภท โดยมีโรงเรียนตนแบบการเรียนรวมเปนศูนยรวมสื่อการ เรียนรู นวัตกรรม
และเพื่อรองรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนในโรงเรียนใกลบาน
4. เพื่อพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการใช/ผลิตสื่อ นวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาสมรรถภาพเด็กในแตละประเภทความพิการ ไดอยาง เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
5. เพื่อนิเทศติดตามการดําเนินงาน เพื่อสงเสริมการทํางานรวมกันของทุกภาคสวนเปน เครือขายการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน
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ผลการดําเนินการ
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 90 โรง ที่จัดการเรียนรวมเขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรมรอยละ 100
2. ครู บุคลากรทางการศึกษาและพี่เลี้ยงเด็กพิการ จํานวน 250 คน ในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม ไดรับ
การพัฒนาใหมีความรู ความสามารถในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนตนแบบเรียนรวม และโรงเรียนรวมในสังกัดทุกโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม มี
ความเขมแข็งในการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโรงเรียนเปนมาตรฐาน (SBM) และการบริหารจัดการโดยใชโครงสราง
ซีท (SEAT Framework)
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนเด็กพิการเรียนรวม ในโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม และโรงเรียน
ที่จัดการเรียนรวมทั่วไป มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและการวิจัย สําหรับ
นักเรียนพิการเรียนรวม พรอมทั้งสามารถจัดการความรู ทักษะงานพื้นฐานอาชีพที่เหมาะสมกับวัย และสอดคลองตอความ
สนใจของเด็กที่มีความตองการพิเศษแตละคน
นักเรียนพิการเรียนรวมทุกคน ไดรับการบริการ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเขาถึงการศึกษาที่
สอดคลองตามศักยภาพของแตละบุคคล ไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ เรียนอยางมีความสุข และมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาตามIEPสูงขึ้น
ปญหา/อุปสรรค
1. การเปลี่ยนแปลงครูผูรับผิดชอบงานเรียนรวม สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนที่ทํางาน เกษียณขาดแคลนครูจึงตอง
มีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบงาน และครูผูสอนเพื่อใหสอดรับกับการบริหารงานของโรงเรียน
2. การนิเทศ มีปญหาอุปสรรคเรื่องระยะเวลาในการออกนิเทศ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากภาระงานของผูนิเทศมีมาก
เนื่องจากตองทํางานหลายบทบาทและหลายหนาที่ (แมจะใชเครือขายนิเทศแลวก็ตาม) ภาระงานของโรงเรียนก็มีมาก
เชนเดียวกัน ทําใหการดําเนินการอยางจริงจัง เขมขน มีสภาพออนดอยลง
ขอเสนอแนะ
1. ควรที่จะมีวิธีการใหทุกคนในโรงเรียนทราบเรื่องการจัดการเรียนรวมและสามารถจัดการเรียนการสอนใหกับ
เด็กกลุมนี้ไดทุกคน ไมเฉพาะแตผูรับผิดชอบโครงการ และพี่เลี้ยงเด็กพิการซึ่งมีเฉพาะบางโรง (สวนนอยเทานั้น)
2. งบประมาณที่จัดสรรมาให ควรเปดกวางและเอื้อ ใหผูดําเนินการในระดับเขตพื้นที่สามารถออกแบบกิจกรรมได
เอง เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการพัฒนา และสอดคลองกับปญหาอุปสรรค
โครงการสงเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจําป 2559
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 10,000 บาท

งบประมาณที่ใชไป จํานวน 10,000 บาท

วัตถุประสงค
1. เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการสงเสริมเยาวชนใหมีคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อสงเสริมใหลูกเสือมีระเบียบวินัย มีความรัก ความสามัคคี มีความเขมแข็ง อดกลั้น รูจักชวยเหลือผูอื่น และ
รูจักการบําเพ็ญประโยชน และสรางเสริมประสบการณชีวิตใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
3. เพื่อฟนฟูกิจการลูกเสือ เนตรนารีในโรงเรียน และเพื่อใหลูกเสือมีความรัก ความสนใจ และเห็นคุณคาใน
กิจกรรมลูกเสือมากยิ่งขึ้

31

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
ลูกเสือ-เนตรนารี เขารวมกิจกรรมการประกวดระเบียบแถว จํานวน 3 โรงเรียน 160 คน
เชิงคุณภาพ
1. ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบ มีวินัย มีความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ มีความเขมแข็ง อดทน โดย
ผานกระบวนการฝกระเบียบแถวลูกเสือ
3. ลูกเสือ เนตรนารี สามารถนําทักษะที่ไดรับสรางเสริมประสบการณชีวิตใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
4. กิจการลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียน มีการพัฒนา และไดรับความสนใจจากลูกเสือ เนตรนารี
มากยิ่งขึ้น
ปญหา/อุปสรรค
1. โรงเรียนขาดความพรอมในการฝกซอมลูกเสือ เนตรนารี
2. โรงเรียนขาดบุคลากรที่มีทักษะ ความรู ความชํานาญดานระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
3. หวงเวลาที่กําหนดในการแขงขันอยูระหวางชวงถือศีลอดของศาสนาอิสลาม ซึ่งรอยละ 80 ในพื้นที่ นับถือ
อิสลาม
4. การแตงกายเครื่องแบบลูกเสือลูกเสือ ของเยาชนรวมไปถึงผูบังคับบัญชาลูกเสือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ที่นับถือศาสนาอิสลาม สวนใหญจะแตงกายดวยเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และกระโปรงยาว ซึง่ ขัดแยงกับกฎกระทรวง
วาดวยเครื่องแบบลูกเสือ ทําใหโรงเรียนไมสามารถสงกองลูกเสือ เนตรนารี เขารวมการประกวดได
ขอเสนอแนะ
ควรมีขอบังคับในเรื่องของเครื่องแตงกายลูกเสือ เนตรนารี รวมไปถึงผูบังคับบัญชาลูกเสือสําหรับจังหวัดชายแดน
ภาคใตใหชัดเจน
โครงการวันวชิราวุธ ประจําป 2560
งบประมาณที่ไดรับ 12,000 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 12,000 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการสงเสริมเยาวชนใหมีคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อสงเสริมใหลูกเสือระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ผูใหกําเนิดลูกเสือไทย
3. เพื่อฟนฟูกิจการลูกเสือ เนตรนารีในโรงเรียน และเพื่อใหลูกเสือมีความรัก ความสนใจ และเห็นคุณคาใน
กิจกรรมลูกเสือมากยิ่งขึ้น
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
เชิงปริมาณ
ลูกเสือ - เนตรนารี เขารวมพิธีถวายพวงมาลา จากโรงเรียนในสังกัดและหนวยงานตาง ๆ จํานวน
๗๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
1. ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบ มีวินัย มีความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ มีความเขมแข็ง อดทน โดย
ผานกระบวนการฝกระเบียบแถวลูกเสือ
3. ลูกเสือ เนตรนารี สามารถนําทักษะที่ไดรับสรางเสริมประสบการณชีวิตใหอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
4.กิจการลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียน มีการพัฒนา และไดรับความสนใจจากลูกเสือ เนตรนารี มาก
ยิ่งขึ้น
ปญหาและอุปสรรค
โรงเรียนสวนใหญไมสงลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชา เขารวมกิจกรรม เนื่องจากนักเรียนในสังกัดสวนใหญ
นับถือศาสนาอิสลาม
ขอเสนอแนะ
โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือเนือ่ งในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ
งบประมาณที่ไดรับ 9,000 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 9,000 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี อดทน อดกลั้น และ
สรางเสริมประสบการณชีวิตใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
2. เพื่อฟนฟูกิจการลูกเสือในโรงเรียนและเพื่อใหลูกเสือเนตรนารีเห็นคุณคาในกิจกรรมลูกเสือมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อใหลูกเสือ เนตรนารี ไดเขารวมกิจกรรมในระดับตาง ๆ มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูอื่น
ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ
ลูกเสือ เนตรนารี เขารวมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแหงชาติ จํานวน 1,000 คน
เชิงคุณภาพ
ลูกเสือ เนตรนารี ในสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 มีคุณธรรมจริยธรรม
มีระเบียบวินัย มีความสามัคคีในหมูคณะ มีความเขมแข็งอดทน โดยผานกระบวนการลูกเสือ
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โครงการแขงขันทักษะวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปการศึกษา 2560
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 700,000 บาท งบประมาณที่ใชไป

จํานวน 700,000 บาท

วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดแสดงผลงานครูและนักเรียนใหชุมชนไดรับทราบ
2. เพื่อใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ ดานทักษะการแสดง
3. เพื่อแสดงออกถึงศักยภาพของผูเรียน ผูบริหารโรงเรียนคณะครู และกรรมการสถานศึกษา
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนบุคลากรทางการศึกษาเขารวมแขงขันทักษะความสามารถทางวิชาการ รอยละ 100
2. นักเรียนเขารวมแขงขันทักษะความสามารถทางวิชาการรอยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรโรงเรียน/หนวยงานทางการศึกษาไดนําหลักแนวคิดที่ไดรับจากการจัดงานไปประยุกตใช
เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
2. เปนการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานนํามาซึ่งความภาคภูมิใจของบุคลากรในโรงเรียนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
3. ชุมชนเห็นความสําคัญและมีความตระหนักในการเขามามีสวนรวม สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ตลอดจนเปนการสรางความเขาใจรวมกันในการจัดการศึกษา ตามแนวทางปฏิรูปกระบวนการเรียนรูระหวางโรงเรียนและ
ชุมชน
ปญหาอุปสรรค
ขาดแคลนกรรมการที่มีความสามารถเฉพาะในการตัดสินกิจกรรมการแขงขัน
ขอเสนอแนะ
1. หาวิธีการ สรรหากรรมการที่มีความสามารถเฉพาะดานในการตัดสิน
2. ขอความรวมมือโรงเรียนมัธยมศึกษา,โรงเรียนสังกัดเทศบาล,โรงเรียนสังกัดเอกชน เพื่อขอตัวบุคลากรที่มี
ความสามารถในการตัดสินการแขงขัน
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนภูมิทายาท ประจําปการศึกษา 2559
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 30,000 บาท งบประมาณดําเนินการ จํานวน 30,000 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนที่ยากจน ขาดโอกาส มีความประพฤติดี เรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษหรือไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต มีโอกาสไดเรียนในระดับที่สูงขึ้นในโรงเรียนของรัฐจนจบ
หลักสูตรการศึกษาแตละระดับ
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2. เพื่อการสรางแรงจูงใจใหเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐ และใชการจัดสรรทุนเปนสวนหนึ่งของการแกไขและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
3. พัฒนาความเปนเลิศใหนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะดาน
4. เพื่อสรางและสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะในการดํารงชีวิต สรางคุณประโยชนและ
มีบทบาทในการชวยเหลือสังคมและเสริมสรางสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ผลการดําเนินการ
เชิงปริมาณ
นักเรียนที่ไดรับทุนตอเนื่อง
ครูผูรับผิดชอบ
เชิงคุณภาพ

จํานวน 218 คน
จํานวน 18 คน

นักเรียนที่เรียนดี ยากจน ความประพฤติดี ดอยโอกาส หรือมีความสามารถพิเศษ ไดรับโอกาสทาง
การศึกษาอยางตอเนื่องจนจบหลักสูตรในแตละระดับ
ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะ
ผลจากการประเมินโครงการ นักเรียนสวนใหญตองการใหจัดโครงการปฐมนิเทศตอเนื่องทุกป
เพราะตองการพบปะเพื่อนนักเรียนตางโรงเรียนและไดรับทราบแนวทางการใชจายทุนที่ไดรับ
โครงการเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทํา ประจําปงบประมาณ 2560
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 1,385,000 บาท งบประมาณที่ใชไป 1,384,000 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางงานใหแกนักเรียน ไดมีงานทําและมีรายไดระหวางเปดภาคเรียน
2. เพื่อใหนักเรียน ใชเวลาวางชวงปดภาคเรียนใหเกิดประโยชน
3. เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน หรือไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ สามารถมี
รายไดชวยเหลือตนเองและครอบครัวได
ผลการดําเนินการ
เชิงปริมาณ
นักเรียนที่เขารวมโครงการ
ครูผูรับผิด

จํานวน 240 คน
จํานวน 15 คน

เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีงานทําและมีรายไดระหวางเรียนและรูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ลดปญหาความ
ยากจนของนักเรียน มีโอกาสฝกทักษะดานอาชีพและมีประสบการณในการทํางานดวยตนเอง
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ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะ
นักเรียนสวนใหญตองการใหจัดโครงการเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาทุกป เพื่อจะไดใชเวลาวางในชวงปดภาค
เรียนใหเกิดประโยชนและมีรายไดชวยเหลือครอบครัว
โครงการ การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ปองกันการทุจริต” (ภายใตชื่อโรงเรียนสุจริต)
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 21,000 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 16,885 บาท
วัตถุประสงค
1.เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (ภายใตชื่อโรงเรียนสุจริต)
2. เพื่อใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สามารถสรางองคกรแหงการเรียนรูและกระบวนการ
เรียนรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสํานึก กระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และมี
จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
3. เพื่อนิเทศ กํากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนเครือขายโรงเรียนสุจริต จํานวน 36 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ทั้ง 36 โรงเรียน มีคุณลักษณะสําคัญ 5 ประการ
ไดแก ทักษะการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
2. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนเครือขายสุจริต ไดรับการพัฒนาสงเสริม
และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”
ปญหา/อุปสรรค
- ดําเนินกิจกรรมไดไมครบทุกกิจกรรม
ขอเสนอแนะ
- ควรลดจํานวนกิจกรรม
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”(กิจกรรมสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุจริต)
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 155,000 บาท งบประมาณที่ใชไป

จํานวน

98,920 บาท

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
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2. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ 1) ทักษะกระบวนการคิด 2) มีวินัย 3)
ซื่อสัตยสุจริต 4) อยูอยางพอเพียง 5) จิตสาธารณะ
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ทุกคนใหมีคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 5 ดัชนีไดแก ความโปรงใส ความพรอมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกรและคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
4. เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินงานและพัฒนาสูความเปนเขตสุจริต
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จํานวน 90 คน
2. บุคลากรในกลุมงานทุกกลุมงานภายใตโครงสรางของการบริหารจัดการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไดรับการพัฒนา ปรับปรุงงานดานหลักฐานเอกสารตามเครื่องมือการประเมิน ITA
เชิงคุณภาพ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการได
อยางมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของภาครัฐ มีการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐตาม
จรรยาบรรณ การรบริหารงานอยางมีจริยธรรม
2. องคกรในหนวยงานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีความรูความ
เขาใจในการดําเนินงานและพัฒนาปรับปรุงการทํางานตามดัชนีตัวชี้วัดทั้ง 5 ดานไดเปนอยางดี
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ เปนเขตพื้นที่สุจริต
ปญหา/อุปสรรค
1. ดําเนินกิจกรรมไดไมตรงตามเปาหมาย
2. ดําเนินกิจกรรมในสํานักงานเขตพื้นที่ซ้ําซอน
3. หวงเวลาดําเนินกิจกรรมบางกิจกรรม เลยปงบประมาณเปนเหตุใหงบประมาณตกไป ซึ่งเปนปญหาของ ระบบ
ราชการ
ขอเสนอแนะ
- จัดงบประมาณใหตรงกับหวงเวลาดําเนินกิจกรรม
โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต ประจําป 2560
งบประมาณที่ไดรับ

จํานวน 49,000 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน

41,200 บาท
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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สามารถสรางองคกรแหงการเรียนรู และกระบวนการ
เรียนรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสํานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ
ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. เพื่อใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน รวมพลังรวมสรางองคกรแหงการเรียนรูส รางระบบ
และวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุขและปองกันการทุจริต
3. เพื่อปลูกจิตสํานึกใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในการปองกันการทุจริต
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จํานวน 37 โรง ไดแก โรงเรียนสุจริตตนแบบ จํานวน 1 โรง และโรงเรียนสุจริตเครือขาย
จํานวน 36 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สามารถสรางองคกรแหงการเรียนรู และกระบวนการ
เรียนรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสํานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ
ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สามารถรวมพลังรวมสรางองคกรแหงการเรียนรู สราง
ระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุขและปองกันการทุจริต
3. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีจิตสํานึกในการปองกันการทุจริต
ปญหา/อุปสรรค
1. ดําเนินกิจกรรมไดไมครบทุกกิจกรรม
2. โรงเรียนในสังกัดมีกิจกรรมซ้ําซอนกับเขตพื้นที่
ขอเสนอแนะ
- ลดจํานวนกิจกรรม
โครงการ “วายน้ําเพื่อชีวิต” 2560 ( LIFE SAVING )
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 80,000 บาท งบประมาณที่ใชไป

จํานวน 80,000 บาท

วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มทักษะดานการวายน้ําใหแกนักเรียนอายุ 6 ป ขึ้นไป
2. เพื่อสรางคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ สมานฉันทและความสามัคคีในหมูคณะ
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ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนและครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เขารวมโครงการ
ดังกลาว จํานวน 200 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนสามารถวายน้ํา ลอยตัวในน้ําได
2. เปนการเสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรงทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
ปญหา/อุปสรรค
1. สระวายน้ําในเขตอําเภอรอบนอกไมมี
2. ความจํากัดในสถานที่
ขอเสนอแนะ
1. สํารวจความตองการของนักเรียน และจัดใหนักเรียนที่สนใจไดเขารวมกิจกรรมทุกคน
2. ขยายระยะเวลาในการจัดโครงการใหนักเรียนไดเขารวมมากที่สุด
3. นักเรียนที่เขารวมไดรับการฝกฝน และสามารถชวยเหลือตัวเองไดในเบื้องตน
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 100,000 บาท งบประมาณที่ใชไป

จํานวน 52,250 บาท

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางแรงกระตุน รณรงค สรางจิตสํานึกและความรูความเขาใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยก
ขยะ และการนําขยะไปใชประโยชนกอนนําไปกําจัดใหกับโรงเรียน
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือและการนรวมของชุมชนและโรงเรียนในดานการจัดการขยะมูล
ฝอยครบวงจร (Zero Waste)
3. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของโรงเรียนใหมีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ครบวงจร (Zero Waste) การจัดกิจกรรมโดยใหเด็กนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูและมีการมีสว นรวมของครู นักเรียน
และชุมชนโดยรอบโรงเรียน
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
ครูผูรับผิดชอบโรงเรียน จํานวน 67 คน คณะวิทยากรและทีมงาน จํานวน 10 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครูและนักเรียนมีจิตสํานึกและมีความรูความเขาใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และ
การนําขยะไปใชประโยชนกอนนําไปกําจัด
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2. โรงเรียนและชุมชนเกิดความรวมมือและมีสวนรวมในดานการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร (Zero
Waste)
3. โรงเรียนมีความเขมแข็ง มีการพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร (Zero
Waste) การจัดกิจกรรมโดยใหเด็กนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู และการมีสวนรวมของครู นักเรียนและชุมชน
โดยรอบโรงเรียน
ปญหา/อุปสรรค
1. ขาดการสรางจิตสํานึกที่ดีใหแกนักเรียนในการทิ้งขยะ
2. โรงเรียนยังขาดความรูในการนําขยะไปใชประโยชนในรูปแบบผลิตภัณฑ
ขอเสนอแนะ
โครงการลูกเสือตานภัยยาเสพติด ป 2560
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 144,000 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 144,000 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับยาเสพติด
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด มีทักษะในการปฏิเสธสิ่งเสพติดและรวมเปน
สวนหนึ่งในการตานภัยยาเสพติด
3. เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายของสํานักงาน ป.ป.ส. ในการพัฒนาลูกเสือตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
4. เพื่อใหสถานศึกษาไดดําเนินกิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
ผลการดําเนินการ
เชิงปริมาณ
มีนักเรียนที่ผานการฝกอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด จํานวน 18 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 578 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผูผานการอบรม มีคุณสมบัติที่พึงประสงคในการตานภัยยาเสพติด รูจักปองกันตนเอง ใหหางไกล
จาก ยาเสพติด และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
2. ลูกเสือตานภัยยาเสพติด เปนเครือขายในการดําเนินงานรวมกันโรงเรียนและชุมชน เปนตนแบบของ
นักเรียนในโรงเรียน
3. โรงเรียนมีเครือขาย และกลไกการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะ
-
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โครงการคายทักษะชีวิต “เยาวชนรวมใจตานภัยยาเสพติด”
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 43,000 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 43,000 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหนักเรียนกอนวัยเสี่ยงไดรับรูรับทราบถึงปญหาและพิษภัยของยาเสพติด
2. เพื่อสรางเครือขายนักเรียนในการปองกันและแกไขตอตานยาเสพติด
3. เพื่อพัฒนานักเรียน ใหสามารถปองกันตนเองไมเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด
4. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหสถานศึกษาในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ผลการดําเนินการ
เชิงปริมาณ
มีนักเรียนที่ผานการอบรมคายทักษะชีวิต “เยาวชนรวมใจตานภัยยาเสพติด”ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน จํานวน
70 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนที่ผานคายทักษะชีวิตมีภูมิคุมกันยาเสพติดและไดรับรูรับทราบถึงปญหาและพิษภัยของยาเสพติด
2. สถานศึกษามีเครือขายนักเรียนในการปองกันและแกไขตอตานยาเสพติด
3. สถานศึกษามีความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะ
โครงการยกระดับการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 52,000 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 52,000 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการดูแลชวยเหลือนักเรียนจากครูประจําชั้นอยางทั่วถึงโดยมี
ผูปกครองชุมชน หนวยงานและองคการที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. เพื่อใหการดําเนินงานการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนไปอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการ
ปจจุบัน
ผลการดําเนินการ
เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสัง กัด จํานวน 117 โรงเรียน รายงานการดํ าเนิน การคุ มครองและช วยเหลือเด็ กนั กเรีย น
ประจําป 2559 และ สพป.นราธิวาส เขต 2 ออกเยี่ยมนักเรียนเพื่อเปนการชวยเหลือเบื้องตน กรณีนักเรียนที่ไดรับ
ผลกระทบจากความรุนแรงกรณีละเมิดทางเพศ กรณีความรุนแรง กรณีไมไดรับความเปนธรรมทางการศึกษา และกรณีอื่น
ๆ รายละ 2,000 บาท จํานวน 26 ราย รวมเปนเงิน 52,000 บาท
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เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนที่ไดรับผลกระทบจากความรุนแรงกรณีละเมิดทางเพศ กรณีความรุนแรง กรณีไมไดรับความ
เปนธรรมทางการศึกษา และกรณีอื่น ๆ ไดรับการดูแลชวยเหลือ
2. โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และสามารถตรวจสอบได อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน (ปแหงการรักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอนื่ )
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 67,200 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 67,200 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
2. เพื่อคัดกรองสถานศึกษาตามสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
3. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน
ผลการดําเนินการ
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัด จํานวน 117 โรงเรียน ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. สนับสนุน การดําเนิน งานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนแกนนําระดับประถมศึกษา
จํานวน 7 โรงเรียน
3. สนั บสนุ น การดํ าเนิ น งานโครงการสถานศึก ษาสี ขาวปลอดยาเสพติ ดและอบายมุ ข โดยแจกคู มื อ
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จํานวน 117 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
- สพป.นราธิวาส เขต 2 มีเครือขายความรวมมือการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน
- รอยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัด ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีขั้นตอนชัดเจน พรอมทั้ง
วิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักการทํางานที่ตรวจสอบไดจากผูบริหาร บุคลากร ทุกฝายที่
เกี่ยวของทั้งในและนอกสถานศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ
ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะ
-
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปงบประมาณ 2560
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 156,000 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 156,000 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อเรงรัดพัฒนาการอาน การเขียน และการใชภาษาไทยแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ใหสามารถอาน
ออกเขียนได รูจักคิดวิเคราะหและการแสวงหาความรูพรอมกันสามารถพัฒนาความรูภาษาไทย พัฒนาภูมิปญญาที่
สอดคลองกับสภาพสังคมและพื้นฐานวัฒนธรรมไทยตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบันที่สลับซับซอนรวมทั้ง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยใหสูงขึ้น
2. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ใหครูผูสอนภาษาไทยสามารถบริหารจัดการ
และจัดการเรียนการสอนภาษาไทยไดตามหลักสูตรเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
3. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูภาษาไทย ไดแก แบบฝก เปนไปตามหลักสูตรสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
และสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม
ผลการดําเนินการ
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีผลการประเมินดังนี้
ดานการอานออกเสียง ระดับ ดีมาก จํานวน 1,302 คน คิดเปนรอยละ 33.11
ดี
จํานวน 1,010 คน คิดเปนรอยละ 25.69
พอใช จํานวน 870 คน คิดเปนรอยละ 22.13
ปรับปรุง จํานวน 750 คน คิดเปนรอยละ 19.07
ดานการอานรูเ รื่อง
ระดับ ดีมาก จํานวน 1,628 คน คิดเปนรอยละ 41.40
ดี
จํานวน 1,142 คน คิดเปนรอยละ 29.04
พอใช จํานวน 573 คน คิดเปนรอยละ 14.57
ปรับปรุง จํานวน 350 คน คิดเปนรอยละ 8.90
ดานการเขียนคํา
ระดับ ดีมาก จํานวน 1,307 คน คิดเปนรอยละ 26.30
ดี
จํานวน 925 คน คิดเปนรอยละ 23.50
พอใช จํานวน 1,020 คน คิดเปนรอยละ 25.91
ปรับปรุง จํานวน 954 คน คิดเปนรอยละ 24.24
2. ครูผูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 164 คนมีความรูความเขาใจเรื่องการพัฒนาให
นักเรียนอานออกเขียนไดตามวัยตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. ครูผูสอนภาษาไทยชั้น ประถมศึกษาปที่ 1 มีความรูความสามารถในการแกไขป ญ หานั กเรียนอาน
ไมออกเขียนไมได

43

ปญหา/อุปสรรค
1. นักเรียนขาดเรียนบอย เนื่องจากยายตามผูปกครอง
2. นักเรียนใชภาษาไทยเปนภาษาที่สองรองจากภาษามลายู และขาดเวทีการใชภาษาไทย
3. ครูผูสอนสวนใหญใชภาษามลายูกับนักเรียน นักเรียนจึงไมใชภาษาไทย
ขอเสนอแนะ
ควรลดความซ้ําซอนงานอื่นของครูเพื่อที่จะไดสอนเด็กอยางเต็มที่
กลยุทธที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการในป 2560
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 149,460 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 141,360 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูเกษียณอายุราชการ
2. เพื่อใหผูปฏิบัติราชการอยูไดแสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการ
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ จํานวน 62 คน
เชิงคุณภาพ
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการมีความพึงพอใจ มีขวัญกําลังใจและมี
ความภาคภูมิใจ
2. ผูที่ยังปฏิบัติราชการอยู ไดแสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการเปนการแสดงออกถึงความรัก
ความผูกพันธและมิตรไมตรีที่ดีตอกัน
ปญหา/อุปสรรค
- สถานที่ ๆ ไดจัดไวไมเพียงพอตอผูรวมงาน
ขอเสนอแนะ
โครงการฝกอบรมครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 71,000 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 70,000 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหครูผูชวยไดเขาใจถึงระเบียบ กฎหมายคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู
2. เพื่อใหนําประสบการณและความรูไปจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหปฏิบัติงานอยูในสังคมและชุมชนไดอยางมีความสุข
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ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
- ครูผูชวยเขารวมโครงการ จํานวน 95 คน
เชิงคุณภาพ
ครูผูชวยที่เขารวมโครงการมีความรูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปญหา/อุปสรรค
- เวลาไมเหมาะสมกับการฝกอบรมควรขยายเวลาใหมากกวานี้
- การอบรมซ้ําซอนกับสวนหนา
ขอเสนอแนะ
โครงการพัฒนาการอานการเขียนเพื่อการสื่อสาร
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 138,000 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 138,000 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางเครื่องมือประเมินการอานเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6
2. เพื่อวิเคราะหผลการประเมินและทําฐานขอมูลนักเรียนที่มีปญหาอานไมออก เขียนไมได/อานไมคลองเขียนไม
คลอง/ไมเขาใจเรื่องที่อาน เปนรายบุคคล
3. เพื่อพัฒนาครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหมีความรูความเขาใจในเรื่องเทคนิควิธีสอนและซอม
เสริมใหนักเรียนอานออกเขียนไดเพื่อนําไปสูการอานเขียนเพื่อการสื่อสาร(อานเขาใจ) การสอนอานคิดวิเคราะห
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.5 จํานวน 21,236 คน ไดรบั การประเมินการอานคลอง เขียนคลอง
2. ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 124 คน มีความรูความเขาใจการแกปญหานักเรียนอาน
ไมออกเขียนไมได
เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ทุกคนไดรับการประเมินการอานและการเขียน สามารถอานคลองเขียนคลอง
มากขึ้น
ปญหา/อุปสรรค
- ผูปกครองและชุมชนสวนใหญ ไมตระหนักและเห็นความสําคัญของการใชภาษาไทย เนื่องจากในชีวิตประจําวัน
ใชภาษามลายูในการสื่อสารและประกอบอาชีพ
ขอเสนอแนะ
- ควรประสานหนวยงานอื่นใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เชน กระทรวงมหาดไทย
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กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โครงกายออกกําลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาล ประจําปงบประมาณ 2560
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 35,000 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 35,000 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการกระตุนและสงเสริมใหเจาหนาที่ในสํานักงานฯ ไดออกกําลังกายและเลนกีฬา
อยางตอเนื่อง
2. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหทุกคนรูจักการทํางานเปนทีม มีความสามัคคี คิดแกปญหา
รวมกันได
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางดานรางกายและสรรถภาพทางกาย
4. เพื่อใหทุกคนไดเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการออกกําลังกาย
5. เพื่อสงเสริมสุขภาพที่แข็งแรงตื่นตัวในการปฏิบัติงานและประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
ผลการดําเนินการ
เชิงปริมาณ
ผูบริหารการศึกษาและเจาหนาที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต ๒ ทุกคน ไดออกกําลังกายและไดเลนกีฬาอยางตอเนื่อง
เชิงคุณภาพ
ผูบริหารการศึกษาและเจาหนาที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต ๒ ทุกคน มีความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการออกกําลังกาย สงผลใหเกิดสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคภัยไขเจ็บตางๆ
ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะ
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2560
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 27,960 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 15,000 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูรับผิดชอบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 มีความรูความเขาใจในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560
2. เพื่อใหรายงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ อยางเปนระบบและดําเนินการไดตามรอบระยะเวลากําหนด
ผลการดําเนินการ
เชิงปริมาณ
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ทุกคน สามารถรายงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการไดอยางเปนระบบและดําเนินการไดตามรอบระยะ เวลาที่กําหนด
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เชิงคุณภาพ
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ทุกคน มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับที่มาและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและมีทักษะในการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายที่วางไว
ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะ
โครงการประชุมประจําเดือนผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 245,000 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 43,400 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาไดรับทราบนโยบายตางๆ และขอกฎหมายที่เกี่ยวของ และความคืบหนาของการ
จัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อใหเกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานและเสริมสรางความคิดริเริ่มสรรางสรรคในการปฏิบัติงานและ
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนําไปสูการพัฒนาการศึกษา
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูงานพัฒนาดานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
ผลการดําเนินการ
เชิงปริมาณ
1. ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 118 คน
2. ผูบริหารการศึกษา / ผูอํานวยการกลุม และเจาหนาที่ จํานวน 22 คน
เชิงคุณภาพ
ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และเจาหนาที่ในสํานักงานฯ ไดรับทราบนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบแนวปฏิบัติและขอราชการอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอการบริหารหารศึกษาและนําไปสูการปฏิบัติงานที่ถูกตอง
รวดเร็ว และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 67,500 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 67,500 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชสื่อประเภทตาง ๆ ตลอดจนประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงาน
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2. เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาไดรับทราบถึงนโยบาย ระเบียบ ขอกฎหมายที่สําคัญตาง ๆ รวมถึงความคืบหนา
ของการจัดการศึกษา
3. เพื่อใหเกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานและเสริมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงาน
ผลการดําเนินการ
เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดจํานวน 117 โรง และผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 117 คน
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัดไดรับทราบถึงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติ ขาวประชาสัมพันธและขอ
ราชการที่สําคัญ
2. สพป. และ สพม. ทุกเขตทั่วประเทศ รวมถึง สพฐ. ไดรับทราบถึงการประชาสัมพันธและเผยแพร
ขอมูลขาวสารทางการศึกษาและทราบถึงความเคลื่อนไหวตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะ
โครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดทําขอมูลสารสนเทศ ปการศึกษา 2560
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 21,000 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 21,000 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรที่ทําหนาที่จัดเก็บขอมูลระดับสถานศึกษามีความรู ความเขาใจในการใชโปรแกรมจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาไดอยางถูกตองครบถวนอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให สพป.นราธิวาส เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดมีขอมูลสารสนเทศปการศึกษา 2560 เพื่อใช
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินการ
เชิงปริมาณ
บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดเขารวมอบรม จํานวน 117 คน
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรที่เขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ ในการใชโปรแกรมบันทึกขอมูลทุกคน
2. สพป. นราธิวาส เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดมีขอมูลสารสนเทศที่ใชบริหารจัดการและสามารถ
รายงานให สพฐ. ตามกําหนด ถูกตอง ครบถวน
ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะ
-
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โครงการตามแผนพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
โครงการพัฒนาการเรียนรูระบบสองภาษา (ไทย-มลายูถิ่น)
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 1,679,000 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 1,679,000 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชภาษามลายูเชื่อมโยงการเรียนรู
2. เพื่อใหโรงเรียนมีวัสดุสื่อการเรียนการสอนที่ใหมและทันสมัย เหมาะสมกับระดับวัย
3. เพื่อใหโรงเรียนมีนวัตกรรมและBest Practice เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนระบบสองภาษา(ไทย-มลายูถิ่น)
4. เพื่อจัดการศึกษาใหสอดคลองกับอัตลักษณและบริบทของชุมชน
ผลการดําเนินการ
1. กิจกรรมจัดสรรสื่อ วัสดุใหโรงเรียน 13 โรงเรียน ๆ ละ 10,000 บาท รวม 100,000 บาท เพื่อใหผูเรียนเรียนรู
จากมุมประสบการณในชั้นเรียน
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
โรงเรียนกลุมเปาหมาย รวม 13 โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา
นราธิวาส เขต 2
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีสื่อและวัสดุการสอนที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับบริบทและผูเรียน
2. กิจกรรมจัดแลกเปลี่ยนเรียนรูถอดบทเรียนการจัดประสบการณการเรียนรูที่เปนเลิศ กลุมเปาหมาย 13
โรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
โรงเรียนกลุมเปาหมาย รวม 13 โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานราธิวาส เขต 2
เชิงคุณภาพ
1) ครูผูสอนมี นวัตกรรมและจัดนิทรรศการแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู
2) โรงเรียนไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณการเรียนรูที่เปนเลิศ และมี
นวัตกรรมที่เปนเลิศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ไดแก โรงเรียนบานโตะเวาะ อําเภอสุ
ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
3. กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนจัดการเรียนรูสองภาษา
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
โรงเรียนกลุมเปาหมาย รวม 13 โรงเรียน ครู/ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จํานวน 40 คน
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เชิงคุณภาพ

ครูผูสอนระดับปฐมวัย ผูบริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก ไดเรียนรู แลกเปลี่ยนกิจกรรม
การเรียนการสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลสระแกว จังหวัดสระแกว ดานการจัดมุมประสบการณ บริบท
สภาพแวดลอม/วินัยนักเรียนในชั้นเรียน
4. กิจกรรมจัดอบรมพัฒนาทักษะการสอนใหแกครูผูสอนตามโครงการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูระบบสองภาษา
และจัดประกวดนวัตกรรมและการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ระดับ 9 สพป. ใน 3 จังหวัดชายแดนใต
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
โรงเรียนกลุมเปาหมาย รวม 9 เขตพื้นที่ 137 โรงเรียน ครู จํานวน 329 คน ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษานราธิวาส เขต 1,2,3
เชิงคุณภาพ
1) ครูผูสอนมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และมีเทคนิควิธีการสอนตาม
หลักการปฐมวัย
2) ครูผูสอนมีการพัฒนาความรูความสามารถดานการจัดการเรียนการสอน
3) ครูผูสอนมี นวัตกรรมและจัดนิทรรศการแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู
5. กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม รายงานผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
โรงเรียนกลุมเปาหมาย รวม ๑๓ โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานราธิวาส เขต ๒
เชิงคุณภาพ
ครูและผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกัน รับทราบปญหา
ความตองการ และรวมแกปญหาเรื่องการจัดการเรียนการสอนรวมกัน
6. สรุป รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
รายงานกิจกรรมตามโครงการ 1 โครงการ
เชิงคุณภาพ
ผูรับผิดชอบโครงการมีรายงานโครงการรูปเลมสมบูรณ และตรงตามวัตถุประสงค
ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะ
-
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โครงการพัฒนาการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐ
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 442,000 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 442,000 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดสรรงบประมาณใหกับสถานศึกษาดําเนินการจัดหาสื่อ/ผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนา/จางวิทยากรสอนพระพุทธศาสนา/คาตอบแทนพระสอนศีลธรรม
2. เพื่อพัฒนาคูมือการสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานพระพุทธศาสนาใหกับโรงเรียน
วิถีพุทธ
3. เพื่อจัดกิจกรรมการประกวดทักษะทางวิชาการดานพระพุทธศาสนาใหกับนักเรียน
4. เพื่อจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและปฏิบัติธรรมครูผูสอนพระพุทธศาสนา
5. เพื่อนิเทศ กํากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนวิถีพุทธ
ผลการดําเนินการ
เชิงปริมาณ
1. รอยละ 100 ของโรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน 23 โรงเรียน ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากเขตเขตพื้นที่
การศึกษา โรงเรียนละ 7,000 บาท
2. รอยละ 100 โรงเรียนวิถีพุทธมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานพระพุทธศาสนา
3. รอยละ 100 โรงเรียนวิถีพุทธไดรับการสงเสริมจากเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดกิจกรรมการประกวดทักษะ
ทางวิชาการดานพระพุทธศาสนาใหกับนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ
4. รอยละ 90 ครูผูสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนวิธีพุทธไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม
เชิงคุณภาพ
1. ครูผูสอนพระพุทธศาสนาสามารถจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมสงเสริมดานพระ พุทธศาสนาได มี
ประสิทธิภาพ
2. โรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธสามารถพั ฒ นาและแก ป ญ หาการจั ด การเรี ย นการสอนและกิ จ กรรมส ง เสริ ม ด า น
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนไดเปนระบบ
3. นักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธมีความรู ความสามารถในดานทักษะทางวิชาการทางพระ พุทธศาสนา
4. ครูผูสอนโรงเรียนวิถีพุทธมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถเปนแบบอยางใหกับนักเรียนได
5. โรงเรียนวิถีพุทธมีการดําเนินงานตามหลักไตรสิกขา 5 ดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต
ดานการเรียนการสอน ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ ดานการบริหารจัดการ และกิจกรรม 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ
ปญหา/อุปสรรค
การดําเนินงานในโครงการในระดับเขตพื้นที่ไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามปฏิทินที่กําหนดที่กําหนดได
เนื่องจากติดราชการประชุมสัมมนา และรับผิดชอบภาระงานอื่นดวย
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
1. ควรเปดกรอบการดําเนินงานใหกวางเพื่อใหระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียนไดคิดกิจกรรมการ
พัฒนาดานสงเสริมการจัดการเรียนการสอนตามความตองการที่แทจริงของโรงเรียน
2. ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการจัดคายคุณธรรม จริยธรรมใหกับโรงเรียนเพือ่ พัฒนาผูเรียน
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โครงการสงเสริมความสัมพันธโรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป ๒๕๖๐
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 1,888,000 บาท งบประมาณที่ใชไป

จํานวน 1,888,000 บาท

วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนใหโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชน และ
โรงเรียน
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน
3.. สามารถคัดเลือกโครงการที่เปน Best Practice ในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่ง
จะเปนแบบอยางที่ดีและเผยแพรตอสาธารณชน
4. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับชุมชมใกลเคียง
5.เพื่อสรางความรูความเขาใจในการบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนในสังกัด จํานวน 117 โรง จัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธโรงเรียน
กับชุมชน ในดานวิชาการ กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
2. ดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่จัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธโรงเรียนกับชุมชนดีเดน (Best
Practice) จํานวน 3 โรง
3. ออกเยี่ยมผูนําชุมชนใกลเคียง จํานวน 21 คน
4. นําเทียนจํานําพรรษาถวายวัด จํานวน 5 วัด
5. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 244 คน
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมโดยชุมชนมีสวนรวม ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดความสามัคคี
กัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ประเพณี วัฒนธรรม
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีโรงเรียนทีเ่ ปนแบบอยางในการจัด
กิจกรรมสงเสริมความสัมพันธโรงเรียนกับชุมชน
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูนําชุมชน
ใกลเคียง
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 รักษาขนมธรรมเนียมประเพณีทาง
ศาสนา
5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด มีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่
ของตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ

52

ปญหา/อุปสรรค
โรงเรียนสวนใหญจัดกิจกรรมในรูปแบบเดิม ไมหลากหลาย
ขอเสนอแนะ
โรงเรียนควรศึกษาเรียนรูวธิ ีการดําเนินงานในรูปแบบใหมในการสงเสริมความสัมพันธโรงเรียนกับชุมชน

***********************************
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แนวทางการจัดการศึกษาในปงบประมาณ 2561
ในการจัดการศึกษาในปงบประมาณ 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา
ไดมีเปาหมายความสําเร็จของกลยุทธรวมกันตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดทําเปนนโยบายไว
ซึ่งการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ จะตองตรวจสอบ เปรียบเทียบผลการดําเนิน งานตามเปาหมายในแตละกลยุทธใน
ปงบประมาณที่ผานมา และตองวิเคราะหปจจัยที่เปนแรงตานและแรงเสริมที่จะเปนปญหาอุปสรรคและโอกาสการพัฒนา
ที่จะสงผลตอการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลสําเร็จทางดานคุณภาพการศึกษาของผูเรียน รวมทั้ง
การจัดทําขอมูลสารสนเทศประกอบอยางเปนระบบ เพื่อใชในการวิเคราะหอางอิงสาเหตุของปญหาอยางแทจริง และ
แสวงหาเครื่องมือ สื่อเทคโนโลยี ตลอดจนนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาในการบริหารและ
การจัดการศึกษาในรูปแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร การนิเทศ ติดตาม อยางตอเนื่อง โดยที่
กลุมของกิจกรรมสามารถดําเนินการไดตามแนวทางมาตรการที่กําหนดไวในแตละกลยุทธ ซึ่งสามารถปรับใชใหเหมาะสม
ตามบริบทและตามความตองการของทองถิ่น โดยจะดําเนินการในรูปของแผนปฏิบัติการตาง ๆ ประกอบกับการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนและประเทศเพื่อนบานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายอยางเปน
รูปธรรม เนนการอานออกเขียนได เพื่อพัฒนาสูการเรียนรูดานการอาน เขียน และการคิดวิเคราะหเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น ซึ่งจะสงผลใหการประกันคุณภาพภายในเขมแข็งเปนไปตามมาตรฐาน และเนนดานโอกาสทางการศึกษาการ
พัฒนาครู บุคลากร การบริหารจัดการศึกษาและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนโดยการมุงพัฒนาผูบริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนมีความรูทักษะภาษาตางประเทศมากขึ้น อันจะนําไปสู
ประชาคมอาเซียนดวยความมั่นใจและมีคุณภาพ

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

54

ภาคผนวก
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