
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

          เอกสารล าดับที่   ๒ /๒๕๖๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 



 
 

    

ค าน า                                        
 

 รายงานผลการด าเนินงานเล่มนี้  จัดท าขึ้นเพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ และสถานศึกษาในสังกัด ท้ังในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพในรอบปีท่ี ผ่านมา โดยเนื้อหาของรายงาน 
ประก อบ ด้ว ย   ข้ อมู ลพื้ น ฐ าน   ทิศทางก าร พัฒ นากา ร ศึกษ า                 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒  ผลงานท่ีภาคภูมิใจ สรุปผลการด าเนินงาน และปัญหา 
ข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป  

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
ขอขอบคุณในการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องและให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานมีความสมบูรณ์ 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน        
ท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนผู้สนใจท่ัวไปใช้เป็นสารสนเทศในการพัฒนา         
การจัดการศึกษาไปสู่เป้าหมายต่อไป            

           ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
 

 
 



 
 

                   สารบัญ  
 

        
                        หน้า 
 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร        ๑             

ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลพื้นฐาน         ๓               
ส่วนท่ี  ๒  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา       ๑๓           
ส่วนท่ี  ๓  ผลการด าเนินงาน  
ส่วนท่ี  ๔  ผลงานท่ีภาคภูมิใจ                                              

      ๑๙ 
      ๑๐๖            

ส่วนท่ี  ๕  สรุปผลการด าเนินงาน และปัญหา ข้อเสนอแนะ      ๑๔๒             
ภาคผนวก      ๑๕๘               
 
 



๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น
หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับ ดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐาน มีเจตนารมณ์ให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาจาก
ส่วนกลางไปให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดการศึกษา โดยได้ด าเนินการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียนในสังกัด โดยมุ่งมั่น
ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและจุดเน้นที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ด้วยการใช้แผนเป็นเครื่องมือ     
ในการบริหารและจัดการศึกษา ซึ่งได้ก าหนดทิศทางและแนวทางในการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานที่มีความสอดคล้องกันในทุกระดับ โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือผู้เรียนทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ เป็นการสรุปผล
การน านโยบายสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในลักษณะของการ
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมและใช้แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร ในการด าเนินงานตามภารกิจ ท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายและจุด เน้นของส า นักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ผลการด าเนินงานตัวชี้ วัดตามยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

  บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 
 
 



๒ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีและนอกแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
โดยสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นรายนโยบาย   
 จากการด าเนินงานในรอบปี พบว่าการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ในภาพรวม อยู่ในระดับเป็น
ที่น่าพอใจ เช่น ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๔๒๑๖ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐๐๐๐ 
ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ได้คะแนนเฉลี่ย  ๔.๕๑๐๔๕ จากคะแนนเต็ม  ๕.๐๐๐๐๐ ผลการติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๒.๓๖ จากคะแนนเต็ม ๔.๐๐ อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดี ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 
๔.๓๔ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



๓ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
 
 
 
 

    ส่วนที่ ๑ 
           ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

        ผู้บรหิาร  
 
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 

                                    
 
 
                                  
 
             นายยงศักด์ิ   เชาวน์วุฒิกุล      
                                         ผอ.สพป.นศ. ๔   

 
   
     
                                             
 
 

      นายสนิท  นิลบุตร           นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์         นายอ านาจ  สุทิน 
      รอง ผอ.สพป.นศ.๔             รอง ผอ.สพป.นศ.๔            รอง ผอ.สพป.นศ.๔ 
 
 
 
 
 



๕ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ผู้อ านวยการกลุ่ม / หน่วย 

                                           

    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  
 
 
 
 

 
 

 นายสวัสด์ิ  สุขสวัสด์ิ 
กลุ่มนิเทศฯ 

นายไพโรจน์  คันธิก      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

นายจารุวัฒน์  เสนลิ้น
กลุ่มนโยบายและแผน 

นางนันทนา  เสนลิ้น 
  หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 
 

นางสาวละออ  คงทอง 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

นางอรศรี  มากเกตุ 
กลุ่มอ านวยการ 

 
 
 
 
 
 

นางสาวพิมพ์ใจ  เชาว์นุกูล 

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

 
 
 
 
 
 
 

นางภัทรพร  ผ่อนผัน 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

 
 
 
 
 
 

- ว่าง -      
กลุ่มกฎหมายและคด ี

  

  
นางวันวิภา  ชะอุ่มดี 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
 



๖ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

โครงสร้างการบริหารของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 4 

          

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

กลุ่ม 
กฎหมาย 
และคด ี

กลุ่ม 
บริหาร 

งานบุคคล 

กลุ่ม 
นโยบาย 
และแผน 

กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

กลุ่ม 
ส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 

 ศูนย์       
ITEC 

     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 

หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

เครือข่ายสถานศึกษา 

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล ฯ  

กลุ่ม  
 อ านวยการ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

กลุ่ม 
พัฒนาครูและ
บุคลากรฯ 

 
 

กลุ่ม 
บริหาร 

งานการเงินฯ 



๗ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

       คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 
 
 
 
 
                  
                                  นายยงศักด์ิ  เชาวน์วุฒิกุล 
                                          ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 

 
          นายอนุห์  บุญคล่อง                นางจินตนา  แจ้งใจ                 นายทวี  พรหมแก้ว 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ           ผู้ทรงคุณวุฒิ                     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
         
 

                                                                              
 
 
 

           นายณรงค์  เบ็ญจศักด์ิ           นายบุญเสริม  แก้วพรหม         นายธนูศิลป์  สขุแสนสุข 
                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                          ผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 
                                                                                                  
                                                                                              
                                                                                                                                         
                
   นายสุชาติ  ลิ่มกุล                               นายสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ 
               ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน   กรรมการและเลขานุการ 
 



๘ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ต้ังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต ๔ ต้ังอยู่
เลขที่ ๑๖๐/๔ หมู่ที่ ๑ ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๕๒-๑๐๙๗, ๐-๗๕๕๒-๑๒๙๘, ๐-๗๕๕๒-
๒๔๒๐ โทรสาร ๐-๗๕๕๒-๑๒๙๘ ต่อ ๘  website http://www.pnst4.go.th        
มีพ้ืนที่ ๒,๕๓๓.๕๗๗ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม ๕ อ าเภอ (อ าเภอขนอม อ าเภอ     
สิชล อ าเภอท่าศาลา อ าเภอนบพิต า และอ าเภอพรหมคีรี) ๓๑ ต าบล และ ๒๙๙ หมู่บ้าน 
พ้ืนที่ มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขา เนินเขา และที่ราบชายฝั่ง ต้ังอยู่ทางตอนเหนือ
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่ติดต่อ ดังน้ี 

  ทิศเหนือ          ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอ่าวไทย 
  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับอ่าวไทย 
  ทิศใต้   ติดต่อกับอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช              
                                    และอ าเภอลานสกา 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับอ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช   
                                     และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.pnst4.go.th/


๙ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 

รับผิดชอบดูแลสถานศึกษา ๕ อ าเภอ คือ อ าเภอขนอม อ าเภอสิชล อ าเภอท่าศาลา 
อ าเภอพรหมคีรี และอ าเภอนบพิต า มีภารกิจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓    
ที่ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกฎกระทรวง ก าหนด
หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖    
ข้อ ๖ ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าท่ี ดังน้ี 

๑.จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถ่ิน 

๒.วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและ
หน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงาน
ข้างต้นได้ทราบรวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานดังกล่าว 

๓.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา     
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔.ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

๕.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา       
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๖.ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล       
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 



๑๐ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๗.จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษา      
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๘.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษา เอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

๙.ด า เ นินการและประสานส่ง เสริมสนับส นุนการ วิจัยและพัฒนา 
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๑๐.ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการและคณะท างาน
ด้านการศึกษา 

๑๑.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ      
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองท้องถ่ิน ในฐานะส านักงานผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๑๒.ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุ   
ให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อมูลการด าเนินงาน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๔ มีข้อมูลพ้ืนฐานดังน้ี  

๑. จ านวนสถานศึกษาในสังกัด   

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔     
มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวนครูและจ านวนนักเรียน ดังน้ี   

 
 
 



๑๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

      โรงเรียน  
       (โรง) 

         คร ู
        (คน) 

   นักเรียน 
    (คน) 

  ครู : นกัเรียน 
      (คน) 

๑๓๓ 
 

๑,๑๖๗ 
 

๒๓,๗๑๔ 
 

๑ : ๒๐ 
  

 

 

   

 

  ที่มา : ( กลุ่มบริหารงานบุคคล /กลุ่มนโยบายและแผน ) 

 ๒. จ านวนบุคลากร   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๔         
มีบุคลากรในสังกัด จ าแนก ได้ดังน้ี 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
ผู้บริหารการศึกษา      ๔  ๐.๒๙ 

ผู้บริหารสถานศึกษา   ๑๓๑  ๙.๖๓ 

ข้าราชการคร ู ๑,๑๖๗ ๘๕.๗๕ 

บุคลากรทางการศึกษา ๓๘ ค (๑)     ๑๕ ๑.๑๐ 

บุคลากรทางการศึกษา ๓๘ ค (๒)    ๒๘ ๒.๐๖ 

ลูกจ้างประจ า     - - 

ลูกจ้างชั่วคราว              ๑๖ ๑.๑๗ 

รวม         ๑,๓๖๑ ๑๐๐ 
 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล ( ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒ ) 

 
  



๑๒ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 ๓. จ านวนข้าราชการครู (ผู้บริหาร + ข้าราชการครู) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
มีข้าราชการครู จ าแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา ดังน้ี 

วุฒิการศกึษา ชาย หญิง รวม 

ปริญญาเอก    ๑    ๓      ๔ 

ปริญญาโท                     ๙๓ ๒๖๒   ๓๕๕ 

ปริญญาตรี ๒๔๓ ๖๙๕   ๙๓๘ 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   ๑    -      ๑ 

ต่ ากว่าอนุปริญญา - - - 

รวมทั้งสิ้น       ๓๓๘       ๙๖๐    ๑,๒๙๘ 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล  ( ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ) 

 ๔. จ านวนนักเรียน     
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔     
มีจ านวนนักเรียนในสังกัด จ าแนกตามระดับ ดังน้ี 
 

ระดบั จ านวน ร้อยละ 

ก่อนประถมศึกษา  ๓,๓๔๙ ๑๔.๑๒ 

ประถมศึกษา ๑๘,๔๙๔ ๗๗.๙๙ 

มัธยมศึกษาตอนต้น   ๑,๘๗๑ ๗.๘๙ 

รวม         ๒๓,๗๑๔ ๑๐๐ 
 

ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน ( ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ) 



๑๓ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 

 

 
   ส่วนที่  ๒
                   

    ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

                    ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
วิสัยทัศน์  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔        
เป็นองค์กรคุณภาพในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึง เสมอภาค ได้มาตรฐาน      
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในศตวรรษที่ ๒๑  

พันธกิจ  
๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดย

พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้มี  ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษ ะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
คุณลักษณะ ในศตวรรษที่ ๒๑  

๓. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น       
มืออาชีพ  

๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

๕. ส่ง เสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ พัฒนาคุณภาพชี วิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนา   
ที่ย่ังยืน (SDGs)  

๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน          
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   

ค่านิยมองค์กร  
 “องค์กรเป็นหน่ึง เข้าถึงพ่ึงได้ ” 
 
 



๑๕ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ค านิยาม 
 “องค์กรเป็นหน่ึง”  หมายถึง เป็นองค์กรที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า และมีเอกภาพ 

“เข้าถึงพ่ึงได้”หมายถึง ทุกคนได้รับบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน และพึงพอใจ 

นโยบาย 
นโยบายที่ ๑  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
นโยบายที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
นโยบายที่ ๓  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
นโยบายที่  ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ            

                  มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
นโยบายที่  ๕  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   

เป้าประสงค์  
นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง            
 ๑.๑ เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธ์ุ  
กลุ่มไร้สัญชาติ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค เพ่ือสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาว 

เป้าประสงค์   
นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๒.๑ ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ และเป็นพลโลก 
ที่ดี (Global Citizen)  

๒.๒  ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม ปลูกฝัง ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

 



๑๖ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๒.๓ ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
อย่างมีคุณภาพมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และมี ทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด  

๒.๔ ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มี พัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความ
แตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าข้ึน
บนพ้ืนฐานความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียน 
 ๒.๕ ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่
บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services)  หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่
การศึกษาในระดับเดียวกันที่สูงข้ึน หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล  

๒.๖ ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความ
เข้มแข็ง อดทน และสามารถ พ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 

เป้าประสงค์  
นโยบายที่ ๓  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

๓.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพมีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง            

 
 
 

 



๑๗ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

เป้าประสงค์  
นโยบายที่ ๔  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

๔.๑ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุก
คนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 

๔.๒ ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และเสมอภาค 

๔.๓ สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน เสมอกันและลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา 

เป้าประสงค์  
นโยบายที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

๕.๑ สถานศึกษามีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้มี
คุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่   

๕.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ  

๕.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

๕.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นต้นแบบ ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการ
สอนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

 
 
 



๑๘ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ผลผลิตหลัก 
๑. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
๒. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
๓. เด็กพิการได้รับการศึกษาภาคบังคับและพัฒนาสมรรถภาพ 
๔. เด็กด้อยโอกาสและเด็กขาดโอกาสได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
๕. เด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
 

 
   

   ส่วนที่  ๓
                   

         ผลการด าเนนิงาน 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

            ผลการด าเนินงาน 
 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๔         
ได้ด าเนินการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานและ
สถานศึกษาในสังกัด โดยมุ่งมั่นด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและ
จุดเน้นที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษา ซึ่งได้ก าหนดทิศทางและ
แนวทางในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีความสอดคล้องกันในทุกระดับ โดยมี
เป้าหมายที่ส าคัญคือผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จนท าให้การปฏิบัติงานบังเกิดผลส าเร็จทั้งในด้าน
ผลผลิตและผลลัพธ์ ดังน้ี        

๑. ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
 ผลคะแนนการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( KRS )
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๔ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๑๔๒๑๖ จากคะแนนเต็ม 
๕.๐๐๐๐๐  จ าแนกเป็นรายองค์ประกอบดังน้ี 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก
พื้นฐานฯ ( Function Base ) 

ค่าคะแนน 

๑.๑ ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ ( ๓-๕ ปี/๖-๑๑ ปี/๑๒-
๑๔ ปี/๑๕-๑๗ ปี)  
      ๑.๑.๑ร้อยละผู้เรียนระดับปฐมวัย ( ๓-๕ ปี ) 
      ๑.๑.๒ ร้อยละผู้เรียนระดับประถมศึกษา ( ๖-๑๑ ปี ) 
      ๑.๑.๓ ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ๑๒-๑๔ ปี ) 
      ๑.๑.๔ ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
( ๑๕ – ๑๗ ปี) มัธยมปลาย / ปวช. 
๑.๒ ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศจาก
รายงาน ( IMD ๒๐๑๘ ) 
๑.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน ( O-NET )  
๑.๔ ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาครคูรบวงจร 

- 
 

๕.๐๐๐๐๐ 
๕.๐๐๐๐๐ 
๒.๙๙๐๒๐ 

- 
 
- 
 

๔.๐๐๐๐๐ 
 
- 

รวมค่าคะแนน ๔.๒๔๗๕๕ 
องค์ประกอบที่ ๒ ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ ฯ ( Agenda Base ) 

ค่าคะแนน 

๒.๑ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ๕.๐๐๐๐๐ 
๒.๒ ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับ
ภูมิภาค  ( Boot  Camp ) 

- 

                                         รวมค่าคะแนน ๕.๐๐๐๐๐ 
องค์ประกอบที่ ๓ ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ
พื้นที่ / ท้องถ่ิน ฯ ( Area  Base ) 

- 

รวมค่าคะแนน - 



๒๒ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรม ฯ  (Innovation Base ) 

ค่าคะแนน 

๔.๑ การพัฒนานวัตกรรม ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๕.๐๐๐๐๐ 
๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - 
    ๔.๒.๑ การประหยัดไฟฟ้าและน้ ามัน - 
    ๔.๒.๒ การลดกระดาษ ๕.๐๐๐๐๐ 
    ๔.๒.๓  การบูรณาการงบประมาณ - 
    ๔.๒.๔ การพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัด  ( KRS )  - 
    ๔.๒.๕  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ( Integrity  and Transparency Assessment : ITA ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

- 

    ๔.๒.๖ โครงการห้องเรียนกีฬา - 
    ๔.๒.๗ การรับนักเรียนโดย Smart  Card และการจัดท าข้อมูล
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา  ( GPA ) 

๕.๐๐๐๐๐ 

  ๔.๒.๘ โครงการโรงเรียนประชารัฐ - 
  ๔.๒.๙ ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการ
ด าเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  

๑.๐๐๐๐๐ 

  ๔.๒.๑๐ พุธเช้า ข่าว สพฐ. - 
  ๔.๒.๑๑ โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้าน
การศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)  

๑.๐๐๐๐๐ 

  ๔.๒.๑๒ การจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต/การตรวจสอบ
ทางการเงินและบัญชีของ สพท. 
 

- 



๒๓ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

   ๔.๒.๑๒.๑ ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุน         
ต่อหน่วยผลผลิต 

๕.๐๐๐๐๐ 

   ๔.๒.๑๒.๒ การจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  ๕.๐๐๐๐๐ 
   ๔.๒.๑๒.๓ การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  

๔.๐๐๐๐๐ 

รวมค่าคะแนน ๔.๐๐๐๐๐ 
องค์ประกอบที่ ๕ ศักยภาพในการเป็นสว่นราชการที่มี
ความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ ฯ ( Potential Base ) 

ค่าคะแนน 

๕.๑ การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ - 
๕.๒ การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ - 

รวมค่าคะแนน - 
                                               ค่าคะแนนเฉลีย่รวม ๔.๑๔๒๑๖ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๒. ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
          ผลคะแนนการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( KRS )     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๔ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๕๑๐๔๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐๐๐๐  
จ าแนกเป็นรายองค์ประกอบดังน้ี 

องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลักพื้นฐานฯ ( Function Base ) 

ค่าคะแนน 

๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล    
ผลการเรียนรายบุคคล 

๔.๕๐๔๖๐ 

๑.๒ ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของ
ประเทศไทยจากรายงาน ( IMD ๒๐๑๙ ) 

- 

๑.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET )  

๕.๐๐๐๐๐ 

๑.๔ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
บุคลากรด้วยระบบ EMIS  

๕.๐๐๐๐๐ 

รวมค่าคะแนน ๔.๘๓๔๘๗ 
 

 

 

 



๒๕ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 

องค์ประกอบที่ ๒ ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจยุทธศาสตร์แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วนฯ 
( Agenda Base ) 

ค่าคะแนน 

(ยกเลิกตัวชี้วัด) ๒.๑ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร - 

๒.๒ ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) - 

รวมค่าคะแนน - 
องค์ประกอบที่ ๓ ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพื้นที่ / ท้องถ่ิน ฯ ( Area  Base ) 

- 

รวมค่าคะแนน - 
องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรม ฯ  (Innovation Base ) 

- 

๔.๑ ความส าเร็จของการลดข้ันตอนและระยะเวลา          
การให้บริการในคู่มือส าหรับประชาชนของส่วนราชการ  

- 

รวมค่าคะแนน - 
องค์ประกอบที่ ๕ ศักยภาพในการเป็นสว่นราชการที่มี
ความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ ฯ ( Potential Base ) 

- 

๕.๑ การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการขับเคลื่อน    
ตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ  

- 

รวมค่าคะแนน - 

 
 



๒๖ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ค่าคะแนน 
๖.๑ การลดพลังงาน ๕.๐๐๐๐๐ 
๖.๒ มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๕.๐๐๐๐๐ 
๖.๓ การประหยัดงบประมาณ : ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

๕.๐๐๐๐๐ 

๖.๔ การก ากับดูแลการทุจริต ๔.๐๐๐๐๐ 
๖.๕ ภาวะผู้น า (มาตรฐานเขต ฯ มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจดัการ
องค์การสูค่วามเป็นเลิศ ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดี )  

๔.๐๐๐๐๐ 

๖.๖ ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารงานขององค์การ ๕.๐๐๐๐๐ 
๖.๗ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ  
      ๖.๗.๑ การใช้ระบบ Video Conference ๓.๐๐๐๐๐ 
      ๖.๗.๒ ความมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์ ( Cyber )  ๕.๐๐๐๐๐ 
๖.๘ การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ ๔.๑๘๖๑๐ 
๖.๙ การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ / การดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

๔.๙๖๐๐๐ 

๖.๑๐ การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน - 
รวมค่าคะแนน ๔.๔๕๓๒๐ 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๕๑๐๔๕ 

 
 
 
 



๒๗ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๓.ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  

ยุทธศาสตร์ / ตัวชี้วัด  ระดับ
คะแนน 

 ระดับ 
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ๓.๕ ดีเยี่ยม 
๑.ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษมีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 

- - 

๒.ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมคิุ้มกัน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

- - 

๓.ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย  
๑๒ ประการ 

๔ ดีเย่ียม 

๔.ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

๓ ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนและส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๒.๕ ดี 

๕.ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ๔ ดีเย่ียม 
๖.ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอด 
คล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษา
และการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓ ดีมาก 

๗.ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

๒ ดี 

 



๒๘ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
ยุทธศาสตร์ / ตัวชี้วัด ระดับ

คะแนน 
ระดับ 
คุณภาพ 

๘.ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและ
ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

- - 

๙.ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้     
ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนด 

๒ ดี 

๑๐.ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่สพฐ.ก าหนด ๔ ดีเย่ียม 
๑๑.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑    
จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจรงิตามสภาพความ
ต้องการ และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

- - 

๑๒.ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ( O-NET ) มากกว่าร้อยละ ๕๐ 
เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

  

    ๑๒.๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ๑ พอใช้ 
    ๑๒.๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๑ พอใช้ 
๑๓.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อมในการ
ประเมินระดับนานาชาติของโครงการ  PISA  

๓ ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๓ ดีมาก 

๑๔.จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  

  



๒๙ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
ยุทธศาสตร์ / ตัวชี้วัด ระดับ

คะแนน 
ระดับ 
คุณภาพ 

    ๑๔.๑ ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาครูตามความ
ต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา ( โครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร )  

๔ ดีเย่ียม 

    ๑๔.๒ ระดับความส าเร็จของครูที่เข้ารับการพัฒนาครู  
ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค ( Boot  Camp )  

๓ ดีมาก 

๑๕.ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการ
บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

  

    ๑๕.๑ ระดับความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน
บุคคล ( HRMS )  

๒ ดี 

   ๑๕.๒ ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการแก้ปัญหา      
ขาดแคลนครู (ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) 

- - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ     
ทางการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

๔ ดีเยี่ยม 

๑๖. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการ
เข้ารับการศึกษาภาคบงัคับเพ่ิมข้ึน 

  

      ๑๖.๑ ระดับประถมศึกษา  ๔ ดีเย่ียม 
      ๑๖.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๔ ดีเย่ียม 
๑๗. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบงัคับได้รับ
โอกาสในการศึกษาต่อข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 

๔ ดีเย่ียม 

 



๓๐ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
ยุทธศาสตร์ / ตัวชี้วัด ระดับ

คะแนน 
ระดับ 
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

N/A - 

๑๘. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรม     
ทีแ่สดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการ
ด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 

N/A - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพฒันาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคสว่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๒.๕ ดี 

๑๙. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษา          
ข้ันพ้ืนฐานลดลง 

๔ ดีเย่ียม 

๒๐.ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับ
ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 
ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๑ พอใช้ 

ตัวชี้วัดเพิ่มเติม : ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนา
ให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีตามแนวทางกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

๑ พอใช ้

                คะแนนเฉลี่ยรวม ๒.๓๖ ดี 

 
 
 



๓๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๔.ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
นโยบาย / ตัวชี้วัด 

 ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย    
  ระดับ
คุณภาพ 

นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรชักาลที่ ๑๐ และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕ ดีเย่ียม 

นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ๓.๖๗ ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ ๑๗ ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับ 
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาและมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา 
ในระดับที่สูงข้ึน 

๔ ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ ๑๙ ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ 
 คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 

  

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๙.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออก  
เขียนได้ คิดเลขเป็น ( เฉพาะ สพป.) 

๔ ดีมาก 

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๙.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ๕ ดีเย่ียม 
ตัวชี้วัดที่ ๒๐ ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห ์ ๔ ดีมาก 

 



๓๒ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
 

นโยบาย / ตัวชี้วัด 
  ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย   
  ระดับ 
คุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ ๒๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ 
และสื่อสารภาษาท่ี ๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ
ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่
สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

๑ ปรับปรุง 

ตัวชี้วัดที่ ๒๗ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET ) 
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

  

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒๗.๑ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ๕ ดีเย่ียม 
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒๗.๒ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕ ดีเย่ียม 
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒๗.๓ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ไม่ประเมิน - 
ตัวชี้วัดที่ ๓๐ ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ( Active 
Learning ) 

๔ ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ ๓๕ ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ 
และบรรยากาศสิง่แวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
อาชีพตามความถนัด 

๑ ปรับปรุง 

นโยบายที่ ๓ พฒันาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

 



๓๓ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
 

นโยบาย / ตัวชี้วัด 
ระดับ 
คุณภาพ 

ค าอธิบาย       
  ระดับ 
คุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ ๔๙ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความ
จ าเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕ ดีเย่ียม 

นโยบายที่ ๔ สรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

๓.๗๑ ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ ๕๔ ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษา
ในแต่ละระดับการศึกษา 

  

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๕๔.๑ ระดับประถมศึกษา (เฉพาะ สพป.) ๒ พอใช้ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๕๔.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
(เฉพาะ สพป.) 

๕ ดีเย่ียม 

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๕๔.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕ ดีเย่ียม 
ตัวชี้วัดที่ ๕๕ ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน   
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๕๕.๑ ระดับประถมศึกษา (เฉพาะ สพป.) ๒ พอใช้ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๕๕.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
(สพป.และสพม.) 

๓ ดี 

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๕๕.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(เฉพาะ สพม.) 
 

ไม่ประเมิน - 

 



๓๔ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
 

นโยบาย / ตัวชี้วัด 
ระดับ 
คุณภาพ 

ค าอธิบาย 
  ระดับ 
คุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ ๕๙ ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมิน
มาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีก าหนด 

  

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๕๙.๑ ระดับปฐมวัย (เฉพาะ สพป.) ๕ ดีเย่ียม 
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๕๙.๒ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 (สพป.และสพม.) 

๔ ดีมาก 

นโยบายที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ๔.๓๓ ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ ๖๙ ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

๔ ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ ๗๘ โรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนสูงข้ึน 

  

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๗๘.๑ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖  
(เฉพาะ สพป.) 

๕ ดีเย่ียม 

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๗๘.๒ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
(เฉพาะ สพป.) 

๔ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๓๔ ดีเยี่ยม 

 
 
 
 



๓๕ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๕.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
     การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่ง
ประกอบด้วยการทดสอบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( NT ) 
และการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)           
( O-NET ) มีรายละเอียดดังแผนภูมิต่อไปน้ี 
    แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา         
ขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพผู้เรียน ( NT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ 

 

                                

 
 
 

 



๓๖ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษา              
ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ 

         
   

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษา     
  ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ   

       
  



๓๗ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 ๖. อัตราการเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้เข้าเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังแผนภูมิ 

แผนภูมิแสดงอัตราการเข้าเรียนของนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๗. อัตรานักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ มีการ
ด าเนินงานเพ่ือป้องกัน และแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันโดยใช้ระบบดูแลนักเรียน 
และนวัตกรรมในการแก้ปัญหา การส่งต่อนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ          
ออกกลางคันเข้าเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดย
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาสทุกประเภทได้รับการดูแล
ช่วยเหลือให้มีโอกาสศึกษาต่อเน่ืองจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แต่ก็ยังพบว่ามี
นักเรียนออกกลางคันเพ่ิมข้ึนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ,    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ จะได้พยายามแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างเต็มที่ต่อไป 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอัตราการออกกลางคันของนักเรียน       
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑           

 

 
 



๓๙ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๘. อัตราการจบการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔          
มีอัตรานักเรียนในสังกัดที่จบการศึกษาภาคบังคับในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังแผนภูมิ   

 

แผนภูมิแสดงอัตราการจบการศึกษาภาคบังคับของนักเรียน 
 

 
 
 

๙. อัตราการศึกษาต่อชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         

มีนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน  ๓,๐๐๑ คน     
เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  ดังแผนภูมิ 

 

 

 



๔๐ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

แผนภูมิแสดงอัตราการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                   
ปีการศึกษา ๒๕๖๒   

 
 
 
 

 
 
 
 

๑๐. อัตราการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต ๔          

มีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๕๒๕  คน        
เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  ดังแผนภูมิ 

 
 



๔๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

        แผนภูมิแสดงอัตราการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                   
                              ปีการศึกษา ๒๕๖๒   

 
 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น   
พื้นฐาน  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) รอบสาม 

-ระดับการศึกษาปฐมวัย มีโรงเรียนที่รับการประเมินจาก สมศ.จ านวน  
๑๒๒ โรงเรียน ผลการประเมินได้รับการรับรองมาตรฐาน จ านวน  ๑๒๑  โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ  ๙๙.๑๘ ผลการประเมินคุณภาพระดับดีข้ึนไป จ านวน ๑๒๒ โรงเรียน       
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

-ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( ประถม – มัธยม ) มีโรงเรียนที่รับการ
ประเมินจาก สมศ. จ านวน ๑๔๑ โรงเรียน ผลการประเมินได้รับการรับรองมาตรฐาน 
จ านวน ๑๒๐ โรงเรียน คดิเป็นร้อยละ ๘๕.๑๑ ผลการประเมินคุณภาพระดับดีข้ึนไป 
จ านวน ๑๓๐ โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๐ 



๔๒ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๑๒. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน        
(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔      
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
 

กลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ 
 

สพป.
นครศรีธรรมราช 

เขต ๔ 

เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา 
๒๕๖๐/๒๕๖๑     
   ( + / - ) 

    หมายเหตุ 
แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
ต้ังไว้เพิ่มข้ึนจาก
ฐานเดิมร้อยละ ๕ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ภาษาไทย ๔๘.๙๓ ๕๗.๘๒ ๘.๘๗ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ แผนพัฒนา
การศึกษาจงัหวัดต้ัง
ค่าพัฒนา ร้อยละ ๕  
ของปีฐาน หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒ 

ภาษาอังกฤษ ๓๔.๐๑ ๓๖.๔๗ ๒.๔๖ 
คณิตศาสตร ์ ๓๗.๙๕ ๓๙.๒๓ ๑.๒๘ 
วิทยาศาสตร์ ๓๙.๒๒ ๓๙.๗๘ ๐.๕๖ 
เฉลี่ย ๔ กลุ่ม
สาระหลัก 

๔๐.๐๓ ๔๓.๓๒ ๓.๒๙ 

 

สรุป  ๑. ผลการเปรียบเทียบเฉลี่ย ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑     
                สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐  ร้อยละ  ๓.๒๙ 
 ๒. สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

 
 
 



๔๓ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๑๓. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน       
( O-NET ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔      
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
 

กลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ 
 

สพป.
นครศรีธรรมราช 

เขต ๔ 

         
เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา 
๒๕๖๐/ ๒๕๖๑ 
  ( + / - ) 

หมายเหตุ 
แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
ต้ังไว้เพิ่มข้ึนจาก
ฐานเดิม ร้อยละ ๕ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ภาษาไทย ๔๔.๗๗ ๕๑.๕๔ ๖.๗๗ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ แผนพัฒนา
การศึกษาจงัหวัดต้ัง
ค่าพัฒนา ร้อยละ ๕  
ของปีฐาน หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑.๕๓ 

ภาษาอังกฤษ ๒๖.๙๙ ๒๖.๙๖ -๐.๐๓ 
คณิตศาสตร ์ ๑๙.๙๗ ๒๔.๙๙ ๕.๐๒ 
วิทยาศาสตร์ ๓๐.๒๖ ๓๔.๖๙ ๔.๔๓ 
เฉลี่ย ๔ กลุ่ม
สาระหลัก 

๓๐.๕๐ ๓๔.๕๕ ๔.๐๕ 

 
สรุป ๑. ผลการเปรียบเทียบ เฉลี่ย ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑     
                สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ  ๔.๐๕ 
 ๒. สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

  
 
 



๔๔ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๑๔. เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT ) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔         
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
 

ความสามารถ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 
 เปรียบเทียบ  
 ปีการศึกษา  
 ๒๕๖๐ / ๒๕๖๑            
( + / - ) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ด้านภาษา 
( Literacy ) 

๕๔.๘๗ ๕๘.๒๖ ๓.๓๙ 

ด้านค านวณ 
( Numeracy ) 

๔๐.๘๗ ๕๓.๕๘ ๑๒.๗๑ 

ด้านเหตุผล 
(Reasoning Abilities) 

๔๘.๒๑ ๕๒.๕๒ ๔.๓๑ 

เฉลี่ยรวม ๔๗.๙๙ ๕๔.๗๘ ๖.๗๙ 
 
 

 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๑๕. เปรียบเทียบอัตราการออกกลางคันของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ 
ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
 

       
 

ระดับชั้น 
 
 

นักเรียน 
ออกกลางคัน 
ปกีารศึกษา  
๒๕๖๐ 
  (คน) 

 
 
ร้อยละ 
 
 

นักเรียน 
ออกลางคัน 
ปีการศึกษา 
๒๕๖๑  
  (คน) 

 
 
ร้อยละ 

เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา 
๒๕๖๐/
๒๕๖๑ 
  (+ / - ) 
  ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๐.๐๐ - ๐.๐๐ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑ ๐.๐๓ ๑ ๐.๐๓ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒ ๐.๐๗ ๒ ๐.๐๗ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๔ ๐.๑๒ ๔ ๐.๑๓ +๐.๐๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑ ๐.๐๓ ๑ ๐.๐๓ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ - ๐.๐๐ ๑ ๐.๐๓ +๐.๐๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๐.๐๐ ๓ ๐.๔๐ +๐.๔๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓ ๐.๔๔ ๔ ๐.๖๓ +๐.๑๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ๕ ๐.๘๓ ๓ ๐.๔๘ -๐.๓๕ 

 
หมายเหตุ   เปรียบเทียบ จ านวน  ร้อยละ ของนักเรียนออกกลางคัน  
               ปีการศึกษา ๒๕๖๐  (ใช้ข้อมูลจ านวนนักเรียน ณ. ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๐) 
    เปรียบเทียบ จ านวน  ร้อยละ ของนักเรียนออกกลางคัน  
               ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ใช้ข้อมูลจ านวนนักเรียน ณ. ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๑) 
 
 



๔๖ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๑๖.เปรียบเทียบอัตราการจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ 
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
จ านวน
นักเรียน      
ที่จบชั้น       
ม.๓         
ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ (คน) 

เรียนต่อ    
สายสามัญ   
ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
(คน) 

 
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน      
ที่จบชั้น       
ม.๓        
ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
(คน) 

เรียนต่อ    
สายสามัญ   
ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
(คน) 

 
ร้อยละ 

เปรียบเทียบ       
ปีการศึกษา 
๒๕๖๑/
๒๕๖๒ 
(+/-) 

๕๑๔ ๑๔๙ ๒๘.๙๙ ๕๒๕ ๒๔๒ ๔๖.๑๐ ๑๗.๑๑ 
จ านวน
นักเรียน      
ที่จบชั้น        
ม.๓                  
ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ (คน) 

เรียนต่อ    
สายอาชีพ   
ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
(คน) 

 
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน      
ที่จบชั้น        
ม.๓          
ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
(คน) 

เรียนต่อ    
สายอาชีพ   
ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
(คน) 

 
ร้อยละ 

เปรียบ เทียบ        
ปีการศึกษา 
๒๕๖๑/
๒๕๖๒ 
(+/-) 

๕๑๔ ๓๑๓ ๖๐.๘๙ ๕๒๕ ๒๖๓ ๕๐.๑๐ -๑๐.๗๙ 
จ านวน
นักเรียน      
ที่จบชั้น  ม.๓  
ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ (คน) 

เรียนต่อ    
เทียบเท่า  
ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
(คน) 

 
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน      
ที่จบชั้น      
ม.๓        
 ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
(คน) 

เรียนต่อ    
เทียบเท่า 
ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
(คน) 

 
ร้อยละ 

เปรียบ เทียบ         
ปีการศึกษา 
๒๕๖๑/
๒๕๖๒ 
(+/-) 

๕๑๔ ๙ ๑.๗๔ ๕๒๕ ๒๐ ๓.๘๑ ๒.๐๗ 

 
 



๔๗ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๑๗. เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเปรียบเทียบปีการศึกษา  
๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
 

 

ระดับ  
ช้ัน 

 

     ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(ข้อมูล ณ  ม.ค. ๒๕๖๑) 

   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
(ข้อมูล ณ  ม.ค. ๒๕๖๒) 

เปรียบ   
เทียบปี
การศึกษา 
๒๕๖๐/ 
 ๒๕๖๑    
( + / - ) 

นักเรียน 
(คน) 

การอ่าน
(อ่าน 
รู้เรื่อง) 
(คน) 

ร้อย
ละ 

นักเรียน 
(คน) 

การอ่าน 
(อ่าน 
รู้เรื่อง) 
(คน) 

ร้อยละ 

ป.๑ ๒,๗๙๒ ๒,๖๘๒ ๙๖.๐๖ ๒,๙๙๐ ๒,๙๐๓ ๙๗.๐๙ ๑.๐๓ 
ป.๒ ๒,๗๗๖ ๒,๖๓๘ ๙๕.๐๓ ๒,๖๙๗ ๒,๖๔๗ ๙๘.๑๕ ๓.๑๒ 
ป.๓ ๒,๗๖๘ ๒,๗๒๓ ๙๘.๓๗ ๒,๖๘๐ ๒,๖๓๐ ๙๘.๑๓ -๐.๒๔ 
ป.๔ ๒,๙๙๙ ๒,๙๐๑ ๙๖.๗๓ ๒,๗๔๔ ๒,๕๑๒ ๙๑.๕๕ -๕.๑๘ 
ป.๕ ๒,๘๒๑ ๒,๗๔๐ ๙๗.๑๓ ๒,๙๔๑ ๒,๗๗๘ ๙๔.๔๖ -๒.๖๗ 
ป.๖ ๒,๘๓๘ ๒,๗๘๙ ๙๘.๒๗ ๒,๗๖๒ ๒,๕๙๕ ๙๓.๙๕ -๔.๓๒ 
รวม  
ป.๑ -
ป.๖ 

๑๖,๙๙๔ ๑๖,๔๗๓ ๙๖.๙๓ ๑๖,๘๑๔ ๑๖,๐๖๕ ๙๕.๕๕ -๑.๓๘ 

 
 
 
 



๔๘ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๑๘. เปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนของนักเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ และเปรียบเทียบปีการศึกษา  
๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
 

 

ระดับ  
ชั้น 

 

     ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
(ข้อมูล ณ  ม.ค. ๒๕๖๑) 

    ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
(ข้อมูล ณ  ม.ค. ๒๕๖๒) 

เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา 
๒๕๖๐/ 
 ๒๕๖๑      
( + / - ) 

นักเรียน 
 (คน) 

การเขียน 
(เขียน
เรื่อง) 
(คน) 

ร้อยละ นักเรียน 
 (คน) 

การเขียน 
(เขียน
เรื่อง) 
(คน) 

ร้อยละ 

ป.๑ ๒,๗๙๒ ๒,๖๕๕ ๙๕.๐๙ ๒,๙๙๐ ๒,๘๖๑ ๙๕.๖๙ ๐.๖๐ 
ป.๒ ๒,๗๗๖ ๒,๗๐๐ ๙๗.๒๖ ๒,๖๙๗ ๒,๖๐๖ ๙๖.๖๓ -๐.๖๓ 
ป.๓ ๒,๗๖๘ ๒,๗๓๔ ๙๘.๗๗ ๒,๖๘๐ ๒,๖๒๒ ๙๗.๘๔ -๐.๙๓ 
ป.๔ ๒,๙๙๙ ๒,๙๘๒ ๙๙.๔๓ ๒,๗๔๔ ๒,๗๐๖ ๙๘.๖๒ -๐.๘๑ 
ป.๕ ๒,๘๒๑ ๒,๗๙๙ ๙๙.๒๒ ๒,๙๔๑ ๒,๙๐๖ ๙๘.๘๑ -๐.๔๑ 

การเขียน  (เขียนเรียงความ) 
ป.๖ ๒,๘๓๘ ๒,๘๒๕ ๙๙.๕๔ ๒,๗๖๒ ๒,๗๐๗ ๙๘.๐๑ -๑.๕๓ 
รวม 
ป.๑ – 
ป.๖ 

๑๖,๙๙๔ ๑๖,๖๙๕ ๙๘.๒๔ ๑๖,๘๑๔ ๑๖,๔๐๘ ๙๗.๕๙ -๐.๖๕ 

 
 
 
 

 



๔๙ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๑๙. งบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๒  จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  
           สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
                               จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

งบ
รายจ่าย 

งบประ
มาณที่
ได้รับ 
(ล้าน
บาท) 

ผูกพันสัญญา     
(PO) 

ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ เป้า 
หมาย
การ
เบิก 
จ่าย 

ล าดับ
ที่การ
เบิก 
จ่าย
จาก  
๑๘๓
เขต 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้าน
บาท 

% %  

งบ
ด าเนินงาน 

๖๖.๒๑ ๒.๙๓ ๔.๔๓ ๖๒.๗๑ ๙๔..๗๑ ๐.๕๗ ๐.๘๖ ๑๐๐ ๑๐๙ 

งบลงทุน ๗๑.๔๘ ๔๑.๒๐ ๕๗.๖๔ ๓๐.๒๕ ๔๒.๓๒ ๐.๐๓ ๐.๐๔ ๑๐๐ ๑๕๔ 
งบเงิน  
อุดหนุน 

๑๐๔.๘๒ - - ๑๐๔.๗๙ ๙๙.๙๗ ๐.๐๓ ๐.๐๓ ๑๐๐ ๘๓ 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

๐.๒๔ - - ๐.๒๔ ๑๐๐ - - ๑๐๐ ๓ 
จาก
๑๓ 

ทุกงบ
รายจ่าย 

๒๔๒.๗๕ ๔๔.๑๓ ๑๘..๑๘ ๑๙๗.๙๙ ๘๑.๕๖ ๐.๖๓ ๐.๒๖ ๑๐๐ - 

 

จากผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่ง สพฐ.ไม่นับ
รวมรายการที่ผูกพันสัญญาไว้ (PO) ในไตรมาสที่ ๔ ในภาพรวมของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต ๔ พบว่า 



๕๐ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๑. ผลรวมทุกงบรายจ่าย ต่ ากว่าเป้าหมาย ๑๘.๔๔ % ผูกพันสัญญาไว้ ๑๘.๑๘ %
คงเหลืองบประมาณ ๐.๒๖ %  
๒. งบด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย ๕.๒๙ % ผูกพันสัญญาไว้ ๔.๔๓ %
คงเหลืองบประมาณ  ๐.๘๖ % 
๓. งบลงทุน ผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย  ๕๗.๖๘ % ผูกพันสัญญาไว้ ๕๗.๖๔ %
คงเหลืองบประมาณ ๐.๐๔ % 
๔. งบเงินอุดหนุน ผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย ๐.๐๓ % เน่ืองจากเป็นเงินส่งคืน
เหลือจ่าย 
๕. งบรายจ่ายอื่น  ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย  ๑๐๐ %  

๒๐. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและนอกแผนปฏิบัติการของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๔ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและมีผลการ
ด าเนินงานจ าแนกเป็นรายนโยบายและรายโครงการ ดังน้ี 

นโยบายท่ี ๑  
          ด้านจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง    
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ได้
ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายที่ ๑ โดยจัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่หลากหลาย  ดังน้ี 
๑.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
   นครศรีธรรมราช เขต ๔  (เย่ียมบ้านนักเรียน) 
๒.โครงการการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจ าปี ๒๕๖๑         
๓.โครงการการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๖๒ 



๕๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๑.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
  ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  (เยี่ยมบ้านนักเรียน) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนจากรายงานข้อมูลนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงหรือมีปัญหาสุขภาวะทางจิต 

๑.ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่มีความเสี่ยงหรือมีปัญหาสุขภาวะทางจิตทุกโรงเรียนใน
สังกัดและน ามาจัดท าข้อมูลแยกประเด็นปัญหา เพ่ือแยกโรงเรียนที่มีนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงที่ต้องเร่งการด าเนินการช่วยเหลือเชิงจิตวิทยา 

๒.เขียนโครงการและแผนการลงพ้ืนที่สถานศึกษาท่ีมีความประสงค์ขอความช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีปัญหา เพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๔ เพ่ือขออนุมัติโครงการและแผน 
๓.จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการน าไปใช้ในการศึกษารายกรณี และการให้ค าปรึกษา 
๔.ประชุมกลุ่มเพ่ือวางแผนการใช้เอกสาร การใช้ค าถาม ข้ันตอนในการเก็บรวมรวม
ข้อมูลเพ่ีอให้การช่วยเหลือนักเรียน 
๕.ลงพ้ืนที่สถานศึกษา 
   ๑) โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 
   ๒) โรงเรียนบ้านปากดวด 
   ๓) โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 
   ๔) โรงเรียนเคียงศิร ิ
๖.สรุปการลงพ้ืนที่ในแต่ละวันแต่ละโรงเรียน 
๗.รวบรวมข้อมูลจัดท ารูปเล่มน าเสนอและติดตามผลอย่างต่อเน่ือง 
 

 



๕๒ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ผลการด าเนินงาน 
๑.นักเรียนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการช่วยเหลือเร่งด่วน จ านวน 4 โรงเรียน จ านวนนักเรียน 
๘ คน ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีความตระหนักรู้ และเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รู้จักการจัดการกับ
อารมณ์และความเครียด และมีทักษะการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่น 
๒.นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหาสุขภาวะทางจิตได้เรียนรู้อยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข   
๓.นักเรียนสามารถ คิดและแก้ปัญหาเป็น เข้าใจตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข                              
๔.ผู้บริหาร และครูให้ความส าคัญและตระหนักถึงการคัดกรองนักเรียน ได้ให้ข้อมูลที่
เป็นข้อเท็จจริงและมีแนวทางร่วมกันในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็น
กับตัวนักเรียน พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีศักยภาพ เป็น
ทรัพยากรที่สมบูรณ์ ท้ังร่างกาย สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีชีวิตที่เป็นสุข  
๕.บุคลากรในโรงเรียนทั้งผู้บริหาร ครูทุกคน  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  
และชุมชน ร่วมมือร่วมใจในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๒.โครงการการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจ าปี ๒๕๖๑         
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 
 ๑. แจ้งโรงเรียน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมและจัดกิจกรรม 
 ๒.ด าเนินการจัดกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ปะจ าปี 2561 
ณ หอประชุมโรงเรียนท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าศาลา 
 ผลการด าเนินงาน 
 ๑.กองลูกเสือสังกัด สพป.นศ.4 จ านวน  50 หมู่ ประกอบด้วยผู้ก ากับลูกเสือ  
ลูกเสือ  เนตรนารี  จ านวน  500  คน ได้ร่วมท าพิธีถวายราชสดุ ดีวันคล้ายวัน
สวรรคตพระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย ณ หอประชุมโรงเรียนท่าศาลา อ าเภอ
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช                                          
 ๒.ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และเป็น
กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี ช่วยเสริมสร้างค่านิยมของ
คนไทย 12 ประการ ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบ วินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๓.โครงการการจัดงานวันคล้ ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่ งชาติ            
   ประจ าปี 2562 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 
  ๑. แจ้ง โรงเรียน เชิญชวน โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม 
               ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ     
               ๓. ด าเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกแห่งชาติ ประจ าปี 2562  
วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 อ าเภอ  
ท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ผลการด าเนินงาน 
 ๑.ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  
415  คน ณ สนามโรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่  92 อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 ๒.ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีความส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระผู้ทรงพระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
 ๓.ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบวินัย อดทน อดกลั้น รู้จักช่วยเหลือตนเอง
และผู้อื่น และท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  
 ๔.ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้ร่วมกันท าพิธีทบทวนสวน
สนามและกล่าวค าปฏิญาณลูกเสือ 
 
  
  
 

 
 
 



๕๕ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

       นโยบายท่ี ๒ 

ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ได้
ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายที่ ๒ โดยจัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังน้ี 
๑.โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๒.โครงการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ   
   นักเรียน ครั้งที่  ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๓.โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET )                   
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
๔.โครงการการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล “กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ   
   ระดับนานาชาติ” ปี 2562  
๕.โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด   
๖.โครงการการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน                    
   ปีการศึกษา 2561  
๗.โครงการส่งเสริมรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
   สยามบรมราชกุมารี  
๘.โครงการ “ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ  
   รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจ าปี 2562 
 
 

 
 
 



๕๖ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๑.โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 
 1.จัดท าแผนนิเทศ ปีงบประมาณ 2562 โดยการประชุมศึกษานิเทศก์
ทุกคน ระยะเวลา 2 วัน วางแผนโดยศึกษารายงานการนิเทศปี 2561 น าปัญหาข้อ
คันพบมาพัฒนา ก าหนดเรื่องที่จะนิเทศ กลุ่มเป้าหมาย และปฏิทินการนิเทศ 
 2.ด าเนินการนิเทศ 2 ระยะ ดังน้ี 
ระยะที่ 1   วันที่ 11 - 31 มกราคม 2562     จ านวน 77   โรง 
ระยะที่ 2   วันที่ ๑๕ มิถุนายน – ๑๕ สิงหาคม 2562 จ านวน 133 โรง 
 3. สรุปและเขียนรายงานการนิเทศ เดือนเมษายน และ สิงหาคม 2562 
  ผลการด าเนินงาน 
 ๑.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนนิเทศ ในการนิเทศโรงเรียน
จ านวน 133 โรง 
 ๒.โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามอย่างมีระบบ และครูทกุคนมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๒.โครงการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังที่ 68 ปีการศึกษา 256๑ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี  
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการ เตรียมความพร้อมในการจัดบูธ  จัดนิทรรศการ 

2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน วางรูปแบบการจัดนิทรรศการ  และขอ
ความร่วมมือให้โรงเรียน วัดประทุมทายการาม  โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 
โรงเรียนท่าศาลา และโรงเรียนเคียงศิริ เป็นตัวแทนในการด าเนินการจัด
นิทรรศการ ระหว่างวันที่ 7 - 10 มกราคม 2562  และได้ด าเนินการจัด
นิทรรศการ ดังน้ี 

           -  โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ  จัดนิทรรศการ เศรษฐกิจพอเพียง 
- โรงเรียนเคียงศิริ  จัดนิทรรศการ ลูกเสือทักษะชีวิต 
- โรงเรียนวัดประทุมทายการาม  จัดนิทรรศการ English Program 

            - โรงเรียนท่าศาลา  จัดนิทรรศการ มาตรฐานสากล 
            ผลการด าเนินงาน 
 ๑.โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ คณะครูและนักเรียนจัดนิทรรศการ กิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง น าเสนอการใช้เศรษฐกิจพอเพียงในหัวข้อ “เพียงพอตามพ่อสอน” 
การปลูกพืชผักสวนครัว 
 ๒.โรงเรียนเคียงศริิจัดนิทรรศการลูกเสือทักษะชีวิต กิจกรรมชาวค่าย 
กิจกรรมการผูกเงื่อนและโยนลูกบอล 
 ๓. โรงเรียนวัดประทุมทายการาม จัดนิทรรศการ  English  Program 
 ๔.โรงเรียนท่าศาลา  จัดนิทรรศการ มาตรฐานสากล 
 ๓.ผู้เข้าชมนิทรรศการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 90 
 
 
 
 



๕๘ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๓.โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )                   
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 
 1. การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ
ชั้น ม.3     
    1)  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการระดับเขตพ้ืนที่ 

         2)  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบ 
   3) จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานชุดต่าง ๆ เช่น กรรมการตรวจเย่ียม   

                   สนามสอบกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ กระดาษค าตอบ เป็นต้น 
   4) รับแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบ จาก สทศ. 
   5) ด าเนินการสอบ O-NET ป.6, ม.3 
   6) ติดตามการด าเนินการสอบ ตรวจเย่ียมสนามสอบ 
   7) รายงานผลการทดสอบ O-NET 

     2. จัดท ารายงานผลการทดสอบฯ (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
         1) วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2561 
         2) แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดท ารายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 3 วัน ณ ห้องประชุมครัวปลาดุก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

   3) จัดท าเล่มรายงานผล และเผยแพร่รายงานผลการทดสอบ 
 ผลการด าเนินงาน 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ทุก
สังกัด ได้รับการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
 2. สพป.นศ.4 สรุป และวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ          
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 



๕๙ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 3. สพป.นศ.4 จัดท ารายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ     
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

  ๔. โรงเรียนทุกโรงจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
  
 
๔.โครงการการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล “กิจกรรมการแข่งขัน  
   ทางวิชาการระดับนานาชาติ” ปี 2562  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี  

1. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน นักเรียนสมัครเข้าแข่งขันทางระบบ   
    ออนไลน์ www.obecimso.net 
2. ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่สมัครสอบ ทางระบบออนไลน์  
    www.obecimso.net และทางระบบ E-office 
3. จัดห้องสอบ และก าหนดสถานที่สอบ ทางระบบออนไลน์  
    www.obecimso.net 
4. ก าหนดสอบวันที่ 13 มกราคม 2562 ใช้สนามสอบโรงเรียนวัดประทุม 
    ทายการาม จ านวน 4 ห้อง โรงเรียนท่าศาลา จ านวน 7 ห้อง นักเรียน   
    สมัครสอบ จ านวน 316 คน 
5. ประกาศผลการสอบทางระบบ ออนไลน์ www.obecimso.net และ 
    ทางระบบ E-office 
6. แจ้งโรงเรียน ให้สมัครสอบรอบสอง  ระดับประเทศต่อไป 

  

http://www.obecimso.net/
http://www.obecimso.net/


๖๐ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 ผลการด าเนินงาน 
 ๑.นักเรียนได้รับรางวัล ดังน้ี 
 คณิตศาสตร์   
            เหรียญทอง         จ านวน  1 ราย 
            เหรียญเงิน          จ านวน 1 ราย  
            เหรียญทองแดง    จ านวน 2 ราย 
           วทิยาศาสตร์ 
            เหรียญทอง          จ านวน 13 ราย 
            เหรียญเงิน           จ านวน 28 ราย 
            เหรียญทองแดง     จ านวน 26 ราย 
             ๒.นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ สามารถเข้าแข่งขันระดับประเทศ ดังน้ี 
             คณิตศาสตร์         จ านวน   2 ราย 
             วิทยาศาสตร์        จ านวน 41 ราย 
๕.โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี  

 1. แต่งต้ังคณะกรรมการ  
 ๒. ประชุมเตรียมวางแผนการด าเนินงาน 

            ๓. ด าเนินการอบรมตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยมอบหมาย
ให้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาด าเนินการ โดยแบ่งการอบรม ออกเป็น    
2 จุดดังน้ี   
 จุดที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ าเภอสิชล และอ าเภอขนอม 
จ านวน 12 โรง ด าเนินการอบรมระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวบ้านหน้าด่าน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผู้เข้ารับ
การอบรม จ านวน 144 คน คณะวิทยากร/เจ้าหน้าที่ จ านวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 174 คน 



๖๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 จุดที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ าเภอนบพิต า อ าเภอ   
พรหมคีรีและอ าเภอท่าศาลา จ านวน 18 โรง ด าเนินการอบรมระหว่างวันที่ 26 – 
28 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเคียงศิริ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 180 คน 
 ผลการด าเนินงาน 
 ๑. มีผู้ได้รับการฝึกอบรม จ านวน 354  คน 
 ๒. ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด มีทักษะใน
การป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด มีความตระหนักเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12  
ประการ สามารถสร้างทีมลูกเสือแกนน าในการด าเนินการจัดกิจกรรมป้องกันแก้ไข
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

๖.โครงการการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี      
ของผู้เรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๑      
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 

 1. การประชุมชี้แจงการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน 
ปีการศึกษา 2561 
               - จัดประชุมชี้แจงครูวิชาการทุกโรงเรียนเกี่ยวกับการสอบโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561  
 2. การจัดพิมพ์ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 
              - สพฐ.จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการสอบปลายปีของผู้เรียน     
จ านวน 563,680  บาท   
              - ส ารวจข้อมูลจากโรงเรียนเก่ียวกับการจ านวนนักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.
5, ม.1 และ ม.2  
              - จัดพิมพ์ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน  4 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2, ป.4, 
ป.5, ม.1 และ ม.2 



๖๒ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

  3. การสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปี
การศึกษา 2561  
      สพป.นศ.4 ก าหนดตารางสอบพร้อมกันทุกโรงเรียน ทุกสังกัด  
      ระดับประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 สอบในวันที่ 14 มีนาคม 2562 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2   สอบในวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2562  
 4.การประชุมเชิงปฏิบัติการน าผลการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการ
สอบปลายปีไปใช้วางแผนการจัดการศึกษา 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการน าผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) และข้อสอบมาตรฐานในการ
สอบปลายปีไปใช้” ระหว่างวันที่  31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 
ณ ห้องประชุม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
กลุ่มเป้าหมาย ครู 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ จ านวน 64 คน 
 ผลการด าเนินงาน 
  1. สพป.นศ.4 ได้จัดประชุมชี้แจงครูวิชาการทุกโรงเรียนเกี่ยวกับการสอบ
โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี  ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561  
   2. สพป.นศ.4 ได้จัดพิมพ์ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน  
ปีการศึกษา 256๑ ใน  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2 
ทุกคน ทุกสังกัดที่ประสงค์ใช้ข้อสอบ 
   3. สพป.นศ.4 ได้ด าเนินการสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบ
ปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 พร้อมกันทุกโรงเรียน ทุกสังกัด   
      ระดับประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 สอบในวันที่ 14 มีนาคม 2562 
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2   สอบในวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 
 ๔. โรงเรียนทุกโรงเรียนรายงานผลการสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง
มายัง สพป.นศ.4 
 



๖๓ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

            ๕. สพป.นศ.๔ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อสอบ
และน าผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 

๗.โครงการส่งเสริมรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 
 ๑.ส ารวจความต้องการของโรงเรียนในการจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

 2.จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ให้กับโรงเรียนตามความต้องการ   

 3.นิเทศติดตาม และประกวด Best  practice กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี  

        4.มอบเกียรติบัตร โล่ พร้อมเงินรางวัลให้กับโรงเรียน ที่ชนะการประกวด 
Best  practice กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 



๖๔ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 ผลการด าเนินงาน 
 ๑.โรงเรียนจ านวน 37 โรง ได้รับหนังสือพระราชนิพนธ์  เพ่ือกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านส่งเสริมรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และมีห้องสมุดมีชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้ในการ
สร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้  

 ๒.โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่าง
หลากหลายเหมาะสมกับวัยและ มีห้องสมุดที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพส าหรับใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ ผู้บริหาร ครู นักเรียนและชุมชนในการเรียนรู้อย่างจริงจัง 
ส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  
 ๓.โรงเรียนมีนวัตกรรมที่เป็นเลิศ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้
หนังสือพระราชนิพนธ์ตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๘.โครงการ “ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจ าปี 2562 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 
 ๑.ประชุม วางแผน การจัดกิจกรรมค่ายฯ   
    พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 
 ๒.จัด “ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร ฯ” 2 รุ่น รุ่นละ 3 วัน 2 คืน 
    รุ่นที ่1  วันที่ 29-31  พฤษภาคม  2562 
    รุ่นที ่2  วันที่ 12-14   มิถุนายน    2562 
 ๓.นิเทศ ติดตาม สร้างเครือข่าย ส่งเสริมการขยายผล                    
    พฤษภาคม  - กันยายน 2562 
 ผลการด าเนินงาน 

 ๑.ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  20  คน มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
โดยรวมทุกรายการในระดับมากที่สุด  เฉลี่ยร้อยละ  98.00     
 ๒.นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 120 คน มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมโดยรวมทุกรายการในระดับ มากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 96.50 
 ๓.นักเรียนและครู  ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม 

 ๔.นักเรียนสามารถประยุกต์แนวทางการอนุรักษ์ได้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๕.ครูผู้สอนบูรณาการและต่อยอดแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 

 
  
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

   นโยบายท่ี ๓  
      ด้านพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔        
ได้ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายที่ ๓ โดยจัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังน้ี 
๑.โครงการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.โครงการสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
๓.โครงการการจัดงานวันครู ประจ าปี 2562 
๔.โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการศึกษาระดับผู้น า            
   ข้ันความรู้ชั้นสูง ( A.T.C ) 
๕.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถอดรหัสภาษาอังกฤษวางรากฐานที่มั่นคง 
๖.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรม 

   ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)  
๗.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  
๘.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2562 
๙.โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่   
   การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ประจ าปี 2562 
๑๐.โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสทิธิผลในการปฏิบัติงาน   
๑๑.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 ปีงบประมาณ 2562 
๑๒.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยตามโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย     
     ประเทศไทย สพป.นศ.4 ปีงบประมาณ 2562 
 
 



๖๗ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๑.โครงการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บริหาร   
  สถานศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา รอบครึ่ งปี แรก   (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)   
ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา             
ที่รับผิดชอบประจ ากลุ่มเครือข่าย  ประธานเครือข่าย รองประธานเครือข่าย และ
ศึกษานิเทศก์ ท่ีรับผิดชอบประจ ากลุ่มเครือข่าย 
 2. ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้บริ หาร
สถานศึกษา เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บข้อมูล ผลการ
ปฏิบัติงานตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก าหนดวัน เวลาในการออกจัดเก็บข้อมูลและ
แจ้งผู้รับการจัดเก็บข้อมูลทราบ รอบครึ่งปีแรก จัดประชุมในวันที่  27 กุมภาพันธ์  
2562 ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 4  (อาคาร 1 ชั้น 4)   
 3. คณะกรรมการออกจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา โรงเรียนในเครือข่าย ตามค าสั่งที่ได้รับแต่งต้ัง รอบครึ่งปีแรก ในระหว่าง
วันที่ 11 – 29 มีนาคม 2562  และออกจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา รอบครึ่งปีหลัง ระหว่างวันที่ 2 – 27 กันยายน 2562  
 4. ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา เพ่ือสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน รอบครึ่งปีแรก ในวันที่ 4 
เมษายน 2562  ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 (อาคาร 1 ชั้น 3)  และรายงานผลต่อผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  และรอบครึ่งปีหลัง ประชุม
สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 (อาคาร 1 ชั้น 4)    
และรายงานผลต่อผู้อ านวยการส า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4  ทราบ 



๖๘ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ผลการด าเนินงาน 
 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของหน่วยงานและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 ๒. ผู้บริหารสถานศึกษา บริหารงาน ๔ งานได้อย่างมีคุณภาพ 
 ๓. สถานศึกษาทุกโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

๒.โครงการสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.   
   นครศรีธรรมราช เขต  4   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการรับสมัครคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งพ่ีเลี่ยงเด็กพิการ จ านวน ๓๙ 
อัตรา ดังน้ี 
 ๑. ประกาศรับสมัครคัดเลือก     วันที่ ๑๕ – ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 ๒. ด าเนินการรับสมัครคัดเลือก        วันที่ ๑๕ – ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 ๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ         วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 ๔. ด าเนินการสอบคัดเลือก             วันที ่ ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  
 ๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 ๖.ท าสัญญาจ้าง/ส่งตัวไปปฏิบัติงานที่โรงเรียน / กลุ่มงานในสังกัด วันที่ ๓  
ธันวาคม ๒๕๖๑  

ผลการด าเนินงาน 
 1.สพป.ด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพ่ีเลี่ยงเด็กพิการ 
จ านวน 39 อัตรา 
 ๒. สพป. มีลูกจ้างชั่วคราว ท่ีมีความรู้ความสามารถครบถ้วนทุกต าแหน่ง
เพียงพอกับความต้องการ 
 ๓. สถานศึกษาในสังกัดได้รับจัดสรรพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
ที่มคีวามรู้ความสามารถครบถ้วน ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา 

 



๖๙ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๓.โครงการการจัดงานวันครู ประจ าปี 2562 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 
 1  ประสานงานหน่วยงานจัดงานแต่ละอ าเภอ 
 2  ด าเนินการจัดงานวันครูในแต่ละอ าเภอ    
     2.1 อ าเภอชนอม 
  สถานที่จัดงาน   คือ  โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด อ าเภอขนอม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประธานในพิธี  คือ  นายอ าเภอขนอม 
หน่วยงานที่จัด  คือ  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอ  
ขนอม 

       2.2  อ าเภอสิชล   
    สถานที่จัดงาน  คือ  โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  อ าเภอสิชล  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    ประธานในพิธี  คือ  นายอ าเภอสิชล 
    หน่วยงานที่จัด  คือ  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอสิชล
และโรงเรียนในอ าเภอสิชล 

 2.3 อ าเภอท่าศาลา 
 สถานที่จัดงาน  คือ  โรงเรียนท่าศาลา  อ าเภอท่าศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ประธานในพิธี  คือ  นายอ าเภอท่าศาลา 
 หน่วยงานที่จัด  คือ  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอ 
ท่าศาลาและโรงเรียนในอ าเภอท่าศาลา 

       2.4   อ าเภอพรหมคีร ี
   สถานที่จัดงาน  คือ  โรงเรียนวัดเขาขุนพนม  อ าเภอพรหมคีรี  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ประธานในพิธี  คือ  นายอ าเภอพรหมคีรี 



๗๐ 
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   หน่วยงานที่จัด  คือ  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอ
พรหมคีรีและโรงเรียนในอ าเภอพรหมคีร ี
      2.5  อ าเภอนบพิต า 
   สถานที่จัดงาน  คือ  โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก  อ าเภอนบพิต า   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ประธานในพิธี   คือ  นายอ าเภอนบพิต า 
   หน่วยงานที่จัด  คือ  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอ
นบพิต าและโรงเรียนในอ าเภอนบพิต า 
         ๓.ก าหนดการจัดงานวันครู  วันที่  16  มกราคม  2562   

รูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
 1.  พิธีท าบุญตักบาตร 
 2.  พิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม ์
 3.  พิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบรูพาจารย์ 
 4.  พิธีคารวะครูอาวุโส 
 5.  กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู     
      มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชพีครู 

       6.  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี  งานเลี้ยงสงัสรรค์ 
       7.  จัดกิจกรรมสัปดาห์วันครูในระดับสถานศึกษา  โดยสถานศึกษา  
ทุกโรงในสังกัดด าเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 11 - 17 มกราคม  
2562 
  ๗.1 จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์  หรือกิจกรรมจิตอาสา  เช่น  
การท าความสะอาดสถานศึกษาหรือชุมชน  การเก็บขยะในชุมชน  การปลูกป่าหรือ
ปลูกต้นไม้  และการบริจาคโลหิต  เป็นต้น  เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบและความ
เสียสละของครูที่มีต่อสังคม 
  ๗.2  ก าหนดค าขวัญวันครู  ให้เป็นค าขวัญประจ าสถานศึกษา  
ตลอดปี  2562  เป็น “หน่ึงค าขวัญ  หน่ึงสถานศึกษา” (One slogan : OSOS)    
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดความ
ตระหนักในความส าคัญของวันครู  และความภาคภูมิใจในความเป็นครู 



๗๑ 
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  ๗.3  จัดกิจกรรมครูเย่ียมบ้านเด็ก  การเย่ียมเยือนครูในสัปดาห์
วันครู  เพ่ือเป็นการแสดงถึงความรัก  ความห่วงใยระหว่างศิษย์และครู รวมทั้ง    
เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูและผู้ปกครอง 
 ผลการด าเนินงาน  
 ๑.ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาทุกหน่วยงานใน  5  อ าเภอ       
เข้าร่วมงานวันครูประจ าปี  2562  รวม  2,๑00  คน 
 ๒.ผู้เข้าร่วมงานวันครูทุกคน  ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรัก  ความสามัคคี  
และเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู  และองค์กร 
 ๓.ผู้เข้าร่วมงานวันครูทุกคนได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือร าลึกถึงพระคุณครู 
กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จิตอาสาใน
สถานศึกษาและชุมชน   
 ๔.ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาในทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมงานวันครู  ประจ าปี  2562  เห็นความส าคัญ  
ตระหนักในวิชาชีพครูและระลึกถึงพระคุณครู 

 ๕.ผู้เข้าร่วมงานวันครูทุกคน  ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรัก  ความสามัคคี  
และเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู  และองค์กร 
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๔.โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการศึกษา ระดับผู้น า  
ขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C ) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 

1.ขออนุมัติโครงการไปยังส านักงานลูกเสือจงัหวัดนครศรธีรรมราช / เสนอ
ขอแต่งต้ังคณะวิทยากร  

2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
 3.ประชุมเตรียมวางแผนการด าเนินงาน 
       4.ด าเนินการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ       
บริหารลูกเสือแห่งชาติ  
 ผลการด าเนินงาน 

 ๑.ด าเนินการประชุมเตรียมความพร้อมทีมคณะวิทยากร วันที่ 13 ตุลาคม 
2562 ณ อุทยานการศึกษาเขาขุนพนม 
 ๒.วันที่ 14 -20 ตุลาคม 2562 ด าเนินการฝึกอบรม ตามตารางการ
ฝึกอบรมหลักสูตรระดับผู้น า ข้ันความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) 
 ๓.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 59 คน ได้รับการฝึกอบรม ตามตารางการ
ฝึกอบรมหลักสูตรระดับผู้น า 
 ๔.ผู้เข้ารับการอบรม น าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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๕.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถอดรหัสภาษาอังกฤษวางรากฐาน  
  ที่ม่ันคง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 

 1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การถอดรหัสภาษาอังกฤษวางรากฐานที่มั่นคงให้
เด็กไทยเก่งภาษาอังกฤษอย่างแท้จริงและถาวร หลักสูตร 1 วัน จัดแยกเป็น 2 รุ่น  

 รุ่นที่ 1 เป็นผู้สอนภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น ป.1 - 3  โรงเรียนในอ าเภอ 
ท่าศาลา  อ าเภอพรหมคีรี นบพิต า จ านวน  64 คน ในวันที่  12 มีนาคม  2562           
ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

 รุ่นที่ 2 เป็นผู้สอนภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น ป.1 - 3 โรงเรียนในอ าเภอ    
สิชล  อ าเภอขนอม จ านวน  69  คน ในวันที่  13 มีนาคม  2562   ณ ห้องประชุม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

๒.นิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนการสอน  เดือน มิถุนายน – 
กันยายน 2562 

๓.สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน เดือน กันยายน 2562 
 ผลการด าเนินงาน 

 ๑.ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 1 - 3 โรงเรียนละ 1 คน 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถอดรหัสภาษาอังกฤษวางรากฐานที่มั่นคงให้
เด็กไทยเก่งภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง  และถาวร  ร้อยละ 100    
 2.ครผูู้สอนภาษาอังกฤษทุกโรงเรียนได้เห็นการจัดกิจกรรมพัฒนาค าศัพท์
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
 3.ร้อยละ 100 ของครูที่ผ่านการอบรมได้รับการนิเทศ ติดตามด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 
 ๔.ครูที่ผ่านการอบรมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Phonics 
และประเมินผู้เรียนได้ 
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      ๕.ครูที่ผ่านการอบรมได้เห็นแนวทางในการพัฒนาค าศัพท์ภาษาอังกฤษ สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมพัฒนาค าศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานได้ 
 
 
 
 
 
 

 
 

๖.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล                
   ในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 

กิจกรรมที่ 1 การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  

๑.ประชุมคณะท างาน เพ่ือก าหนด รูปแบบการขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน 
ทุจริตศึกษา ไปใช้ในสถานศึกษา วางแผน แต่งต้ังคณะกรรมการ ก าหนดกิจกรรม 
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตลอดจนการประเมินผลและสะท้อน 
    2.ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา) การประชุมเชิง
ปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ ในวันที่ 8 พฤษภาคม  2562        
ณ โรงแรมราวดี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562     
ณ ประสานสุข วิลล่าบีช รีสอร์ท อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

 



๗๕ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมการนิเทศติดตามโดยการถอดประสบการณ์        
การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 

1.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและเติมเต็มแนว
ทางการถอดประสบการณ์การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  ตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา วันที่ 25 สิงหาคม 2562             
ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  4 ชั้น 3          
  2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการถอดประสบการณ์การใช้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา  ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรม
ขับเคลื่อนหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา)  ครูวิชาการ จ านวน  133 โรงเรียน โรงเรียนละ 
1 คนในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมราวดี อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้                                                        
  3. การประเมินความพึงพอใจ  น ามาวิเคราะห์เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุง
แก้ไขอย่างต่อเน่ืองและใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา วางแผนในครั้งต่อไป 

 

ผลการด าเนินงาน                                                                                         
  ๑.ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานการจัดการศึกษา
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาอย่างทั่วถึง                              
  ๒. โรงเรียนได้น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม และตามบริบทของสถานศึกษา 

 ๓.โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนสุจริต 
 ๔.ครูสามารถน าแนวทางหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  ไปจัดกิจกรรมให้
นักเรียนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตได้แก่ ทักษะ
กระบวนการคิด  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ มีจิตสาธารณะ  และ
ต่อต้านการทุจริตได้ทุกรูปแบบ 

 

 



๗๖ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๗.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 
 1.การพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนน า 
            โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้น าเครือข่ายท้องถ่ิน (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถ่ิน (LT) 
ระหว่างวันที่ 16 - 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมเกียรตินคร อ.เมือง      
จ.นครศรีธรรมราช โดยผู้น าเครือข่ายท้องถ่ิน คือ นางวิยะดา ไกรสร ศึกษานิเทศก์ และ
วิทยากรท้องถ่ิน คือนางสาวจิรภา มะลิเผือก ครูโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 
       2.อบรมขยายผลพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  ร่วมกับ
ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 และ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จัดอบรมขยายผลโครงการ         



๗๗ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา” ส าหรับครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 6 โรงเรียนๆ ละ 2 คน ระหว่างวันที่ 5- 6  
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 
        3.จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 5 โรงเรียน    
โรงเรียนละ 5,000 บาท 
          4.การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
    1) ประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนินกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา แก่ครูกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 6 โรงเรียน  
   2) สร้างกลุ่มไลน์ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
ของส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เพ่ือใช้ในการสื่อสารและ
นิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม 
       3) ใช้กระบวนการนิเทศทางไกลผ่านทางโทรศัพท์ line และ 
messenger  
   4) โรงเรี ยนกลุ่ ม เป้ าหมายรายงานผลการจั ดกิ จกรรมบ้ าน
นักวิทยาศาสตร์ ผ่านทางระบบ e-office ของหน่วยงานหรือทางไลน์กลุ่มบ้าน
นักวิทยาศาสตร์ สพป.นศ.4 
       ผลการด าเนินงาน 
 1. การพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนน า 
               - ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทั้งผู้น าเครือข่ายท้องถ่ิน (LN) 
และวิทยากรเครือข่ายท้องถ่ิน (LT) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
              2. อบรมขยายผลพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ    



๗๘ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 3.โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โรงเรียนๆ ละ 5,000 บาท เพ่ือจัดซื้อสื่อ
และวัสดุในการจัดการวัสดุในการจัดการเรียนการสอน 

  
      

 
 
 

 
 
 

๘.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2562 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 
 1.จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ  ส ารวจและก าหนดผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 
      2.แต่งต้ังคณะท างาน  และประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมและ
ก าหนดกิจกรรม 
     3.ก าหนดการพัฒนา 
     4.ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ  จังหวัดกาญจนบุรี  โรงเรียน
อนุบาลวัดชัยชนะสงคราม  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  
โดยมีหลักคิดว่า เป็นการศึกษาเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  กระบวนการเรียน  
การสอนสามารถพัฒนาศักยภาพ ให้เด็กเป็นคนดี คนเก่งของสังคม และสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งได้น าหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการจัดกระบวน  
การเรียนการสอน เน้นการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ซึ่งเป็นการ
พัฒนากาย จิตใจ และปัญญาอย่างบูรณาการ 
 
 



๗๙ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

•  ศีล   คือ  การมีวินัยในการด าเนินชีวิตที่ดีงามต่อตัวเองและผู้อื่น 
•  สมาธิ คือ  มุ่งพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ 
•  ปัญญา  คือ  การมีความรู้ที่ถูกต้อง  มีศักยภาพในการคิดและแก้ปัญหา 
จุดเด่นของโรงเรียนวิถีพุทธ 
โรงเรียนวิถีพุทธ  มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ลักษณะ “สอนให้รู้ ท าให้ดู 

อยู่ให้เห็น” การเรียนรู้ในชั้นเรียนจะเป็นลักษณะการบูรณาการพุทธธรรมในการ
เรียนรู้  ทั้งความรู้  กระบวนการฝึกปฏิบัติ  และมีการวัดประเมินทุกหน่วยการเรียนรู้  
โดยเฉพาะด้านคุณลักษณะนิสัย  ศรัทธา  ค่านิยม  และโดยลักษณะโรงเรียนวิถีพุทธ  
จะเน้นการจัดสภาพทุกด้าน ๆ เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่าง
บูรณาการ  ส่งเสริมให้เกิดความเจริญงดงามตามลักษณะแห่งปัญญาวุฒิธรรม          
4  ประการ  คือ  

1. สัปปุริสสังเสวะ  หมายถึง  การอยู่ใกล้คนดี  ใกล้ผู้รู้ 
2. สัทธัมมัสสวนะ  หมายถึง  เอาใจใส่ศึกษา  โดยมีหลักสูตรการเรียนการ

สอนที่ดี 
3. โยนิโสมนสิการ  หมายถึง  มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ พิจารณาเหตุผล  

ที่ดีและถูกวิธี 
4. ธัมมานุ ธัมปฏิปั ตติ   หมายถึง   ความสามารถน าความรู้ ไป ใช้              

ในชีวิตประจ าวันได้ถูก  
ผลการด าเนินงาน 

 ๑.ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ทักษะและสมรรถนะด้านการ
บริหารและการปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๒.ผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความตระหนักและภาคภูมิใจในบทบาท      
การเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๓. มีเครือข่ายการบริหารสถานศึกษาระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 
 

 



๘๐ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
 
 
 
 
 

๙.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ประจ าปี 2562 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 
         1.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
           2.  แต่งต้ังคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
           3.  แจ้งสถานศึกษาในสังกัด 
           4.  ด าเนินการตามโครงการฯ 

    4.1 รูปแบบการประชุมสัมมนาฯ 
         1) การบรรยาย 
         2) การอภิปรายเชิงวิชาการ 
         3) ประชุมปฏิบัติการ 
         4) การจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี เพ่ือสร้างเสริมประสิทธิภาพ

การศึกษาโดยเครือข่ายการศึกษา  
         5) การประชุมกลุ่มย่อย 
     4.2  วิทยากร 
           1) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
           2) ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา/วิทยากรท้องถ่ิน 
 
 
 



๘๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

                4.3   ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
 1) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการ

ศึกษา สังกัด สพฐ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลและอื่น)  
 2) สมาชิกอาวุโสและข้าราชการบ านาญ 
 3) ข้าราชการครู  ผู้สังเกตการณ์และผู้ติดตาม 
 4) บุคคลทั่วไปที่สนใจ 

 ผลการด าเนินงาน 
 ๑.ผู้เข้าร่วมประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา  ได้พัฒนาความรู้เพ่ิมพูน
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการศึกษา 
 ๒.ผู้เข้าร่วมประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๒ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๑๐.โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 
 1.เสนอขออนุมัติโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
ประจ าปี  2562  
 2.แต่งต้ังคณะกรรมการและประชุมเพ่ือเตรียมพร้อม  ในการด าเนินการ
พัฒนาฯ ตามโครงการ  ณ  เรืองศรี  รีสอร์ท  อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในการขับเคลื่อนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ในรูปแบบกิจกรรม 
PLC  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยแบ่งกลุ่ม 
จ านวน  6  กลุ่ม  คือ กลุ่มอ านวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  และหน่วย
ตรวจสอบภายใน  ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาแนวทางศาสตร์แห่งพระราชา  คือ 
เข้าใจปัญหาเข้าถึงผู้คนและพ้ืนที่  ระบุความต้องการ  หาแนวทางแก้ปัญหา  และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร  เพ่ือร่วมมือกันท างานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จ 
 ผลการด าเนินงาน 
 ๑.บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 98 
 ๒.บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 4  ที่ได้รับการพัฒนาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปขับเคลื่อนและจัดกิจกรรม PLC  
ในหน่วยงานได้ 
 ๓.บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา น าความรู้ตามกรอบ  PLC  ไปใช้ในการ
พัฒนางาน    
 ๔.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีรูปแบบการขับเคลื่อน PLC สู่การปฏิบัติจริง
ในหน่วยงาน 
 
 



๘๓ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ. 4    
     ปีงบประมาณ 2562 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 
        1.จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายโรงเรียนรุ่นที่ 9 จ านวน 38 โรง 
โรงละ 2,000 บาท 
   2.การอบรมปฏิบัติการเฉพาะทางโรงเรียน รุ่นที่ 1 – 8 ในโครงการ      
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

        - ประชุมคณะกรรมการ 
           -  อบรมปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สพป.นศ.4 
 3.อบรมทางไกลขยายโรงเรียนรุ่นที่ 9 (ข้ันที่ 1 และข้ันที่ 2) และทดแทน
ให้โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
        - ประชุมคณะกรรมการ 
        - อบรมทางไกลขยายโรงเรียนรุ่นที่ 9 (ข้ันที่ 1 และข้ันที่ 2) และทดแทน
ให้โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
  4.ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนรางวัลพระราชทาน และ
โรงเรียนต้นแบบบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย                          
 5.นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 6.การสรุปรายงานผล  
  



๘๔ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 ผลการด าเนินงาน 
 1.ครูผู้สอนน าทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 85 
 2.สถานศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ใน
ระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 85 
 3.สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานการจัดการศึกษา
กระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยอย่างทั่วถึง ร้อยละ 100 
 ๔.ครูผู้สอนน าทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ 
 ๕.ครูผู้สอนสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามรูปแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ 
 ๖.เด็กปฐมวัยได้รับการดูแล ส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเน่ืองจากพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และครูปฐมวัย 
 ๗. เด็กปฐมวัยเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะด้านวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
               



๘๕ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๑๒.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยตามโครงการ          
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 ปีงบประมาณ 2562 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 

 ๑.ประชุมปฏิบัติการประเมินโครงงานเพ่ือขอรับตราพระราชทาน    
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 โดยโรงเรียน ที่ส่งเอกสาร
เข้ารับการประเมินทั้งหมด จ านวน  31 โรง 

 ๒.สรุปและรายงานผล 
 ผลการด าเนินงาน 

 1.ครูผู้สอนน าทักษะกระบวนการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 85 
 2.สถานศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ใน
ระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 85 
 ๓.ครูผู้สอนน าทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ 
 ๔.สถานศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ใน
ระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร 

 ๕.สถานศึกษาด าเนินงานการจัดการศึกษากระบวนการเรียนรู้ ด้าน
วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยอย่างทั่วถึง 
 

 
 
 
 
 

 
  



๘๖ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

  นโยบายท่ี ๔ 
ด้านสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔        
ได้ด าเนินงานโครงการ ตามนโยบายที่ ๔ โดยจัดท าโครงการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังน้ี 
-โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 
 1.ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แยกเครือข่าย เป็นรายต าบล 31 ชุด เพ่ือ
คัดเลือกรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 31 โรงเรียน (กลุ่มนโยบาย
และแผน ด าเนินการ) วันที่ 14 ธันวาคม 2561 
 2.ประชุมผู้มีส่วนเก่ียวข้องคณะกรรมการระดับอ าเภอ จ านวน 5 ชุด เพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เสนอ คณะกรรมการจังหวัด
เห็นชอบ (กลุ่มนโยบายและแผน ด าเนินการ)  วันที่ 6 มกราคม 2562 
 3.เสนอรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลให้ กศจ.นครศรีธรรมราช 
พิจารณารับรองรายชื่อ ส่งต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกาศ 
รอบที่ 1 วันที ่10 กุมภาพันธ์ 2562 
 4.คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล  รอบที่  1 สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 30 โรง  วันที่ 8 มีนาคม 2562 
  5.คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลทั้ง 30 โรง เพ่ือเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวการด าเนินงานรวมทั้ง
คัดเลือกแกนน าจ านวน 1 โรง วันที่ 30 มีนาคม 2562  ณ โรงแรมไดม่อนพลาซ่า 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



๘๗ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 6.คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานติดตามการด าเนินงานโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล รอบที่ 1 ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการของส านักงานเขต
พ้ืนที่ก ารศึ กษา จ านวน 1 คน ณ โ รง แรมริ เ วอร์ ไซ ด์  กรุ ง เทพมหานคร               
วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 
 7.กระทรวงศึกษาธิการติดตามการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล จ านวน 2 ครั้ง 
 8.คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุมชี้แจงการด าเนินงานโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล แก่ผู้อ านวยการโรงเรียนตัวแทน สพท. ละ 1 คนและ
ผู้ รั บผิ ดชอบโครงการ  1  คนรวม  สพท.  ละ  2 คน ณ โ ร งแรม เอวา น่ า 
กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๒ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 9.คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลเพ่ิมเติม รอบ 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษ า
นครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 1 โรง รวมทั้งสิ้น 31 โรง ใน 31 ต าบล           
วันที่  30 มิถุนายน 2562 
 10.คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส ารวจ ติดตามการเตรียมความ
พร้อมการจัดการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล รอบ 2 ในเดือน กรกฎาคม 2562 
 11.คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลแกนน า จ านวน 3 โรงเรียน ๆ ละ 10 ,000 บาทพร้อมให้
รายงานผล วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 
 12.คณะกรรมการการศึกษา ข้ัน พ้ืนฐานส นับส นุนงบประมาณ               
จ านวน  ๖๐,๐๐๐  บาท ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วิทยาการค านวณส าหรับ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียน
วัดประทุมทายการาม 
 ผลการด าเนินงาน 
- ประชุมเตรียมความพร้อม 8 เครือข่าย   16   คน 
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก 31 ชุด 
 - ประชุมระดับอ าเภอ   5  อ าเภอ 
 - เสนอรายชื่อระดับจังหวัด 31 รายชื่อ 
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  - ประกาศรายชื่อรอบ 1 จ านวน 3๐ รายชื่อ 
  - เข้าร่วมประชุมชี้แจงผู้อ านวยการโรงเรียน 30 โรง 
  - ประชุมผู้รับผิดชอบ 2 ครั้ง  2 คน 
  - ประกาศรายชื่อเพ่ิมเติมรอบ ๒  จ านวน  ๑  รายชื่อ 
  - ส ารวจรายงานความพร้อม 2 ครั้ง 
  - ประชุมสร้างความเข้าใจ/วิทยาการค านวณผู้บริหาร/ครู/บุคลากร จ านวน 93 คน   
    เข้าร่วมประชุมครบ 2 วัน 
  - โรงเรียนแกนน าด าเนินกิจกรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยรายงานตาม
ก าหนด จ านวน  2 โรงเรียน ก าลังด าเนินการ 1 โรงเรียน 
- รายงานคุณภาพระดับดีเลิศ ครบ 
- ประกาศแผนการจัดการความโปร่งใส ครบ 31 โรงเรียน 
- ทั้ง 31 โรงเรียน มีความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี ่
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      นโยบายท่ี ๕ 
ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔        
ได้ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายที่ ๕ โดยจัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังน้ี 
๑.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   สู่ทีมที่เข้มแข็ง 
๒.โครงการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๓.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
๔.โครงการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่  
   การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
๕.โครงการสัมมนาปฏิบัติการเพ่ือวางแผนการขับเคลื่อนงานนโยบายในระดับ 
   เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562  
๖.โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
   การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
๗.โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพงานในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
   การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
๘.โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV )  
๙.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปี 
     งบประมาณ 2562 (กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตและกิจกรรม 
     ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและเขต    
     พ้ืนที่การศึกษา ITA Online)  
๑๐.โครงการปรับปรุงและพัฒนาส านักงานให้น่าอยู่ น่าท างาน 
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๑๑.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพงานในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
     การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  

๑.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสู่ทีมที่เข้มแข็ง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการ โดยก าหนดการประชุมภายในส า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ดังน้ี 
 ๑.ประชุม รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย /ศูนย์ ICT/ศึกษานิเทศก์และ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  จ านวน  ๓  ครั้ง 
 ๒.ประชุม รอง ผอ.สพป. / ผอ.กลุ่ม / หน่วย /ศูนย์ ICT  (มีการประชุม
ขับเคลื่อนข้อราชการเพ่ิมเติมหลังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.เพ่ือขับเคลื่อนข้อราชการ 
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  ๑๔  ครั้ง 
 ๓.ประชุม รอง ผอ.สพป. / ผอ.กลุ่ม / หน่วย / ศูนย์ ICT และเจ้าหน้าที่   
ทุกคน จ านวน  ๑  ครั้ง 
 ๔.ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” จ านวน  ๔๙  ครั้ง (ตามท่ี สพฐ.ก าหนด) 
 ผลการด าเนินงาน 
 ๑.บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 4 ทุกคนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในบทบาท หน้าที่และภารกิจในการ
ปฏิบัติงาน  
 ๒.สามารถพัฒนารองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ICT/ ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาให้มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อการท างานของหน่วยงานได้ตามเป้าหมาย 
 ๓.สามารถพัฒนาแนวทางยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใน
สังกัดให้สูงข้ึน 
 ๔.แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคกระบวนการในการบริหารจัดการและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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 ๕.ปรับเปลี่ยนเจตคติการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมุ่งสู่การบริหารคณุภาพทั่วทั้งองค์กรได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 
 ๖.พัฒนาบุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 
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๒.โครงการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 
 ๑.จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบใบส าคัญหลักฐานการจ่ายและกระดาษ
ท าการ ตรวจสอบ สพป.นศ.4 
 ๒.ด าเนินการตรวจสอบการใช้ค่าสาธารณูปโภคและหน้ีค้างช าระค่า
สาธารณูปโภค  ไตรมาสที่ 4/61 
 ๓.จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบสิทธิการเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ  
สพป.นศ.4 
 ๔.ด าเนินการตรวจสอบสิทธิการเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ สพป.นศ. 4 
 ๕.จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบการเงินบัญชี สถานศึกษาในสังกัด 
 ๖.ด าเนินการตรวจสอบการใช้ค่าสาธารณูปโภคและหน้ีค้างช าระค่า
สาธารณูปโภคไตรมาสที่ 1/62 
 ๗.ด า เ นินการตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด  จ านวน  20 แห่ง          
และรายงานผลการตรวจสอบให้สถานศึกษาทราบด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 ๘.ด าเนินการตรวจสอบการใช้ค่าสาธารณูปโภคและหน้ีค้างช าระค่า
สาธารณูปโภคไตรมาสที่ 2/62 
 ๙.ตรวจสอบการรับเงินการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS  การควบคุมบัญชี
เงินสด  เงินฝากธนาคาร  เงินฝากคลัง  บัญชีลูกหน้ีและรายงานการเงิน  สพป.นศ.4 
(โครงการ สพฐ.)  และรายงานผลการตรวจสอบต่อ สพฐ. 
 ๑๐.ด าเนินการตรวจสอบการใช้ค่าสาธารณูปโภคและหน้ีค้างช าระค่า
สาธารณูปโภคไตรมาสที่ 3/62 
 ๑๑.ด าเนินการตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จ านวน  10  แห่ง         
และรายงานผลการตรวจสอบให้สถานศึกษาทราบด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 ๑๒.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน 
เก่ียวกับ 
  - การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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  - การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ๑๓.จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายงาน สพฐ. 
 ๑๔.จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  
เสนอ ผอ.สพป.น.ศ.4 พิจารณาอนุมัติ 
 ผลการด าเนินงาน 
 1.หน่วยตรวจสอบได้ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายในให้
หน่วยรับตรวจทราบจ านวน  31  แห่ง 
 2.หน่วยรับตรวจ จ านวน 31  แห่ง ได้รับการตรวจสอบและได้รับทราบผล
การปฏิบัติงานของตนเองและได้รับข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 3.ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาเก่ียวกับความรู้การตรวจสอบภายใน  
 ๔.หน่วยตรวจสอบปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ 
 ๕.หน่วยรับตรวจน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงาน และปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 ๖. ผู้ตรวจสอบภายในน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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๓.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 
 1.ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย  ประเด็นกลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด การพัฒนา
การศึกษาของหน่วยงานระดับเหนือข้ึนไป เช่น ของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จังหวัด  และหน่วยงานทางการศึกษาที่
เก่ียวข้อง  
 2.ส ารวจความต้องการพัฒนาหรือปัญหาจากผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 3.ศึกษาผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 4.จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 
 5.จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
 6. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 7.ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่   30 - 31  ตุลาคม 2561 ณ ขนอมซันไรส์  
รีสอร์ท  อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
ค่านิยมองค์กร  นโยบาย เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ จุดเน้น  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และก าหนดโครงการ/ กิจกรรม เพ่ือให้สนองต่อนโยบาย และประเด็นกลยุทธ์ แต่ละ
ด้าน  พร้อมก าหนด กลุ่มที่รับผิดชอบ /ผู้รับผิดชอบ และจัดสรรงบประมาณให้กับ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 8.แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือขออนุมัติ  จัดส่งถึงกลุ่มนโยบายและแผน  
 9.จัดพิมพ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 10.เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือขอ
ความเห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิ ง ยุทธศาสตร์  และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  



๙๕ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 11.ส่งแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้บุคลากร        
ที่เกี่ยวข้องใน สพป.นศ.4 หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 12.เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้รับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ สพป.นครศรีธรรมราช     
เขต 4  website : http://www.pnst4.go.th 

 ผลการด าเนินงาน 
 1.มีผู้เข้าประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จ านวน 56 คน จาก 61 คน คิดเป็นร้อยละ 92 
 2.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ได้จัดท าแผนปฏิบั ติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 15 เล่ม เพ่ือแจกจ่ายผู้เกี่ยวข้องในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานต้นสังกัด 
 ๓.เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  
website : http://www.pnst4.go.th 
 ๔.โครงการด าเนินการตามประเด็นกลยุทธ์ จุดเน้น ของเขตพ้ืนที่การศึกษา
ร้อยละ 100 
 
 
  
  

 
 
 

 
 
 

http://www.pnst4.go.th/
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๔.โครงการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ  
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 
 1.จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่ เป็นประธานกลุ่มเครือข่าย ๆ ละ  
2,000  บาท เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ   รวม  8  กลุ่ม
เครือข่าย  เป็นเงิน  16,000  บาท 
     - กลุ่มเครือข่ายขนอม          จ านวน       2,000       บาท 
                - กลุ่มเครือข่ายสิชล  1        จ านวน       2,000      บาท 
                - กลุ่มเครือข่ายสิชล  2        จ านวน       2,000      บาท 
                - กลุ่มเครือข่ายท่าศาลา  1   จ านวน       2,000       บาท 
                - กลุ่มเครือข่ายท่าศาลา  2   จ านวน       2,000       บาท 
                - กลุ่มเครือข่ายท่าศาลา  3   จ านวน       2,000       บาท 
                - กลุ่มเครือข่ายพรหมคีรี      จ านวน       2,000        บาท 
                - กลุ่มเครือข่ายนบพิต า        จ านวน       2,000      บาท 
            ๒.ก าหนดปฏิทินการประชุมขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาคุณภา พ
การศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
          ๓.การจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เป็นรายเครือข่าย 8  กลุ่ม เครือข่าย ตามปฏิทินที่ก าหนด โดยมอบให้กลุ่มเครือข่าย
เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม 
       ๔.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
ประชุม ชี้แจงนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 4 

      ๕.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชี้แจงแนวทางการยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาของกลุ่มเครือข่าย 
      ๖.สรุปรายงานการประชุม แจ้งโรงเรียนทุกโรงทราบ และแจ้งกลุ่ม       
ทุกกลุ่ม / หน่วย  ทราบ 
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 ผลการด าเนินงาน 
 1.ได้จัดประชุม  จ านวน  3 ครั้ง  ดังน้ี  
ครั้งที่  1  จัดประชุมที่กลุ่มเครือข่าย ท่าศาลา  3  ( โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง ) 
ครั้งที่  2  จัดประชุมที่กลุ่มเครือข่ายนบพิต า ( โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก ) 
ครั้งที่  3  จัดประชุมที่กลุ่มเครือข่ายสิชล 1 ( โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ) 
 2. ประธานกลุ่มเครือข่าย รองประธานกลุ่มเครือข่าย  ผู้บริหารสถานศึกษา
ภายในกลุ่มเครือข่าย  กรรมการและเลขานุการกลุ่มเครือข่าย ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม
เครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายและแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 และได้น าความรู้ไปขยายผลสู่โรงเรียนในเครือข่ายได้ทุก
โรงเรียน ซึ่งส่งผลให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 3.ข้าราชการครูและบุคลากรในกลุ่มเครือข่ายทุกคน ได้ร่วมกันขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๘ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๕.โครงการสัมมนาปฏิบัติการเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานนโยบาย   
   ในระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2562  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผนการขับเคลื่อนงานนโยบายในระดับ
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4  ณ อาริยาพาร์ค  ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน  จังหวัด
พัทลุง เมื่อวันที่ 14 – 15  กุมภาพันธ์ 2562  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4,    
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4, 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย, หัวหน้ากลุ่มงานในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา,  ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8 เครือข่าย, เลขานุการ
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8 เครือข่าย  และเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 รวมจ านวน  ๔๔  คน  
 ผลการด าเนินงาน 
 1. ผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา       
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการ จ านวน 
44  คน 
    ๒. ได้แนวทางการขับเคลื่อนงานนโยบายในระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 4  จ านวน 1 เล่ม                                                           
 ๓. ผู้เข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการเข้าใจแนวทางการบริหารงานด้วยรูปแบบ
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีทิศทางการบริหารจัดการในระดับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน 
   ๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4  มีความเข้มแข็ง 
และมีแนวทางการขับเคลื่อนงานนโยบายต่างๆ ที่สถานศึกษามีความเข้าใจและปฏิบัติ
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ไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุก
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
๖.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ภาครัฐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  ณ รักษ์รามโรม โฮมสเตย์    
หมู่ที่ 3 ต าบลร่อนพิบูลย์  อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่         
9 – 10  กุมภาพันธ์  2562  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มต่าง ๆ ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 รวมจ านวน  14  คน   
 ผลการด าเนินงาน 
 ๑.ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางในการด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ และมีการประชาสัมพันธ์ได้หลายช่องทาง 
 ๒.ผู้เข้ารับการอบรม สามารถผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรมและความรู้ทางวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจผลการด าเนินงานของ 
หน่วยงาน ให้บุคลากร ชุมชน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 ๓.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดการศึกษา สาระความรู้ทางวิชาการ ข่าวสาร
การจัดกิจกรรม  ผลงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา บุคลากรในสังกัด 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
 
 
 



๑๐๐ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๗.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพงานในส านักงาน 
   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพงานในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เรื่อง การบริหารจัดการองค์การ      
สู่ความเป็นเลิศ, การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ แยกกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม  ณ ห้องประชุม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 อาคาร 1 ชั้น 4  
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4, รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย, 
ศึกษานิเทศก์   และเจ้าหน้าที่ส า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4  รวมจ านวน  60  คน 
 ผลการด าเนินงาน 
  ๑.บุคลากรทุกกลุ่ม ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๔ และผู้เกี่ยวข้องในองค์กร ได้รับการถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการท างาน และพัฒนาคุณภาพงานขององค์กร 
      ๒.บุคลากรทุกกลุ่ม ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๔  ได้น าความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างานและพัฒนา
คุณภาพงาน ไปปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
       ๓.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตามความคาดหวังของผู้รับบริการ
และทุกภาคส่วน 
 
 
 



๑๐๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๘.โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV )  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 2 จัดสรรงบประมาณซ่อมบ ารุง อุปกรณ์และติดต้ังอุปกรณ์ 
 กิจกรรมที่ 3 ติดตามการใช้อุปกรณ์ DLTV และช่วยเหลือเบื้องต้น 
 กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม       
           (DLTV) โรงเรียนในโครงการ 60 โรง ดังน้ี 
 ๑) ประชุมคณะกรรมการนิเทศ วางแผนการด าเนินงาน จัดท าเครื่องมือ
     นิเทศ ก าหนดปฏิทินนิเทศ แจ้งโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษา  
     ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รับการนิเทศ 
 ๒) ด าเนินการนิเทศการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)    
     โรงเรียนในโครงการ จ านวน 60 โรง 
 ๓) รวบรวมข้อมูล สรุปผล รายงานผลการนิเทศ 

๑.    กิจกรรมที่ 5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่
    เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
    ประจ าปี พ.ศ.2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒.    1) เชิญชวนโรงเรียนทุกโรงในสังกัดเข้าร่วมการคัดเลือกโรงเรียน 
๓.       ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกล  
๔.       ผ่านดาวเทยม (DLTV) ประจ าปี พ.ศ.2562  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๕.       และเชิญชวนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

   2) โรงเรียนสมัครเข้าประกวดการคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติ 
๖.      ที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

      ( DLTV ) ประจ าปี พ.ศ.2562  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๗.   3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
๘.    จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
๙.    (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)       

    ประจ าปี พ.ศ.2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑๐.  



๑๐๒ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

  4) ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
๑.     การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจ าปี พ.ศ.2562  
๒.     ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่โรงเรียน 
๓.     ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล 
๔.     รองชนะเลิศอันดับ 2 
๕.    ผลการด าเนินงาน 
๖.    ๑) โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ทุกโรง                

       ได้รับการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV ให้มีสภาพพร้อมใช้   
 ๒) อุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน 
     ดาวเทียม (DLTV) ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓) โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ทุกโรง
     ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน  และสรุปผล
     การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาในปีถัดไป 

๗.     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๙.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุจริตและกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา ITA Online)  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 
 1.ประชุมสัมมนาบุคลากรทุกคนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ ตาลคู่บีชรีสอร์ท 
อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 58 คน       
ในพิธีเปิดมีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวค าปฏิญญาสุจริต และแสดง
สัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต โดยมีนายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด และ
บรรยายพิเศษเก่ียวกับโครงการเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก
คือนางถนอมจิตร งามข า ศึกษานิเทศก์ ได้แจ้งผลการประเมิน ITA 2018 ให้ทุกคน
ทราบและวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาแนวทางแก้ไขครั้งต่อไป หลังจากน้ันให้
บุคลากรได้ศึกษาเอกสาร ITA 2019 เริ่มจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน และ     
ลงรายละเอียดเครื่องมือ IIT หลังจากน้ันแบ่งกลุ่มศึกษา OIT และมอบหมายงาน
ให้กับกลุ่มงานต่างๆเพ่ือที่จะได้เตรียมการและน าข้อมูลไปที่เว็บไซต์ของส านักงานเขต
พ้ืนที่  วันที่  2 ของการประชุม  นายสุภักด์ิ มีสิทธ์ิ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  ซึ่ ง
รับผิดชอบด้าน ICT  ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเขตพ้ืนที่ ข้ันตอนการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ OIT เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
 ๒.บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 4 ด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓.บุคลากรที่รับผิดชอบ ด้าน ICT ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 มีทักษะในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานระดับ เขตพ้ืนที่ ITA Online 
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 ผลการด าเนินงาน 
 ๑. บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 
 ๒.บุคลากรใช้สื่อ ICT ในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 
  
 
 
 

 
๑๐.โครงการปรับปรุงและพัฒนาส านักงานให้นา่อยู่ น่าท างาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเ นินการปรับปรุ งและพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  ช่วยกันน า
ต้นไม้ และอุปกรณ์ตกแต่ง มาท าการจัดสวนหย่อมด้านหน้า และด้านข้างส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  เมื่อวันที่ 5 – 8  มิถุนายน  
2562 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
ทั้งภายในและภายนอกส านักงานฯเอ้ือต่อบรรยากาศการปฏิบัติงาน มีสภาพแวดล้อม
ทีส่วยงามเป็นระเบียบ 
 ผลการด าเนินงาน 
 ๑.ผู้รับบริการประทับใจ พึงพอใจ สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
พัฒนาและปรับปรุงส านักงาน 
 ๒.ส านักงาน สวยงาม น่าอยู่ น่าท างาน มีความรู้สึกที่ดี และส านักงานเข้าสู่
ระบบบริหารงานคุณภาพและบริหารสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล 



๑๐๕ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๑๑.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพงานในส านักงาน  
     เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพงานในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เรื่อง การบริหารจัดการองค์การ     
สู่ความเป็นเลิศ, การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธ์ิผล
การบริหารและการจัดการศึกษา ณ โรงแรม เค พาร์ค (บริษัท บุญปิติ จ ากัด )                        
เมื่อวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2561 และในตอนบ่ายของวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้ไป
ศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ด้วย
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ , ผู้อ านวยการกลุ่ม / หน่วย , 
ศึกษา นิเทศก์  และ เจ้ าห น้าที่ส า นักงานเขต พ้ืนที่ก ารศึ กษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๔ รวมจ านวน  ๑๗  คน  
 ผลการด าเนินงาน 
 ๑.ตัวแทนบุคลากรทุกกลุ่มงาน และผู้เกี่ยวข้องในองค์กร ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างานและพัฒนาคุณภาพงานขององค์กร        
และสามารถถ่ายทอดให้บุคลากรภายในกลุ่มงานได้            
 ๒.บุคลากรในองค์กรทุกคน ได้รับการถ่ายทอดความรู้  ความเข้าใจ          
ในกระบวนการท างานและพัฒนาคุณภาพงานขององค์กร  และสามารถน าความรู้     
ที่ได้รับไปพัฒนางานได้อย่างเป็นรูปธรรม (สนองเป้าประสงค์หลัก) และเกิดความ
ผูกพันเข้าใจที่ดี    
 ๓.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๔ 
ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตามความคาดหวังของผู้รับบริการ
และทุกภาคส่วน 
 
 
 



๑๐๖ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
  
 
 
 

 
ส่วนที่ ๔ 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒          
หน่วยงานได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 

ท่ี ชื่อหน่วยงาน รางวัล/ผลงานดีเด่น 
๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 

-ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA)  ปี 2561 ระดับสูงมาก 
(เกียรติบัตร) จาก สพฐ. 
-IQA AWARDS  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี 2561 สพฐ.มอบโล่เกียรติคุณ 

๒ โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพระดับ  
ยอดเย่ียมขนาดเล็ก จาก สพฐ. 
ประจ าปี 2561 

๓ โรงเรียนวัดเขา             
(วันครู 2501) 

- เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพระดับ  
ยอดเย่ียมขนาดกลาง จาก สพฐ. ประจ าปี 
2561 
- ตราบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย     
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๔ โรงเรียนวัดประทุม        
ทายการาม 

เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพระดับยอด
เย่ียมขนาดใหญ่ จาก สพฐ. ประจ าปี 2561 
 



๑๐๘ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อหน่วยงาน รางวัล/ผลงานดีเด่น 
๕ โรงเรียนบ้านชุมขลิง -รางวัล IQA AWARD ประจ าปี 2561 

เป็นสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไลการ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือประกันคุณภาพ สพฐ. 
 

๖ โรงเรียนบ้านไสพลู รางวัล IQA AWARD ประจ าปี 2561 เป็น
สถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไลการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
ประกันคุณภาพ สพฐ. 
 

๗ โรงเรียนท่าศาลา -รางวัล IQA AWARD ประจ าปี 2561   
เป็นสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือประกันคุณภาพ สพฐ. 
-โล่รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน OBECQA 
-โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี การแข่งขันร้อยกรองระดับ
ประถมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๘ โรงเรียนวัดจอมทอง 
 

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน OBEC 
AWARDS ระดับภาคใต้ สถานศึกษายอดเย่ียม 
ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ
ประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2561 
 



๑๐๙ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อหน่วยงาน รางวัล/ผลงานดีเด่น 
๙ โรงเรียนวัดทางข้ึน 

 
-รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC 
AWARDS ระดับภาคใต้ ผู้ปฏิบัติงานการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับปฐมวัย ด้าน
นวัตกรรมและเทศโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน ปีการศึกษา 2561 
-รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน OBEC 
AWARDS ระดับชาติ ประเภทสถานศึกษา
ยอดเย่ียม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน              
ปีการศึกษา  2561 

๑๐ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 
 

-รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน OBEC 
AWARDS ระดับภาคใต้ สถานศึกษายอด
เย่ียมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้าน
บริหารจัดการปีการศึกษา 2561 
-รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน OBEC 
AWARDS ระดับชาติ สถานศึกษายอดเย่ียม
ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่          
ด้านบริหารจัดการปีการศึกษา 2561 
-รางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น 
ประเภทสถานศึกษาสาขาอนุรักษ์มรดกไทย
กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
-รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมโครงการ
คัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรี          
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 



๑๑๐ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อหน่วยงาน รางวัล/ผลงานดีเด่น 
๑๑ 

 
โรงเรียนวัดคงคาวดี “บ้านวิทยาศาสตร์ น้อย ประเทศไทย”    

รับตราพระราชทานจากมูล นิ ธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี             
ปีการศึกษา 2560  

๑๒ 
 

โรงเรียนวัดสุธรรมาราม “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”    
รับตราพระราชทานจากมูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี             
ปีการศึกษา 2560  

๑๓ โรงเรียนบ้านในเขียว 1 “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”    
รับตราพระราชทานจากมูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี             
ปีการศึกษา 2560 - 2562 

๑๔ โรงเรียนบ้านน้ าขาว “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”     
รับตราพระราชทานจากมูลนิธิสมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี           
ปีการศึกษา 2560 

๑๕ โรงเรียนบ้านวังลุง “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”      
รับตราพระราชทานจากมูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
ปีการศึกษา  2561 – 2565 
 

๑๖ โรงเรียนวัดสากเหล็ก “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”     
รับตราพระราชทานจากมูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี             
ปีการศึกษา 2561 – 2563 
 



๑๑๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อหน่วยงาน รางวัล/ผลงานดีเด่น 
๑๗ โรงเรียนวัดยางทอง 

 
 

-โรงเรียนต้นแบบโครงการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการจัดการขยะเพ่ือ
สร้างวินัยและจิตส านึกด้านการจัดการขยะ 
ดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา     
ที่ย่ังยืน ประจ าปี 2560 ระดับเขตพ้ืนที่ ฯ 
-รางวัล “Best Practice”การบริหาร
จัดการขยะโรงเรียนปลอดขยะ (OBEC 
ZERO WASTE SCHOOL) โรงเรียนที่มี
ความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการขยะใน
โรงเรียนทั้งระบบตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
ตามโครงการการขับเคลื่อนนโยบายการ
จัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ      
ที่ย่ังยืน ประเทศไทยไร้ขยะ โรงเรียนปลอด
ขยะสัญจร 2560 จาก สพฐ. 
-รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
ประจ าปี 2560 จากกระทรวงสาธารณสุข 
-รางวัล MOE AWARDS  ผลงานระดับดีเด่น 
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา ประจ าปี 2561             
จากกระทรวงศึกษาธิการ 
-รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น
ระดับทองดีเด่น อันดับ 1 โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 16 
กรกฎาคม 2561) กระทรวงศึกษาธิการ 
 



๑๑๒ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อหน่วยงาน รางวัล/ผลงานดีเด่น 
๑๘ โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ -“บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”     

รับตราพระราชทานจากมูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี    
ปีการศึกษา 2560 
-สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๖๐” 

๑๙ โรงเรียนวัดสโมสร สถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีเด่น      
(ที่ 3 ) ประกาศนียบัตรเกียรติยศ “สถานศึกษา
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ประจ าปี 
2561  3 ปี ติดต่อกันจากกระทรวงแรงงาน 

๒๐ โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน สูงกว่าร้อยละ 
50 จากการทดสอบความสามารถของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

๒๑ โรงเรียนบ้านบางฉาง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม          
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง ๒๕๖๐ 

๒๒ 
 

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต -รางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น ประเภท
สถานศึกษา สาขาอนุรักษ์มรดกไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2561 
-รางวัล IQA AWARD ประจ าปี 2561  เป็น
สถานศึกษาที่มีระบบและกลไลการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
ประกันคุณภาพ สพฐ. 



๑๑๓ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อหน่วยงาน รางวัล/ผลงานดีเด่น 
 
 

 -รางวัลเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ  
“การประกวดสปอตโฆษณาสง่เสริมคุณธรรม” 
จาก สพฐ.  

๒๓ โรงเรียนบ้านเขาทราย โล่รางวัลโรงเรียนที่มีผลงานเป็นเลิศ        
ในกิจกรรมลูกเสือสร้างทักษะชีวิต            
(27 มิถุนายน 2561) 

๒๔ โรงเรียนบ้านปากเจา การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภท
ระยะทางอัตราร่อน ระดับชั้น ป.๔-๖       
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕ โรงเรียนวัดนากุน ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายการ 
พุธเช้าข่าว สพฐ. ชุดครูดี ศรี สพฐ. ตอน
แรงเสริม เติมฝันนวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๖ โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร -ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ๒๕๖๐ 
-“บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”        
รับตราพระราชทานจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี            
 ปีการศึกษา 2561 - 2565 

๒๗ โรงเรียนวัดเทวดาราม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ๒๕๖๐ 
 



๑๑๔ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง รางวัล/ผลงานดีเด่น 
๑ นายประวรรณชัย  เต็งทอง 

ผู้อ านวยการโรงเรียน            
วัดประทุมทายการาม 

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

๒ นางนัยนา   เมฆแดง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขา   
(วันครู 2501) 
 

-รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง(OBEC 
AWARDS) ระดับชาติผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเย่ียมระดับประถมศึกษา
ขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือการเรียนการสอน ประจ าปี 2561 สพฐ. 
-เกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประเภทผู้สนับสนุน ประจ าปี ๒๕๖๑  
จากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 

๓ นางอรวรรณ   อนุจันทร์ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน       
วัดประทุมทายการาม 

-รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง (OBEC 
AWARDS) ระดับชาติ รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเย่ียมระดับประถมศึกษา 
ด้านบริหารจัดการ ประจ าปี 2561 
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง 
(OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมระดับ
ประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ประจ าปี 
2561 
-รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา  
๒559 ระดับดีเด่น ประเภทบุคคล สาขา
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ( 28 กันยายน 2561) 



๑๑๕ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง รางวัล/ผลงานดีเด่น 
๔ นายวิสุทธิศักด์ิ หวานพร้อม 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทางข้ึน 
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขระดับชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

๕ นางพรพิมล   สุขสมเสร ี
ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชน    
วัดบางคู 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี
การศึกษา 2561 

๖ นางสิริวรรณ   มณีโชติ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน            
วัดจอมทอง 

รางวัลเหรียญเงิน ผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเย่ียมผู้ปฏิบัติงาน 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
ประจ าปี 2561 ระดับภาคใต้ 

๗ นางสาวดารุณี   บุญวิก 
ผู้อ านวยการโรงเรียน          
บ้านอนิทนิน 

รางวัลเหรียญเงิน ผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเย่ียมส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา  
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอน ประจ าปี 2561 ระดับภาคใต้ 

๘ นางปาณิสรา    ศิริวัฒน์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาทราย 

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 
2560 (วันที่ 16 มกราคม 2561) 

๙ นางสุพาลิตร  สมเขาใหญ่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง 

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 
2560 (วันที่ 16 มกราคม 2561) 

๑๐ นายพราสันต์  การดี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวัดใน 

ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความมุ่งมั่น 
และทุ่มเทจนท าให้มีคะแนนเฉลี่ยรวม  
3 ด้าน สูงกว่าร้อยละ 50 จากการ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) 
 



๑๑๖ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง รางวัล/ผลงานดีเด่น 
๑๑ 

 
นายกมล  จันสว่าง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสโมสร
สันนิบาต 

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 
2560 ( วันที่ 16 มกราคม 2561 ) 

๑๒ นายมานะจิตต์  รัตนมณี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนากุน 

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ระดับชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 

๑๓ นางวรรณะ  ชูสุวรรณ ์
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพรหมโลก 

-รางวัลเหรียญทอง การพิจารณานวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารเขตตรวจ
ราชการที่ ๖ 
-ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานนวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   
ด้านการบริหารเขตตรวจราชการที่ ๖ 

๑๔ นายวิเชียร   พรหมรัตน์พรรณ์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
บ้านในเขียว ๑ 

“บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”
รับตราพระราชทานจากมูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 

๑๕ นายจุฬา  จันทพราหมณ์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเนาเหรง 

เกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕๖๑  ประเภทผู้บริหาร 
จากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

๑๖ นายสมศักด์ิ  แสงสว่าง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเคียงศริ ิ

เกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ประเภทผู้บริหาร 
จากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

๑๗ นายตะวัน  พันธ์ุชูศรี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสากเหล็ก 

เกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประเภทผู้บริหาร ประจ าปี ๒๕๖๒  
จากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 

 



๑๑๗ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น  
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
1 นายชายณรงค์        

เจริญพานิช 
ครูโรงเรียนชุมชน
บ้านบางโหนด 

-รางวัล “ครูดีในดวงใจ”    
ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562 
-รางวัล รองชนะเลิศระดับ
เหรียญเงิน OBEC AWARDS 
ระดับชาติ ประจ าปี 2561 
ประเภท ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับประถมศึกษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี 
นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ 
-รางวัล ระดับเหรียญเงิน 
OBEC AWARDS ระดับ
ภาคใต้ ประจ าปี 2561 
ประเภท ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับประถมศึกษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี 
นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ 

๒ นางกมลทิพย์   ยุเหล็ก ครูโรงเรียน 
บ้านอินทนิน 

รางวัลข้าราชการพลเรือน
ดีเด่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจ าปี 2561 

๓ นางบัณฑิตา   ชูปู ครูโรงเรียน 
วัดนากุน 

รางวัล “ครูดีนครศรีธรรมราช”   
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔ นางสลิลทิพย์ ยันต์วิเศษ ครูโรงเรียน 
บ้านในถุ้ง 

รางวัล “พระพฤหัสบดี” 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 



๑๑๘ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
๕ นางสาวพิชญา  สมทรง ครูโรงเรียน 

บ้านท่าน้อย 
-รางวัล รองชนะเลิศระดับ
เหรียญเงิน OBEC AWARDS 
ระดับชาติ ประจ าปี 2561 
ประเภท ครผูู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้
นวัตกรรม  การจัดการเรียนรู้
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
-รางวัลระดับเหรียญเงิน 
OBEC AWARDS ระดับ
ภาคใต้ ประจ าปี 2561 
ประเภท ครผูู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการ
ใช้นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม 
-บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ปีการศึกษา 2561 -๒563 
 

๖ นางอัญชิษา  รักขพันธ์ ครูโรงเรียน 
บ้านวังลุง 

เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ราง วัลเหรียญทอง งาน
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี  
ระดับเขตตรวจราชการที่ ๖ 
ประจ าปี ๒๕๖๑  
 
 



๑๑๙ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 

๗ นางโสพิศ   เวชพัฒน์ ครูโรงเรียน 
บ้านวังลุง 

เป็ นครู ที่ ปรึ กษาโครงงาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รางวัล
เหรี ยญทอง งานนวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี  ระดับเขตตรวจ
ราชการที่ ๖ ประจ าปี ๒๕๖๑  

๘ นางจิราภรณ์  นาวารัตน์ ครูโรงเรียน 
บ้านวังลุง 

เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
รางวัลเกียรติบัตรยกย่อง
เชิดชูเกียรติครูผู้สอนตาม
โครงงานโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.ด้าน “คุรุชนคน
คุณธรรม” ระดับเขตตรวจ
ราชการที่ ๖ ประจ าปี ๒๕๖๑  

๙ นางชลธิชา   มาศบ ารุง ครูโรงเรียน 
วัดหลวงคร ู

รางวัลครูดีของแผ่นดิน 
ข้ันพ้ืนฐาน 

๑๐ นางสาววรางคณา  นาภูมิ ครูโรงเรียน 
วัดสุชน 

รางวัลครูดีของแผ่นดิน 
ข้ันพ้ืนฐาน 

๑๑ นางสาวคะนึงนิตย์   
สุขขาว 

ครูโรงเรียน 
บ้านปากลง 

รางวัลครูดีของแผ่นดิน 
ข้ันพ้ืนฐาน 

๑๒ นายชัยยุทธ   จุลเสวตร์ ครูโรงเรียน 
บ้านปากลง 

รางวัลครูดีของแผ่นดิน 
ข้ันพ้ืนฐาน 

๑๓ นางกมลทิพย์   ยุเหล็ก ครูโรงเรียน 
บ้านอินทนิน 

รางวัลครูดีของแผ่นดิน 
ข้ันพ้ืนฐาน 

๑๔ นายวิษณุ  พงษ์สวัสด์ิ ครูโรงเรียน 
บ้านสระบัว 

รางวัลครูดีของแผ่นดิน 
ข้ันพ้ืนฐาน 
 



๑๒๐ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
๑๕ นางสุมาลา  เบ็ญจศักด์ิ ครูโรงเรียน  

ปทุมานุกูล 
รางวัลครูดีของแผ่นดิน   
ข้ันพ้ืนฐาน 

๑๖ นางสาวนงนาฎ มีลาภ ครูโรงเรียน 
ปทุมานุกูล 

รางวัลครูดีของแผ่นดิน   
ข้ันพ้ืนฐาน 

๑๗ นางวัฒนา   เดียวกี่ ครูโรงเรียน 
วัดทางข้ึน 

เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข
ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

๑๘ นายวีระศักด์ิ บุญไกร ครูโรงเรียน       
วัดทางข้ึน 

เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข 
ระดับชาติ ประจ าปี 2561 

๑๙ นางฐิติพร  พรหมจรรย์ ครูโรงเรียน      
วัดทางข้ึน 

เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข 
ระดับชาติ ประจ าปี 2561 

๒๐ นายดุสิต    หวันนุรัตน์ ครูโรงเรียน       
วัดทางข้ึน 

เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข 
ระดับชาติ ประจ าปี 2561 

๒๑ นางสาวจันทิมา   
รักไทรทอง 

ครูโรงเรียน      
วัดทางข้ึน 

เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข 
ระดับชาติ ประจ าปี 2561 

๒๒ นางสาวสุดารัตน์  หน้าหู ครูโรงเรียน      
วัดนากุน 

เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข 
ปีการศึกษา 2561  สพฐ. 

๒๓ นางสาวอาภรณ์   
พันธุพล 

ครูโรงเรียน       
วัดนากุน 

เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข 
ปีการศึกษา 2561  สพฐ. 

๒๔ นางสาวจันทิมา    
รักไทรทอง 

ครูโรงเรียน       
วัดทางข้ึน 

ครูผู้ สอนศาสนาอิสลาม
ดีเด่นประจ าปี 2561 

๒๕ นางสาวชนกนันท์ ใจซื่อ ครูโรงเรียน 
วัดยางทอง 

รางวัล MOE  AWARDS  
ผลงานระดับดีเด่นด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดในสถานศึกษา  
ประจ าปี 2561  
จากกระทรวงศึกษาธิการ 



๑๒๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
๒๖ นางภัสรา   ชูเสน ครูโรงเรียน   

บ้านในเขียว 1 
“บ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” รับตรา
พระราชทานจากมูลนิธิ
สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี  
ปีการศึกษา 2560 – 2562 
 

๒๗ นางสาวฐานิตา ชัยนุมาศ ครูโรงเรียน 
วัดพระเลียบ 

-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรม
การแข่งขันการเล่านิทาน
ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น 
ป 1-6 งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

๒๘ นางพนิดา   ซิบยก ครูโรงเรียนวัด
เจดีย์หลวง 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
กิจกรรมการแข่งขันการเล่า
นิทาน ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางร่างกายฯ
ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
68 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 



๑๒๒ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
๒๙ นางอารียา   จรเสมอ ครูโรงเรียน 

วัดพระเลียบ 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม
การแข่งขันนักอ่านข่าว        
รุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเห็น 
ระดับชั้น ป.1-6                
งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘  
ปีการศึกษา 2561 

๓๐ นางสุลีพร  จิระพงษธร 
 

ครูโรงเรียน 
ท่าศาลา 

ครูผูส้อนนักเรียนรางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขัน 
เรียงร้อยถ้อยความ (การ
เขียนเรียงความ) ป.๔-๖ 
งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘  
ปีการศึกษา 2561 

๓๑ 
 
 

 น.ส.รุชดา  พงค์ย่ีล่า 
 น.ส.ณิชาภัทร ปลักปลา 
 

ครูโรงเรียน 
วัดดอนใคร 
 

ครูผูส้อนนักเรียนรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.๑ -ม.๓      
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ 
 ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 
 



๑๒๓ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
๓๒ นางจันทร์จิรา  ศิขิวัฒน์ 

นางสาววัชรีภรณ์  
นันทมงคล 

ครูโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 8  

ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล       
รองชนะเลิศอันดับ 1  
กิจกรรมการแข่งขันการ    
วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางร่างกาย  ม.1 - 3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้ง ที่ ๖๘ 
ปีการศึกษา 2561 

๓๓ นายประภาส  หิตา 
 

 

ครูโรงเรียน 
ชุมชนวัดบางคู 
 

ครูผูส้อนนักเรียนรางวัล     
รองชนะเลิศอันดับ ๑       
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย 
ลูกกรุง ประเภทหญิง ม. ๑ -ม. ๓   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๘ 
 ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

๓๔ 
 

น.ส.ภนิตา  อาจหาญ 
 

ครโูรงเรียน 
วัดกลาง 
 

ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับ  ๑  
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
ประเภทนักเรียนที่มี        
ความบกพร่องทางสติปัญญา  
ม.๑ - ม.๓  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๘ 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 



๑๒๔ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
๓๕ นางภิญยู   อินนุพัฒน์ ครูโรงเรียน 

บ้านคลองวัง 
ครูผูส้อนนักเรียนรางวัล 
ชนะเลิศ การแข่งขันท่อง
อาขยานท านองเสนาะ   
ม.๑ - ม.๓  งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๘ 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

๓๖ นางจริยา  จันทร์บุญ ครูโรงเรียน 
ท่าศาลา 

ครูผูส้อนนักเรียน รางวัล
ชนะเลิศ  การแข่งขันกวีเยาวชน 
คนรุ่นใหม่ กลอน ๔    (๔ บท)  
ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๘ 
 ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

๓๗ นางอุดมศรี  สมทรง ครูโรงเรียน 
ชุมชนวัดบางคู 

ครูผูส้อนนักเรียน รางวัล 
ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ประเภทหญิง ม.๑ 
– ๓ งานลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ 
 ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

๓๘ นางสาว Febe  
Mahinay  Guinita 

ครูโรงเรียนวัด 
ประทุมทายการาม 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ ( Impromptu 
Speech ) ป. ๔ - ๖ งาน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ครั้งที ่ ๖๘ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 



๑๒๕ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
๓๙ นายชายณรงค์   

เจริญพานิช 
นางทิพวรรณ  ผิวแดง 
นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช 
นางสาวภูริตา   มหาสวัสด์ิ 
นางสาวจารุณี  สนธิกุล 

ครูโรงเรียนชุมชน
บ้านบางโหนด 

ครูผูส้อนนักเรียน รางวัล   
รองชนะเลิศอันดับ ๑   
 การประกวดละครคุณธรรม  
ป..๑ – ม. ๓ งาน ศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๘ 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  

๔๐ นายชายณรงค์ เจริญพานิช 
นางทิพวรรณ  ผิวแดง 
นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช 
นายเสนีย์  ศรีมณี 
นางเดือนนภา  คงเพชร 
นางสาวกมลชนก มูสิกพันธ์ 

ครูโรงเรียนชุมชน
บ้านบางโหนด 

ครูผูส้อนนักเรียนรางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขันวงอังกะลุง  
ป.๑ - ๖  งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๘ 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

๔๑ นางกัญญาภรณ์  รัศศร ี
นางสาวกรนิกา  
อรุณประภาพร 

ครูโรงเรียนวัด 
ประทุมทายการาม 

ครูผูส้อนนักเรียน รางวัล
ชนะเลิศ การประกวดยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  
ป.๔ - ๖ งาน ศิลปหัตถกรรม 
นักเรียนระดับชาติ   ครั้งที่ ๖๘ 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

๔๒ นางสาววนัชภรณ์  
ช่วยชู 
 

ครูโรงเรียน 
บ้านทุ่งชน 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
ชนะเลิศ  การแข่งขันการวาด
ภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘   
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 



๑๒๖ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
๔๓ 

 
นางจิรรัตน์   
 ลักษณะวิลาศ 

ครูโรงเรียน     
วัดพรหมโลก 

ครูผูส้อนนักเรียน รางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขันการ
วาดภาพระบายสี ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย  ม.๑ - ๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ   ครั้งที่  ๖๘   
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

๔๔ นางสาวสิริพร  สุจเสน 
นางมะยุรา   จิตรเขม้น 

ครูโรงเรียน     
วัดกลาง 

ครูผูส้อนนักเรียนรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ
ด้วยโปรแกรม Paint ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง 
ทางสติปัญญา ม.๑ - ๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ   ครั้งที่  ๖๘   
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  
 

๔๕ นางอุดมศรี   สมทรง ครูโรงเรียน 
ชุมชนวัดบางคู 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
ชนะเลิศ  การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.๑ - ๓  งาน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ   ครั้งที่ ๖๘  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 



๑๒๗ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
๔๖ นางปรียา  สุวรรณภักดี ครูโรงเรียน 

วัดเทวดาราม 
รางวัลอันดับ ๓   
การแข่งขันจรวดขวดน้ า  
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๗  
ประเภทความไกลแบบขวด
เดียว ระดับประถมศึกษา 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 

๔๗ นายพิภพ   ภูมิมาศ ครูโรงเรียน 
วัดเทวดาราม 

รางวัลอันดับ ๗  การ
แข่งขันจรวดขวดน้ า  
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๗  
ประเภทความไกลแบบขวด
เดียว ระดับประถมศึกษา 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 

๔๘ นางสาวค าหวาน  เงินเปีย ครูโรงเรียน 
วัดเทวดาราม 

รางวัลอันดับ ๑๐ การแข่งขัน
จรวดขวดน้ า  ระดับประเทศ 
ครั้งที่ ๑๗  ประเภทความไกล
แบบขวดเดียว ระดับ
ประถมศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 

๔๙ นางสาวอ าไพ  ระถาพร ครูโรงเรียน 
วัดสากเหล็ก 

-รางวัล เหรียญเงิน OBEC 
AWARDS ระดับชาติ 
ประจ าปี 2561 ประเภท 
ครูผูส้อนยอดเย่ียม ระดับ
ปฐมวัย ส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
 
 



๑๒๘ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 

   -รางวัล เหรียญเงิน OBEC 
AWARDS ระดับภาคใต้ 
ประจ าปี 2561 ประเภท 
ครูผูส้อนยอดเย่ียม ระดับ
ปฐมวัย ส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ทางไกลผ่านดาวเทียม 

๕๐ 
 

นางอโณทัย  บุญมี ครโูรงเรียน 
วัดดอนใคร 

รางวัลเกียรติบัตร
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕๖๑ ประเภท
ครูผูส้อน จากส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ 

๕๑ 
 

นางรุ่งตระกาล  แก้วประจ ุ ครูโรงเรียน 
บ้านพังปริง 

รางวัลเกียรติบัตร
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕๖๑ ประเภท
ครูผูส้อน จากส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ 
 

๕๒ นายสุวิท  พรหมมา ครูโรงเรียน 
บ้านคลองตีนเป็ด 

รางวัลเกียรติบัตร
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ประเภท
ครูผูส้อน จากส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ 
 



๑๒๙ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
๕๓ นายประมาณ  เกตุแก้ว ครูโรงเรียนวัด 

ประทุมทายการาม 
รางวัลเกียรติบัตร
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ประเภท
ครูผูส้อน จากส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ 
 

๕๔ นายขันชัย  นุภักด์ิ ครูโรงเรียนวัดใหม่ รางวัลเกียรติบัตร
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ประเภท
ครูผูส้อน จากส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ 
 

๕๕ นางวสุรัตน์  ส่งนวล ครูโรงเรียน 
เคียงศิร ิ

รางวัลเกียรติบัตร
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ประเภท
ครูผูส้อน จากส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ 

๕๖ นางอรวรรณ  นิลเอก ครูโรงเรียน 
วัดเขาขุนพนม 

รางวัลเกียรติบัตร
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ประเภท
ครูผูส้อน จากส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ 
 



๑๓๐ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
๕๗ 

 
 
 
 
 
 

น.ส.ธนัชพร  ซ้ายชูจีน 
 
 
 
 
 
 
 

ครูโรงเรียนบ้าน
ปราบราษฎร์อุทิศ 
 

ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล
ชนะเลิศ  การประกวดการ 
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง   
ทางสติปัญญา ป.๑ - ป.๖      
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๘  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

๕๘ น.ส.รัตนากร  มุ่งมาไพรี 
 
 

ครูโรงเรียน 
วัดโทเอก 

 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล 
รองชนะเลิศ อันดับ ๑  
การแข่งขันเวทคณิต ม.๑ - ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๘  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

๕๙ 
 
 

น.ส.ปรารถนา  มาศบ ารุง 
น.ส.ธาราทิพย์   
สุทัศธารานันท์ 
 

ครูโรงเรียน 
วัดธารน้ าฉา 
 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ ๑  
 การประกวดโครงงานอาชีพ  
 ป.๔ -ป.๖  งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๘ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 



๑๓๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
๖๐ 
 
 
 

น.ส.จีรนันท์  ต่วนคูพงค์ 
 

ครูโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ ๘ 

 

ครูผูส้อนนักเรียนรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกายฯ ม.๑ -ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๘ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

๖๑ 
 
 

นายธีรศักด์ิ  ทองศร ี
 

ครูโรงเรียน 
บ้านบางฉาง 
 

ครูผูส้อนนักเรียน รางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ ๑  
การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทนักเรียน
ออทิสติก ม.๑ - ม.๓ 
งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๘ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๖๒ 
 

น.ส.หัสณี  สังข์แก้ว 
นางสุภาณี  เพชรเศษ 
 
 
 
 

ครูโรงเรียน 
วัดพระเลียบ 
 

ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลรอง 
ชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขัน
จักสานไม้ไผ่ ป.๔ - ป.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 



๑๓๒ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
๖๓ 

 
 

นางภาวินี  โชติมณี 
นายภัทรพล  บุญนาค 
 

ครูโรงเรียน 
บ้านท่าม่วง 
 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล   
รองชนะเลิศอันดับ ๒       
การแข่งขันต่อค าศัพท์ 
ภาษาไทย (ค าคมเดิม)         
ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๖๔ นายโสภณ  เชาวลิต 
น.ส.เสาวลักษณ์ ชัยฤกษ์ 
 
 
 

ครูโรงเรียน 
วัดธารน้ าฉา 
 

ครูผูส้อนนักเรียน รางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ ๒  
การแข่งขันประติมากรรม 
ป.๑-ป.๓ งาน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ   ครั้งที่  ๖๘   
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

๖๕ นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช 
 
 
 

ครูโรงเรียนชุมชน
บ้านบางโหนด 
 

ครูผูส้อนนักเรียน รางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย 
 ป.๑-ป.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๘  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 



๑๓๓ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
๖๖ 

 
 
 
 

นางขนิษฐา  ส าเภาแก้ว 
 

ครูโรงเรียน 
บ้านทุ่งเกราะ 
 

ครูผูส้อนนักเรียน รางวัล  
รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
การประกวดการขับร้อง 
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้ ป.๑ - ป.๖    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๖๗ 
 
 

น.ส.ธนัชพร  ซ้ายชูจีน 
 

ครูโรงเรียน บ้าน
ปราบราษฎร์อุทิศ 
 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล    
รองชนะเลิศอันดับ ๒  การ
แข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ 
ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้         
ป.๑ -ป.๖  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๖๘ 
 
 
 
 
 
 

นางสุรภี  พรหมสุข 
นางสาววรรณี  ใจห้าว 
 
 
 

นักวิชาการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช 
เขต ๔ 

รางวัลเกียรติบัตร
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ประเภท 
ผู้สนับสนุน จากส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ 



๑๓๔ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ความภาคภูมิใจจาก 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ณ จังหวัดตรัง  

ครั้งที่ ๖๘ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 มกราคม พ.ศ. 2562 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔        
ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ท้ังหมด ๑๙๗  รายการ และเข้าร่วม  ๒๑  รายการ 
รวม ๒๑๘   รายการ  สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้ 
 รางวัลชนะเลิศ   จ านวน    ๑๒    รายการ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   จ านวน    ๑๐    รายการ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จ านวน      ๖    รายการ 
 รวมเหรียญทอง   จ านวน   ๑๑๘    เหรียญ 
 รวมเหรียญเงิน   จ านวน     ๕๖    เหรียญ 
 รวมเหรียญทองแดง  จ านวน     ๒๓    เหรียญ 
 รวมท้ังส้ิน   จ านวน    ๑๙๗   เหรียญ 
  ได้อันดับท่ี    ๑๐     ของประเทศ 
  จาก            ๓๐     เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

 
 



๑๓๕ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ความภาคภูมิใจของนักเรียน 
ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
๑  ด.ญ.ณัฐณิชา  คงประดับ 

 
ท่าศาลา 

 
ชนะเลิศ การแข่งขัน
เรียงร้อยถ้อยความ 
(การเขียนเรียงความ)  
ป.4-ป.6 

๒ นางสาวกมลลกัษณ์  พรหมทอง 
 

บ้านคลองวัง 
 

ชนะเลิศ การแข่งขัน
ท่องอาขยานท านอง
เสนาะ ม.1-ม.3 

๓ 
 

ด.ญ.กรกนก  เกสรินทร ์
ด.ญ.ธนิฎษา  พุมดวง 

ท่าศาลา ชนะเลิศ การแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอน
สี่ ( ๔ บท ) ป.4-ป.6 

๔ ด.ญ.พัชราภา  ใจสนุก 
 

ชุมชนวัดบางคู 
 

ชนะเลิศ การแข่งขันขับ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

๕ ด.ช.ประภาวิทย์ พรหมพิชิต 
 

วัดประทุมทายการาม 
 

ชนะเลิศ การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) 
ป.4-ป.6 

๖ ด.ญ.กัญญพัชร  คชฉิม 
ด.ช.ณฏฐพล  อุดมดี 
ด.ญ.พิมพ์ชนก  รัตนราช 

วัดประทุมทายการาม ชนะเลิศ การประกวดยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริมการ
อ่าน ป.4-ป.6 

๗  ด.ญ.ธนัญชนก  วัชรกาฬ 
 

วัดพระเลียบ 
 

ชนะเลิศ การแข่งขัน 
การเล่านิทาน ประเภท
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น  
ป.1-ป.6 



๑๓๖ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
๘ ด.ญ.ศิริรัตน์  โชติกะ 

 
บ้านทุ่งชน 
 

ชนะเลิศ การแข่งขัน 
การวาดภาพระบายสี 
ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการ
ได้ยิน ม.1-ม.3 
 

๙ ด.ญ.พิมพ์ผกา  มาสชิวหะ วัดพรหมโลก ชนะเลิศ การแข่งขัน 
การวาดภาพระบายสี 
ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทาง
ร่างกาย ฯ ม.1-ม.3 
 

๑๐ ด.ญ.อริษา  พาสมบูรณ์ 
 

บ้านปราบราษฎร์
อุทิศ 
 

ชนะเลิศ การประกวด
การขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-ป.6 
 

๑๑ 
 
 
 

นายอนุรักษ์  เพชรนุ้ย 
นายอโนชา  คงทิม 
 
 
 
 
 
 
 

วัดกลาง 
 

ชนะเลิศ การแข่งขันการ
วาดภาพด้วยโปรแกรม 
Paint ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ม.1-ม.3 
 
 



๑๓๗ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
๑๒ ด.ญ.กชกร  นุ่นเกิด 

ด.ช.กฤษณะ  ทองนุ่ม 
ด.ญ.คิดตพันธ์                
นิลสุวรรณาวุธ 
ด.ญ.จุฑารัตน์  แต้สุวรรณ์ 
ด.ญ.ชนิษฐา  ขนอม 
ด.ญ.ณัฐนรี  พัฒน์เคี่ยม 
ด.ญ.ทักษพร  โกวิทกุล 
ด.ช.ทีราธร  เจริญพานิช 
ด.ช.ธนกร  บุดสดี 
ด.ญ.นภัสรา  ราโชกาญจน์ 
ด.ญ.นัฐวดี  มีพ่ึง 
ด.ญ.ปิยาพัทร  ทองสุข 
ด.ญ.พิมพิมล  มณีวงศ ์
ด.ญ.พิมพ์วรี  กลิ่นโลกัย 
ด.ญ.มัณฑนา  อุตมะ 
ด.ช.ลาภวัต  สงรัก 
ด.ญ.วิชญาดา  สุขสบาย 
ด.ญ.สุภาพร  มีค า 
ด.ญ.อคัมสิริ  ศิลาสุวรรณ 
ด.ญ.อรอนงค์  มฤค 
 
 
 
 
 

 

ชุมชนบ้านบางโหนด 
 

ชนะเลิศ 
การแข่งขันวงอังกะลุง  
ป.1-ป.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
๑๓  ด.ญ.จริยา  เทพมงคล 

 ด.ญ.ณัฏฐนิชา  จันทร์ผ่อง 
 ด.ช.ณัฐวุฒิ  เต็นภูษา 
 ด.ช.นภัสกร  มาฆทาน 
 ด.ญ.นุรมา  เจ๊ะเด็ง 
ด.ญ.ปณาลี  เมืองรอด 
ด.ญ.ภัทรานิษฐ์  เอี่ยมอ าไพ 
ด.ญ.มาริษา  เจ๊ะเด็ง 
 ด.ช.ฤทธิเดช  พงศ์สวัสด์ิ 
 ด.ช.วีรศักด์ิ  กะลาศร ี
 ด.ช.สมิทธ์ิ  ศิลาสุวรรณ 
 ด.ญ.อทิตา  นิคมจิตต์ 
 ด.ญ.อภิสรา  พงสกุล 
 ด.ญ.อัญญานี  รอดประดิษฐ ์
 ด.ญ.อัยยรัช  ทองสุข 
 ด.ช.เกริกพล  เพ็งจันทร์ 
 ด.ช.โฆษิต  ชัยราษฎร ์
 ด.ญ.โสภิตา  สังข์โชติ 
 ด.ช.ไชยภัทร  ยามแก้ว 

 
 
 
 

ชุมชนบ้านบางโหนด รองชนะเลิศอันดับที ่๑ 
การประกวดละคร
คุณธรรม ป.1-ม.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
๑๔ ด.ญ.พัชราภา  ใจสนุก 

 
ชุมชนวัดบางคู 

 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 

๑๕ 
 
 

ด.ญ.ชนิกานต์  ขนอม 
ด.ญ.มนฑกานต์  นิลอ่อน 
ด.ญ.อภิสรา  เมืองด้วง 

วัดธารน้ าฉา 
 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
การประกวดโครงงาน
อาชีพ ป.4-ป.6 

๑๖  ด.ช.ณัฐวัตร  ย่ิงยงค์ 
 

วัดเจดีย์หลวง 
 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
การแข่งขันการเล่า
นิทาน ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายฯ ป.1-ป.6 

๑๗ ด.ญ.ธนัญชนก  วัชรกาฬ 
 

วัดพระเลียบ 
 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
การแข่งขันนักอ่านข่าว
รุ่นเยาว์ ประเภท
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น 
 ป.1-ป.6 
 

๑๘ ด.ญ.จันทิมา  เพชรแก้ว 
 

วัดกลาง 
 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภท
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา 
ม.1-ม.3 
 



๑๔๐ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
๑๙ นางสาวฐิตาพร  ไชยวารินทร์ 

 
ราชประชานุเคราะห์ 8 
 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายฯ 
ม.1-ม.3 
 

๒๐ นายศิวัช  เกษรสิทธ์ิ 
 

บ้านบางฉาง 
 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภท
นักเรียนออทิสติก  
ม.1-ม.3 
 

๒๑ ด.ญ.ชลิตา  ผลสุย 
ด.ญ.ณัฎฐา  ช่างคิด 
ด.ญ.ธนันญา  ชัยชนะ 
ด.ญ.ปัทมวรรณ  ชาญณรงค์ 
ด.ญ.มนทิรา  ธรรมโชติ 

วัดดอนใคร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม. ๑ – ม. ๓ 

๒๒ นางสาวฐิตาพร   
ไชยวารินทร์ 
ด.ญ.อรนุช  จิตตุราช 
 

ราชประชานุเคราะห์ 8 
 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
การแข่งขันการวาดภาพ
ด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทาง
ร่างกายฯ ม.1-ม.3 
 
 



๑๔๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
๒๓  ด.ช.ทีราธร  เจริญพานิช 

 
ชุมชนบ้านบางโหนด 
 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทย ป.1-ป.6 

๒๔ ด.ญ.ประภาสิริ  งิ้วไธสง 
ด.ญ.เกียรติสุดา  พันโคกกรวด 

บ้านท่าม่วง 
 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) 
ม.1-ม.3 

๒๕ ด.ช.ณัฏฐากร  รอดบุญ 
ด.ช.ณัฐพล  ยืนยาว 
ด.ช.ภูวนัตถ์   พรหมทอง 

วัดพระเลียบ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ 
ป.4-ป.6 

๒๖ 
 

 ด.ญ.พรรวษา  เลกากาญจน์ 
 ด.ช.พัทธดนย์  เลกากาญจน์ 
 ด.ญ.อมราพร  ศรีสุวรรณโ์ณ 

วัดธารน้ าฉา รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
การแข่งขัน
ประติมากรรม ป.1-ป.3 

๒๗ ด.ญ.สุดารัตน์  แก้วชาติ 
 

บ้านปราบราษฎร์
อุทิศ 
 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
การแข่งขันนักอ่านข่าว
รุ่นเยาว์ ประเภท
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 
ป.1-ป.6 

๒๘ ด.ช.ระพีภัทร  มุสาเหม 
 

บ้านทุ่งเกราะ 
 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 
ป.1-ป.6 



๑๔๒ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
 

ส่วนที่ ๕ 
สรุปผลการด าเนินงาน  

และปัญหา ข้อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่กาศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๔   
บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และมีผลการด าเนินงานที่เป็นผล
จากภารกิจด้านการศึกษา และผลจากการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปผล ดังน้ี    

 ๑.ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๔         
มีผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบั ติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นผู้ประเมิน ผ่านระบบ
รายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ หรือระบบ KRS ซึ่งประเมินใน ๓ 
องค์ประกอบ ดังน้ี  องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจ
หลักพ้ืนฐาน ฯ ( Function Base ) รวมค่าคะแนน ๔.๒๔๗๕๕  องค์ประกอบที่ ๒ 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์  ฯ (Agenda Base)     
รวมค่าคะแนน ๕.๐๐๐๐๐  องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และพัฒนานวัตกรรม ฯ (Innovation Base) รวมค่าคะแนน  ๔.๐๐๐๐๐ ค่าคะแนน
เฉลี่ยรวมใน ๓ องค์ประกอบ  ๔.๑๔๒๑๖ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐๐๐๐ 

 ๒.ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ มีผล
การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นผู้ประเมิน ผ่านระบบรายงาน
ผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ หรือระบบ KRS ซึ่งประเมินใน ๒ องค์ประกอบ ดังน้ี  



๑๔๔ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจหลักพ้ืนฐาน ฯ           
( Function Base ) รวมค่าคะแนน ๔.๘๓๔๘๗ องค์ประกอบที่ ๕ ศักยภาพในการเป็น
ส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ฯ ( Potential Base ) หัวข้อการประเมิน
ผู้บริหารองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รวมค่าคะแนน  ๔.๔๕๓๒๐          
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมใน ๒ องค์ประกอบ  ๔.๕๑๐๔๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐๐๐๐ 

 ๓.ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 จากผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ซึ่งประเมินผลใน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังน้ี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ คะแนนเฉลี่ย ๓.๕ 
ระดับคุณภาพ ดีเ ย่ียม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ คะแนนเฉลี่ย ๒.๕ ระดับคุณภาพ ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ คะแนนเฉลี่ย ๓ ระดับคุณภาพ ดีมาก ยุทธศาสตร์ที่ ๔ คะแนนเฉลี่ย 
๔ ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ คะแนนเฉลี่ย  N/A ระดับคุณภาพ –  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  คะแนนเฉลี่ย ๒.๕ ระดับคุณภาพ ดี  และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม คะแนน
เฉลี่ย ๑  ระดับคุณภาพ พอใช้   คะแนนเฉลี่ยรวม  ๒.๓๖ ระดับคุณภาพ ดี         
จากคะแนนเต็ม ๔.๐๐ 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 ๔.ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 จากผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน 
(ตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ซึ่งประเมินผลใน ๕ นโยบาย ดังน้ี นโยบายที่ ๑ คะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐      
ระดับคุณภาพดีเย่ียม นโยบายที่ ๒ คะแนนเฉลี่ย ๓.๖๗ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
นโยบายที่ ๓ คะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม นโยบายที่ ๔ คะแนนเฉลี่ย 
๓.๗๑ ระดับคุณภาพ ดีมาก นโยบายที่ ๕ คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๓ ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
คะแนนเฉลี่ยรวม  ๔.๓๔ ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

 ๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ มีผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ( NT )    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการ
ทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านภาษา  ด้านค านวณ และด้านเหตุผล สูงกว่า
ระดับประเทศ  และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O – NET) 
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผล
การทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา วิชาภาษาไทย  และคณิตศาสตร์ สูงกว่า
ระดับประเทศ ส าหรับวิชาภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์  ได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับประเทศ  และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O –NET)     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา วิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ต่ ากว่าระดับประเทศ  



๑๔๖ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

  ๖.อัตราการเข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ส า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๔ มีอัตราการเข้าเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ในสังกัด 
จ านวน  ๓๔๑    คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๗   เข้าเรียนชั้นอนุบาล ๒ ในสังกัด        
จ านวน ๑,๑๕๑   คน   คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๙ เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑          
ในสังกัด จ านวน ๓,๒๙๘  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๒ และเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    
ในสังกัด จ านวน   ๗๐๕   คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๐ 

 ๗.อัตรานักเรียนออกกลางคันปีการศึกษา ๒๕๖๑   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ มีอัตรา

นักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เปรียบเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๐     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ลดลง คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๕  

    ๘.อัตราการจบการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 จ านวนนักเรียนที่ เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๓,๐๕๕  คน เรียนจบ ๓,๐๐๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๙๘.๒๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน  ๖๒๓  คน เรียนจบ ๕๒๕ คน          
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๗ 

    ๙.อัตราการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ มีอัตรา

การศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน 
๓,๐๐๑  คน เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ร้อยละ 
๙๙.๙๓ แยกเป็นในสังกัด จ านวน  ๗๐๕  คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๙  และต่างสังกัด 
จ านวน ๒,๒๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๔ 

 



๑๔๗ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๑๐.อัตราการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ มีอัตรา

การศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน 
๕๒๕ .คน เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ 
๑๐๐   แยกเป็นสายสามัญ จ านวน  ๒๔๒  คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๐ สายอาชีพ 
จ านวน ๒๖๓  คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๐  เทียบเทา่  ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๓.๘๑  

   ๑๑.ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสาม   

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ านวนโรงเรียน ที่เข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

-ระดับการศึกษาปฐมวัย มีโรงเรียนที่รับการประเมินจาก สมศ.จ านวน 
๑๒๒ โรงเรียน  โรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม จ านวน  ๑๒๑  โรง  คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๘ ผลการประเมิน
คุณภาพระดับดีข้ึนไป จ านวน ๑๒๒ โรง คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 

-ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ประถม – มัธยม ) มีโรงเรียนที่รับการประเมิน
จาก สมศ. จ านวน  ๑๔๑  โรง โรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม จ านวน ๑๒๐ โรง คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๑ ผลการประเมิน

คุณภาพระดับดีข้ึนไป จ านวน  ๑๓๐  โรง คิดเป็นร้อยละ  ๙๒.๒๐  

๑๒.เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ       
ขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของ สพป.
นครศรีธรรมราช เขต ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 



๑๔๘ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET ) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยเฉลึ่ย ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ  ๓.๒๙ 
 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ  ๘.๘๗ วิชาภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า             
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ  ๒.๔๖ วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ร้อยละ  ๑.๒๘ และวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ร้อยละ  ๐.๕๖  

 ๑๓.เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ       
ขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของ สพป.
นครศรีธรรมราช เขต ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET ) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยเฉลึ่ย ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ  ๔.๐๕ 
 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าวิชาภาษาไทย  มีค่าเฉลี่ย     
สูงกว่า ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ร้อยละ  ๖.๗๗ วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า        
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ  ๕.๐๒ วิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย สูงกว่าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ร้อยละ  ๔.๔๓ ส่วนวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ร้อยละ ๐.๐๓  

 ๑๔. เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔     
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 



๑๔๙ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( NT ) ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓ เฉลี่ย ๓ ด้าน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ร้อยละ ๖.๗๙ 
 เมื่อพิจารณาความสามารถรายด้าน พบว่าความสามารถด้านภาษา          
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ  ๓.๓๙ ความสามารถด้านค านวณ          
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๒.๗๑  และความสามารถด้านเหตุผล     
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๔.๓๑ 

 ๑๕.เปรียบเทียบอัตราการออกกลางคันของนักเรียน            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
 อัตรานักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ิมข้ึนและลดลงจาก      
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังน้ี 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔   เพ่ิมข้ึน  ร้อยละ  ๐.๐๑ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   เพ่ิมข้ึน  ร้อยละ  ๐.๐๓ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ๑   เพ่ิมข้ึน  ร้อยละ  ๐.๔๐ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ๒   เพ่ิมข้ึน  ร้อยละ  ๐.๑๙ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ๓   ลดลง    ร้อยละ  ๐.๓๕ 

 ๑๖. เปรียบเทียบอัตราการจบการศึกษาของนักเรียน          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

นักเรียนที่จบชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เรียนต่อชั้น ม.ปลาย สายสามัญ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มากกว่านักเรียนที่จบชั้น ม. ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เรียนต่อชั้น 
ม.ปลาย สายสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ  ๑๗.๑๑  นักเรียนที่จบชั้น    
ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เรียนต่อชั้น ม.ปลาย สายอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 



๑๕๐ 
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มากกว่านักเรียนที่จบชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เรียนต่อชั้น ม.ปลายสายอาชีพ    
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ  ๑๐.๗๙ และนักเรียนที่จบชั้น ม.๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ เรียนต่อชั้น ม.ปลาย เทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มากกว่านักเรียนที่จบชั้น 
ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เรียนต่อชั้น ม.ปลาย เทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คิดเป็น
ร้อยละ  ๒.๐๗ 

 ๑๗. เปรียบเทียบการอ่านของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเปรียบเทยีบปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
 การอา่นออกของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ิมข้ึนและลดลงจาก        
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังน้ี 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   เพ่ิมข้ึน    ร้อยละ  ๑.๐๓ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  เพ่ิมข้ึน    ร้อยละ  ๓.๑๒ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  ลดลง      ร้อยละ  ๐.๒๔ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ลดลง      ร้อยละ  ๕.๑๘ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  ลดลง      ร้อยละ  ๒.๖๗ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ลดลง     ร้อยละ  ๔.๓๒ 
เฉลี่ย   การอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖         
         ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ลดลงจากปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ  ๑.๓๘ 

 ๑๘.เปรียบเทียบการเขียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเปรียบเทียบปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
การเขียนได้ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ิมข้ึนและลดลงจากปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ดังน้ี 
 
 
 



๑๕๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑    เพ่ิมข้ึน      ร้อยละ    ๐.๖๐ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒    ลดลง        ร้อยละ    ๐.๖๓ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓    ลดลง        ร้อยละ    ๐.๙๓ 
            ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔    ลดลง        ร้อยละ    ๐.๘๑ 
            ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕    ลดลง        ร้อยละ    ๐.๔๑ 
            ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖    ลดลง        ร้อยละ    ๑.๕๓ 
เฉลี่ย      การเขียนได้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖      
            ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ลดลงจากปกีารศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ  ๐.๖๕ 

 ๑๙. งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ได้รับ

งบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๒ จ าแนกเป็นงบด าเนินงาน , งบลงทุน ,งบเงินอุดหนุน 
และงบรายจ่ายอื่น รวมทั้งสิ้น  ๒๔๒.๗๕ ล้านบาท เพ่ือน ามาบริหารจัดการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่าง ๆ ตาม
ประเภทของงบประมาณ  

 ๒๐.ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและนอกแผนปฏิบัติการ
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ในการปฏิบั ติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๔ ในส่วนของผลการด าเนินงานโครงการในแต่ละนโยบาย 
เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนด บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

    



๑๕๒ 
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               ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๔ ได้สรุป
ปัญหา ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังน้ี 

นโยบายที่  1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 ปัญหา 
 1. การเดินทางเข้าไปดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเข้าไปเย่ียมบ้าน
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและมีฐานะยากจน มีความกันดาร เช่น เป็นที่เชิงเขา  ห้วย หนอง คลอง บึง
 2. ความร่วมมือจากผู้ปกครอง บางกรณี นักเรียนอาศัยอยู่กับตาและยาย
จึงท าให้การด าเนินการช่วยเหลือยากต่อการปรับพฤติกรรม เพราะต้องท าร่วมกัน
ระหว่างครู โรงเรียน และผู้ปกครองเป็นส าคัญ 
 3.งบประมาณในการด าเนินงานมีไม่เพียงพอ 
 ข้อเสนอแนะ 
 ๑.สนับสนุนด้านงบประมาณในการด าเนินงาน เช่นการออกเย่ียมบ้านนักเรียน 
 ๒.ประสานโรงเรียนและผู้ปกครองในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนเย่ียม
บ้านนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง 
นโยบายที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ปัญหา 
 1.ภาระงานมากซ้ าซ้อนจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
 2.ช่วงเวลาในการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) มีภารกิจซ้ าซ้อน 
 3.มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการระดับสนามสอบใกล้เวลาสอบ 
 4.งบประมาณมีจ ากัด 
 5.ระยะเวลาในการด าเนินการ มีภารกิจซ้ าซ้อนท าให้ไม่สามารถบริหาร
จัดการในเรื่องการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน        
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้อย่างเต็มที ่



๑๕๓ 
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 6.ส านักทดสอบทางการศึกษา (สทศ. สพฐ.) มีการด าเนินการทดสอบทุก
ระดับชั้น เช่น RT NT และข้อสอบมาตรฐานกลาง ซึ่งเป็นการเพ่ิมภาระให้กับโรงเรียน 
 7.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีน้อยเพราะ สพฐ.จัดสรรงบประมาณ     
มาอย่างเร่งด่วน และต้องจัดให้เสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
 8.นักเรียนบางคนอยากกลับบ้านในวันแรกของการเข้าร่วมโครงการ “ค่าย
เยาวชน รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2562” 
 9.ใช้เวลาในวันธรรมดา (วันเปิดภาคเรียน) ท าให้นักเรียนเสียเวลาเรียนไป
ค่าย ๆ ละ 3 วัน 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.การวางแผนการท างานควรให้ครอบคลุมภารกิจ 
 2.ควรจัดท ารายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน   
(O-NET) 
 3.ลดการทดสอบให้น้อยลง  
 4.สพฐ.ควรจัดท าคลังข้อสอบไว้บริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน 
 5.ครูที่รับผิดชอบงานห้องสมุด ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้มีกิจกรรมที่หลากหลายและเป็นห้องสมุดมีชีวิต 
 6.ควรส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านอย่างต่อเน่ือง 
 7.นิเทศ ติดตามผลหลังจากโรงเรียนจัดส่งเสริมรักการอ่านตามรอย
พระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 8.จัดค่ายในวันหยุด นักเรียนและครูจะไม่มีผลกระทบกับเวลาเรียนมากนัก 
 9.พูดคุย ท าความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนให้ชัดถึงปัญหาที่อาจเกิด
ข้ึนกับนักเรียนตอนมาค่าย 
 
 
 
 



๑๕๔ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

นโยบายที่  3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
      ปัญหา  
 1.อัตราก าลัง ต าแหน่ง รอง ผอ. สพป. มี 3 คน ท าให้การออกจัดเก็บ
ข้อมูลมีเวลาซ้ าซ้อน ต้องมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาในการออกจัดเก็บข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาหลายครั้ง 
 2.การจัดสรรงบประมาณ ของ สพฐ.  ไม่ครบอัตรา และการปรับลดเงินจัดสรร 
 3.การเชิญข้าราชการบ านาญเข้าร่วมพิธีวันครูกระท าได้ไม่ทั่วถึง 
  4.อุปกรณ์เครื่องเสียงไม่ได้มาตรฐาน 
 5.งบประมาณไม่เพียงพอ 
 ๖.วันที่จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้จัดในวันพุธซึ่งเป็นเวลาที่ซ้ าซ้อนกับการรับฟัง
รายการ “พุธเชา้ข่าว สพฐ” 
 7.การเขียนรายงานการเดินทางต้องใช้เวลาในการชี้แจงมากเพราะมีการ
ปรับเปลี่ยนแบบ บก.111 จากค่าพาหนะเป็นค่าชดเชยน้ ามัน 
 8.การอบรมให้แก่เครือข่ายท้องถ่ินและวิทยากรท้องถ่ินไม่เป็นไปตาม
ปฏิทิน ส่งผลให้การอบรมขยายผลล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 ๙.การนิเทศติดตามขาดความต่อเน่ือง   
 1๐.บางโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป. 
นศ.4 รุ่นที่ 9 คือ โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ที่ไม่ได้เข้าร่วมการอบรมผู้รับผิดชอบ
โครงการของสพป.นศ.4 ได้แจ้งรายละเอียด ในการเข้ารับการอบรม แต่ทางโรงเรียน
ไม่ได้ให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการเข้าอบรม ท าให้ครูไม่เข้าใจการด าเนินการของ
โครงการดังกล่าว 
 1๑.โรงเรียนที่ส่งเอกสารเข้ารับการประเมินเพ่ือขอรับตราพระราชทาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย มีจ านวนมาก แต่งบประมาณที่ใช้ในการ
ด าเนินการของโครงการมีจ านวนจ ากัดจึงไม่สามารถแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินได้
อย่างเหมาะสม ท าให้คณะกรรมการประเมินโครงงานมีจ านวนน้อยต่อเอกสารที่ต้อง
ท าการประเมิน  



๑๕๕ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 ข้อเสนอแนะ 
 1.ควรจัดสรรพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวตามความต้องการของ
สถานศึกษา ให้ครบทุกอัตรา และไม่ปรับลดเงินจัดสรร 
 2.ควรแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครูให้ทราบล่วงหน้า    
หลาย ๆ วัน เพ่ือจะได้เตรียมการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ 
    ๓.ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในกิจกรรมวันครูตามท่ีเห็นสมควร 
 ๔.ในการจัดอบรมหากมีผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ไม่ควรจัดในวันพุธ 
 ๕.ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต โครงการโรงเรียนสุจริต” ควรด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 ๖.จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของกิจกรรม      
       ๗.ควรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากข้ึน 
 ๘.ทางหน่วยจัดการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับ
ประถมศึกษา ควรจัดอบรมให้ตรงกับเวลาท่ีก าหนด 
 ๙.การนิเทศ ติดตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับ
ประถมศึกษา ต้องใช้วิธีการนิเทศทางไกล ออนไลน์  
 1๐.องค์กรควรมีแผนในการพัฒนาบุคคลที่เน้นถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของงานซึ่งตัวบุคคลน้ันปฏิบัติอยู่หรือจะปฏิบัติต่อไปในระยะยาวเน้ือหาของเรื่องที่จะ
พัฒนาเป็นเรื่องตรงกับความต้องการของตัวบุคคล    
 1๑.ผู้อ านวยการสถานศึกษา ควรติดตามข่าวสารของหน่วยงานต้นสังกัด 
ในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้ได้รับการพัฒนา เพ่ือให้ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาได้รับความรู้และน าความรู้ที่ได้ไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
 1๒.สพฐ.ควรจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการประเมินเพ่ือขอรับตรา
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้มากกว่าน้ี 
 
 



๑๕๖ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

นโยบายที่  4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี     
       มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
 ปัญหา 
 1.ไม่มีเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลที่ชัดเจนในช่วงต้น
ท าให้การด าเนินการซ้ าซ้อนและการรายงานไม่ตรงเป้าหมาย 
 2.ไม่มีความชัดเจนในการจั ดงบประมาณและกิจกรรมต้ังแต่ต้น
ปีงบประมาณจึงไม่สามารถก าหนดกิจกรรมได้ล่วงหน้า 
 3.ผู้บริหารโรงเรียนยังไม่มีความพร้อมด้านการบูรณาการการจัดคุณภาพ
ของโรงเรียน ควรก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่ไม่ผูกพันกับขนาดและจ านวน
นักเรียน (โรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ให้เสนอแนวทางการจัดการคุณภาพ
การศึกษาท่ีชัดเจนก่อนคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล) 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.ควรก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่ไม่ผูกพันกับขนาดและจ านวน
นักเรียน (โรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ให้เสนอแนวทางการจัดการคุณภาพ
การศึกษาท่ีชัดเจนก่อนคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล) 
 

นโยบายที่  5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 ปัญหา 
 1.ไม่มีปฏิทินการประชุมที่ชัดเจน บางครั้งก าหนดการประชุมกระชั้นชิด   
ท าให้มีเวลาในการจัดท าเอกสารน้อย  อาจจะท าให้เกิดการผิดพลาด เพราะ
ผู้รับผิดชอบต้องเร่งด าเนินการให้ทันกับเวลา 
 2.สถานศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการควบคุมการเงินบัญชีน้อย
ส่งผลต่อความถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบก าหนด  เห็นได้จากผลการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์ประเมินระดับดีมาก มีไม่ถึงร้อยละ 50  
 3.ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยต าแหน่งในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ภาครัฐ     
จึงท าให้การประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยังไม่ ครอบคลุม        
ทุกกระบวนงาน 



๑๕๗ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 4.ครู หรือผู้ดูแลอุปกรณ์ DLTV บางโรงเรียนไม่มีความรู้ในการใช้งาน
อุปกรณ์ DLTV หรือทักษะในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณี ที่อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ 
 5.โรงเรียนในโครงการ DLTV ไม่ได้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ
บ ารุงรักษา หรือซ่อมอุปกรณ์ DLTV  
 6.เครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน ITA Online มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี
ขาดความต่อเน่ืองของภาระงานที่ท า  
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรก าหนดปฏิทินการประชุมให้ชัดเจน และมีเวลาให้ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดท ารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม โดยก าหนดให้ผู้ประสงค์
จะแจ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบ ส่งรายละเอียดให้ผู้รับผิดชอบล่วงหน้า       
อย่างน้อย 5 วันท าการ  
 2. ควรมีการประสานผู้บริหาร และผู้เก่ียวข้องล่วงหน้าก่อนการประชุม  
 3. มีการแบ่งหน้าท่ีให้กับเจ้าหน้าท่ีในการประชุมแต่ละครั้งให้เหมาะสม 
 4.จัดท าตารางตรวจสอบความเรียบร้อย     
 5.ควรมีเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์โดยตรง 
 6.ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแสดงออกถึงความรักความ
สามัคคีในองค์กร 
 7.สพป.นศ.4 ควรกระตุ้นให้สถานศึกษาด าเนินงานการควบคุมการเงิน
บัญชีให้เป็นไปตามระเบียบก าหนด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 8.ควรมีการด าเนินโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ต่อเน่ือง  
 9.ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น การซ่อม 
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ DLTV 
 10.ควรมีโครงการติดตามการใช้อุปกรณ์ DLTV  
 11.ควรมีการประชุมให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับรู้ทุกข้ันตอนตามโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริต ) 
 12.ควรมีกิจกรรมให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้มีส่วนร่วม
ในการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีในองค์กรเพ่ิมมากข้ึน 
 



๑๕๘ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
 

ภาคผนวก 
    
 
 
 
 
 



๑๕๙ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

      
 
 
 
            ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  

ที่   ๓๓๐ / ๒๕๖๒ 
       เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่     
               การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   
       ............................. 

 ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อย
แล้วน้ัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ จะต้อง
ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี เ พ่ือรายงานส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเผยแพร่ต่อสาธารณชนและหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 

 



๑๖๐ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ 
ก ากับ ติดตาม การด าเนินการ ของคณะท างานให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ
ทันตามก าหนดเวลา ประกอบด้วย 

 ๑.๑  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        ประธานกรรมการ   
       ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔             

  ๑.๒  นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์                    รองประธานกรรมการ    
        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

         นครศรีธรรมราช เขต ๔ 
 ๑.๓  นายสนิท  นิลบุตร                            กรรมการ

         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา      
                    นครศรีธรรมราช เขต ๔ 
  ๑.๔  นายอ านาจ  สุทิน                            กรรมการ 
          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
         นครศรีธรรมราช เขต ๔   

๑.๕  ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม        กรรมการ 
      /ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
๑.๖  นายจารุวัฒน์  เสนลิ้น         กรรมการและเลขานุการ 
       ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน            

         ๑.๗  นางน้อย  ไทยราช       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      
        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน               

 ๒. คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน มีหน้าที่ ในการรวบรวม
ข้อมูล เน้ือหา วิเคราะห์ รายงานผลการด าเนินงาน /โครงการ  และ สรุปผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 
    
 



๑๖๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

    ๒.๑ นโยบายที่  ๑  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
    ๒.๑.๑ นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์          ประธานกรรมการ  

         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
                     ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔    

  ๒.๑.๒ นางจิตตรอง  โสขะรัตน์   นักวิชาการศึกษา    กรรมการ
  ๒.๑.๓ นายบุญยืน  อรชร   นักจัดการงานทั่วไป      กรรมการ 
  ๒.๑.๔ นางเอมอร  กรุงแก้ว นักจิตวิทยาโรงเรียน     กรรมการ 
             ประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
           นครศรีธรรมราช เขต ๔ 
  ๒.๑.๕ นางสาววรรณี  ใจห้าว  นักวิชาการศึกษา      กรรมการ 
             ๒.๑.๖ นายไพโรจน์  คันธิก      กรรมการและเลขานุการ 
    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา            
  ๒.๑.๗  นางขวัญใจ  สุทธิกาญจน์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     
 ๒.๒   นโยบายที่ ๒  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน             
  ๒.๒.๑  นายสนิท  นิลบุตร                   ประธานกรรมการ 

                     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  
 ๒.๒.๒ นางถนอมจิตร  งามข า    ศึกษานิเทศก์          กรรมการ  
 ๒.๒.๓  นายสุภักด์ิ  มีสิทธ์ิ     ศึกษานิเทศก์      กรรมการ   
            ๒.๒.๔  นางสาววรรณี  ใจห้าว    นักวิชาการศึกษา    กรรมการ 
 ๒.๒.๕  นางวิยะดา  ไกรสร      ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
 ๒.๒.๖  นางสุพิชา  เนตรวรนันท์   ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 

   ๒.๒.๗  นางสาวปิยฉัตร เชาวลิต  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 



๑๖๒ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

          ๒.๒.๘  นายพงศ์ศักด์ิ  กาญจนภักด์ิ  ศึกษานิเทศก์     กรรมการ    
  ๒.๒.๙  นางสาวสุนัฎฐา  เจริญผล    ศึกษานิเทศก์     กรรมการ
            ๒.๑.๑๐ นายสวัสด์ิ  สุขสวัสด์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
          ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
            ๒.๒.๑๑ นางนพคุณ  ลายพรหม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
 ๒.๓  นโยบายที่ ๓ ด้านการส่งเสริม พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร    
        ทางการศึกษา 

             ๒.๓.๑  นายอ านาจ  สุทิน         ประธานกรรมการ   
                     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  
             ๒.๓.๒  นางภิรมย์  ยอดพิจิตร   นักทรัพยากรบุคคล   กรรมการ   
  ๒.๓.๓  นางวันวิภา  ชะอุ่มดี    นักวิชาการศึกษา      กรรมการ   
                             ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
  ๒.๓.๔ นางสาววรรณี  ใจห้าว    นักวิชาการศึกษา      กรรมการ 
  ๒.๓.๕ นางสุพิชา  เนตรวรนันท์  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
  ๒.๓.๖ นางสาวนิชาภา พิกุลหอม ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
  ๒.๓.๗  นายพงศ์ศักด์ิ  กาญจนภักด์ิ  ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
  ๒.๓.๘ นางถนอมจิตร  งามข า       ศึกษานิเทศก์       กรรมการ 
  ๒.๓.๙ นางวิยะดา  ไกรสร  ศึกษานิเทศก์             กรรมการ 
  ๒.๓.๑๐ นางสาวฐานิศ  หริกจันทร์  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ   
                ๒.๓.๑๑ นางชัชลี  ลิ้มโอภาส      ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
 
 
   



๑๖๓ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

         ๒.๓.๑๒ นางสาวละออ  คงทอง กรรมการและเลขานุการ 
             นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่ม 
             บริหารงานบุคคล 
  ๒.๓.๑๓ นางวริษฐา  มุสิกะปาละ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
             เจ้าพนักงานธุรการ    
 ๒.๔  นโยบายที่ ๔ ด้านสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี 
         คุณภาพมีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา             
   ๒.๔.๑  นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์        ประธานกรรมการ  

          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  

    ๒.๔.๒ นายจารุวัฒน์  เสนลิ้น            กรรมการ 
   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
   ๒.๔.๓ นายสุภักด์ิ  มีสิทธ์ิ   ศึกษานิเทศก์             กรรมการ     
              ๒.๔.๔ นางศุภรินทร์  เด่นดวง  ศึกษานิเทศก์           กรรมการ    
   ๒.๔.๕ นายสมชัด  สมประสงค์           กรรมการและเลขานุการ
           นายช่างโยธา        
   ๒.๕  นโยบายที่  ๕  ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
           ๒.๕.๑  นายอ านาจ  สุทิน                    ประธานกรรมการ 
                        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
   ๒.๕.๒  นางนันทนา  เสนลิ้น        กรรมการ 
   ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
              ๒.๕.๓  นางน้อย  ไทยราช             กรรมการ 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน. 
 



๑๖๔ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
    ๒.๕.๔  นางภัทรพร  ผ่อนผัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 
              ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
            เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๒.๕.๕  นายส าราญ  คงเพ็ชร์   ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
  ๒.๕.๖  นางสาวสุพรรณี  จิตต์ต้ัง  ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
  ๒.๕.๗  นายธวัชชัย  ใจห้าว ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
  ๒.๕.๘  นางถนอมจิตร  งามข า   ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
  ๒.๕.๙  นางอรศรี  มากเกตุ             กรรมการและเลขานุการ 
              นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
  ๒.๕.๑๐ นางล าใย  หนูน้อย          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
              นักจัดการงานทั่วไป 

     ๓. คณะกรรมการจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน  มีหน้าที่
รวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท าต้นฉบับ ออกแบบปก น าภาพประกอบที่เกี่ยวข้อง บันทึก 
ลงในรายงานผลให้เหมาะสมกับเน้ือหาและปรับแต่งให้สวยงาม เพ่ือจัดท ารูปเล่ม 
รายงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สาธารณชนทราบ  
          ๓.๑ นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์          ประธานกรรมการ     

                   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔   
          ๓.๒ นายจารุวัฒน์  เสนลิ้น        รองประธานกรรมการ 
        ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                              

    ๓.๓ นางขวัญใจ  สุทธิกาญจน์       กรรมการ 
         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
            
   



๑๖๕ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

  ๓.๔  นางภัทรพร  ผ่อนผัน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      กรรมการ    
        ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
         เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  ๓.๕ นางนพคุณ  ลายพรหม              กรรมการ 
        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                
             ๓.๖ นายสมชัด  สมประสงค์       นายช่างโยธา        กรรมการ
      ๓.๗ นางวริษฐา  มุสิกะปาละ   เจ้าพนักงานธุรการ    กรรมการ
      ๓.๘ นางสาวสุวรรณนิษา ศรีมาโนช  เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการ 
  ๓.๙ นายไตรภพ  มีวาสนา          กรรมการ 
        เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์       
  ๓.๑๐ นางน้อย  ไทยราช                 กรรมการและเลขานุการ 
          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        

 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

ทั้งน้ีต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่   ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒   
            
 
     
                      (นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์) 

       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน 
       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 



๑๖๖ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

       คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษา 
๑.นายยงศักด์ิ  เชาวน์วุฒิกุล  ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 
๒.นายสนิท  นิลบุตร  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 
๓.นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์   รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 
๔.นายอ านาจ  สุทิน  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

คณะท างาน 
๑.นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
๒.นายจารุวัฒน์  เสนลิ้น     ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
๓.นายสวัสด์ิ  สุขสวัสด์ิ     ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ 
๔.นางอรศรี  มากเกตุ     นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ  
           ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
๕.นางสาวละออ  คงทอง     นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ 
                  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๖.นายไพโรจน์  คันธิก     ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๗.นางสาวพิมพ์ใจ  เชาว์นุกูล     นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 
                          ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
๘.นางนันทนา  เสนลิ้น     ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
๙.นางภัทรพร  ผ่อนผัน     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
                  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
       ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 



๑๖๗ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๑๐.นางวันวิภา  ชะอุ่มดี     นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 
       ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครู 
       และบุคลากรทางการศึกษา 
๑๑.นางน้อย  ไทยราช        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     ช านาญการ 
๑๒.นางขวัญใจ  สุทธิกาญจน์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    ช านาญการ 
๑๓.นางนพคุณ  ลายพรหม         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    ช านาญการ 
๑๔.นายสมชัด  สมประสงค์      นายช่างโยธา             ช านาญงาน 
๑๕.นางวริษฐา  มุสิกะปาละ      เจ้าพนักงานธุรการ           ช านาญงาน 
๑๖.นายพงศ์ศักด์ิ  กาญจนภักด์ิ ศึกษานิเทศก์        ช านาญการพิเศษ 
๑๗.นางชัชลี   ลิ้มโอภาส  ศึกษานิเทศก์    ช านาญการพิเศษ 
๑๘.นางสาวสุนัฏฐา  เจริญผล  ศึกษานิเทศก์    ช านาญการพิเศษ 
๑๙.นายส าราญ  คงเพ็ชร์  ศึกษานิเทศก์    ช านาญการพิเศษ 
๒๐.นางสาวสุพรรณี  จิตต์ต้ัง  ศึกษานิเทศก์    ช านาญการพิเศษ 
๒๑.นางถนอมจิตร  งามข า  ศึกษานิเทศก์    ช านาญการพิเศษ 
๒๒.นางศุภรินทร์  เด่นดวง  ศึกษานิเทศก์    ช านาญการพิเศษ 
๒๓.นายสุภักด์ิ  มีสิทธ์ิ  ศึกษานิเทศก์    ช านาญการพิเศษ 
๒๔.นางวิยะดา  ไกรสร  ศึกษานิเทศก์    ช านาญการพิเศษ 
๒๕.นางสุพิชา  เนตรวรนันท์  ศึกษานิเทศก์    ช านาญการพิเศษ 
๒๖.นางสาวนิชาภา  พิกุลหอม ศึกษานิเทศก์    ช านาญการ 
๒๗.นางสาวฐานิศ  หริกจันทร์ ศึกษานิเทศก์    ช านาญการ 
๒๘.นางสาวปิยฉัตร  เชาวลิต  ศึกษานิเทศก์    ช านาญการ 
๒๙.นายธวัชชัย  ใจห้าว  ศึกษานิเทศก์   
๓๐.นางล าใย  หนูน้อย      นักจัดการงานทั่วไป    ช านาญการพิเศษ 
๓๑.นายบุญยืน  อรชร  นักจัดการงานทั่วไป     ช านาญการ 
 



๑๖๘ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๓๒.นางจิตตรอง  โสขะรัตน์  นักวิชาการศึกษา      ช านาญการ 
๓๓.นางสาววรรณี  ใจห้าว  นักวิชาการศึกษา     ช านาญการ 
๓๔.นางภิรมย์  ยอดพิจิตร  นักทรัพยากรบุคคล     ช านาญการ 
๓๕.นางเอมอร  กรุงแก้ว  นักจิตวิทยาโรงเรียน 
     ประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
๓๖.นางสาวสุวรรณนิษา  ศรีมาโนช เจ้าหน้าท่ีธุรการ   

ออกแบบปก    นายไตรภพ  มีวาสนา     เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์                               
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 

 
 
 

 

      รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต ๔
ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. ๒
๕
๖๒

 



๒ 

 

 
 
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
Nakhonsithammarat Primary Educational Service Area  Office 4 

Website : http://www.pnst4.go.th   E-mail address : pnst4@pnst4.go.th 
 

 


