
๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 



๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

    

ค าน า                                        
 

 รายงานผลการด าเนินงานเลํมนี้  จัดท าขึ้นเพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ และสถานศึกษาในสังกัด ท้ังในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพในรอบปีท่ี ผํานมา โดยเนื้อหาของรายงาน 
ประก อบ ด๎ว ย   ข๎ อมู ลพื้ น ฐ าน   ทิศทางก าร พัฒ นากา ร ศึกษ า                  
ผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓  ผลงานท่ีภาคภูมิใจ สรุปผลการด าเนินงาน และปัญหา 
ข๎อเสนอแนะ เพื่อน าไปพัฒนาการด าเนินงานในปีตํอไป  

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
ขอขอบคุณในการมีสํวนรํวมของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข๎องและให๎ความ
อนุเคราะห๑ข๎อมูลในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานมีความสมบูรณ๑ 
และหวังเป็นอยํางยิ่งวําเอกสารเลํมนี้ จะเป็นประโยชน๑แกํหนํวยงาน        
ท่ีเกี่ยวข๎องตลอดจนผ๎ูสนใจท่ัวไปใ ช๎เป็นสารสนเทศในการพัฒนา          
การจัดการศึกษาไปสํูเป้าหมายตํอไป            

           ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
 

 



๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

                   สารบัญ  
 

        
                        หน๎า 
 
บทสรุปส าหรับผ๎ูบริหาร        ๑             

สํวนท่ี  ๑  ข๎อมูลพื้นฐาน         ๓               
สํวนท่ี  ๒  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา       ๑๓           
สํวนท่ี  ๓  ผลการด าเนินงาน  
สํวนท่ี  ๔  ผลงานท่ีภาคภูมิใจ                                              

      ๒๒ 
      ๑๑๐            

สํวนท่ี  ๕  สรุปผลการด าเนินงาน และปัญหา ข๎อเสนอแนะ      ๑๖๕             
ภาคผนวก      ๑๘๔               
 
 
             
ก41115กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกเอ 

 
 
 



๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ แก๎ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น
หนํวยงานที่อยํูภายใต๎การก ากับ ดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐาน มีเจตนารมณ๑ให๎มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาจาก
สํวนกลางไปให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นหนํวยงานสนับสนุนและสํงเสริม
การจัดการศึกษา โดยได๎ด าเนินการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียนในสังกัด โดยมุํงมั่น
ด าเนินการให๎เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและจุดเน๎นที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ด๎วยการใช๎แผนเป็นเครื่องมือ     
ในการบริหารและจัดการศึกษา ซึ่งได๎ก าหนดทิศทางและแนวทางในการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานที่มีความสอดคล๎องกันในทุกระดับ โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือผู๎เรียนทุกคน
ได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ เป็นการสรุปผล
การน านโยบายสูํการปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในลักษณะของการ
สนับสนุนและสํงเสริมการจัดการศึกษา โดยเน๎นการมีสํวนรํวมและใช๎แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร ในการด าเนินงานตามภารกิจ ท่ีสอดคล๎อง
กับนโยบายและจุดเน๎นของส า นักงานคณะกรรมก ารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ประกอบด๎วย ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ผลการด าเนินงานตัวชี้ วัดตามยุทธศาสตร๑แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน      
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและนอก
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม เป็นรายนโยบาย   

บบททสรุปผู้บริหารสรุปผู้บริหาร 



๒ 
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 จากการด าเนินงานในรอบปี พบวําการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ในภาพรวม อยํูในระดับเป็น
ที่นําพอใจ เชํน ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได๎คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๑๗๗๓ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐๐๐๐ 
อยํูในระดับมาตรฐานข้ันสูง ( ๘๘.๓๕) ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร๑
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได๎คะแนนเฉลี่ยรวม ๖ นโยบาย 
๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ อยํูในระดับคุณภาพ ดีมาก  
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รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1  

ข้อมูลขั้นพ้ืนฐานข้อมูลขั้นพ้ืนฐาน 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
                                    

                                  

   วําท่ีร๎อยโท สุเวศ  กลับศรี     
                                          ผอ.สพป.นศ. ๔   
   
                                                 
 
 
 
 
 
นายเสาวพจน๑  รัตนบุรี      นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกุล         นายอ านาจ  สุทิน 
  รอง ผอ.สพป.นศ.๔              รอง ผอ.สพป.นศ.๔               รอง ผอ.สพป.นศ.๔ 
 
 

ผู้บริหารผู้บริหาร 



๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
 
 
     

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  

 
 
 
 

 
 

 นางถนอมจิตร  งามข า 
กลุํมนิเทศฯ 

 
 
 
 
 
 

นางสุรภี  พรหมสุข      
กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

นายจารุวัฒน๑  เสนลิ้น
กลุํมนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 

นางนันทนา  เสนลิ้น 
  หนํวยตรวจสอบภายใน 

 

 
 

นางสาวละออ  คงทอง 
กลุํมบริหารงานบุคคล 

นางอรศรี  มากเกตุ 
กลุํมอ านวยการ 

 
 
 
 
 
 

นางสาวพิมพ๑ใจ  เชาว๑นุกูล 

กลุํมบริหารงานการเงินฯ 
 
 
 
 
 
 
 

นางภัทรพร  ผํอนผัน 
กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

 
 
 
 
 
 

- วําง -      
กลุํมกฎหมายและคดี 

  

  
นางวันวิภา  ชะอํุมดี 

กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรฯ 

ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
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โครงสร้างการบริหารของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 4 

กลุ่มกฎหมาย 
และคด ี

 ศูนย๑       
ITEC 

หน่วยตรวจ 
สอบภายใน 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 

กลุ่ม 
นโยบาย 
และแผน 

กลุ่ม 
ส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 

กลุ่ม  
 อ านวยการ 

กลุ่ม  
 บริหารงาน

บุคคล 

กลุ่ม 
พัฒนาครูและ

บุคลากรฯ 

กลุ่ม 
นิเทศตดิตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

กลุ่ม 
บริหารงาน
การเงินฯ 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 

เครือข่าย
พัฒนา 
คุณภาพ

การศึกษา 
ท่าศาลา 1 

สถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
15 แห่ง 

เครือข่าย
พัฒนา 
คุณภาพ

การศึกษา 
ท่าศาลา 3 

สถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
16 แห่ง 

เครือข่าย
พัฒนา 
คุณภาพ

การศึกษา 
สิชล 1 

สถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
20 แห่ง 

เครือข่าย
พัฒนา 
คุณภาพ

การศึกษา 
สิชล 2 

สถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
20 แห่ง 

เครือข่าย
พัฒนา 
คุณภาพ

การศึกษา 
ขนอม 

สถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
17 แห่ง 

เครือข่าย
พัฒนา 
คุณภาพ

การศึกษา 
พรหมคีรี 

สถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
18 แห่ง 

เครือข่าย
พัฒนา 
คุณภาพ

การศึกษา 
นบพิต า 

สถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
12 แห่ง 

เครือข่าย
พัฒนา 
คุณภาพ

การศึกษา 
ท่าศาลา 2 

สถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
15 แห่ง 

 รองผู้อ านวยการส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
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  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 

 

 

 

 
                
                                 วําที่ร๎อยโท สุเวศ  กลับศร ี
                                            ประธานกรรมการ 

     
 

   นางสาวเกษร  ใจห๎าว                         นายสุธน  เกิดมณี                      นายปรีดา  สันสาคร  
        ผู๎ทรงคุณวุฒิ                            ผู๎ทรงคุณวุฒิ                      ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
         
  

                                                                              
 
 
 

      นายวิเชียร  เพชรรัตน๑               นายจ ารัส  เพชรทับ            นางสาวชศูรี  กาญจนวงศ๑ 
             ผู๎ทรงคุณวุฒิ                             ผู๎ทรงคุณวุฒิ              ผู๎แทนผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 
                                                                                                
                                                                                              
                                                                                                                                       
                   
 
                    นางนุสรี  พูลสวัสด์ิ                                                         นางถนอมจิตร  งามข า 
        ผู๎แทนผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน                                    กรรมการและเลขานุการ 

 

 ศูนย๑       
ITEC 
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ที่ต้ังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต ๔ ต้ังอยํู
เลขที่ ๑๖๐/๔ หมูํที่ ๑ ต าบลทําศาลา อ าเภอทําศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รหัสไปรษณีย๑ ๘๐๑๖๐ โทรศัพท๑ ๐-๗๕๕๒-๑๐๙๗, ๐-๗๕๕๒-๑๒๙๘, ๐-๗๕๕๒-
๒๔๒๐ โทรสาร ๐-๗๕๕๒-๑๒๙๘ ตํอ ๘  website http://www.pnst4.go.th        
มีพ้ืนที่ ๒,๕๓๓.๕๗๗ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม ๕ อ าเภอ (อ าเภอขนอม อ าเภอ     
สิชล อ าเภอทําศาลา อ าเภอนบพิต า และอ าเภอพรหมคีรี) ๓๑ ต าบล และ ๒๙๙ หมูํบ๎าน 
พ้ืนที่ มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขา เนินเขา และที่ราบชายฝั่ง ต้ังอยํูทางตอนเหนือ
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่ติดตํอ ดังน้ี 

  ทิศเหนือ          ติดตํอกับจังหวัดสุราษฎร๑ธานีและอําวไทย 
  ทิศตะวันออก   ติดตํอกับอําวไทย 
  ทิศใต๎   ติดตํอกับอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช              
                                    และอ าเภอลานสกา 
  ทิศตะวันตก   ติดตํอกับอ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช   
                                     และจังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
รับผิดชอบดูแลสถานศึกษา ๕ อ าเภอ คือ อ าเภอขนอม อ าเภอสิชล อ าเภอทําศาลา 
อ าเภอพรหมคีรี และอ าเภอนบพิต า มีภารกิจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓      
ที่ก าหนดให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหนํวยงานที่อยํูภายใต๎การก ากับ ดูแล
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกฎกระทรวง ก าหนด
หลักเกณฑ๑การแบํงสํวนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖    
ข๎อ ๖ ก าหนดให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน๎าท่ี ดังน้ี 

๑.จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาให๎สอดคล๎องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความต๎องการของท๎องถ่ิน 

๒.วิเคราะห๑การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและ
หนํวยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาและแจ๎งการจัดสรรงบประมาณที่ได๎รับให๎หนํวยงาน
ข๎างต๎นได๎ทราบรวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช๎จํายงบประมาณของ
หนํวยงานดังกลําว 

๓.ประสาน สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรํวมกับสถานศึกษา     
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔.ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

๕.ศึกษา วิเคราะห๑ วิจัย และรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศด๎านการศึกษา       
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

อ าอ านาหหน้าที่ลลคววามนาหหน้าที่ลลคววามรับผิดชอบรับผิดชอบ 



๑๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๖.ประสานการระดมทรัพยากรด๎านตําง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล       
เพ่ือสํงเสริม สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๗.จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษา      
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๘.ประสาน สํงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษา เอกชน 
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน รวมทั้งบุคคล องค๑กรชุมชน องค๑กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

๙.ด า เ นินการและประสานสํง เสริมสนับส นุนการ วิจัยและพัฒนา 
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๑๐.ประสาน สํงเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการและคณะท างาน
ด๎านการศึกษา 

๑๑.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค๑กรหรือหนํวยงานตํางๆ        
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค๑กรปกครองท๎องถ่ิน ในฐานะส านักงานผู๎แทน
กระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๑๒.ปฏิบัติหน๎าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได๎ระบุ   
ให๎เป็นหน๎าท่ีของหนํวยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ข้อมูลการด าเนินงาน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๔ มีข๎อมูลพ้ืนฐานดังน้ี  

๑. จ านวนสถานศึกษาในสังกัด   

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔     
มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวนครูและจ านวนนักเรียน ดังน้ี  

      โรงเรียน  
       (โรง) 

         คร ู
        (คน) 

   นักเรียน 
    (คน) 

  ครู : นกัเรียน 
      (คน) 

๑๓๓ ๑,๑๖๖ ๒๓,๕๗๕ ๑ : ๒๐  

 

 

   

  ที่มา : ( กลุํมบริหารงานบุคคล /กลุํมนโยบายและแผน ) 

 ๒. จ านวนบุคลากร   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๔         

มีบุคลากรในสังกัด จ าแนก ได๎ดังน้ี 
ประเภท จ านวน ร้อยละ 

ผู๎บริหารการศึกษา      ๔ ๐.๓๐ 
ผู๎บริหารสถานศึกษา   ๑๒๕ ๙.๒๔ 
ข๎าราชการคร ู ๑,๑๖๖ ๘๖.๑๘ 
บุคลากรทางการศึกษา ๓๘ ค (๑)     ๑๔ ๑.๐๓ 
บุคลากรทางการศึกษา ๓๘ ค (๒)    ๒๘ ๒.๐๗ 
ลูกจ๎างประจ า     - - 
ลูกจ๎างชั่วคราว              ๑๖ ๑.๑๘ 

รวม         ๑,๓๕๓ ๑๐๐ 
ที่มา : กลุํมบริหารงานบุคคล ( ข๎อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๓ ) 



๑๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

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

วุฒิการศกึษา ชาย หญิง รวม 

ปริญญาเอก    ๑    ๓      ๔ 

ปริญญาโท                     ๘๘ ๒๕๗   ๓๔๕ 

ปริญญาตรี ๑๙๑ ๗๕๑   ๙๔๒ 

อนุปริญญาหรือเทียบเทํา   -    -      - 

ต่ ากวําอนุปริญญา  -   -     - 

รวมทั้งสิ้น       ๒๘๐       ๑,๐๑๑    ๑,๒๙๑ 

ที่มา : กลุํมบริหารงานบุคคล  ( ข๎อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ) 

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

ระดบั จ านวน ร้อยละ 

กํอนประถมศึกษา  ๓,๒๙๔ ๑๓.๙๗ 

ประถมศึกษา ๑๘,๓๐๑ ๗๗.๖๓ 

มัธยมศึกษาตอนต๎น   ๑,๙๘๐ ๘.๔๐ 

รวม         ๒๓,๕๗๕ ๑๐๐ 
 

ที่มา : กลุํมนโยบายและแผน ( ข๎อมูล ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ) 

 



๑๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 

 

 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ส่วนที่ วนที่ 22   

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาทิศทางการพัฒนาการศึกษา 



๑๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
                 
 

วิสัยทัศน์  
“เป็นองค๑กรคุณภาพจัดการศึกษาอยํางทั่วถึง เสมอภาค ได๎มาตรฐาน  
น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูํสังคมอนาคตที่ย่ังยืน” 

พันธกิจ  

 1.จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้าง      
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ 
คุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21  
 4.สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

5.พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6.จ ัดการศ ึกษาเพื ่อพัฒนาค ุณภาพช ีว ิตที ่เป ็นม ิตรกับสิ ่งแวดล ้อม        
ย ึดหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพียง  และ เป ้าหมายการพัฒนาที ่ยั ่งย ืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) 

7.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล  
 8.จัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล  (Digital Technology)           
เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0  

ค่านิยมองค์กร  
 “องค๑กรเป็นหน่ึง เข๎าถึงพ่ึงได๎ ” 

 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาทิศทางการพัฒนาการศึกษา 



๑๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ค านิยาม 
 “องค๑กรเป็นหน่ึง”  หมายถึง เป็นองค๑กรที่มีคุณภาพระดับแนวหน๎า และมีเอกภาพ 

“เข๎าถึงพ่ึงได๎”หมายถึง ทุกคนได๎รับบริการอยํางทั่วถึง เทําเทียมกัน และพึงพอใจ 

นโยบาย 
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
       ของประเทศ 
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมคีุณภาพ
      มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
       สิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าหมาย 

 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง   
มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 2. ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ 
ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม       
มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษ   
ที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen)   
พร้อมก้าวสู่สากลน าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง    
เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้        
มีความรู้และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals:SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค์  
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื ่อความมั่นคงของมนุษย์และ
ของชาติ 
     1. ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม   
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด          
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่นพ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น 
ได้รับการบริการด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม
ความต้องการ 
 

เป้าประสงค์   
นโยบายที่  ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
 2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
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เป้าประสงค์  
นโยบายที่  ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 1. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการ
พัฒนาท่ีสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ 
 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะ
ความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไป
ปฏิบัติได้ 
 3. ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ และทักษะน าไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรม 
 4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
มีทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
 5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง   
ให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 6.ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น 
“Coach”   ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์  
นโยบายที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน (Global Goals for Sustainable Development) 
 2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา 

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
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 4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ 
สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ต้ังของสถานศึกษา 
 5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่าง
เหมาะสมเพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกัน
สิทธิการได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของผู้เรียน 

เป้าประสงค์  
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึก
ด้านการผลิตและบริโภค ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศ การเก็บ
ข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 

3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่
ชุมชนคาร์บอนต่ า 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีการปรับปรุง
และพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบท
ที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
 6. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงมีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึก
และจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงน าขยะมาใช้ประโยชน์เพ่ือลดปริมาณขยะ 
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 8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยเครือข่ายละ 1 โรงเรียน  
 9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4      
มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์  
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา  
 1. สถานศึกษา หรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความเป็น
อิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการ
บริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
 2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็น
หน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  มีกระบวนการ และวิธีการ
งบประมาณด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดย
เน้นคุณภาพผู้เรียน 
 5.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  พัฒนานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

หุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ปรคถมศึกษานวรศรีธรรมราช เขต 4 ปีงบปรคมาณ 2563 

เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “4 วุณภาพ” 
……………………………………. 

1. เ ด็กปฐม วัยสั งกั ดส า นักงานเขต พ้ืนที่ก ารศึ กษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 มีความพร้อม  ในการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ  
มีวินัยในตนเอง 

2. นั ก เ รี ยนสั ง กั ดส า นั ก ง าน เขต พ้ืนที่ ก า ร ศึ กษ าประถมศึ กษ า
นครศรีธรรมราช เขต 4 ปลอดจากการ  อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ภายใน 1 ปี 

3. ผลการทดสอบ NT และ O-NET ของสถานศึกษาในสังกัดสูงข้ึนจาก     
ปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และค่าเฉลี่ยของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 สูงกว่าระดับ สพฐ.และ
ระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ที่ประเมิน 

4. ครูผู้สอนแต่ละระดับมีการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและผ่านการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศข้ึนไป 

5. สถานศึกษาสังกัดส า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ทุกแห่งมีการบริหารจัดการขยะและเป็นสถานศึกษาปลอดขยะ 

6. สถานศึกษาสังกัดส า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ทุกแห่งมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 
 7. สถานศึกษาสังกัดส า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 มีการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ผ่าน
การประเมินด้านการบริหารจัดการจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อยู่ในระดับมาตรฐานหรือดีเย่ียม  

 
 



๒๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
 
 
 

 
 

 
   

    
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ส่วนที่ วนที่ 33   

ผลการด าเนิผลการด าเนินงานนงาน 



๒๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
 
 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได๎ด าเนินการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานและ
สถานศึกษาในสังกัด โดยมุํงมั่นด าเนินการให๎เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและ
จุดเน๎นที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
โดยใช๎แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษา ซึ่งได๎ก าหนดทิศทางและ
แนวทางในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีความสอดคล๎องกันในทุกระดับ โดยมี
เป้าหมายที่ส าคัญคือผู๎เรียนทุกคนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จนท าให๎การปฏิบัติงานบังเกิดผลส าเร็จทั้งในด๎าน
ผลผลิตและผลลัพธ๑ ดังน้ี        

๑. ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
              ผลคะแนนการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
( KRS ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ มีคําคะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๔๑๗๗๓  
จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐๐๐๐  จ าแนกเป็นรายองค๑ประกอบดังน้ี 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ       
ในการปฏิบัติราชการ  ค่าคะแนน 

๑.ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
ข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET )  

๑.๖๓๐๐๐ 

๒.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการสงํเสริมผู๎เรียน       
ให๎มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ 

๕.๐๐๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน 



๒๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ      
ในการปฏิบัติราชการ  ค่าคะแนน 

๓.ร๎อยละของสถานศึกษาในสังกัดผํานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ. ระดับดีข้ึนไป 

- 

๔.ระดับความส าเร็จในการเชื่อมโยงฐานข๎อมูลรายบุคคลที่อ๎างอิง
จากเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

๔.๑๘๐๑๐ 

๕.การลดพลังงาน ๕.๐๐๐๐๐ 
๖.การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนํวยงานภาครัฐ ๕.๐๐๐๐๐ 

๗.การก ากับดูแลการทุจริต ๔.๐๐๐๐๐ 

๘.ภาวะผู๎น า ๔.๐๐๐๐๐ 

๙.ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารงานขององค๑การ ๕.๐๐๐๐๐ 
๑๐.การสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลในองค๑การ ๓.๖๖๖๖๗ 
๑๑.การสร๎างคุณธรรม จริยธรรมในองค๑การ ๔.๖๔๐๐๐ 
๑๒.ความคิดเห็นของผู๎ใต๎บังคับบัญชาท่ีมีตํอผู๎บังคับบัญชา  ๕.๐๐๐๐๐ 
การด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนด าเนินธุรกิจอยําง
ตํอเน่ืองส าหรับการบริหารความพร๎อมตํอสภาวะวิกฤต 
(Business Continuuty Plan : BCP) (การด าเนินการน้ีไมํได๎
น ามาเป็นคะแนนตัวชี้วัดการประเมินสํวนราชการฯ ของ สพท.)  

 

การด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนด าเนินธุรกิจอยําง
ตํอเน่ืองส าหรับการบริหารความพร๎อมตํอสภาวะวิกฤต 
(Business Continuuty Plan : BCP) 

 

                 ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๔๑๗๗๓ 
 



๒๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๒.  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
(ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
นโยบาย / ตัวชี้วัด 

 ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย    
  ระดับ
คุณภาพ 

นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของ
มนุษย์และของชาติ 

๔.๐๐ ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎องเป็นพลเมือง
ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค๑       
มีคุณธรรม อัตลักษณ๑ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ 
ตํอครอบครัว ผู๎อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย๑ สุจริต มัธยัสถ๑ 
อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

๕ ดีเย่ียม 

ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนสถานศึกษาท่ีน๎อมน าพระบรมราโชบาย
ด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทร มหาวชิราลงกรณ๑ฯ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยํูหัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ไปพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ตามที่ก าหนดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

๓ ดี 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

- ไมํ
ประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 9 ผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาผํานการประเมิน
สมรรถนะที่จ าเป็นด๎านการเรียนรู๎เรื่องการอําน (Reading 
Literacy) ด๎านการรู๎เรื่องคณิตศาสตร๑  ( Mathematical 
Literacy ) และการรู๎เรื่องวิทยาศาสตร๑ (Scientific Literacy)
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

- ไมํ
ประเมิน 



๒๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
 นโยบาย / ตัวชี้วัด  

 ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย    
  ระดับ
คุณภาพ 

นโยบายที่ ๓ ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ 

๓.๕๐ ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ผู๎เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร      
มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑  (๓R8C) 

๒ พอใช๎ 

ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ร๎อยละของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มี
คะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 
ผํานเกณฑ๑ที่ก าหนด (ส าหรับ สพป.) 

๕ ดีเย่ืยม 

ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มากกวําร๎อยละ 
๕๐ ในแตํละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผํานมา 

  

 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๓.๑  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ( ส าหรับ สพป.) ๑ ปรับปรุง 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๓.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓ ดี 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๓.๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ( ส าหรับ สพม.) - ไมปํระเมิน 
ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ มีทักษะการเรียนรู๎ที่
เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมงีานท า ตามความถนัด และความต๎องการ
ของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ 
วางแผนชีวิตทาง  การเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได๎ 

  

 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๔.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  (ส าหรับ สพป.) ๕ ดีเย่ียม 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๔.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕ ดีเย่ียม 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๔.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   (ส าหรับ สพม.)   
 

- ไมํประเมิน 



๒๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
 นโยบาย / ตัวชี้วัด  

 ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย    
  ระดับ
คุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ ๑๖ ผู๎เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยํางมีความสุข
ทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ 

  

     ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๖.๑ ระดับปฐมวัย (ส าหรับ สพป.) ๔ ดีมาก 
     ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๖.๒ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๓ ดี 
นโยบายที่ 4 การสรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลือ่มล้ าทางการศึกษา 

๔.๔๐ ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ ๑๘ ผู๎เรียนทุกคนสามารถเข๎าเรียนในสถานศึกษา   
ที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 

  

     ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๘.๑ ระดับชั้นประถมศึกษา        
(ส าหรับ สพป.) 

๒ พอใช๎ 

    ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๘.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น 
(ส าหรับ สพป.) 

๕ ดีเย่ียม 

   ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๘.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕ ดีเย่ียม 
ตัวชี้วัดที่ ๒๓ สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช๎เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

  

     ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒๓.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา (ส าหรับ สพป.) 

๕ ดีเย่ียม 

     ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒๓.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (ส าหรับ สพม.) 
 

- ไมํประเมิน 



๒๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
 นโยบาย / ตัวชี้วัด  

 ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย    
  ระดับ
คุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ ๒๔ สถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลชํวยเหลือ
และคุ๎มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

๕ ดีเย่ียม 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรม
ให๎ความรู๎ ท่ีถูกต๎องและสร๎างจิตส านักด๎านการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมน าไปปฏิบัติใช๎ที่บ๎านและชุมชน เชํน 
การสํงเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
การลดใช๎สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆําแมลง ฯลฯ 

๕ ดีเย่ียม 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 

๔.๕๐ ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ ๔๑ สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ส านักงานสํวนกลางมีแพลตฟอร๑มดิจิทัล (Digital Platform) 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจด๎านบริหารจัดการศึกษา 

๕ ดีเย่ียม 

ตัวชี้วัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบข๎อมูลสารสนเทศ  
ที่สามารถใช๎ในการวางแผนการจัดการศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

๔ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม  6  นโยบาย ๔.๐๐ ดีมาก 

 
 
 



๒๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

(ผลการด าเนินงานเทียบค่าเป้าหมายตัวชี้วัด) 
นโยบาย/ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการได้ การแปล

ผล 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
ความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

   

ตัวชี้วัดที่ 3 ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ 
ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจาก   
ยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย๑สิน การค๎ามนุษย๑ อาชญากรรม
ไซเบอร๑ และภัยพิบัติตํางๆ เป็นต๎น  

๑๐๐ ๐.๐๐ ไมํบรรล ุ

นโยบายที่ 3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

   

ตัวชี้วัดที่ 17 ครู มีการเปลี่ยนบทบาท
จาก “ครูผูส๎อน” เป็น Coach” ผู๎ให๎
ค าปรึกษาข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎หรือ
ผู๎อ านวยการเรียนรู๎ 

๕๐ ๒๗.๐๓ ไมํบรรล ุ

นโยบายที่ 6 ด้านปรับสมดุลและพฒันา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา 

   

ตัวชี้วัดที่ 34 สถานศึกษาท่ีได๎รับการ
กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา
อยํางเป็นอิสระ 

๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ บรรล ุ



๓๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๓.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
     การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด๎วยการ
ทดสอบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( NT ) และการทดสอบของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ (องค๑การมหาชน) ( O-NET ) มีรายละเอียด 
ดังตํอไปน้ี 

 

   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ผู้เรียน ( NT )ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่
ระดับจังหวัด และระดับประเทศ          

ด้าน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามสังกัด 
สพป.นศ.๔ จังหวัด ประเทศ 

ด๎านคณิตศาสตร๑ 
(Mathematics) 

๔๙.๑๘ ๔๘.๑๒ ๔๔.๙๔ 

ด๎านภาษาไทย 
(Thai Languag
 ) 

๔๙.๗๔ ๔๙.๕๗ ๔๖.๔๖ 

รวมความสามารถ
ทั้ง 2 ด้าน (คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ) 

๔๙.๔๖ ๔๘.๘๕ ๔๕.๗๐ 

  
 
 
 



๓๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษา              
ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ 
        

 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษา     
  ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ   

     

 



๓๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

  ๔. อัตราการเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได๎สํงเสริมและสนับสนุนนักเรียนให๎เข๎าเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังแผนภูมิ 

แผนภูมิแสดงอัตราการเข้าเรียนของนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๕. อัตรานักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ มีการด าเนินงาน
เพ่ือป้องกัน และแก๎ปัญหานักเรียนออกกลางคันโดยใช๎ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
และนวัตกรรมในการแก๎ปัญหา การสํงตํอนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงตํอการออก
กลางคันเข๎าเรียนศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสํงเสริม
สนับสนุนให๎เด็กยากจนและเด็กด๎อยโอกาสทุกประเภทได๎รับการดูแลชํวยเหลือให๎มี
โอกาสศึกษาตํอเน่ืองจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตํก็ยังพบวํามีนักเรียนออกกลางคัน
เพ่ิมข้ึนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ จะได๎พยายามแก๎ไขปัญหารํวมกับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง
อยํางเต็มที่ตํอไป 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอัตราการออกกลางคันของนักเรียน       
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒           

 
 

 
 
 



๓๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
๖. อัตราการจบการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมร าช เขต ๔          
มีอัตรานักเรียนในสังกัดที่จบการศึกษาภาคบังคับในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังแผนภูมิ   

 

แผนภูมิแสดงอัตราการจบการศึกษาภาคบังคับของนักเรียน 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๗. อัตราการศึกษาต่อชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรี ธรรมราช เขต ๔         

มีนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน  ๓,๒๔๘ คน     
เข๎าเรียนตํอชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังแผนภูมิ 

แผนภูมิแสดงอัตราการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                   
ปีการศึกษา ๒๕๖๓   

 
 

 
 

 
 
 
 
 



๓๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๘. อัตราการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต ๔            

มีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๔๙๘  คน        
เข๎าเรียนตํอชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังแผนภูมิ 

        แผนภูมิแสดงอัตราการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                   
                              ปีการศึกษา  ๒๕๖๓   

 

 
 

๙. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาระดับการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) รอบสี่ 

-ระดับการศึกษาปฐมวัย มีโรงเรียนทีร่ับการประเมินจาก สมศ.จ านวน  ๑๖ 
โรงเรียน ผลการประเมินได๎รับการรับรองมาตรฐาน จ านวน  ๑๖  โรงเรียน คิดเป็น
ร๎อยละ  ๑๐๐ ผลการประเมินคุณภาพ  ดังน้ี 

 



๓๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ด้านที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ระดับดีมาก  จ านวน  ๗  โรงเรียน     คิดเป็นร๎อยละ ๔๓.๗๕ 
ระดับดี       จ านวน   ๙  โรงเรียน    คิดเป็นร๎อยละ  ๕๖.๒๕ 
ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการ 
ระดับดีเย่ียม  จ านวน  ๑  โรงเรียน    คิดเป็นร๎อยละ  ๖.๒๕ 
ระดับดีมาก    จ านวน  ๔  โรงเรียน   คิดเป็นร๎อยละ  ๒๕.๐๐ 
ระดับดี  จ านวน  ๑๐  โรงเรียน        คิดเป็นร๎อยละ  ๖๒.๕๐ 
ระดับพอใช๎  จ านวน  ๑  โรงเรียน     คิดเป็นร๎อยละ  ๖.๒๕ 
ด้านที่  ๓  การจัดการเรียนการสอน ฯ  
ระดับดีมาก  จ านวน  ๕  โรงเรียน     คิดเป็นร๎อยละ  ๓๑.๒๕ 
ระดับดี  จ านวน  ๑๑  โรง              คิดเป็นร๎อยละ  ๖๘.๗๕  
 -ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( ประถม – มัธยม ) มีโรงเรียนที่รับ

การประเมินจาก สมศ. จ านวน  ๑๗  โรงเรียน ผลการประเมินได๎รับการรับรอง
มาตรฐาน จ านวน ๑๗ โรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ ผลการประเมินคุณภาพ  ดังน้ี 

ด้านที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ระดับดีมาก  จ านวน  ๑๓  โรงเรียน     คิดเป็นร๎อยละ ๗๖.๔๗ 
ระดับดี       จ านวน   ๔  โรงเรียน      คิดเป็นร๎อยละ  ๒๓.๕๓ 
ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการ 
ระดับดีเย่ียม  จ านวน  ๑  โรงเรียน     คิดเป็นร๎อยละ  ๕.๘๘ 
ระดับดีมาก    จ านวน  ๙  โรงเรียน    คิดเป็นร๎อยละ  ๕๒.๙๔ 
ระดับดี  จ านวน  ๗  โรงเรียน           คิดเป็นร๎อยละ   ๔๑.๑๘ 
ด้านที่  ๓  การจัดการเรียนการสอน ฯ  
ระดับดีมาก  จ านวน  ๑๔  โรงเรียน     คิดเป็นร๎อยละ  ๘๒.๓๕ 
ระดับดี  จ านวน  ๓  โรง                  คิดเป็นร๎อยละ  ๑๗.๖๕  

 



๓๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๑๐. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน        
(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔      
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 

กลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ 
 

สพป.
นครศรีธรรมราช 

เขต ๔ 

เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา 
๒๕๖๑/๒๕๖๒     
   ( + / - ) 

    หมายเหตุ 
แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
ต้ังไว้เพิ่มข้ึนจาก
ฐานเดิมร้อยละ ๕ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ภาษาไทย ๕๗.๘๒ ๕๐.๐๐ -๗.๘๒ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ แผนพัฒนา
การศึกษาจงัหวัดต้ัง
คําพัฒนา ร๎อยละ ๕  
ของปีฐาน (๔๔)
หรือเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 
๒.๒๐ 

ภาษาอังกฤษ ๓๖.๔๗ ๓๑.๘๔ -๔.๖๓ 
คณิตศาสตร๑ ๓๙.๒๓ ๓๓.๑๘ -๖.๐๕ 
วิทยาศาสตร๑ ๓๙.๗๘ ๓๔.๘๐ -๔.๙๘ 
เฉลี่ย ๔ กลุ่ม
สาระหลัก 

๔๓.๓๒ ๓๗.๔๖ -๕.๘๖ 

 

สรุป  ๑. ผลการเปรียบเทียบเฉลี่ย ๔ กลุํมสาระการเรียนรู๎ ปีการศึกษา ๒๕๖๒     
                ต่ ากวําปีการศึกษา ๒๕๖๑  ร๎อยละ ๕.๘๖ 
 ๒. ต่ ากวําเกณฑ๑ที่ก าหนดไว๎ในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

 
 



๓๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๑๑. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน       
( O-NET ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔      
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 

กลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ 
 

สพป.
นครศรีธรรมราช 

เขต ๔ 

         
เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา 
๒๕๖๑/ ๒๕๖๒ 
  ( + / - ) 

หมายเหตุ 
แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
ต้ังไว้เพิ่มข้ึนจาก
ฐานเดิม ร้อยละ ๕ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ภาษาไทย ๕๑.๕๔ ๕๒.๖๖ ๑.๑๒ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ แผนพัฒนา
การศึกษาจงัหวัดต้ัง
คําพัฒนา ร๎อยละ ๕  
ของปีฐาน (๔๔)
หรือเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 
๒.๒๐ 

ภาษาอังกฤษ ๒๖.๙๖ ๒๘.๐๙ ๑.๑๓ 
คณิตศาสตร๑ ๒๔.๙๙ ๒๑.๐๓ -๓.๙๖ 
วิทยาศาสตร๑ ๓๔.๖๙ ๒๘.๐๔ -๖.๖๕ 
เฉลี่ย ๔ กลุ่ม
สาระหลัก 

๓๔.๕๕ ๓๒.๔๖ -๒.๐๙ 

 
สรุป ๑. ผลการเปรียบเทียบ เฉลี่ย ๔ กลุํมสาระการเรียนรู๎ ปีการศึกษา ๒๕๖๒     
                ต่ ากวําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ร๎อยละ  ๒.๐๙ 
 ๒. ต่ ากวําเกณฑ๑ที่ก าหนดไว๎ในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

 
 



๔๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

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

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

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ด๎านภาษา 
( Literacy ) 

๕๔.๘๗ ๕๘.๒๖ ๓.๓๙ 

ด๎านค านวณ 
( Numeracy ) 

๔๐.๘๗ ๕๓.๕๘ ๑๒.๗๑ 

ด๎านเหตุผล 
(Reasoning Abilities) 

๔๘.๒๑ ๕๒.๕๒ ๔.๓๑ 

เฉลี่ยรวม ๔๗.๙๙ ๕๔.๗๘ ๖.๗๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๑๓.ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT ) ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ด้าน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามสังกัด 
สพป.นศ.4 จังหวัด ประเทศ 

ด๎านคณิตศาสตร๑ ( Mathematics ) ๔๙.๑๘ ๔๘.๑๒ ๔๔.๙๔ 
ด๎านภาษาไทย ( Thai Language ) ๔๙.๗๔ ๔๙.๕๗ ๔๖.๔๖ 
รวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน 
 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

๔๙.๔๖ ๔๘.๘๕ ๔๕.๗๐ 

๑๔. เปรียบเทียบอัตราการออกกลางคันของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ 
ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
       
 

ระดับชั้น 
 
 

นักเรียน 
ออกกลางคัน 
ปีการศึกษา  
๒๕๖๑ (คน) 

 
 
ร้อยละ 
 
 

นักเรียน 
ออกลางคัน 
ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  (คน) 

 
 
ร้อยละ 

เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา 
๒๕๖๑/๒๕๖๒ 
  (+ / - ) 
  ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๐.๐๐ - ๐.๐๐ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑ ๐.๐๓ - ๐.๐๐ -๐.๐๓ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒ ๐.๐๗ - ๐.๐๐ -๐.๐๗ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๔ ๐.๑๓ - ๐.๐๐ -๐.๑๓ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑ ๐.๐๓ - ๐.๐๐ -๐.๐๓ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑ ๐.๐๓ ๒ ๐.๐๖๑ +๐.๐๓๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓ ๐.๔๐ ๕ ๐.๗๔ +๐.๓๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๔ ๐.๖๓ ๑ ๐.๑๖ -๐.๔๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ๓ ๐.๔๘ - ๐.๐๐ -๐.๔๘ 



๔๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

หมายเหตุ   เปรียบเทียบ จ านวน  ร๎อยละ ของนักเรียนออกกลางคัน  
               ปีการศึกษา ๒๕๖๑  (ใช๎ข๎อมลูจ านวนนักเรียน ณ. ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๑) 
    เปรียบเทียบ จ านวน  ร๎อยละ ของนักเรียนออกกลางคัน  
               ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ใช๎ข๎อมูลจ านวนนักเรียน ณ. ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๒) 

๑๕. เปรียบเทียบอัตราการจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ 
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 
จ านวน
นักเรียน      
ที่จบชั้น       
ม.๓       
 ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ (คน) 

เรียนต่อ    
สายสามัญ   
ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
(คน) 

 
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน      
ที่จบชั้น       
ม.๓       
 ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
(คน 

เรียนต่อ    
สายสามัญ   
ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 
(คน) 

 
ร้อยละ 

เปรียบเทียบ       
ปีการศึกษา 
๒๕๖๒/
๒๕๖๓ 
(+/-) 

๕๒๕ ๒๔๒ ๔๖.๑๐ ๔๙๘ ๑๔๙ ๒๙.๙๒ -๑๖.๑๘ 
จ านวน
นักเรียน      
ที่จบชั้น        
ม.๓          
ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ (คน) 

เรียนต่อ    
สายอาชีพ   
ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
(คน) 

 
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน      
ที่จบชั้น        
ม.๓          
ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
(คน) 

เรียนต่อ    
สายอาชีพ   
ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 
(คน) 

 เปรียบ เทยีบ        
ปีการศึกษา 
๒๕๖๒/
๒๕๖๓ 
(+/-) 

๕๒๕ ๒๖๓ ๕๐.๑๐ ๔๙๘ ๒๕๑ ๕๐.๔๐ ๐.๓๐ 
จ านวน
นักเรียน      
ที่จบชั้น      
ม.๓        
 ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ (คน) 

เรียนต่อ    
เทียบเท่า 
ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
(คน) 

 
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน      
ที่จบชั้น      
ม.๓        
 ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
(คน) 

เรียนต่อ    
เทียบเท่า 
ปีการศึกษา 
๒๕๖๒
(คน) 

 เปรียบ เทียบ         
ปีการศึกษา 
๒๕๖๒/
๒๕๖๓ 
(+/-) 

๕๒๕ ๒๐ ๓.๘๑ ๔๙๘ ๗๐ ๑๔.๐๖ ๑๐.๒๕ 



๔๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๑๖. แสดงข้อมูลด้านการอ่านของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเปรียบเทียบปีการศึกษา  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

แสดงข้อมูลการอ่านออกเสียงของนักเรียน 
 

ระดับ 
ชั้น 

ปีการศึกษา 2562 
(ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2562) 

ปีการศึกษา 2563 
(ข้อมูล ณ  30  ส.ค. ๒563) 

เปรียบเทียบ
ปีการศึกษา 

2562/ 
2563  
(+/-) นักเรียน 

(คน) 

การอ่าน
ออกเสียง 

(คน) 
ร้อยละ 

นักเรียน 
(คน) 

การ
อ่าน
ออก
เสียง
(คน) 

ร้อยละ 

ป.1 3,166 2,991 94.47 2,992 2,929 97.89 3.42 
ป.2 2,890 2,796 88.31 2,956 2,865 96.92 8.61 
ป.3 2,667 2,632 83.13 2,780 2,687 96.65 13.52 
ป.4 2,694 2,676 84.52 2,652 2,621 98.83 14.31 
ป.5 2,746 2,718 85.85 2,678 2,663 99.44 13.59 
ป.6 2,949 2,935 92.70 2,694 2,663 98.85 6.15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ลสดงข้อมูลการอ่านของนักเรียน รคดับชั้นปรคถมศึกษาปีที่  1 ถึง 
ชั้นปรคถมศึกษาปีที่ 6 ลลคเปรียบเทยีบปีการศึกษา 2562 – 2563 (ต่อ)  

แสดงข้อมูลการอ่านรู้เร่ืองของนักเรียน   
 

ระดับชั้น 

ปีการศึกษา 2562 
(ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2562) 

ปีการศึกษา 2563 
(ข้อมูล ณ  30  ส.ค. 2563) 

เปรียบเทียบ
ปีการศึกษา 

2562/ 
2563  
(+/-) 

นักเรียน 
(คน) 

การ
อ่าน 
รู้เรื่อง 
(คน) 

ร้อยละ 
นักเรียน 

(คน) 

การ
อ่าน 
รู้เรื่อง 
(คน) 

ร้อยละ 

ป.1 3,166   2,992    
ป.2 2,890 2,723 94.22 2,956 2,821 94.28 0.06 
ป.3 2,667 2,592 97.19 2,780 2,683 90.76 -6.42 
ป.4 2,694 2,588 96.07 2,652 2,560 92.09 -3.98 
ป.5 2,746 2,518 91.70 2,678 2,610 98.42 6.72 
ป.6 2,949 2,845 96.47 2,694 2,603 97.20 0.73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๑๗. แสดงข้อมูลด้านการเขียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   
ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเปรียบเทียบปีการศึกษา  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

แสดงข้อมูลการเขียนของนักเรียน 
 

ระดับชั้น 

ปีการศึกษา 2562 
(ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2562) 

ปีการศึกษา 2563 
(ข้อมูล ณ  30  ส.ค. 2563) 

เปรียบเทียบ
ปีการศึกษา 

2562/ 
2563 
 (+/-) 

นักเรียน 
(คน) 

การ
เขียน
เรื่อง 
(คน) 

ร้อยละ 
นักเรียน 

(คน) 

การ
เขียน
เรื่อง 
(คน) 

ร้อยละ 

ป.1 3,166   2,992    
ป.2 2,890 2,677 92.63 2,956 2,740 92.69 0.06 
ป.3 2,667 2,600 97.49 2,780 2,655 95.50 -1.98 
ป.4 2,694 2,616 97.10 2,652 2,587 97.55 0.44 
ป.5 2,746 2,694 98.11 2,678 2,624 97.98 -0.12 
ป.6 2,949 2,920 99.02 2,694 2,647 98.26 -0.76 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

แสดงข้อมูลด้านการเขียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเปรียบเทียบปีการศึกษา  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ (ต่อ) 

แสดงข้อมูลการเขียนของนักเรียน 
 

ระดับชั้น 

ปีการศึกษา 2562 
(ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2562) 

ปีการศึกษา 2563 
(ข้อมูล ณ  30  ส.ค. 2563) 

เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา 

2562/ 
2563  
(+/-) 

นักเรียน 
(คน) 

การ
เขียน
ค า 

(คน) 

ร้อยละ 
นักเรียน 

(คน) 

การ
เขียน
ค า 

(คน) 

ร้อยละ 

ป.1 3,166 2942 92.92 2,992 2,918 97.53 4.60 
ป.2 2,890 2652 91.76 2,956 2,612 88.36 -3.40 
ป.3 2,667 2512 94.19 2,780 2,366 85.11 -9.08 
ป.4 2,694   2,652    
ป.5 2,746   2,678    
ป.6 2,949   2,694    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๑๘. งบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๓  จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  
           สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
                               จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

งบรายจําย งบประมาณ
ที่ได๎รับ 
(ล๎านบาท) 

ผลการเบิกจําย คงเหลือ เป้า 
หมาย
การเบิก 
จําย 

ล าดับที่
การเบิก 
จํายจาก  
๑๘๓ เขต 

ล๎านบาท % ล๎านบาท % %  
งบด าเนินงาน ๔๙.๗๙ ๔๗.๗๗ ๙๕.๙๔ ๐.๑๘ ๐.๓๘ ๑๐๐ ๑๒๑ 
งบลงทุน ๓๑.๗๙ ๑๘.๔๗ ๕๘.๑๐ ๐.๐๐๕ ๐.๐๒ ๑๐๐ ๔๙ 

งบเงิน  
อุดหนุน 

๑๐๖.๗๐ ๑๐๖.๖๔ ๙๙.๙๕ ๐.๐๕ ๐.๐๕ ๑๐๐ ๓๔ 

งบรายจํายอ่ืน ๓.๑๔ ๒.๙๓ ๙๓.๒๗ ๐.๐๔ ๑.๔๙ ๑๐๐ ๙๔ 

ทุกงบ
รายจําย 

๑๙๑.๔๔ ๑๗๕.๘๓ ๙๑.๘๕ ๐.๒๙ ๐.๑๕ ๑๐๐ - 

จากผลการเบิกจํายเงินงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ 
ในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต ๔ 
พบวํา ๑. ผลรวมทุกงบรายจําย เบิกได๎ร๎อยละ ๙๑.๘๕ เป้าหมายการเบิกจําย 
ร๎อยละ ๑๐๐ ต่ ากวําเป้าหมายร๎อยละ ๘.๑๕  
๒. งบด าเนินงาน เป้าหมายการเบิกจํายไตรมาสที่ ๔  รอ๎ยละ ๑๐๐  
    ต่ ากวําเป้าหมายร๎อยละ ๔.๐๖  
๓. งบลงทุน เป้าหมายการเบิกจํายไตรมาสที่ ๔ ร๎อยละ ๑๐๐ ต่ ากวําเป้าหมายร๎อยละ ๔๑.๙๐  
๔. งบเงินอุดหนุน เป้าหมายการเบิกจํายไตรมาสที่ ๔ ร๎อยละ ๑๐๐  
    ต่ ากวําเป้าหมายร๎อยละ ๐.๐๕  
๕. งบรายจํายอื่น  เป้าหมายการเบิกจํายไตรมาสที่ ๔ ร๎อยละ ๑๐๐                                    
    ต่ ากวําเป้าหมายร๎อยละ ๖.๗๓ 



๔๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๑๙. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและนอกแผนปฏิบัติการของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๔ ได๎ด าเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและมีผลการ
ด าเนินงานจ าแนกเป็นรายนโยบายและรายโครงการ ดังน้ี 

นโยบายท่ี ๑ 
      ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ได๎
ด าเนินงานโครงการตําง ๆ ตามนโยบายที่ ๑ โดยจัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนที่หลากหลาย  ดังน้ี 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

- ไม่มี – 
โครงการนอกแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน  ๔  โครงการ ดังน้ี 
๑. โครงการการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ๎า” ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๒. โครงการพัฒนา สํงเสริมระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
    ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ อยํางรอบด๎าน 
๓. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
๔. โครงการอบรมลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด 
 โครงการนอกแผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๑.โครงการการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
ได้ด าเนินการดังน้ี 
 ๑. แจ้งโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและจัดกิจกรรม 
 ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรม 



๔๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 ๓. ด าเนินการจัดกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ปะจ าปี 2562 
ณ หอประชุมโรงเรียนท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ผลการด าเนินงาน 
จัดกิจกรรมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ๎า” ประจ าปี ๒๕๖๒ ลูกเสือ 

เนตรนารี และผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ  จ านวน ๕๐๐ คน เข๎ารํวมพิธีถวายราชสดุดี      
มีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยํูหัว 
รัชกาลที่ ๖ และเป็นกิจกรรมที่ชํวยเสริมสร๎างพัฒนาเยาวชนให๎เป็นพลเมืองดี ชํวย
เสริมสร๎างคํานิยมของคนไทย ๑๒ ประการ ลูกเสือ เนตรนารีมีระเบียบ วินัย รู๎จัก
ชํวยเหลือตนเองและผู๎อื่น 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
๒.  โวรงการพัฒนา ส่งเสริมรคบบดูลลช่วยเหลือนักเรียนส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปรคถมศึกษานวรศรีธรรมราช เขต ๔ อย่างรอบด้าน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 ได้ด าเนินการดังน้ี 
  1. จัดเตรียมเอกสารเพ่ือประกอบใช้ในการด าเนินงานในกิจกรรม 

2. จัดท าแผนการลงพ้ืนที่ กิจกรรมที่ 1 นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ดูแลและ
สร้างขวัญก าลังใจ ผู้บริหารและครูในสังกัด/เย่ียมบ้านนักเรียน/มอบทุนการศึกษา 



๕๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

3. ประสานงานและแจ้งโรงเรียนในสังกัดให้ทราบ ลงพ้ืนที่ นิเทศ ติดตาม 
ช่วยเหลือ ดูแลและสร้างขวัญก าลังใจ ผู้บริหารและครูในสังกัด ตามมาตรการการเฝ้า
ระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กนักเรียน เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

4.จัดท าแบบส ารวจ เพ่ือคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติรับทุนการช่วยเหลือ 
ตามมาตรการช่วยเหลือนักเรียน จากครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา โควิด – 19 

๕.จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการลงพ้ืนที่ เพ่ือท าความเข้าใจ     
ในแนวทางการท ากิจกรรม 

๖. ลงพ้ืนที่ จัดกิจกรรมที่ 1 นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ดูแลและสร้างขวัญ
ก าลังใจ ผู้บริหารและครูในสังกัด/เย่ียมบ้านนักเรียน/มอบทุนการศึกษา 

๗. ลงพ้ืนที่ จัดกิจกรรมที่ 2  
            ๘. รวบรวมข้อมูล จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการกิจกรรม 

 ผลการด าเนนิงาน 
1.  กิจกรรมเสริม การสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เป็นการเข้าร่วมโครงการของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดข้ึนที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ 
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นการ
สร้างเครือข่ายในเรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๒.  กิจกรรม นิเทศติดตามชํวยเหลือ ดูแลและสร๎างขวัญก าลังใจ ผู๎บริหาร
และครูในสังกัด/เย่ียมบ๎านนักเรียนและมอบทุนการศึกษา  
     ๒.๑ คณะท างานได๎ลงพ้ืนที่ นิเทศ ติดตาม ชํวยเหลือ ดูแลและสร๎างขวัญ 
ก าลังใจ ผู๎บริหารและครู โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดจ านวน ๒๙  แหํง เน่ืองจาก
โรงเรียนวัดนากัน อ าเภอพรหมคีรี ได๎เข๎าแผนการปิดชั้นเรียน ระดับชั้น ม.๑ – ๓    
จึงท าให๎กลุํมเป้าหมายการลงพ้ืนที่ได๎เพียง ๒๙ แหํง 

 ๒. ๒ นักเรียนที่ได๎รับผลกระทบจากสภาพปัญหาการแพรํระบาดของไวรัส
โคโรนา (โควิด-๑๙)  ที่สํงผลตํอการด ารงชีวิตได๎รับชํวยเหลือเป็นทุนการศึกษาจ านวน ๓๙ ทุน 
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  ๒.๓ คณะท างานได๎ลงพ้ืนที่ เย่ียมบ๎านนักเรียนที่ได๎รับผลกระทบจากสภาพ
ปัญหาการแพรํระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ที่สํงผลตํอการด ารงชีวิต      
จ านวน ๑๐ ราย ดังน้ี 
    ๑) โรงเรียนบ๎านคลองวัง 
    ๒) โรงเรียนบ๎านเขาหัวช๎าง 
    ๓) โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 
    ๔) โรงเรียนวัดกลาง 
    ๕) โรงเรียนวัดดอนใคร  
    ๖) โรงเรียนวัดหญ๎าปล๎อง 
    ๗) โรงเรียนบ๎านทุํงเกราะ 
   ๘) โรงเรียนวัดเทวดาราม 
   ๙) โรงเรียนวัดพรหมโลก 
    ๑๐) โรงเรียนบ๎านปากลง 

๒.๔ สถานศึกษามีการด าเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน และมีการ
เย่ียมบ๎านนักเรียน พร๎อมคัดกรองสุขภาวะจิตนักเรียน ในเรื่องของความเครียดเพ่ือ
เตรียมความพร๎อมในชํวงของการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ นักเรียนที่ไ ด๎รับ
ผลกระทบจากการแพรํระบาดได๎รับการชํวยเหลือ ดูแล ตามกระบวนการระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน 

๓. กิจกรรม ดูแล/ชํวยเหลือ/เพ่ิมพูนทักษะชีวิตสูํนักเรียน ด๎วยครูนักจิตฯ 
เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน 

  ๓.๑ ได๎ลงพ้ืนที่ตามแผนการปฏิบั ติงาน  เพ่ือสํง เสริมให๎ โรง เรียน 
ผู๎ปกครอง ชุมชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน มีสํวนรํวมในการสํงเสริม
พัฒนาป้องกันและแก๎ไขปัญหาเพ่ือนักเรียนได๎พัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค๑      มีทักษะชีวิตที่ดี และปลอดภัย โดยด าเนินการจัดกิจกรรม ในพ้ืนที่  
เป็นกลุํมนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ จ านวน ๔ โรงเรียน คือ  



๕๒ 
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๑) โรงเรียนวัดเทวดาราม 
๒) โรงเรียนบ๎านบางฉาง 
๓) โรงเรียนวัดดอนใคร 
๔) โรงเรียนวัดพรหมโลก 

โดยกิจกรรมเน๎นในเรื่องของการสร๎างทักษะชีวิตให๎นักเรียน รู๎จักตนเอง    
การเห็นคุณคําในตนเองและผู๎อื่น ความส าคัญของการเรียน การวางแผนในชีวิตและ
อาชีพ  โดยมีการพูดคุยและท ากิจกรรมเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีการเรียนรู๎ แบบ Active Learning    
ทีเ่น๎นให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมและมีปฏิสัมพันธ๑กับกิจกรรมการเรียนรู๎ผํานการปฏิบัติที่หลากหลาย
รูปแบบ เชํน การวิเคราะห๑ การสังเคราะห๑ การระดมสมอง จากกิจกรรมตัดอยํางไร   
ให๎รอด และสะพานสูํความส าเร็จ เน๎นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือให๎ผู๎เรียน            
เห็นความส าคัญของเรื่องดังกลําว 

๓. โวรงการโรงเรียนวุณธรรม สพฐ. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  

ได้ด าเนินการดังน้ี 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ. โดยการให้โรงเรียนประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับ 1 ดาว และคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว  
เพ่ือพัฒนาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ระดับ  2 ดาว 

๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน/ครอบครัวที่สามด้วยความ
กตัญญู (แผนที่คนดี/แผนที่เด็กดี) 

3.  พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ต้นแบบโดยให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เปิดบ้านคุณธรรม” ประจ าปี 2563 ณ โรงแรมไดม่อนพลาซ่า  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่ 28 กันยายน  2563 

๔. นิเทศ ก ากับติดตามการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยคณะกรรมการ 
จัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 7 – 28  กันยายน 
2563 

๕. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 
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ผลการด าเนินงาน 
          ๑. โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ .และ
ประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว 
  ๒. บุคลากรในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ต้นแบบและโรงเรียนแกนน าระดับ
เครือข่ายได้เข้ารับการพัฒนาโดยเข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
             ๓. นักเรียนในโรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกคน  

 ๔. โรงเรียนร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   
ในระดับ 1 ดาว 
             ๕. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4     
มีโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

           
  
 
 
 
 

 

 
 



๕๔ 
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๔.  โวรงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได๎ด าเนินการดังน้ี 

๑. แจ๎งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดด าเนินการจัดอบรมตาม
หลักสูตรลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด 

๒. โรงเรียนด าเนินการอบรมลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด ระหวํางวันที่  
๑๕ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน ๓๐ โรง 
ด าเนินการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาแตํละแหํง 

๓. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงาน 

      ๑. ลูกเสือ เนตรนารี เข้ารับการอบรม จ านวน ๓๐ โรง จ านวนลูกเสือ   
เนตรนารี จ านวน 929 คน 
            ๒. ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด มีทักษะในการ
ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด มีความตระหนักเกี่ยวกับค่านิยมหลัก ๑๒ 
ประการ สามารถสร้างทีมลูกเสือแกนน าในการด าเนินการจัดกิจกรรมป้องกันแก้ไข  
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
             ๓. ลูกเสือ เนตรนารี จัดกิจกรรมต้านภัยยาเสพติดบูรณาการร่วมกับเฝ้า
ระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) 
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                              นโยบายท่ี ๒ 

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได๎ด าเนินงานโครงการตําง ๆ ตามนโยบายที่ ๒ โดยจัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังน้ี 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน  ๑  โครงการดังน้ี 
-. โครงการจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคใต๎ ครั้งที่ ๖๙         
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โครงการนอกแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน  ๕  โครงการดังน้ี 
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎สูํสากล “กิจกรรมการแขํงขันทางวิชาการ    
    ระดับนานาชาติ” 
๒. โครงการการประเมินคุณภาพผู๎เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๓. โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)                  
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๔. โครงการการทดสอบด๎วยข๎อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู๎เรียน                    
    ปีการศึกษา 256๒  
๕. กิจกรรมการสํงเสริมการอํานตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า  
    กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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โครงการตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- โครงการจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคใต้  
    ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  
ได๎ด าเนินการดังน้ี 

๑. แต่งต้ังคณะกรรมการ เตรียมความพร้อมในการจัดบูธ จัดนิทรรศการ 
๒. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน วางรูปแบบการจัดนิทรรศการ   

และขอความร่วมมือให้โรงเรียนบ้านโรงเหล็กและคณะ ด าเนินการจัดสร้างบูธ 
๓. ประสานโรงเรียนเป็นตัวแทนในการด าเนินการจัดนิทรรศการ ระหว่าง 

วันที่ 6-8 มกราคม 2563  ดังน้ี 
            1) โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ  จัดนิทรรศการ เศรษฐกิจพอเพียง 

2) โรงเรียนวัดพรหมโลก   จัดนิทรรศการ ผลงานกิจกรรมนักเรียน ครู 
๓) โรงเรียนวัดคีรีวง         จัดนิทรรศการ กิจกรรมการเรียนรู้ DLTV 

            4) โรงเรียนวัดพระเลียบ    จัดนิทรรศการ เครื่องจักสาน 
            ๕) โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม จัดนิทรรศการ เกี่ยวกับมโนราห์ 
            6) โรงเรียนวัดเทวดาราม   จัดนิทรรศการเสริมสร้างทักษะมีชีวิต 
            7) โรงเรียนชุมชนวัดบางคู  จัดนิทรรศการเสริมสร้างทักษะมีชีวิต 

ผลการด าเนินงาน 
 1) บ้านทุ่งเกราะ คณะครูและนักเรียนจัดนิทรรศการ กิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง  

2) วัดพรหมโลก  จัดนิทรรศการ ผลงานกิจกรรมนักเรียน ครู 
 ๓) วัดคีรีวง  จัดนิทรรศการ กิจกรรมการเรียนรู้ DLTV 
 4) วัดพระเลียบ จัดนิทรรศการ เครื่องจักสาน 
 ๕) ชุมชนวัดปัณณาราม จัดนิทรรศการ เกี่ยวกับมโนราห์ 
            6) วัดเทวดาราม จัดนิทรรศการเสริมสร้างทักษะมีชีวิต 
           7) ชุมชนวัดบางคู จัดนิทรรศการเสริมสร้างทักษะมีชีวิต  
           ๘) ผู้เข้าชมนิทรรศการมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 80 
 



๕๘ 
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โวรงการนอกลผนปฏบิตัิการปรคห าปีงบปรคมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. โวรงการการพัฒนาวุณภาพการเรียนรู้สู่สากล “ กิหกรรมการลข่งขันทางวิชาการ  
    รคดับนานาชาติ” ปรคห าปี 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  
ได๎ด าเนินการดังน้ี 

๑. แจ๎งประชาสัมพันธ๑ให๎โรงเรียน นักเรียนสมัครเข๎าแขํงขันทางระบบ 
ออนไลน๑ www.obecimso.net 

๒. ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่สมัครสอบ ทางระบบออนไลน๑  
www.obecimso.net และทางระบบ E-office 
 ๓. จัดห๎องสอบ และก าหนดสถานที่สอบ ทางระบบออนไลน๑ 
www.obecimso.net 
 ๔. ก าหนดสอบวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ ใช๎สนามสอบ โรงเรียนวัดประทุมทาย
การาม จ านวน  ๗  ห๎อง ร.ร.ทําศาลา จ านวน ๘ ห๎อง นักเรียนสมัครสอบ จ านวน  ๔๗๘  คน 

http://www.obecimso.net/
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๕. ประกาศผลการสอบทางระบบ ออนไลน๑ www.obecimso.net และ 
ทางระบบ E-office 

๖. แจ๎งโรงเรียนให๎สมัครสอบรอบสอง ระดับประเทศตํอไป 
ผลการด าเนินงาน 

           นักเรียนได๎รับรางวัล 
           คณิตศาสตร์   
           เหรียญทอง จ านวน  ๖ ราย 
           เหรียญเงิน  จ านวน ๑๐ ราย  
           เหรียญทองแดง จ านวน ๑๑ ราย 
          วทิยาศาสตร ์
           เหรียญทอง จ านวน ๒๖ ราย 
           เหรียญเงิน  จ านวน ๖๕ ราย 
           เหรียญทองแดง  จ านวน ๕๗ ราย 
           นักเรียนที่ผํานเกณฑ๑ สามารถเข๎าแขํงขันระดับประเทศ  
           คณิตศาสตร๑ จ านวน ๑๖ ราย  
           วิทยาศาสตร๑  จ านวน  ๙๑  ราย 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

http://www.obecimso.net/
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๒. โวรงการการปรคเมินวุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นปรคถมศึกษาปีที่ ๓  
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  
ได๎ด าเนินการดังน้ี 
   ๑. ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียน   
   ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการการด าเนินการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๓. นิเทศ ติดตามการยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
   ๔. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน   
   ๕. รับข้อสอบและกระดาษค าตอบ จาก สพฐ. 
   ๖. ติดตามการเตรียมความพร้อมของสนามสอบ 
   ๗. ส่งเครื่องมือให้สนามสอบ 
   ๘. ด าเนินการสอบชั้น ป. ๓ และเย่ียมสนามสอบ 
   ๙. ตรวจกระดาษค าตอบอัตนัยและบันทึกคะแนนชั้น ป.๓ 
   10. ตรวจสอบรวบรวมกระดาษค าตอบชั้น ป. 3 
   11. ส่งกระดาษค าตอบให้ สพฐ. 
   12 รายงานผลสอบให้โรงเรียน 
   13. เชิดชูเกียรติ นักเรียน ครู ผู้บริหารที่ได้คะแนนเต็ม 100  และ   
        ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย 
   14. จัดท ารายงานผลการทดสอบ 
   15. ร่วมก าหนดวางแผนน าผลไปใช้ 
 ผลการด าเนินงาน 
 ๑.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข๎อมูลผลการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล 
รายโรงเรียนและสามารถน ามาใช๎ในการวางแผนพัฒนาการศึกษา 
 ๒.โรงเรียนทุกโรงมีข๎อมูลการประเมินคุณภาพผู๎เรียน ( NT ) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และใช๎ในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๓. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และ
ความสามารถด้านภาษาไทยอย่างเต็มศักยภาพ   



๖๑ 
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๓.  โวรงการการทดสอบทางการศึกษารคดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)      
     ชั้นปรคถมศกึษาปีที่ ๖ ลลคชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศกึษา ๒๕๖๒  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  
ได๎ด าเนินการดังน้ี 

1. การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน(O-NET)  ชั้น ป.6 และชั้น ม.3  
1)  แต่งต้ังคณะกรรมการการด าเนินการระดับเขตพ้ืนที่ 

      2)  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบ 
3) จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานชุดต่าง ๆ เช่น กรรมการตรวจเย่ียม

สนามสอบ  กรรมการรับ-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. การมอบโล่/เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียนที่มี
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 256๒     
สูงตามเป้าหมายที่ก าหนด 
      3. จัดท ารายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  

ผลการด าเนนิงาน 
1. สพป.นศ.4 ได้แต่งต้ังกรรมการด าเนินการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 และได้จัดประชุมชี้แจง
กรรมการทุกฝ่ายตามปฏิทินที่ก าหนด โดยกรรมการทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติหน้าที่  ที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2. สพป.นศ.4 ได้ด าเนินการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.6 ในวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2563  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน 
 ทุกสังกัด ได้รับการทดสอบทางการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  



๖๒ 
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   4. สพป.นศ.4 สรุป และวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

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

             6. โรงเรียนทุกโรงได้จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ 
 
 

 
๔. โวรงการการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี 
    ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  
ได๎ด าเนินการดังน้ี 

       1. ประชุมชี้แจงการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน     
ปีการศึกษา 2562 จัดประชุมชี้แจงครูวิชาการทุกโรงเรียนเกี่ยวกับการสอบโดยใช้
ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562  
               2. จัดพิมพ์ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
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             1) สพฐ.จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการสอบปลายปีของผู้เรียน 
จ านวน 281,620  บาท   
             2) ส ารวจข้อมูลจากโรงเรียนเก่ียวกับจ านวนนักเรียนชั้น ป.2, ป.4, 
 ป.5, ม.1 และ ม.2  
             3) จัดพิมพ์ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน  4 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2,   
ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2 
        3. การสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน           
ปีการศึกษา 2562 โดย สพป.นศ.๔ ก าหนดตารางสอบพร้อมกันทุกโรงเรียน        
ทุกสังกัด  -ระดับประถมศึกษาปีที่ ๒ , ๔ , ๕ สอบในวันที่ ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ,๒  สอบในวันที่ ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓  
            4. การประชุมเชิงปฏิบัติการน าผลการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการ
สอบปลายปีไปใช้วางแผนการจัดการศึกษา 
             -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการวัดและ
ประเมินในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่  8 - 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กลุ่มเป้าหมาย 
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน โรงเรียนละ 4 คน จ านวน 8 โรงเรียน     
รวม 32 คน  ได้แก่ โรงเรียนวัดเขา (วันครู  2501) โรงเรียนวัดสุชน โรงเรียน     
บ้านทุ่งครั้ง โรงเรียนวัดน้ าตก โรงเรียนวัดยางงาม โรงเรียนวัดยางทอง โรงเรียน    
บ้านคลองแคว และโรงเรียนวัดคงคา  

ผลการด าเนนิงาน 
1. สพป.นศ.4 ได้จัดประชุมชี้แจงครูวิชาการทุกโรงเรียนเกี่ยวกับการสอบ

โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี  ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562  
   2. สพป.นศ.4 ได้จัดพิมพ์ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน   
ปีการศึกษา 2562 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 2562 พร้อมกันทุกโรงเรียน ทุกสังกัด   
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  4. โรงเรียนทุกโรงเรียนรายงานผลการสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง
มายัง สพป.นศ.4 
    5. สพป.นศ.4 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้าน
การประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
 ๖.โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริง 
โรงเรียนสามารถออกแบบการประเมินตามสภาพจริงได้ 
 

         
 
๕. กิหกรรมส่งเสริมรักการอ่านตามรอยพรคหรยิวัตรสมเด็หพรคกนษิฐาธิราชเห้า   
    กรมสมเด็หพรคเทพรตันราชสดุา ฯ  สยามบรมราชกุมารี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  
ได๎ด าเนินการดังน้ี   
           กิจกรรมที่ 1 จัดสรรงบประมาณซื้อหนังสือ โดยจัดซื้อหนังสือให้กับโรงเรียน   
จ านวน ๕  โรงเรียน โรงเรียนละ  12,000 บาท  
           กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ส าหรับผู้ บริหาร ครูผู้รับผิดชอบห้องสมุด     



๖๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

โรงเรียนละ 1 คน นักเรียนจ านวน 5 คน  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ       
ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
นิเทศติดตามการด าเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยให้โรงเรียน
รายงานผลการด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ 
โรงเรียนละ 1 เล่ม ไม่เกิน 30 หน้า  

ผลการด าเนนิงาน  
             1. โรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียน ได้รับจัดสรรหนังสือพระราชนิพนธ์ 
  2. ครูผู้รับผิดชอบห้องสมุดหรือครูบรรณารักษ์ จ านวน 5 คน นักเรียน 
จ านวน 5  โรงเรียน ๆ ละ 5  คน ศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่ายของโรงเรียนที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ จ านวน  5 คน  เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราช
นิพนธ์ 100 %  

  3. โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรหนังสือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์     
ที่หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  การค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 



๖๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

นโยบายท่ี ๓ 
      ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔          
ได๎ด าเนินงานโครงการตําง ๆ ตามนโยบายที่ ๓ โดยจัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังน้ี 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน  ๓  โครงการ ดังน้ี 

๑. โครงการการจัดงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2563 
๒. โครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2563  
๓. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

โครงการนอกแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน  ๔  โครงการ ดังน้ี 
๑. โครงการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยตามโครงการบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 ปีงบประมาณ 2563 
๓. โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศกึษา ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ประจ าปี 256๓  
๔. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  
โวรงการตามลผนปฏิบัติการปรคห าปีงบปรคมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

1. โวรงการการหัดงานวันวรู ปรคห าปี พ.ศ. 256๓ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 
        1. ประสานหน่วยงานจัดงานแต่ละอ าเภอ 
  2. ด าเนินการจัดงานวันครูในแต่ละอ าเภอ 
  2.1 อ าเภอขนอม 
  สถานที่จัดงาน โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 
  2.2 อ าเภอสิชล 



๖๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

  สถานที่จัดงาน โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 
             2.3 อ าเภอท่าศาลา 

สถานที่จัดงาน โรงเรียนท่าศาลา 
              2.4 อ าเภอพรหมคีร ี
    สถานที่จัดงาน โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 
    5) อ าเภอนบพิต า 

 สถานที่จัดงาน โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 
     รูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
  1. พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 
  2. พิธีท าบุญตักบาตร 
  3. พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
  4. พิธีคารวะครูอาวุโส 
  5. พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  

6. กิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือกิจกรรมจิตอาสา 
  7. ก าหนดค าขวัญวันครู ให้เป็นค าขวัญประจ าสถานศึกษา   
ตลอดปี 2563 เป็น “หน่ึงค าขวัญ หน่ึงสถานศึกษา” (One slogan One school : OSOS) 

8. จัดกิจกรรมครูเย่ียมบ้านเด็กการเย่ียมเยือนครูในสัปดาห์วันครู 
9. จัดกิจกรรมรื่นเริง สันทนาการ นันทนาการ และการแข่งขันกีฬา 

  10. กิจกรรมอื่นๆ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน มอบของ        
ที่ระลึกผู้น าศาสนาอิสลาม มอบอนุโมทนาบัตรแด่ผู้มอบทุนการศึกษาและผู้มี
อุปการะคุณแก่โรงเรียน  

ผลการด าเนนิงาน 
  1. ผู้เข้าร่วมงานวันครู ประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาจากสั งกั ดต่าง  ๆ  เช่น  ส า นักงานเขตพ้ืนที่ การศึ กษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานส่งเสริมการศึกษา     



๖๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครูอาวุโส  ข้าราชการบ านาญ นักเรียน และ
ประชาชนทั่วไป ประมาณ 2,000 คน 
  ๒. ผู๎เข๎ารํวมงานวันครูทุกคน  ที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความรัก  
ความสามัคคี และเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพครูและองค๑กร 

  3. ผู้เข้าร่วมงานวันครูทุกคนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือร าลึกถึง
พระคุณครูกิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ และกิจกรรม ส า ธ า ร ณ ป ร ะ โ ย ช น์      
จิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชน 
  4. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับ
การจั ดการศึ กษาในทุกห น่วยงานที่ เ ข้ าร่ วมงานวันครู  ประจ าปี  2563               
เห็นความส าคัญ ตระหนักในวิชาชีพครูและระลึกถึงพระคุณครู 
  5. ผู้เข้าร่วมงานวันครูทุกคน ที่เ ข้าร่วมกิจกรรมมีความรัก         
ความสามัคคีและเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู และองค์กร 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 



๖๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

2. โวรงการพฒันาการนเิทศการศกึษา ปรคห าปีงบปรคมาณ 2563               
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 

 โครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท และสพป.นครศรีธรรมราช  เขต ๔ 
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าจัดท าแผนนิเทศ เครื่องมือและค่าใช้จ่ายในการนิเทศ
โรงเรียนตามประเด็นที่ สพฐ./สพป.ก าหนด ในการด าเนินการนิเทศบูรณาการโดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐานได้จัดท าแผนนิเทศโดยใช้กระบวนการPDCA ในการจัดท าแผนโดยมี
ศึกษานิเทศก์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล หานวัตกรรมมาใช้และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการจัดท าเครื่องมือ ปีน้ีมีการใช้เครื่องมือนิเทศออนไลน์ 
คลาสรูม เอกสาร เป็นเครื่องมือนิเทศที่หลากหลายเมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ณ ท่าหารีสอร์ท อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จะท าการนิเทศ    
๒ ระยะ ระยะที่ ๑ วันที่ ๒๒-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระยะที่ ๒ วันที่ ๒๐-๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ นอกจากน้ันได้ท าแผนนิเทศรายบุคคลที่จะไปช่วยเหลือ แนะน า 
ติดตามในเครือข่าย/เรื่องที่ตนเองรับผิดชอบ ปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมีการแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด19 โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ ผอ.สพป.นศ.๔ และ      
รอง ผอ.สพป.นศ.๔ ได้ประชุมร่วมกันบูรณาการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการติดตามการจัดการเรียนทางไกล โดยบูรณาการเครื่องมือ และออกนิเทศ
โรงเรียนทุกโรงเรียน ได้แนะน า ช่วยเหลือ ให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการรับ
สถานการณ์ที่เกิดข้ึน และได้ด าเนินการนิเทศ ต้ังแต่ ๒๕ พฤษภาคม- ๘ มิถุนายน 
๒๕๖๓ และสรุปเขียนรายงานเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ผลการด าเนินงาน 
1. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 มีแผนการนิเทศการศึกษา เพ่ือใช้ในการ

พัฒนาการศึกษา                       
   2. โรงเรียน จ านวน 133 โรง ได้รับการนิเทศตามตัวชี้ วัด/นโยบาย         
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
ก าหนด       
            3. โรงเรียนมีคุณภาพตามตัวชี้วัด/นโยบายที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ก าหนด  



๗๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

              4. การนิเทศระยะที่ ๑ มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 โรงเรียน        
ไม่สามารถเปิดเรียนได้ จึงปรับเครื่องมือนิเทศให้สอดคล้องกับ สพฐ. นิเทศผ่าน  
ระบบออนไลน์ และศึกษานิเทศก์ทุกคนได้เย่ียมโรงเรียนทุกเครือข่าย 
 
 

 

3. โวรงการยกรคดับวุณภาพการศึกษา       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         

ได้ด าเนินการดังน้ี 
  1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการน าผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (NT , O-NET) ไปใช้ 
  1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  1.2 จัดท าเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการน าผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (NT,O-NET) ไปใช้ 
        1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (NT,O-NET) ไปใช้ ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2563 กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ ครูวิชาการโรงเรียนทุกโรงเรียน แบ่งเป็น 3 รุ่น ดังน้ี 
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 วันที่ 24  มิถุนายน 2563 ครูวิชาการเครือข่ายท่าศาลา 1  ท่าศาลา 2 
และนบพิต า 
 วันที่ 25  มิถุนายน 2563 ครูวิชาการเครือข่ายสิชล 1 สิชล 2 และขนอม 
 วันที่ 26  มิถุนายน 2563 ครูวิชาการเครือข่ายท่าศาลา 3 ท่าศาลา 2 
และพรหมคีรี 
 กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยให้ครูวิชาการทุกโรงเรียนได้น าผล 
การทดสอบ RT, NT, O-NET ของโรงเรียนมาวิเคราะห์ผลและจัดท าแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
             2. การนิเทศ ติดตามเน่ืองจากช่วงสถานการณ์โควิด-19 เลยก าหนดนิเทศ
ทางไกลผ่านทางกลุ่มไลน์วิชาการ และผ่านทาง google classroom  
             3. ตรวจสอบแผนการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนผ่าน
ทาง google classroom 
 ผลการด าเนนิงาน 
            1. โรงเรียนร้อยละ 100 จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียน 
            2. โรงเรียนเขียนกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
            3. โรงเรียนร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศผ่านกลุ่มไลน์วิชาการ และ 
google classroom 
            4. โรงเรียนทุกโรงเรียนได้วิเคราะห์ผลการทดสอบ RT, NT, O-NET และ
จัดท าแผนยกกระดับได้สอดคล้องกับสภาพและบริบทของสถานศึกษา 
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โวรงการนอกลผนปฏบิตัิการปรคห าปีงบปรคมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. โวรงการพฒันาววามสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชัน้ปรคถมศกึษาปีที่ 1  
    ปกีารศกึษา 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได้ด าเนินการดังน้ี 

1. โรงเรียนส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียนและน าเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธ์ิ
สอบต้ังแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน  2562  ถึงวันที่  28  ธันวาคม 2562 
        2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  4  แต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน 
เมือ่วันที่  20 – 22  มกราคม  2563 
      3. รับข้อสอบและกระดาษค าตอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เมื่อวันที ่ 11 กุมภาพันธ์  2563 
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 4. คณะกรรมการรับแบบทดสอบและเอกสารการสอบให้สนามสอบ     
เมื่อวันที ่ 12  กุมภาพันธ์  2563 
      5. สนามสอบด าเนินการจัดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  คณะกรรมการ
เย่ียมสนามสอบ เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2563 
      6. สนามสอบน าเข้าผลการทดสอบรายบุคคล  ระหว่างวันที่   12 
กุมภาพันธ์  2563 – 1  มีนาคม  2563 
      7. สถานศึกษาร่วมก าหนด วางแผนน าผลไปใช้ ระหว่างวันที่  20  มีนาคม   
2563  –  30  เมษายน  2563 
      9. ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียน ครู ที่ได้คะแนนเต็ม 100  ครู  และ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้คะแนนรวมเฉลี่ย ร้อยละ 80 ข้ึนไป  ครู  และผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึง ร้อยละ 80  และครู และ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  80  ข้ึนไป  ย้อนหลังติดต่อกัน           
3 ปีการศึกษา      
     10. ถอดประสบการณ์โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี ระหว่างวันที่  10 – 30  
สิงหาคม  2563 
     11. จัดท ารายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2563 

ผลการด าเนินงาน 
            1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2562  ทุกคน ในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 133  โรงเรียน และสังกัด
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 1 โรง ได้รับการประเมินคุณภาพ 

2. ยกย่องเชิดชูเกียรติโดยการมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรส าหรับ
นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 นักเรียน ครู  

3. ยกย่องเชิดชู เกียรติ โดยการมอบเกียร ติบัตรให้แก่ครู  ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ได้คะแนนเต็ม 100 ครู และผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้คะแนนรวมเฉลี่ย
ร้อยละ 80 ข้ึนไป  ครู  และผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ร้อยละ 75  
แต่ไม่ถึง ร้อยละ 80  และครู และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80  
ข้ึนไป ย้อนหลังติดต่อกัน  3  ปีการศึกษา      
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4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4   
และโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ และน าไปใช้เป็นฐานในการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
  
 

  
 

๒.โวรงการพฒันาการหัดการเรียนการสอนปฐมวัยตามโวรงการบ้าน           
   นักวิทยาศาสตร์นอ้ย ปรคเทศไทย สพป.นศ.4 ปงีบปรคมาณ 2563 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได๎ด าเนินการดังน้ี 
  1.ประชุมเชิงปฏิบั ติการอบรมทดแทนให้โรงเรียนในโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 ปีงบประมาณ 2563 
        2.ประชุมปฏิบัติการประเมินโครงงาน เพ่ือขอรับตราพระราชทานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 ปีการศึกษา 2562 

       3.สรุปและรายงานผลโครงการ 
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 ผลการด าเนินงาน  
             1. จ านวนครูผู้สอนน าทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้    
ในการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 85 
             2. จ านวนของสถานศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 85 
             3. จ านวนของสถานศึกษาด าเนินงานการจัดการศึกษากระบวนการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยได้ ร้อยละ 85 

๓. โวรงการปรคชุมเชิงปฏบิตัิการยกรคดับวณุภาพการศึกษา ส านกังานเขต
พื้นที่การศกึษาปรคถมศึกษานวรศรีธรรมราช เขต 4 ปรคห าป ี2563 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได๎ด าเนินการดังน้ี 
 1. ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดแนวทาง ข้ันตอน และรายละเอียดในการ
ด าเนินกิจกรรม 
 ๓. แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เช่น ด าเนินการ  
ประสานงาน การรับรายงานตัว การต้อนรับหรือปฏิคม การจัดกิจกรรม การเงิน 
การจราจร  
 ๔. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยากร  
สถานที่ อาหาร อุปกรณ์ และประชาสัมพันธ์โครงการผู้เก่ียวข้องหรือผู้สนใจทราบ 
 ๕. ด าเนินการและตรวจสอบการจัดโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้   
 ๖. ประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม 
 ๗. สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนนิงาน  
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ยกระดับ

คุณภาพการศึกษา พัฒนาความรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ในการบริหารการจั ด
การศึกษา  และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการศึกษา                
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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๔. โวรงการพฒันาการหัดการเรียนรู้ทั้งรคบบสูก่ารยกรคดบัผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียนลลคเตรียมผูเ้รียนให้สอดวล้องกบัศตวรรษที่ 21  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได๎ด าเนินการดังน้ี      

1. ประชุมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 8 โรง 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  ได้คัดเลือก
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 จ านวน 8 
โรงเรียน (บ้านเขาหัวช้าง วัดถ้ าเทียนถวาย วัดกลาง บ้านพังปริง วัดพระเลียบ       
วัดหญ้าปล้อง  วัดพรหมโลก  บ้านพิต า) โดยจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
ชี้แจงแนวด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่    
21 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้กระบวนการโครงงาน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้อง
เรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3Rs 8Cs 3Rs คือ Reading (อ่านออก), (W) 
Riting (เขียนได้), และ (A) Rithmetics (คิดเลขเป็น) 8Cs ได้แก่  
        Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) 
        Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
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        Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม 
ต่างกระบวนทัศน์) 
        Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ  
การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) 
        Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้าน      
การสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 
        Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 
        Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 
        Compassion (ความมีเมตตากรุณา มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม) 

2. โรงเรียนด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจัดกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการและชี้แจงแนวด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน เพ่ือวางแผนและก าหนดแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้กระบวนการโครงงาน เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 
ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือการเรียนรู้ 3Rs8Cs  ซึ่งโรงเรียนสามารถ
ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนได้ครอบคลุมทุกระดับชั้นและ  ถ่ายท าคลิปวีดี
ทัศน์การจัดการเรียนการสอน หรือการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน  

3. นิเทศติดตามและประเมินผล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  ด าเนินการ

นิเทศโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 8 โรง  ในวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563  และ โรงเรียน
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนครูผูส้อนทุกระดับชั้น 

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 1) โรงเรียนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินการจัดกิจกรรม
โครงงานของแต่ละชั้นที่โรงเรียน ๆ ละ 1 วัน 
             2) สพป.นศ. 4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ
สู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ 
โดยให้โรงเรียนน าผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ
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โครงงานของโรงเรียน ท้ัง 4 โรง มาจัดนิทรรศการ และน าเสนอเป็นรายโรง           
ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 4 
       5. สรุปและรายงานผล   ในเดือนตุลาคม 2563 
 ผลการด าเนินงาน 
        1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการประชุมชี้แจง  ร้อยละ 100 
        2. โรงเรียนพัฒนาสื่อนวัตกรรม ร้อยละ 100 
        3. โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผล ร้อยละ 100 
        4. โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ 100 
        5. สรุปรายงานผลโครงการครอบคลุมกิจกรรมการด าเนินการ 
 

   นโยบายท่ี ๔ 
ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   - ไม่มี – 
 
     นโยบายท่ี ๕ 
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔          
ได๎ด าเนินงานโครงการตําง ๆ ตามนโยบายที่ ๕ โดยจัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังน้ี 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

- ไมํมี – 
โครงการนอกแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๑  โครงการ ดังน้ี  
-โวรงการสิ่งลวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พรคราชา” สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
สพป.นวรศรีธรรมราช เขต ๔ 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔         
ได๎ด าเนินการดังน้ี      

ส านักเขตพื้นที่การศึกษา 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร 
2. การจัดการขยะ 
3. จัดกิจกรรมในวันส าคัญที่สอดคล้องกับ SDG (ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน) 
4. ก าหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 
5. การถอดหลักคิดพอเพียง 
6. มีรูปแบบโมเดล การขับเคลื่อนของโครงการ 
๗.จัดมุมแหล่งเรียนรู้ 
๘. การขยายเครือข่าย 
๙. การแบ่งปันเผยแพร่ 
๑๐. เย่ียมนิเทศ ติดตาม 
1๑. สรุปผลการด าเนินการประจ าปี 
โรงเรียนน าร่อง 
1. สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโครงการ 
2. จัดท าหน่วยการจัดการเรียนรู้ฯ คนละ 1 หน่วย 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหน่วยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการฯ 
4. จัดกิจกรรมเน้น 3 Goals (ให้โดดเด่น)  
5. การจัดการขยะ 
6. จัดกิจกรรมในวันส าคัญที่สอดคล้องกับ SDG (พิจารณาตามความพร้อม

และบริบทของโรงเรียน 
7. ก าหนดมาตรการหรือแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (รวมไปถึงเรื่องขยะด้วย) 
8. การถอดหลักคิดพอเพียง 
9. มีรูปแบบ โมเดล การขับเคลื่อนของโครงการ 

 10. จัดท าห้องแหล่งเรียนรู้ของโครงการ 
1๑. มีแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน (ตามบริบท) 
13. การขยายเครือข่าย 
14. การแบ่งปันเผยแพร่ 
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15. เย่ียมนิเทศ ติดตาม  
16. สรุปผลการด าเนินการประจ าปี 
โรงเรียนเวรือข่ายของโรงเรียนน าร่อง 
1. สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโครงการ 
2. จัดกิจกรรมเน้น 3 Goals (ให้โดดเด่น)  
3. การจัดการขยะ 
4. จัดกิจกรรมในวันส าคัญที่สอดคล้องกับ SDG (พิจารณาตามความพร้อม

และบริบทของโรงเรียน) 
5. ก าหนดมาตรการหรือแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (รวมไปถึงเรื่องขยะด้วย) 
6. การถอดหลักคิดพอเพียง 

 ๗.. มีแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน (ตามบริบท) 
๘. การแบ่งปันเผยแพร่ 
๙. เย่ียมนิเทศ ติดตาม  
1๐. สรุปผลการด าเนินการประจ าปี 
ผลการด าเนนิงาน 

 1. ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและประยุกต์ใช้ ศาสตร์พระราชาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบาย  

2. ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและน าสู่การประยุกต์ใช้เป้าหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืน )Sustainable Development Goals : SDGs) 

๓.  ครูทุกคนทั้ง ๕ โรงเรียน ใช้กระบวนการ ๗ ข้ันตอน ในการจัดกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
          ๔ .ครูทุกคนได้จัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา  ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบาย 
โดยใช้กิจกรรม Active Learning  เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs)  

๕. ครูทุกคนได้จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา“สืบสานศาสตร์พระราชา”สู่
การพัฒนาอย่างย่ังยืนตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development 
Goals :SDGs) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  ๔      
ที่เหมาะสมกับบริบทและจุดเน้นของโรงเรียนให้มีความโดดเด่น จ านวน ๓ Goals 



๘๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๖. ทั้ง ๕ โรงเรียนน าร่อง ได้สนับสนุน ส่งเสริม การจัดการเรียนรู้และการ
ด าเนินการเกี่ยวกับขยะ 
  7. ทั้ง ๕ โรงเรียนน าร่องฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
“สืบสานศาสตร์พระราชา”สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals :SDGs) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  ๔ 
  ๘. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
“สืบสานศาสตร์พระราชา” สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals :SDGs) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  ๔    
            9. ทั้ง ๕ โรงเรียนน ารํอง ได๎ด าเนินการตามกรอบที่ก าหนด 
 

นโยบายที่ ๖ 
ด้านการปรับสมดุลลลคพัฒนารคบบการบริหารหัดการศึกษา 

โวรงการตามลผนปฏิบัติการปรคห าปีงบปรคมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ห านวน ๗ โวรงการดังน้ี 
 1. โครงการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
    (พ.ศ.2563 – 2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 3. โครงการจัดนิทรรศการผลงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
     นครศรีธรรมราช เขต 4 
 4. โครงการสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
     การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4  
 5. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     สู่ทีมที่เข้มแข็ง 
 6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
     ประจ าปี 2563 
 7. โครงการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา 
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 โวรงการนอกลผนปฏิบัติการปรคห าปีงบปรคมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ห านวน ๑๐ โวรงการ ดังน้ี 
 ๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา        
     (โรงเรียนสุจริต) กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 ๒. โครงการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนด้วย    
    การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ 2563 
๓. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียว (DLTV) 
๔. โครงการนิเทศติดตามและประเมินการจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
    ในสังกัดด้านการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนในช่วงเวลาวิกฤติโรคระบาดไวรัสโคโรนา      
     ๒๐๑๙ ( covid – ๑๙ ) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
๕. โครงการประชุมรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ผู้อ านวยการกลุ่ม/  
      หน่วย/ศึกษานิเทศก์/ผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/  
      ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
      การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
๖. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
๗. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน   
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
๘. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา   
    (โรงเรียนสุจริต) 
๙. โครงการเพ่ิมศักยภาพองค์ความรู้ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
1๐.โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)  
     สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

โวรงการตามลผนปฏบิัตกิารปรคห าปีงบปรคมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
1. โวรงการตรวหสอบภายในปรคห าปงีบปรคมาณ พ.ศ.2563  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  
ได๎ด าเนินการดังน้ี      

1. ด าเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน จัดท าแผนการตรวจสอบ/
ด าเนินการตรวจสอบ/รายงานผล 

2. ด าเนินการตรวจสอบการใช้ค่าสาธารณูปโภคและหน้ีค้างช าระค่า
สาธารณูปโภค  ไตรมาสที่ 4/62 

3. ด าเนินการตรวจสอบใบส าคัญหลักฐานการจ่าย/จัดท าแผนการตรวจสอบ/
ด าเนินการตรวจสอบ/รายงานผล 

4. ด าเนินการตรวจสอบการใช้ค่าสาธารณูปโภคและหน้ีค้างช าระ              
ค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่  1/63 

5. ด าเนินการตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด  จ านวน  22 แห่ง             
และรายงานผลการตรวจสอบให้สถานศึกษาทราบด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

6. ด าเนินการตรวจสอบการใช้ค่าสาธารณูปโภคและหน้ีค้างช าระ             
ค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่ 2/62 

7. ตรวจสอบการรับเงินการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS  การควบคุมบัญชี 
เงินสด  เงินฝากธนาคาร  เงินฝากคลัง  บัญชีลูกหน้ีและรายงานการเงิน  สพป.นศ.4 
(โครงการ สพฐ.)  และรายงานผลการตรวจสอบต่อ สพฐ.   

8. ด าเนินการตรวจสอบการใช้ค่าสาธารณูปโภคและหน้ีค้างช าระ           
ค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่ 3/63 

9. ด าเนินการตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จ านวน  10  แห่ง        
และรายงานผลการตรวจสอบให้สถานศึกษาทราบด าเนินการตามข้อเสนอแนะ  

10. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน 
เกี่ยวกับ การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 1๑. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายงาน สพฐ. 



๘๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 1๒. จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  
เสนอ ผอ.สพป.น.ศ.4  พิจารณาอนุมัติ 

ผลการด าเนินงาน 
              1. หน่วยตรวจสอบได้ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายใน     
ให้หน่วยรับตรวจทราบจ านวน  33  แห่ง 
              2. หน่วยรับตรวจจ านวน 33  แห่ง ได้รับการตรวจสอบและได้รับทราบ
ผลการปฏิบัติงานของตนเองและได้รับข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
             3. ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับความรู้การตรวจสอบภายใน  
             4. หน่วยตรวจสอบปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรายงานผล
อย่างเป็นระบบ 
             5. หน่วยรับตรวจน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงาน และ
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
               6. ผู้ตรวจสอบภายในน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

2. โวรงการปรคชุมเชิงปฏิบัติการหัดท าลผนพัฒนาวุณภาพการศึกษา  
    (พ.ศ.2563 – 2565) ลลคลผนปฏิบัติการปรคห าปีงบปรคมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓          

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  
ได๎ด าเนินการดังน้ี    
    1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย  เป้าหมาย  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  มาตรการ

 และแนวทางการด าเนินการ เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานระดับเหนือ
 ข้ึนไป เช่น ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 จังหวัด และหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง  

      2. วิเคราะห์สถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา และส ารวจสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา และความต้องการของ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ประเด็นที่ควรพัฒนาเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(พ.ศ. 2563 - 2565 ) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      3. ศึกษาผลการด าเนินงานรอบปีที่ผ่านมาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ๔. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2563 

- 2565 ) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ๕ .จัดประชุม เชิ งปฏิบั ติการจั ดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
(พ.ศ. 2563 – 2565 ) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน  2562 ณ ห้องประชุม สพป.นศ. 4 (อาคาร 2 
ชั้น 2 ) เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่า นิยมองค์กร นโยบาย เป้าหมาย  
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ มาตรการและแนวทางการด าเนินการ และก าหนด
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้สนองต่อนโยบาย และเป้าประสงค์ แต่ละด้าน พร้อม
ก าหนดกลุ่มที่รับผิดชอบ / ผู้รับผิดชอบ 
      ๖.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการและจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้
ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2563  
      ๗. แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับการพิจารณาและได้รับการจัดสรร
งบประมาณ เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติ และจัดส่งโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว     
ถึงกลุ่มนโยบายและแผน เพ่ือจัดท ารูปเล่มต่อไป 



๘๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

      ๘. จัดพิมพ์ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565 ) และ 
(ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น  
      ๙. เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( พ.ศ. 2563 – 2565 ) 
และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือขอความเห็นชอบ
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
      1๐. จัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565 ) 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  
      1๑. ส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565 ) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องใน  
สพป.นศ. 4  หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      1๒. เผยแพร่แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565 ) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชนได้รับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4   
website : http://www.pnst4.go.th 

ผลการด าเนินงาน 
  1. มีผู้เข้าประชุมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(พ.ศ.2563 -2565)
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 70  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4       
ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2563 -2565) จ านวน 15 เล่ม และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 15 เล่มเพ่ือแจกจ่าย
ผู้เกี่ยวข้องในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานต้นสังกัด 

3. เผยแพร่แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565 ) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชนได้รับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4   
website : http://www.pnst4.go.th 
            4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (พ.ศ.2563-2565) สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ      

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


๘๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

พ.ศ. 2560 – 2579  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      
ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัด
นครศรีธรรมราช และบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                5. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ( พ.ศ. 2563 – 2565 ) 
                6.  โครงการด าเนินการตามนโยบาย จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

3. โวรงการหัดนิทรรศการผลงานส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาปรคถมศกึษา 
    นวรศรีธรรมราช เขต 4 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  
ได้ด าเนินการดังน้ี    
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และ
โรงเรียนในสังกัด ด าเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
เมื่อวันที่  14 – 18  ตุลาคม  2562  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และ
บุคคลทั่วไป ได้ชมนิทรรศการ มีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ  จ านวน  358  คน  
รายละเอียดการจัดนิทรรศการ ดังน้ี 
          1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4       
จัดนิทรรศการผลงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 4  และของโรงเรียนด้วย 
          2. โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าศาลา 1       
จัดนิทรรศการ เรื่อง ผลงานทางวิชาการของครู และนักเรียน 
          3. โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าศาลา 2               
จัดนิทรรศการ เรื่อง สาธิตการท ากิจกรรม ต่าง ๆ 
          4. โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าศาลา 3                 
จัดนิทรรศการ เรื่อง ศาสตร์พระราชา 
          5. โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิชล 1   
จัดนิทรรศการ เรื่อง สาธิตการท ากิจกรรม ต่าง ๆ 
          6. โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิชล 2 
 จัดนิทรรศการ เรื่อง ศาสตร์พระราชา 
          7. โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานบพิต า  
จัดนิทรรศการ เรื่อง ลูกเสือ 
          8. โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขนอม  
จัดนิทรรศการ เรื่อง ลูกเสือ 
          9. โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี  
จัดนิทรรศการ เรื่อง Best ต่าง ๆ 



๘๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 ผลการด าเนนิงาน 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4      

ได้เผยแพร่ผลงานการด าเนินงาน เป็นที่ยอมรับและได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดการศึกษา 
     2.โ รง เรียนในสั งกัดส า นั กงานเขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ได้เผยแพร่ผลงาน การด าเนินงานเป็นที่ยอมรับและได้รับ
การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
     3. บุคลากรในสังกัดมีความรักสามัคคีในการด าเนินงานจัดนิทรรศการ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

4. โวรงการสรรหาพนกังานราชการลลคลกูห้างชั่ววราว สังกดัส านกังานเขต 
   พืน้ที่การศกึษาปรคถมศึกษานวรศรธีรรมราช เขต ๔ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  
ได้ด าเนินการดังน้ี    

๑. ด าเนินการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งพนักงานขับ
รถยนต์ จ านวน ๑ อัตรา และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จ านวน ๑ อัตรา เมื่อวันที่ 
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 ๒. ด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย จ านวน ๑ อัตรา เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ 
                ๓. ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ต าแหน่ง
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
     ๔. ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน    
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓  

ผลการด าเนนิงาน 
 1. สพป.นศ.๔ ได้ด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกต าแหน่งที่ว่าง และต าแหน่งอื่น ๆ ตามความต้องการ
ของสถานศึกษา เมื่อมีต าแหน่งว่าง ฯ หรือต าแหน่งที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน
ทุกอัตรา 
 ๒. สพป.นศ.๔ ได้ด าเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และ
คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สพฐ.ก าหนด ทุกต าแหน่งทุก
อัตราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการอย่างสูงสุด 

5. โวรงการเสริมสร้างสมรรถนคผูบ้ริหารลลคบวุลากรส านกังานเขตพืน้ที  
    การศึกษาสู่ทีมที่เข้มลข็ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  
ได้ด าเนินการดังน้ี    
 1. เสนอกิจกรรม 
 2. แต่งต้ังคณะท างาน 



๙๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 3. ประชุมคณะท างาน 
 4. ก าหนดปฏิทินในการด าเนินกิจกรรม 
 5. จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
 6. ด าเนินการประชุม 
 ๗.สรุป/รายงานผล 
 ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 161 คน ได้รับทราบกรอบทิศทางนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 2. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ภายในหน่วยงานและสามารถน าประสบการณ์มาร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
        3. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถน าความรู้ประสบการณ์และแนวทาง
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๔.การประชุม รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาร
สถานศึกษา ก าหนดไว้ 3 ครั้ง ได้ประชุม 1 ครั้ง เน่ืองจากการระบาดของเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 
 

      



๙๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

6. โวรงการปรคชุมเชิงปฏบิตัิการรคบบขอ้มูลสารสนเทศเพือ่การ 
    บริหารหัดการ ปรคห าปี 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  
ได้ด าเนินการดังน้ี   
 ด าเนินการจัดประชุมครู ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ใน
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  จ านวน ๒ รุ่น ดังน้ี  รุ่นที่ ๑ ประกอบด้วย 
เครือข่ายสิชล ๑,๒  เครือข่าย ขนอม เครือข่ายนบพิต า รุ่นที่ ๒ ประกอบด้วย 
เครือข่ายท่าศาลา ๑,๒,๓ กลุ่มเครือข่ายพรหมคีรี เกี่ยวกับแนวทางการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การจัดท าข๎อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ การก าหนด
รหัสประจ าตัวผู๎เรียนเพ่ือเข๎ารับบริการการศึกษา ส าหรับ ผู๎ไมํมีหลักฐานทางทะเบียน
ราษฎร (G Code) ข๎อมูลอาคาร ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง (B OBEC) และ ระบบ
สารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา (EMIS) ท าให้ครู ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ได้อย่างถูกต้อง และ
ทันตามก าหนดเวลา    
 ผลการด าเนินงาน 
 1. ครูหรือผู้รับผิดชอบในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา จ านวน 
133 คน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลสารสนเทศผ่าน
ระบบสารสนเทศออนไลน์ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                 
 2. สถานศึกษาทุกโรง สามารถจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
และทันเวลา  
 ๓.สถานศึกษาทุกโรง สามารถน าข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ในการวางแผน  
และพัฒนาการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

 
 



๙๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๗. โวรงการการปรคเมินปรคสิทธิภาพลลคปรคสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  
ได้ด าเนินการดังน้ี   
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษารอบครึ่งปีแรก  (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  ประกอบด้วย  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่รับผิดชอบประจ ากลุ่ม
เครือข่าย  ประธานเครือข่าย  และศึกษานิเทศก์ ท่ีรับผิดชอบประจ ากลุ่มเครือข่าย 
  2. ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บข้อมูล ผลการ
ปฏิบัติงานตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข๎อง ก าหนดวัน เวลา ในการออกจัดเก็บข๎อมูลและ
แจ้งผู้รับการจัดเก็บข้อมูลทราบ  รอบครึ่งปีแรก จัดประชุมในวันที่ 18 กุมภาพันธ์  
2563  ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 4  (อาคาร 1 ชั้น 4) และรอบครึ่งปีหลัง จัดประชุมในวันที่ 4 สิงหาคม 2563  
ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  (อาคาร 1 ชั้น 4)   
    3. คณะกรรมการออกจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา โรงเรียนในเครือข่าย  ตามค าสั่งที่ได้รับแต่งต้ัง รอบครึ่งปีแรก ในระหว่าง
วันที่  2 – 29 มีนาคม 2563  และออกจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา รอบครึ่งปีหลัง ระหว่างวันที่ 7 – 29 กันยายน 2563   
      4. คณะกรรมการออกจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการ
จัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบั ติงานให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  ทราบดังน้ี 
 ครั้งที่ 1  รายงานภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563  และครั้งที่ 2  รายงาน
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)  และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) 
 ผลการด าเนินงาน 
 ๑.ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของหน่วยงาน และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ๒.ผู๎บริหารสถานศึกษา บริหารงาน  4 งาน ได๎อยํางมีคุณภาพ 



๙๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

โวรงการนอกลผนปฏบิตัิการปรคห าปีงบปรคมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
๑. โวรงการเสริมสร้างวุณธรรม หริยธรรมลลคธรรมาภิบาลในสถานศกึษา    
   (โรงเรียนสุหรติ) กิหกรรมส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาสุหริต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  
ได้ด าเนินการดังน้ี 
   โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในเขตพ้ืนที่
การศึกษา (เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) ปี 2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับ A       
ร้อยละ 86.62 สูงกว่าเป้าหมายของ สพฐ. และได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.  
 ปี 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช   เขต 4   
ได้จัดท าแผนป้องกันการทุจริต 2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และได้
ประกาศเจตจ านงสุจริตลงนามโดย ผอ.สพป.นศ.4 นายยงค์ศักด์ิ  เชาวน์วุฒิกุล เพ่ือ
เปิดเผยต่อสาธารณะชนผ่านเว็ปไซด์ของเขตพ้ืนที่ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และ
ได้จัดประชุมบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน ได้วิเคราะห์ผลการ
ประเมิน ITA Online 2019 หาจุดที่ควรพัฒนาและได้หามาตรการแนวทางพัฒนา
แจ้งให้ทุกคนทราบ และแบ่งงานตามประเด็นที่ก าหนด โดยมี รองผอ.สพป.นศ.๔    
ผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าที่ธุรการทุกคนได้ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อวันที่ 
11 มิถุนายน 2563 ณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างสื่อเชิงรุกต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดพัทลุง
และศึกษาดูงาน สพป.ระนอง เพ่ือพัฒนาองค์กรต้นแบบให้เป็นเขตสุจริต เมื่อวันที่ 
19-21 สิงหาคม 2563 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ได้วางแผนประชุมเตรียม
ความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 ผลการประเมิน ITA Online 
2020 ได้คะแนนรวม 85.26 ระดับ A ซึ่งต่ าจากปี 2019 ร้อยละ 1.36 ผลการ
ประเมินผ่าน และได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่าย ITA เพ่ือจัดการ
ข้อมูลบนเว็ปไซต์ และประเมินตามวันและเวลาที่ก าหนด และในวันที่ ๑๙-๒๑  
สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้มีการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ณ 
สพป.ระนอง เพ่ือที่จะได้น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรสู่เขตสุจริต และได้
ประชุมชี้แจงผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลเมื่อ
วันที่  4 -5 สิงหาคม 2563 จ านวน 31 โรง เรียน  ณ เรือนไม้บีชรีสอร์ท          



๙๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

อ าเภอขนอม นครศรีธรรมราช เพ่ือให้ทราบแนวทางการประเมินสถานศึกษา
ออนไลน์  และให้โรงเรียนด าเนินการประเมิน ITA Online ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 
จนถึง 10 กันยายน 2563 และในวันที่ 23-24 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการ
ประเมินสถานศึกษาออนไลน์ตามค าสั่ งของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4            
ได้ด าเนินการตรวจOITและประมวลผล สรุปเขียนรายงาน ณ พูลสุขรีสอร์ท อ าเภอ
ลานสกา นครศรีธรรมราช ผลปรากฏว่ามีโรงเรียนที่ไม่ส่ง Link ตามท่ีก าหนด จ านวน 
4 โรง คือโรงเรียนบ้านเขาฝ้าย วัดจันทาราม วัดเขาขุนพนมและวัดสโมสรสันนิบาต    
มีโรงเรียนที่มีผลการประเมินระดับ AA จ านวน 9 โรง ระดับ A จ านวน 11 โรง และ
มีจ านวน 7 โรง ที่ไม่ผ่านการประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
 1. บุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน  62 คน ได้รับการพัฒนาและมีพฤติกรรมร่วมต้าน
การทุจริตในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และชุมชน  
 2. บุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 4 มคีุณลักษณะ 5 ประการ คือมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต มีความพอเพียงและจิตสาธารณะ และผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในระดับ  A บุคลากรใน สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 4 ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกิจกรรม ตามโครงการ 

3. บุคลากรมีความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมในระดับดีมาก และ     
ทุกกลุ่มงานมีคุณธรรมประจ ากลุ่มงาน และผลการประเมิน ITA Online 2020   
ผ่านตามเกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๒. โวรงการการนิเทศ ติดตามลลคปรคเมินผลการหัดการเรียนการสอนด้วย 
    การศึกษาทางไกล ผา่นดาวเทียม (DLTV) ปีงบปรคมาณ 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  
ได้ด าเนินการดังน้ี 
          1. ส ารวจโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ
โรงเรียนที่มีการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) อื่นๆ เพ่ือนิเทศติดตามฯ ให้การ
ส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือในด้านต่างๆ 
           2. ด าเนินการนิเทศ สนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน

 ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และโรงเรียนที่มีการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
 (Digital) อื่นๆ 

 ผลการด าเนินงาน 
           ๑. โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ
โรงเรียนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) อื่นๆ และมีระบบ Internet และ
ระบบดาวเทียมที่มีประสิทธิภาพสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและ        
มีประสิทธิภาพ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 
           ๒. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
และโรงเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) อื่นๆ และมีระบบ Internet และระบบ
ดาวเทียมที่มีประสิทธิภาพได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ท าให้นักเรียน       
ได้เรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
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๓. โวรงการส่งเสริมการหัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  

ได้ด าเนินการดังน้ี 
            จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกล
ผ่านดาวเทียม และวัสดุอุปกรณ์ ปลายทางของระบบสัญญาณโทรทัศน์ DLTV ผ่าน
ดาวเทียม หลักการ ข้ันตอนในการติดต้ังจานดาวเทียม และเครื่องรับสัญญาณ และ 
การบ ารุงรักษา และแก้ปัญหาอุปกรณ์เบื้องต้น แก่ครูผู้ดูแลอุปกรณ์ DLTV ของ
โรงเรียนในโครงการ DLTV จ านวน  60 โรง ใช้ระยะเวลา 1 วัน (13 สิงหาคม 
2563) ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต ๔ อาคาร ๑ ชั้น ๔  
 ผลการด าเนินงาน 
 ๑.ครูผู้สอน สามารถจัดการเรียนรู้ ด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ( DLTV ) ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.ครูผู้ดูแลอุปกรณ์ DLTV  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ DLTV  
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ 
 ๓.โรงเรียนขนาดเล็กในโครงการ DLTV ทุกโรง มีอุปกรณ์การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๔. โวรงการนิเทศติดตามลลคปรคเมินผลการหดัการวณุภาพการศกึษาของ
โรงเรียนขนาดเลก็ในสังกดัด้านการเตรียมววามพรอ้มเปดิเรียนในช่วงเวลา
วิกฤติโรวรคบาดไวรัสโวโรนา 2019 (covid-19) ปีการศกึษา 2563 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  
ได้ด าเนินการดังน้ี 
   1. ประชุมขอความเห็นชอบโครงการ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563    
ในที่ประชุม กตปน. ครั้งที่ 1/2563 โดยนายสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ เลขา กตปน. เป็นผู้
เสนอวาระ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบนายสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ ด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่ายและคณะกรรมการ กตปน. 
รวม 3 ท่าน จ านวน 8 คณะ 
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 2. วางแผนการก าหนดเป้าหมายและแต่งต้ังคณะท างานก าหนดเครื่องมือ
ติดตาม ระหว่าง 23-29 มิถุนายน 2563 โดยคณะท างานประกอบด้วยนายสวัสด์ิ 
สุขสวัสด์ิ และศึกษานิเทศก์ ก าหนดปฏิทินออกติดตาม รวบรวมข้อมูลโรงเรียน    
ขนาดเล็กตามฐานข้อมูลของโรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้ DLTV ในการจัดการเรียน     
การสอน สร้างแบบติดตามและเก็บข้อมูลการด าเนินงาน 4 ฝ่ายเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

 3. คณะท างาน (กรรมการและศึกษานิเทศก์ ) ลงพ้ืนที่นิเทศติดตาม       
ตามภารกิจกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ ระหว่าง วันที่ 8 – 16 กรกฎาคม 2563 ใช้เวลา  
2 – 3 วัน ต่อคณะ (ตามจ านวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยหลีกเลี่ยงกรรมการ  
กตปน.จะต้องไปเย่ียมประเมินในเครือข่ายที่อยู่นอกพ้ืนที่ของตัวเอง) 
 4. รวบรวม สรุปผล และจัดท ารายงาน 
 เมื่อด าเนินการออกเย่ียมติดตามและประเมินสภาพโดยรวมของการ    
จัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กช่วงวิกฤตการณ์โรคระบาด ไวรัสโคโรน่า  
2019 จ านวน 65 โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว จึงน าผลที่ได้ในรูปแบบบันทึกข้อความมา
รวบรวมและสรุปประเมินผล วันที่ 15 สิงหาคม 2563 
 ผลการด าเนินงาน 
             1. คณะกรรมการสามารถลงพ้ืนที่ประเมิน (visit site) ได้ครบทั้ง         
65 โรงเรียน ภายในรอบระยะเวลาก าหนด (ร้อยละ 100) 
             2. บุคลากร 21 คน ได้ลงพ้ืนที่ด าเนินการ ส่วนอีกหน่ึงท่านติดราชการ
รายการอื่นๆ ต้องใช้วิธีบูรณาการการด าเนินการ (ร้อยละ 95) 

 3. คณะกรรมการมีส่วนใหญ่ได้พบคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน      
ทั้ง 65  โรงเน่ืองจากเข้าเย่ียมในวันท าการปกติ (ร้อยละ 100) 
            4. คณะกรรมการทุกชุดสามารถลงพ้ืนที่ติดตาม นิเทศ และส่งผลการ
เตรียมความพร้อมและการระมัดระวังรักษาความปลอดภัย จากโรคระบาดโควิด 19 
ของทุกโรงเรียน สามารถด าเนินการได้อย่างพร้อมเพรียงมีแอลกอฮอล์ล้างมือ        
จุดน้ าล้างมือ จัดตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดและมีการรณรงค์ภายใน
ห้องเรียน การสวมหน้ากาก โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน
และการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อจากต้นสังกัด 



๙๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

             5. คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกโรงยินดีและให้การต้อนรับอย่าง
พร้อมเพรียง ส่วนใหญ่แสดงออกทางวาจาว่าเป็นมิติใหม่ของการนิเทศ ด าเนินการ   
ได้ทันเวลาก าหนด 10 วัน (ร้อยละ 100) ติดตามและรู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิง           
ที่ต้นสังกัดให้ความสนใจและให้ข้อคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
              6. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้เก็บบันทึกรวบรวบการนิเทศติดตามใน
รูปแบบของภาพถ่าย เอกสาร และบันทึกนิเทศ ครบทุกโรงเรียนจัดเก็บไว้ที่กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และได้รับการประมวลผลในภาพรวมเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารอบด้านของโรงเรียนในสังกัดต่อไป 
 

๕.โวรงการปรคชุมรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์/ผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการวรู
ลลคบุวลากรทางการศกึษา/ ลูกห้างปรคห า/ลูกห้างชั่ววราว/พนักงานราชการ 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรคถมศึกษานวรศรีธรรมราช เขต 4 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  
ได้ด าเนินการดังน้ี 
  1. เสนอกิจกรรม    กันยายน 2563 

2.แต่งต้ังคณะท างานก่อนประชุม  15 วัน 
3. ประชุมคณะท างานก่อนประชุม 15 วัน 
4. ก าหนดปฏิทินในการด าเนินกิจกรรม กันยายน 2563 
5. จัดท าเอกสารประกอบการประชุมก่อนประชุม 10 วัน 
6. ด าเนินการประชุมตามปฏิทินที่ก าหนด 
7. รายงานผล ภายใน 30 วัน หลังจากประชุมเสร็จ 

 ผลการด าเนนิงาน 
1. ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 1,565 คน ได้รับทราบกรอบทิศทางนโยบาย

ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
     2. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ภายในหน่วยงานและสามารถน าประสบการณ์มาร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
      3. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถน าความรู้ประสบการณ์และแนวทาง
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๑๐๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. โวรงการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาปรคห าปีงบปรคมาณ 2563 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  

ได้ด าเนินการดังน้ี 
1. เสนอโครงการ/รายละเอียดและข้ันตอนการด าเนินโครงการ 

 2. แต่งต้ังคณะท างาน 
 3. ประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมและก าหนดกิจกรรม 
 4. ก าหนดการพัฒนา 
 5. ก าหนดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ณ  จังหวัดสุพรรณบุรี  
จังหวัดอยุธยา และกรุงเทพมหานคร  ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชาวนาไทย 
 ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความตระหนักและภาคภูมิใจในบทบาท      
การเป็นผู้บริหาร 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ทักษะและสมรรถนะด้าน       
การบริหารและการปฏิบัติราชการ 



๑๐๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

3. มีเครือข่ายการบริหารสถานศึกษาระดับสถานศึกษาและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในวิชาชีพเดียวกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๗. โวรงการพฒันาศักยภาพบวุลากรเพื่อเพิ่มปรคสทิธิผลในการปฏบิัตงิาน  
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปรคถมศกึษานวรศรีธรรมราช เขต 4     
ปรคห าปีงบปรคมาณ พ.ศ.2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  
ได้ด าเนินการดังน้ี 
 1. เสนอโครงการ/รายละเอียดและข้ันตอนการด าเนินโครงการ 
 2. แต่งต้ังคณะท างาน 
 3. ประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมและก าหนดกิจกรรม 
 4. ก าหนดการพัฒนา 
 5. ก าหนดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ณ จังหวัดตรัง และ สตูล  
โดยเข้าศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2        
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้โดยแบ่งกลุ่มงาน น างานที่ได้ด าเนินการในปีที่ผ่านมา  
มาประมวลผลเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาต่อไป 
 ผลการด าเนนิงาน 

1. บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้            
มีความพร้อมและน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 



๑๐๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4      
มีทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 

 
๘. โวรงการเสริมสร้างวณุธรรมหริยธรรมลลคธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
      (โรงเรียนสุหรติ)  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  
ได้ด าเนินการดังน้ี 
  กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรเพ่ืออบรม
กิจกรรม ของโรงเรียนสุจริต วันที่ ๑๐-๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสุชาดา   
รีสอร์ท อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฎิบัติการแนวการด าเนินงานของโรงเรียนสุจริต
ส าหรับครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนละ 1 คน  ส าหรับกิจกรรม
ดังน้ี  1 ) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice )  ส าหรับผู้บริหารและคณะครู 2)  
กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 3) กิจกรรมบริษัทสร๎างการดีเมื่อวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 
2563  ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 4  



๑๐๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต๎านทุจริตศีกษาลงสูํชั้นเรียน 
และ กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมตํอต๎านการทุจริต  แจ๎งโรงเรียน รับสมัคร/
สํงผลงานเข๎าประกวด  แตํงต้ังคณะกรรมการคัดเลือก มอบเกียรติบัตรพร๎อมเงิน
รางวัล ผู๎ได๎รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนไปน าเสนอกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ระดับ
ภูมิภาค (ภาคใต๎ ณ จ.สงขลา ในวันที่ 18-20 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเจบีหรรษา 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น คัดเลือก 
โรงเรียนที่สามารถผลิต สื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
ด าเนินการสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น – มอบเกียรติบัตร  เผยแพร่ให้
โรงเรียนทุกโรงในสังกัด และต่อสาธารณชน   
 กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมผลิตสื่อสร้างสรรค์  สังคมสุจริต 

ประชุมชี้แจงแนวทางด าเนินการจัดท าสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต  เมื่อวันที่ 1 
กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 4   และ จัดสรร
งบประมาณให้โรงเรียนจ านวน 5 โรง เพ่ือให้ ด าเนินการจัดท าสื่อที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต และนิเทศติดตามการด าเนินงานโดยการ
จัดกิจกรรม น าเสนอ เสวนา สื่อสร้างสรรค์สังคมสุจริต เมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2563 ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 4    

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมถอดบทเรียนผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรํงใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่ และโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลที่ได๎คะแนนการประเมิน ติดอันดับ Top ten จ านวน 10 
โรงเรียน เป็นเวลา 2 วัน  วันที่ 29-30 กันยายน 2563 ณ ห๎องประชุม เดอะ พี พี 
บิช รีสอร๑ท  อ าเภอทําศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผลการด าเนนิงาน   
 ๑.ครู ผู๎บริหารและบุคลากรโรงเรียน มีคุณลักษณะ 5 ประการของ 
โรงเรียนสุจริต   
 2 ครูและนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส  มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริตและสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างเป็นระบบ 

 



๑๐๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

๙. โวรงการเพิ่มศกัยภาพองวว์วามรู้ด้านการเงนิ การบัญชี ลลคการพัสดุ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  

ได้ด าเนินการดังน้ี  
1. ประชุมกรรมการด าเนินการเพ่ือจัดเตรียมข้อมูล ณ ห้องประชุม  

สพป.นศ.4 อาคาร 2 ชั้น 2 วันที่  30  กันยายน  2563 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรฯ ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่       

1 – 2 ตุลาคม  2563 
 ผลการด าเนนิงาน 

1. การระดมความคิด/ทบทวนผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
2. การจั ดท าแนวปฏิบั ติ/คู่ มือการปฏิบั ติงานของตนเอง เ พ่ือใช้             

ในการปฏิบัติงาน 
 



๑๐๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1๐. โวรงการโรงเรียนวุณภาพปรคห าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนวณุภาพ)   
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  
ได้ด าเนินการดังน้ี  

1. บูรณาการโครงการระหว่างกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 31 โรงเรียน มีผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 2 คน 
เดือนกรกฎาคม 2563 

2. ใช้เครือข่ายห้องเรียนทางไกล (Google Classroom) ในการขับเคลื่อน 
โครงการ นิเทศติดตาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องเรียน “โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล” และ ติดต่อสื่อสารผ่าน ไลน์กลุ่ม โรงเรียนคุณภาพเขต 4 ประกอบด้วย
สมาชิกเป็นครู จ านวน 9 คน ท าหน้าที่นิเทศ ติดตาม ประเมินและตัดสินผลการ    
เข้าร่วมกิจกรรมมอบรางวัลเป็นขวัญและก าลังใจ ให้แก่สมาชิกโรงเรียนที่เป็นนักเรียน
ในห้องเรียนทางไกล จ านวน 31 โรงเรียน  เดือนมีนาคม 2563 



๑๐๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

  3. เริ่มกิจกรรมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลช่วงวิกฤติ    
โรคระบาดร้ายแรง (Covid-19) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 31 โรงเรียน 

 4. บูรณาการกิจกรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานออนไลน์ (ITA  
ONLINE) งบบูรณาการโครงการ ITA Online 2020 อบรมการจัดท า OIT ผ่าน
เว็บไซต์โรงเรียน ณ เรือนไม้ บีชรีสอร์ท อ าเภอขนอม และ ห้องคอมพิวเตอร์    
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด เพ่ือจัดท าเว็บไซต์โรงเรียนและน าเสนอ OIT  
วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2563 ผู้เข้าร่วม 50 คน เวลา 2 วัน 1 คืน 

 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณ 
ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและส าหรับหน่วยงานต้นสังกัดนิเทศติดตาม 
จ านวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 

  1) งบพัฒนาโรงเรียน 31 โรง เป็นเงิน 100,000 บาท 

  2) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม นิเทศ โรงเรียน 31 โรง เป็นเงิน  
15,000 บาท 

  3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงเรียน 31 โรง เป็นเงิน  
20,000 บาท (Covid-19) 

  4) ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ. 
โรงเรียน 31 โรง เป็นเงิน 62,200 บาท 

รวมเงินทั้งสิ้น 197,000 บาท (หน่ึงแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) พฤษภาคม 2563 

สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 ด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 
31 โรงและงบบริหารโครงการ ดังน้ี 

       1) จัดสรรงบเตรียมความพร้อมประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสของโรงเรียน 31 โรง ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,000 บาท  
มิถุนายน 2563 

  2) งบใช้สอยส าหรับการด าเนินโครงการตามกรอบโครงการ  
ส าหรับโรงเรียน 30 โรง ๆ ละ 4,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 133,000 บาท 
สิงหาคม 2563 

  3) งบบริหารโครงการฯ (นิเทศ วัสดุ จ้างท าของ) เป็นเงิน 
2,000 บาท กันยายน 2563 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 197,000 บาท 



๑๐๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

6.โรงเรียนน าเสนอโครงการใน 6 รูปแบบเพ่ือขอรับงบประมาณด าเนินการ
ในปีการศึกษา 2563 โดยการน าเสนอผ่านห้องเรียนทางไกล ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 พิจารณาจัดสรรงบประมาณ        
(โดยบูรณาการงบประมาณทั้งหมด) ให้กับ 30 โรงเรียน มี 1 โรงเรียนไม่ประสงค์
ขอรับงบประมาณด าเนินการ (เน่ืองจากมีงบประมาณของตัวเองแล้ว) เป็นจ านวน
ทั้งสิ้น 133,000 บาท สิงหาคม 2563 

7.คณะกรรมการพิจารณาโครงการและผลการด าเนินตามโครงการจากงาน
และกิจกรรมในห้องเรียนทางไกล ร่วมกับผลที่เกิดจากการนิเทศ ติดตาม และการ    
ลงพ้ืนที่ เพ่ือตัดสินคัดเลือกโครงการของโรงเรียนส าหรับมอบโล่และเกียรติบัตร
กันยายน 2563 

8.จัดท าโล่และเกียรติบัตรจ านวน 4 ชิ้น และเกียรติบัตร 5 ใบ  
ตุลาคม 2563 

9.มอบโล่และเกียรติบัตร/สรุป-รายงานโครงการ พฤศจิกายน 2563 

 ผลการด าเนินงาน 
 การบุรณาการโวรงการร่วมกัน 
 -บูรณาการระหว่างกลุ่มนิเทศฯ และกลุ่มนโยบายและแผน มีผู้รับผิดชอบ   
2 คน 
 การใช้เวรือข่ายห้องเรียนทางไกล 
            - “โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล” ครู 9 คนและนักเรียน 31 โรงเรียน 
 การด าเนินการกิหกรรมการหัดการเรียนการสอนทางไกลช่วงวิกฤติการณ์
โรวรคบาดร้ายลรง ( Covid ๑๙ )  
              -โรงเรียนเสนอโครงการ 30 โรงเรียน จาก 31 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.77 
 กิหกรรมววามโปร่งใสในการด าเนินงานออนไลน์ 
           -โรงเรียนทั้งหมด 31 โรงเรียน ผ่าน 20 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 64.52 
ไม่ผ่าน 11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 35.48 
 การด าเนินโครงการการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนเพ่ือ
แก้ปัญหาวิกฤติโรคระบาดร้ายแรง 
            - โรงเรียนมีการด าเนินการครบทั้ง 31 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
            



๑๐๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 การนิเทศทางไกล 
 - ครูเข้าร่วมกิจกรรม 9 คน (จากที่เชิญไว้12 คน) ร้อยละ 75.00 
นักเรียน (โรงเรียน) เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกกิจกรรม 30 โรงเรียน จาก 31 โรงเรียน 
ร้อยละ 96.77 
 การให้ขวัญก าลังให 
           - จัดท าโล่ 4 ชิ้น เกียรติบัตร 5 ใบ ส าหรับโรงเรียนยอดเย่ียมใน 5 กิจกรรม 
ร้อยละ 80.00 
          นวัตกรรมการนิเทศทางไกล  
            - ช่วยลดภาระ และมอบความสะดวก ปลอดภัยในการลงพ้ืนที่ ถือว่าดีมาก 
 สภาพลวดล้อมที่เอื้อต่อการหัดการเรียนการสอนทางไกล 
           -โรงเรียนน างบประมาณไปเสริมมาตรการความปลอดภัยในการจัด
การศึกษาช่วงภาวะวิกฤติโรคระบาดร้ายแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือว่าดีมาก 
 การปรคเมินววามโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียน 

- โรงเรียนมีการด าเนินการเกี่ยวกับความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
โรงเรียนจนครบกระบวนการ จ านวน 29 โรงเรียน มีเพียง 3 โรงเรียนได้ด าเนินการ
แต่ต้องติดตามตรวจสอบถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง          
  
 
 
 
               
 
 
 
 

 
 
 



๑๐๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
              

 
 
 

        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ส่ส่วนที่ วนที่ 44   

ผลงานที่ภาวภูมิใหผลงานที่ภาวภูมิให 



๑๑๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓        
หน่วยงานได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 
ที่ ชื่อสถานศึกษา รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๑ ราชประชานุเคราะห์ ๘ ได้มาตรฐานโรงเรียนต้นแบบอาหาร

กลางวัน “ดี” ระดับประเทศ : 
National School Lunch Model, 
Good Level  

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

รางวัลที่ ๓ โครงการประกวดผลิต
ภาพยนตร์สั้น “โรงเรียนราชประชา 
:ครองใจราษฎร์   

มูลนิธิราชประชา 
นุเคราะห๑ในพระ
บรมราชูปถัมภ๑ 

๒ ปทุมานุกูล เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไก
การบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพระดับดีเด่น ประเภท  
ขนาดใหญ่  

สพฐ. 

รองชนะเลิศอันดับ ๓ การแขํงขัน
ตอบปัญหาธรรมะ ชั้นประถมศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาเยาวชน  
เน่ืองในสัปดาห๑วันส าคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา ระดับชาติ  

กรมการศาสนาและ
ส านักทรัพย๑สินสํวน
พระมหากษัตริย๑ 

โรงเรียน อย.น๎อย สพฐ. 
๓ ชุมชนบ้านบางโหนด สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภท

ประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหาร
จัดการ (OBEC AWARDS) 
 

สพฐ. 



๑๑๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อสถานศึกษา รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๔ บ้านบางฉาง “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ประเทศไทย” 
 

มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนดีไมํมี
อบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

เกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
๕ 
 

บ้านต้นจันทน์ รางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนดีไมํมี
อบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” 
 

มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
รางวัลระดับเหรียญเงิน  

เขตตรวจราชการ 
ที่ 5 

๖ บ้านเขาหัวช้าง รางวัลระดับดี โรงเรียนเครือข่าย   
ในการใช้ APDSIR (เอพีดีเซอร์) 
Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  

ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๗ บ้านหน้าเขาวัด มีผลการทดสอบการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) และด้านภาษาไทย 
(Thai Language) ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป 
 
 
 

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 



๑๑๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อสถานศึกษา รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๘ บ้านส านักม่วง มีผลการทดสอบการประเมิน

คุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓         
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนน     
เฉลี่ยร้อยละ ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) และด้านภาษาไทย  
(Thai Language) ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป 

ส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช 

“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” 
 

มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี 

๙ วัดเขาขุนพนม รางวัลโรงเรียนปลอดภัยดีเด่น บริษัทสยามสไมล๑ 
โบรกเกอร๑  

(ประเทศไทย) จ ากัด 
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” 
 

มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี 

๑๐ บ้านทุ่งครั้ง มีผลการทดสอบการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) และด้านภาษาไทย 
(Thai Language) ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป 

ส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช 

เป็นโรงเรียนทีม่ีผลการทดสอบ
ระดับชาติชั้นพ้ืนฐาน เฉลี่ย (O-NET) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ โดยใช้วิธีการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ร่วมกับการจัดการเรียนการ
สอนวิธีอื่น ๆ 

สพฐ. 



๑๑๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อสถานศึกษา รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๑๑ บ้านปากเจา มีผลการทดสอบการประเมิน

คุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) และด้านภาษาไทย 
(Thai Language) ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป 

ส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
การประกวดโรงเรียนธนาคาร ธกส. 
ระดับภาคใต้ 

ธกส. 
ภาคใต๎ตอนลําง 

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๑ 
ดาวกิจกรรม “โรงเรียนดีมีที่ยืน” 
ตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

สพฐ. 

๑๒ บ้านบ่อกรูด “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” 
 

มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี 

๑๓ วัดปลักปลา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๑ 
ดาวกิจกรรม “โรงเรียนดีมีที่ยืน” 
ตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

สพฐ. 

๑๔ บ้านปากดวด มีผลการทดสอบการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) และด้านภาษาไทย 
(Thai Language) ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป 

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” 
 
 

มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี 



๑๑๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อสถานศึกษา รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๑๕ บ้านหนองหว้า เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ

ระดับชาติชั้นพ้ืนฐาน เฉลี่ย  
(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

สทศ. 

มีผลการทดสอบการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) 
และด้านภาษาไทย (Thai Language)  
ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป 

ส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช 

เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติชั้นพ้ืนฐาน เฉลี่ย (O-NET) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ โดยใช้วิธีการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) เพียงอย่างเดียว 

สพฐ. 

๑๖ วัดกลาง มีผลการทดสอบการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) และด้านภาษาไทย 
(Thai Language) ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป 

ส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๑๗ วัดพระเลียบ มีผลการทดสอบการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) และด้านภาษาไทย 
(Thai Language) ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป 
 

ส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช 



๑๑๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อสถานศึกษา รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๑๘ วัดเจดีย์หลวง เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  
เฉลี่ย (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

สพฐ. 

มีผลการทดสอบการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) และด้านภาษาไทย 
(Thai Language) ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป 

ส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช 

มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน เฉลี่ย (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาเพ่ิมข้ึน
มากกว่าร้อยละ ๓ 

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๑๙ วัดโทเอก 
 

มีผลการทดสอบการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) และด้านภาษาไทย  
(Thai Language) ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป 

ส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช 

๒๐ บ้านคลองเหลง มีผลการทดสอบการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) และด้านภาษาไทย  
(Thai Language) ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป 

ส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช 



๑๑๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อสถานศึกษา รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๒๑ ชุมชนวัดสระแก้ว 

 
มีผลการทดสอบการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) และด้านภาษาไทย  
(Thai Language) ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป 

ส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช 

๒๒  วัดดอนใคร 
 

มีผลการทดสอบการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) และด้านภาษาไทย  
(Thai Language) ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป 

ส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช 

๒๓ วัดชนสังขรณพิจิตร มีผลการทดสอบการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) และด้านภาษาไทย  
(Thai Language) ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป 

ส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช 

เป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิในการ
ด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ (BEST 
Practice) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

คณะท างาน
โครงการสาน

อนาคตการศึกษา 
CONNEST ED 
บริษัท ซีพีออลล๑ 
จ ากัด มหาชน 

 



๑๑๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อสถานศึกษา รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๒๔ บ้านไสเหรียง 

 
เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน เฉลี่ย 
 (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  

สพฐ. 

๒๕ วัดป่า (ท่าข้ึน) มีผลการทดสอบการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) 
และด้านภาษาไทย (Thai 
Language)    ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป 

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

รางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนดี 
ไมํมีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๒๖ บ้านส านักม่วง มีผลการทดสอบการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓         
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) และด้านภาษาไทย 
(Thai Language) ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป 

ส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช 

 “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” 
 

มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 

๒๗ บ้านปราบราษฎร์อุทิศ 
 

เป็นโรงเรียนที่ผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน เฉลี่ย (O-NET) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ โดยใช้วิธีการเรียน
การสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม 

สพฐ 



๑๑๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อสถานศึกษา รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
(DLTV) ร่วมกับการจัดการเรียน 
การสอนวิธีอื่น ๆ 
 

๒๘ วัดท้าวโทะ 
 

เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน เฉลี่ย  
(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
โดยใช้วิธีการเรียนการสอนทางไกล 
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ร่วมกับ   
การจัดการเรียนการสอนวิธีอื่น ๆ 

สพฐ. 

๒๙ วัดโทเอก 
 

เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน เฉลี่ย  
(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
โดยใช้วิธีการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ร่วมกับการ
จัดการเรียนการสอนวิธีอื่น ๆ 

สพฐ. 

๓๐ วัดนากัน การรณรงค์การจัดการขยะ 
ในหน่วยงานด้านการสร้างจิตส านึก
ความรู้ในการผลิตและบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ปี ๒๕๖๓ 

สพฐ. 

๓๑ บ้านน้ าฉา เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน เฉลี่ย  
(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
โดยใช้วิธีการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) เพียงอย่าง
เดียว 
 

สพฐ. 



๑๒๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อสถานศึกษา รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๓๒ บ้านวัดใน เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน เฉลี่ย  
(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  

สพฐ. 

๓๓ บ้านสระบัว มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน เฉลี่ย  
(O-NET) ชั้นประถมศึกษา  ปีที่ ๖  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ย 
ทุกวิชาเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ ๓ 

สพฐ. 

๓๔ วัดยางทอง โรงเรียนต้นแบบด้านการแก้ปัญหา
ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
ตามโครงการศึกษาแนวทางการ
บริหารจัดการกองทุนเพ่ือโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของ
นักเรียน 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

๓๕ วัดเขาน้อย รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขัน 
กลอนสด ระดับประถมศึกษา    
เน่ืองในงานเทศกาลเดือนสิบ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
การประกวดแข่งขันกลอนสด  
ระดับประถมศึกษา เน่ืองในงาน
เทศกาลเดือนสิบ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

๓๖ วัดสโมสรสันนิบาต IQA AWARD สถานศึกษา 
ขนาดกลาง ยอดเย่ียม 

สพฐ. 

  มีผลการทดสอบการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  

ส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช 



๑๒๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อสถานศึกษา รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) และด้านภาษาไทย 
(Thai Language) ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป 

๓๗ วัดก าแพงถม มีผลการทดสอบการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓    
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) และด้านภาษาไทย 
(Thai Language) ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป   

ส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช 

เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ 
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน เฉลี่ย  
(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
โดยใช้วิธีการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) เพียง     
อย่างเดียว 

สพฐ. 

มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน เฉลี่ย  
(O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ย
ทุกวิชาเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ ๓ 

ส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช 

รางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนดี 
ไมํมีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
โรงเรียน อ.ย. น้อย  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระดับดี) 

ส านักงาน
คณะกรรมการอาหาร

และยากระทรวง
สาธารณสุข 



๑๒๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อสถานศึกษา รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๓๘ ชุมชนวัดบางคู  “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ประเทศไทย” 
 

มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 

๓๙ บ้านอินทนิน โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) ด้านการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งน ามา
พัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) ของสถานศึกษา
น าร่องระดับจังหวัด
นครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ 
TFE (Teams For Educations) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช  

โล่รางวัล IQA AWARD ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ สถานศึกษา 
ขนาดเล็กยอดเย่ียม  

สพฐ.  

๔๐ วัดโมคลาน  “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” 
 

มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 

๔๑ บ้านทุ่งชน รางวัลพระราชทานโครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

สสวท. 

๔๒ บ้านสุวรณเขต โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา ชมรมพุทธศาสตร๑
สากลในอุปถัมภ๑ 
สมเด็จพระมหา
รัชมังคลาจารย๑ 
 



๑๒๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อสถานศึกษา รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๔๓ วัดสโมสร รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” 

ดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๓  
กรมสวัสดิการและ
คุ๎มครองแรงงาน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๔๔ วัดสุธรรมาราม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
ระดับ ๑ ดาว 

สพฐ. 

๔๕ บ้านน้ าร้อน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
ระดับ ๑ ดาว 

สพฐ. 

๔๖ บ้านพังหรัน ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
โรงเรียน อ.ย. น้อย  ประจ าปี 
๒๕๖๓ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

กระทรวง
สาธารณสุข 

๔๗ บ้านท่าน้อย รางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนดี 
ไมํมีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๔๘ บ้านเขาทราย รางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนดี 
ไมํมีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๔๙ บ้านชุมขลิง รางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนดี 
ไมํมีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๕๐ บ้านน้ าขาว รางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนดี 
ไมํมีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๕๑ บ้านในเพลา รางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนดี 
ไมํมีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๕๒ บ้านบ่อกรูด รางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนดี 
ไมํมีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 



๑๒๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อสถานศึกษา รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๕๓ บ้านเผียน รางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนดี 

ไมํมีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สพฐ.  

รํวมกับ สคล 
๕๔ บ้านพังหรัน รางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนดี 

ไมํมีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สพฐ.  

รํวมกับ สคล 
๕๕ บ้านพิต า รางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนดี 

ไมํมีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สพฐ.  

รํวมกับ สคล 
๕๖ บ้านสะพานหัน รางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนดี 

ไมํมีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สพฐ.  

รํวมกับ สคล 
๕๗ บ้านหนองหว้า รางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนดี 

ไมํมีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สพฐ.  

รํวมกับ สคล 
๕๘ วัดคงคาเลียบ รางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนดี 

ไมํมีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สพฐ.  

รํวมกับ สคล 
๕๙ วัดจันทาราม รางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนดี 

ไมํมีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สพฐ.  

รํวมกับ สคล 
๖๐ วัดธารน้ าฉา รางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนดี 

ไมํมีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สพฐ.  

รํวมกับ สคล 
๖๑ วัดประดู่หอม รางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนดี 

ไมํมีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สพฐ.  

รํวมกับ สคล 
๖๒ วัดโยธาธรรม รางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนดี 

ไมํมีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สพฐ.  

รํวมกับ สคล 
๖๓ วัดสากเหล็ก รางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนดี 

ไมํมีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สพฐ.  

รํวมกับ สคล 
๖๔ วัดหลวงครู รางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนดี 

ไมํมีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สพฐ.  

รํวมกับ สคล 



๑๒๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อสถานศึกษา รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๖๕ วัดเจดีย์หลวง รางวัล”พระพฤหัสบดี” ประเภท

ผู๎บริหารสถานศึกษา 
สพฐ. 

๖๖ วัดถ้ าเทียนถวาย มีผลการทดสอบการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) และด้านภาษาไทย 
(Thai Language) ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป 

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

  รางวัลชนะเลิศ วอลเลย๑บอล  
รุํนอายุไมํเกิน ๑๒ ปี (หญิง)  
การแขํงขันกีฬาวอลเลย๑บอล 
นักเรียน นักศึกษาและประชาชน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 
๒๕๖๓ 

อบจ.
นครศรีธรรมราช 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ที่ ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๑ นายปิยศักด์ิ  สันธานเดชา 

ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
บ๎านเขาหัวช๎าง 

ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือดีเดํน 
(สายผู๎สนับสนุน)  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

ส านักงานลูกเสือ
แหํงชาติ 

๒ นางปาณิสรา  ศิริวัฒน๑ 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
วัดนากุน 

ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือดีเดํน 
(สายผู๎สนับสนุน)  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

ส านักงานลูกเสือ
แหํงชาติ 

๓ นายยศ  พรประเสริฐ 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
วัดหมาย 

ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือดีเดํน 
(สายผู๎สนับสนุน)  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

ส านักงานลูกเสือ
แหํงชาติ 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๔ น.ส.อัซรีดา  อามินี 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
บ๎านเขาทราย 

รางวัลโลํประกาศเกียรติคุณ  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๕ น.ส.พรพิมล  เบ๎าวงศ๑สกุล 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
วัดธารน้ าฉา 

รางวัลโลํประกาศเกียรติคุณ  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”            
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๖ นายธนวัฒน๑  มีศรี 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
บ๎านปากเจา 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 



๑๒๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๗ นางอ าพร  จุตติ 

ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
ชุมชนวัดทอนหงส๑ 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๘ นายจักกรี  ถนิมกาญจน๑ 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
ชุมชนวัดปัณณาราม 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๙ นางกัญพิชา  ชูโชติ  
ผู๎อ านวยการโรงเรียน
ชุมชนวัดสระแก๎ว 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๑๐ นางสาโรจน๑  ศรีบงการ 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
บ๎านคลองตีนเป็ด 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๑๑ นายศุภชัย  อาญา 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
บ๎านทําจันทน๑ 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๑๒ นายไพจิตต๑  มีปลอด 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
บ๎านทุํงครั้ง 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๑๓ นางสิริรักษ๑  มิตรกระจําง 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
บ๎านทุํงชน 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๑๔ นายหยา  ชายภักตร๑ 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
บ๎านในเพลา 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 



๑๒๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๑๕ น.ส.ละออ  จันทร๑ชุม 

ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
บ๎านบํอกรูด 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๑๖ นายนิคม  มํวงหิมพาน 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
บ๎านปราบราษฎร๑อุทิศ 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๑๗ นายวิริยะ  วุฒิมานพ 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
บ๎านปลายทอน 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๑๘ น.ส.อ าพรรัตน๑  สมจิต 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
บ๎านปากดวด 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๑๙ นายวิชาญ  จินพล 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
บ๎านเปร็ต 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๒๐ น.ส.เพชรลดา  สมเพชร 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
บ๎านเผียน 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๒๑ นางจันทร๑จิรา  ศิขิวัฒน๑ 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
บ๎านพังหรัน 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๒๒ น.ส.สุรัสวดี  บุญติด 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
บ๎านส านักมํวง 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 



๑๒๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
ร๎อยครูดีไมํมีอบายมุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 
๒๕๖๒/๒๕๖๓ 

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๒๓ นางรุํงตระกาล  แก๎วประจ ุ
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
บ๎านไสพลู 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๒๔ นางวรารัตน๑  กิจมะโน 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
บ๎านหนองหว๎า 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๒๕ นายบพิธ  แก๎วสังข๑ 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
บ๎านหน๎าเขาวัด 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๒๖ นายบุญชนะ  สิริกาญจน๑ 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
บ๎านห๎วยทรายทอง 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๒๗ นางศุภวรรณ  นาควงศ๑ 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
วัดกระดังงา 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๒๘ นายสุพัชชณพงศ๑ อรํามวิทย๑ 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
วัดก าแพงถม 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๒๙ นางนุกูล  เพ็ชร๑แก๎ว 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
วัดคงคาเลียบ 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 



๑๓๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๓๐ นางประภาพรรณ  ทองสุข 

ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
วัดจันทาราม 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๓๑ นางประทุมมาส  รู๎ย่ิง 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
วัดเทวดาราม 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๓๒ นางฉวีวรรณ  แก๎วสังข๑ 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
วัดปลักปลา 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๓๓ นายสิทธิรัก  ศิขิวัฒน๑ 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
วัดป่า (ทําข้ึน) 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๓๔ นายสุภชัย  เพชรพันธ๑ 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
วัดโยธาธรรม 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๓๕ นายมานะจิตต๑  รัตนมณี 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
วัดสโมสรสันนิบาต 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๓๖ นายตะวัน  พันธุ๑ชูศรี 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
วัดสากเหล็ก 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข” 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๓๗ นางกมลชนก  ธานีรัตน๑ 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
วัดสุชน 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 



๑๓๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๓๘ น.ส.วิจิตร  ทลิกรรณ๑ 

ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
วัดหลวงคร ู

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข” 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๓๙ นายพงศ๑ศรัณย๑  จันทรัตน๑ 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
บ๎านสุวรรณเขต  

รางวัลชนะเลิศการตอบ 
ปัญหาธรรมะ ระดับภาค  
ปี พ.ศ. 2563 

ชมรมพุทธศาสตร๑
สากลในอุปถัมภ๑ 
สมเด็จพระมหารัช   
มังคลาจารย๑ 

๔๐ นางวรรณะ  ชูสุวรรณ๑ 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
วัดพรหมโลก  

ผู๎สนับสนุนโครงการหมูํบ๎าน
รักษาศีล 5 ต๎นแบบอยํางดี 

ส านักพระพุทธศาสนา 

๔๑ นางอุทุมพร  จันทวงศ๑ 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
บ๎านประชาอาร ี

รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภท
ผลงานดีเดํน ระดับเงิน 
โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติด และอบายมุข  

กระทรวงศึกษาธิการ 

๔๒ นางกัญพิชา  ชูโชติ 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน
ชุมชนวัดสระแก๎ว 

รางวัลครูดีของแผํนดิน 
ข้ันพ้ืนฐาน โครงการเครือขําย 
ครูดีของแผํนดิน เจริญรอย 
ตามเบื้องพระยุคลบาท 

มูลนิธิครูดีของแผํนดิน 

 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

วรูผู้สอน/บุวลากรทางการศึกษาได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น  
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๑ 
 

น.ส.ภูริตา  มหาสวัสด์ิ 
ครูโรงเรียนชุมชน 
บ้านบางโหนด 
 

-รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญ
เงิน OBEC AWARDS ระดับชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
ประเภท ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านการ
บริหารจัดการ โครงการประกวด
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่
ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

สพฐ 

ร้อยครูดีไม่มีอบายมุข จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๒ 
 

น.ส.สิรินาถ  ปัทมาวิไล 
ครูโรงเรียนชุมชน 
บ้านบางโหนด 
 

รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญ
เงิน OBEC AWARDS ระดับชาติ 
ประจ าปี 2561 ประเภท 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับ
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ด้านการ
บริหารจัดการ โครงการประกวด
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่
ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ ์

สพฐ 

๓ นางจารีพร  พรมชัยศร ี
ครูโรงเรียนราชประชา      
นุเคราะห์ ๘ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
การประกวดวาดภาพระบายสี  
ชั้นประถมศึกษา โครงการ 
การจัดงานมาฆบูชาแหํผ๎าข้ึน
ธาตุ ประจ าปี ๒๕๖๓ กิจกรรม

องค๑การบริหาร   
สํวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
รํวมกับส านักงาน
ทรัพย๑สิน 



๑๓๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
พัฒนาเยาวชนเน่ืองในสัปดาห๑
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ระดับชาติ 

สํวนพระมหากษัตริย๑  
มจร.วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 
และส านักสงฆ๑ 
วัดนาสนธ์ิ 

๔ น.ส.ภูริตา  มหาสวัสด์ิ 
ครูโรงเรียนชุมชน 
บ๎านบางโหนด 

รางวัลทรงคุณคํา สพฐ. (OBEC 
AWARDS) รองชนะเลิศระดับ
เหรียญเงิน ครูผู๎สอนยอดเย่ียม 
ระดับประถมศึกษา ด๎านบริหาร
จัดการ โครงการประกวด
หนํวยงาน และผู๎มีผลงานดีเดํน
ที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ๑ 

สพฐ 

รางวัลร๎อยครูดีไมํมีอบายมุข จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

๕ นายนรินทร๑    ด าฤทธ์ิ 
ครูโรงเรียนทําศาลา 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๓ 
โครงการประกวดเรื่องเลํา 
เพ่ือสนับสนุนครูผู๎สอนในการ
น าเทคโนโลยี มาใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอน  

Thai MOOC  
(มหาวิทยาลัย 
ไซเบอร์ไทย) 

๖ น.ส.กัญญา  ยอดแก๎ว 
ครูโรงเรียนบ๎านน้ าร๎อน 

เป็นบุคคลทีม่ีผลงานดีเดํน 
ด๎านการป้องกันยาเสพติด 
ในสถานศึกษา 
 
 

ศูนย๑อ านวยการ
ป้องกันและ
ปราบปราม 
ยาเสพติด จังหวัด
นครศรีธรรมราช 



๑๓๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๗ นายอดิศร  รักชาติไทย 

ครูโรงเรียนบ๎านเขาหัวช๎าง 
ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือดีเดํน 
(สายผู๎สอน) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ส านักงานลูกเสือ
แหํงชาติ 

๘ นางโสภา  ถวาย 
ครูโรงเรียนบ๎านเขาทราย 

ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือดีเดํน 
(สายผู๎สอน) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ส านักงานลูกเสือ
แหํงชาติ 

๙ น.ส.กนกวรกานต๑  ชูเอียด 
ครูโรงเรียนบ๎านเขาทราย 

ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือดีเดํน 
(สายผู๎สอน) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ส านักงานลูกเสือ
แหํงชาติ 

๑๐ นายสุวิท  พรหมมา 
ครโูรงเรียน 
บ๎านคลองตีนเป็ด 

ผู๎มีผลงานดีเดํนตํอการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๑๑ นาวสาวสิรินาถ  อรทัย 
ครูโรงเรียนบ๎านเขาหัวช๎าง 

รางวัลโลํประกาศเกียรติคุณ 
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๑๒ นางจุไร  ศรีเมือง 
ครูโรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 

รางวัลโลํประกาศเกียรติคุณ 
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๑๓ ข๎าราชการครูในสงักัด  
จ านวน ๑,๔๐๔ ราย 

รางวัลเกียรติบัตร  
“ครูดีไมํมีอบายมุข”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ.  
รํวมกับ สคล 

๑๔ น.ส.ชนกนันท๑  ใจซื่อ 
ครูโรงเรียนวัดยางทอง 

ร๎อยครูดีไมํมีอบายมุข จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๑๕ น.ส.ดรุณี  หวัดมะหยอ 
ครูโรงเรียนวัดยางทอง 
 
 

ร๎อยครูดีไมํมีอบายมุข จังหวัด
นครศรีธรรมราช 



๑๓๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๑๖ นางสุวรรณี  นํวมหนุน 

ครูโรงเรียนวัดสระประดิษฐ๑ 
ครูดีนครศรีธรรมราช  
ปี ๒๕๖๓ 

ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช  

๑๗ น.ส.วาสนา  ชํางสลัก 
ครูโรงเรียนบ๎านบางฉาง 

ครูดีในดวงใจ สพฐ. 

๑๘ น.ส.พรพิมล  อินทรรักษา 
ครูโรงเรียนบ้านบ่อกรูด 

รางวัลครูดีของแผ่นดินข้ันพ้ืนฐาน มูลนิธิครูดี 
ของแผํนดิน 

๑๙ น.ส.ศุทธินี  ใจอารีย๑ 
ครูโรงเรียนบ้านปลายทอน 

รางวัลครูดีของแผ่นดินข้ันพ้ืนฐาน มูลนิธิครูดี 
ของแผํนดิน 

๒๐ น.ส.มาลินี  แก๎วแสงทอง
ครูโรงเรียนบ้านปลายทอน 

รางวัลครูดีของแผ่นดินข้ันพ้ืนฐาน มูลนิธิครูดี 
ของแผํนดิน 

๒๑ นางอุทัยกาญจน๑  ผิวสลับ 
ครูโรงเรียนชุมชน
วัดปัณณาราม 

รางวัลครูดีของแผ่นดินข้ันพ้ืนฐาน มูลนิธิครูดี 
ของแผํนดิน 

๒๒ นายภักดี  อํอนเกตุผล 
ครูโรงเรียนชุมชน
วัดปัณณาราม 

รางวัลครูดีของแผ่นดินข้ันพ้ืนฐาน มูลนิธิครูดี 
ของแผํนดิน 

๒๓ นางคะนึงนิจ  ศักด์ิมาศ     
ครูโรงเรียนบ๎านคลองเหลง 

รางวัลครูดีของแผ่นดินข้ันพ้ืนฐาน มูลนิธิครูดี 
ของแผํนดิน 

๒๔ น.ส.หานีฟา  เจะเว 
ครโูรงเรียนวัดป่า (ทําข้ึน) 
 
 
 

รางวัลครูดีของแผ่นดินข้ันพ้ืนฐาน มูลนิธิครูดี 
ของแผํนดิน 



๑๓๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๒๕ นายกิติศักด์ิ  หมอกแก๎ว 

ครูโรงเรียนบ๎านเขาหัวช๎าง 
รางวัลครูดีของแผ่นดินข้ันพ้ืนฐาน มูลนิธิครูดี 

ของแผํนดิน 

๒๖ นางขนิษฐา  พุดทอง 
ครูโรงเรียนวัดจอมทอง 

รางวัลครูดีนครศรีธรรมราช ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช  

๒๗ น.ส.พรพิมล  อินทรรักษา 
ครูโรงเรียนบ้านบ่อกรูด 

รางวัลครูดีของแผ่นดินข้ันพ้ืนฐาน มูลนิธิครูดี 
ของแผํนดิน 

๒๘ น.ส.ศุทธินี  ใจอารีย๑ 
ครูโรงเรียนบ้านปลายทอน 

รางวัลครูดีของแผ่นดินข้ันพ้ืนฐาน มูลนิธิครูดี 
ของแผํนดิน 

๒๙ นางคนึงนิจ ศักด์ิมาศ     
ครูโรงเรียนบ๎านคลองเหลง 

รางวัลครูดีของแผ่นดินข้ันพ้ืนฐาน มูลนิธิครูดี 
ของแผํนดิน 

๓๐ น.ส.หานีฟา  เจะเว 
ครูโรงเรียนวัดป่า (ทําข้ึน) 

รางวัลครูดีของแผ่นดินข้ันพ้ืนฐาน มูลนิธิครูดี 
ของแผํนดิน 

๓๑ นายกิติศักด์ิ  หมอกแก๎ว 
ครูโรงเรียนบ๎านเขาหัวช๎าง 

รางวัลครูดีของแผ่นดินข้ันพ้ืนฐาน มูลนิธิครูดี 
ของแผํนดิน 

๓๒ น.ส.สิรินาถ  ปัทมาวิไล 
ครูโรงเรียนชุมชน 
บ๎านบางโหนด 

ครูผูส๎อนยอดเย่ียมระดับ
ประถมศึกษา กลุํมสาระการ
เรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 
ด๎านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน โครงการ
ประกวดหนํวยงาน และผู๎มี
ผลงานดีเดํนที่ประสพผลส าเร็จ 
เป็นที่ประจักษ๑ 
 
 

สพฐ. 



๑๓๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๓๓ นายชายณรงค๑  เจริญพานิช 

ครูโรงเรียนชุมชน 
บ๎านบางโหนด 

ครูผูส๎อนยอดเย่ียมระดับ
ประถมศึกษา กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
ด๎านวิชาการโครงการประกวด
หนํวยงานและผู๎มีผลงานดีเดํน 
ทีป่ระสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ๑ 

สพฐ. 

๓๔ นางอรษา  ขุนวิชํวย  
ครูโรงเรียนวัดก าแพงถม 

ผู๎สนับสนุน โครงการ อย.น๎อย 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
จนสามารถได๎รับการรับรอง
มาตรฐาน อย.น๎อย ระดับดี 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
กระทรวง
สาธารณสุข 

๓๕ นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช 
ครูโรงเรียนชุมชน 
บ๎านบางโหนด 

ครูผูส๎อนยอดเย่ียม ระดับ
ประถมศึกษา กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
ด๎านวิชาการโครงการประกวด
หนํวยงานและผู๎มีผลงานดีเดํน
ที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ๑ 

 

๓๖ นายปัญญา  พุทธพฤกษ๑ 
ครูโรงเรียนวัดถ้ าเทียนถวาย 

ครูผูฝ๎ึกสอนรางวัลชนะเลศิ 
วอลเลย๑บอล รุํนอายุไมํเกิน  
๑๕ ปี (หญิง) การแขํงขันกีฬา
วอลเลย๑บอล นักเรียน 
นักศึกษาและประชาชน 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

อบจ.
นครศรีธรรมราช 



๑๓๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๓๗ นางสุลีพร  จิระพงษ์ธร 

ครูโรงเรียนท่าศาลา 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ 
กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) 
ป.4-ป.6งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 

๓๘ นางจริยา  จันทร์บุญ 
ครูโรงเรียนท่าศาลา 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 
กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ป.4-ป.6  
งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 

๓๙ นางภาวินี  โชติมณี  
ครูโรงเรียนบ้านท่าม่วง 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน   
ต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 

๔๐ นายภัทรพล  บุญนาค  
ครูโรงเรียนบ้านท่าม่วง 

๔๑ น.ส.เขมรดา  ศิรสิมบัติ 
ครูโรงเรียนท่าศาลา 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม 
การประกวดละครประวัติศาสตร์ 
ป.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 

๔๒ นายยุทธศักด์ิ  ค าทอง 
ครูโรงเรียนท่าศาลา 

๔๓ นางปรีดา  อักษรคง 
ครูโรงเรียนท่าศาลา 
 
 



๑๓๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๔๔ นางจินดา  อัครกุล 

ครูโรงเรียนท่าศาลา 
๔๕ นายจรัญ  สุทิน 

ครูโรงเรียนท่าศาลา 
๔๖ น.ส.ยุพิน  พืชพงค์  

ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 

๔๗ นายสรยุทธ  อินทร์ทุ่ม  
ครูโรงเรียนปทุมานุกูล 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6                  
งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 

๔๘ น.ส.ชลิดา  ประกอบชาติ 
ครูโรงเรียนปทุมานุกูล 

๔๙ นายกันตวรวัฒน์  เกษรสิทธ์ิ  
ครูโรงเรียนปทุมานุกูล 

๕๐ นางซัลมา  ปริงทอง  
ครูโรงเรียนบ้านพังปริง 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
ตอบปัญหาสุขศึกษาและ 
พลศึกษา ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 

๕๑ นายสุริยา  พรหมเรือง  
ครูโรงเรียนบ้านพังปริง 
 

๕๒ นายสมศักด์ิ  อรุณพันธ์  
ครูโรงเรียนบ้านบางฉาง 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเขียน
ภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 



๑๔๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๕๓ นายสมศักด์ิ  อรุณพันธ์  

ครูโรงเรียนบ้านบางฉาง 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม
การแข่งขันการเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

สพฐ. 

๕๔ ๑.นางวรรณะ  ชูสุวรรณ์  
   ครูโรงเรียนวัดพรหมโลก 
2. นางกัลยาณี  ไทรงาม  
   ครูโรงเรียนวัดพรหมโลก 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
ประติมากรรม 
ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 

๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางธารวิมล  ทิพงษ ์ 
ครูโรงเรียนวัดถ้ า 
เทียนถวาย 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน   
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
ชาย ป.1-ป.6  
งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน 
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภท
ชาย ป.1-ป.6  
งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม

สพฐ. 



๑๔๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย  
ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม  
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 

๕๖ นางณิชกานต์  นาคะศูนย์  
ครูโรงเรียนวัดเขาขุนพนม 
 
 
 
 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 

๕๗ นายชายณรงค์ เจริญพานิช  
ครูโรงเรียนชุมชน 
บ้านบางโหนด 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 

๕๘ นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช  
ครูโรงเรียนชุมชน 
บ้านบางโหนด 

๕๙ นายเสนีย์  ศรีมณี  
ครูโรงเรียนชุมชน 
บ้านบางโหนด 

๖๐ น.ส.กมลชนก มสูิกพันธ์  
ครูโรงเรียนชุมชน 
บ้านบางโหนด 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  

สพฐ. 

๖๑ นางเดือนนภา  คงเพชร 
ครูโรงเรียนชุมชน 
บ้านบางโหนด 



๑๔๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๖๒ น.ส.ณัฐชยา  หนูน้อย 

ครูโรงเรียนชุมชน 
บ้านบางโหนด 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ๖๓  

 
 

นางปิยาภรณ์  อักษรน า  
ครูโรงเรียนวัดสโมสร
สันนิบาต 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
ระบ ามาตรฐาน  
ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 

๖๔ นางฉวีวรรณ  ช่วยสงค ์
ครูโรงเรียนวัดสโมสร
สันนิบาต 

๖๕ น.ส.กนกพร พรหมเพชร  
ครูโรงเรียนวัดสโมสร
สันนิบาต 

๖๖ นางปิยาภรณ์  อักษรน า  
ครูโรงเรียนวัดสโมสร
สันนิบาต 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 

๖๗ นางฉวีวรรณ  ช่วยสงค ์
ครูโรงเรียนวัดสโมสร
สันนิบาต  

๖๘ น.ส.กนกพร พรหมเพชร  
ครูโรงเรียนวัดสโมสร
สันนิบาต 

๖๙ นางสุจิตรา  ทองศร ี 
ครูโรงเรียนวัดประทุม   
ทายการาม 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech)  
ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 



๑๔๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๗๐ MissAmber 

Cristina  Rondeau 
ครูโรงเรียนวัดประทุม 
ทายการาม 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม
การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ป.4-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

สพฐ. 

๗๑ นายสุมิตร  บุญญานุกูล  
ครูโรงเรียนชุมชนใหม่ 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม 
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 (ครอสเวิร์ด) ม.1- ม.3         
งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 

๗๒ น.ส.พัชรีญา เสือแก้ว 
ครูโรงเรียนชุมชนใหม่ 

๗๓ นางกัญญาภรณ์  รัศศร ี 
ครูโรงเรียนวัดประทุม 
ทายการาม 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม
การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6    
งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 

๗๔ น.ส.กรนิภา  อรุณประภาพร  
ครูโรงเรียนวัดประทุม 
ทายการาม 

๗๕ นายสมชาย  ทิพย์มนตรี  
ครูโรงเรียน               
บ้านช่องเขาหมาก  
 
 
 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 



๑๔๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๗๖ นายเดชา  บุญทอง 

ครูโรงเรียน 
บ้านช่องเขาหมาก 

๗๗ นายมานิตย์  พิมพิศาล  
ครูโรงเรียนปทุมานุกูล 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม
การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor  
ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 

๗๘  นางสุนันทา  พิมพิศาล  
ครูโรงเรียนปทุมานุกูล 
 
 
 

๗๙ น.ส.สรัญญา  จันทร์เขียว  
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางคู 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม
การประกวดโครงงานอาชีพ  
ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 

๘๐ น.ส.จุฑารัตน์ รักนาย  
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางคู 

๘๑ นางพนิดา  ซิบยก  
ครูโรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม
การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทนักเรียน 
ที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ  
ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 

๘๒ น.ส.ฐานิตา ชัยนุมาศ  
ครูโรงเรียนวัดพระเลียบ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน 
การเล่านิทาน ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทาง การเห็น 
ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม 

สพฐ. 



๑๔๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๘๓ นางอารียา  จรเสมอ  
ครูโรงเรียนวัดพระเลียบ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน 
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง 
ทางการเห็น ป.1-ป.6  
งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 

๘๔ นางสุดารัชต์  ฤทธิเดช  
ครูโรงเรียนวัดพระเลียบ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ 
ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 

๘๕ น.ส.จุฑาลักษณ์  มาทอง  
ครูโรงเรียนวัดกลาง 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา  
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม  
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 

๘๖ น.ส.ภาวิไล  โปสูงเนิน  
ครูโรงเรียนวัดพระเลียบ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม

สพฐ. 



๑๔๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๘๗ น.ส.ชนนิกานต์  เกียรติ
รุ่งโรจน์  
ครูโรงเรียนวัดพรหมโลก 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน 
การวาดภาพระบายสี ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง 
ทางร่างกายฯ ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 

๘๘ นางวนิดา  อินปิน  
ครูโรงเรียนบ้านปราบ
ราษฎร์อุทศิ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม
การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

สพฐ. 

๘๙ น.ส.เสมอใจ  ข่ายม่าน 
ครูโรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศกิจกรรมการประกวด
การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6  

สพฐ. 



๑๔๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๙๐ น.ส.สุคนธา  หมิดหวัง  
ครูโรงเรียนวัดพรหมโลก 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวด
การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 

๙๑ น.ส.สิริพร  สุจเสน  
ครูโรงเรียนวัดกลาง 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม
การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง 
ทางสติปัญญา ม.1-ม.3                    
งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

สพฐ. 

๙๒ นางมะยุรา  จิตรเขม้น 
ครูโรงเรียนวัดกลาง 

๙๓ น.ส.จุฑารัตน์  หนูทอง  
ครูโรงเรียนราชประชา 
นุเคราะห์ 8 
 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม
การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายฯ  ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  

สพฐ. 

๙๔ นางสรินญา  ทรงนาศึก  
ครูโรงเรียนราชประชา 
นุเคราะห์ 8 



๑๔๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๙๕ นางชนิกนันท์  ศรีใหม่  
ครูโรงเรียนวัดสโมสร
สันนิบาต 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม 
การแข่งขันการท าอาหาร 
ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1- 
ป.6 งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 

๙๖ น.ส.อัจฉราวดี  บัวเกตุ  
ครูโรงเรียนวัดสโมสร
สันนิบาต 

๙๗ น.ส.สิริวรรณ เจ้ยน้อย  
ครูโรงเรียนปทุมานุกูล 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน 
การประดิษฐ์งานใบตองประเภท
บายศรีปากชาม ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6  
งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 

๙๘ นางเครือวัลย์  ศรีสุวรรณ 
ครูโรงเรียนปทุมานุกูล 
 

๙๙ น.ส.สุภาภรณ์  พรหมอินทร์ 
ครูโรงเรียนวัดกลาง 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน 
การประดิษฐ์ของใช้จากเศษ 
วัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียน 
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. 

๑๐๐ น.ส.สิริพร  สุจเสน  
ครูโรงเรียนวัดกลาง 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง รางวัล/ผลงานดีเด่น/ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
๑๐๑ 

 
 

 

นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์ 
รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๔ 
 
 

รางวัลเกียรติบัตรผู๎บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเดํน ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ประเภทผู๎สนับสนุน  
 

ส านักงานลูกเสือ
แหํงชาติ 

๑๐๒ นางสุพิชา  เนตรวรนันท์ 
ศึกษานิเทศก์ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี”ในฐานะเป็นผู๎ปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพเป็นที่ประจักษ๑ชัด   

ส านักงานคุรุสภา 

๑๐๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางวิยะดา  ไกรสร 
ศึกษานิเทศก์ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

- “ครูดีนครศรีธรรมราช” 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ระดับดีมาก 
-พระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล 
กลุํมผู๎ปฏิบัติงานด๎านการศึกษา 
ระดับจังหวัดโครงการรางวัล 
พระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

สพป.นศ.๔ 
 
 

สกสค. 

 
                            

  



๑๕๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

นักเรียนได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล/ผลงานดีเด่น/ 
ปีที่ได้รับ/หน่วยงานที่มอบ 

๑ ด.ญ.ริชา  มหารัตน๑ไพบูลย๑ ทําศาลา รางวัลชนะเลิศ   
การแข่งขันบรรยายธรรม 
ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับจังหวัด 
“วัฒนธรรมวินิต” 
รางวัลชมเชย  
การแข่งขันบรรยายธรรม 
ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับชาติ  
“วัฒนธรรมวินิต” 

๒ ด.ช.ณัฐวรรธน๑  แซํปัก ทําศาลา รางวัลชมเชย 
การแข่งขันบรรยายธรรม 
ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับจังหวัด  
“วัฒนธรรมวินิต” 
 

๓ ด.ญ.วรรณนิษา  ใบระหมาน บ๎านพังปริง รางวัลชนะเลิศ   
การแข่งขันตอบปัญหา 
สุขศึกษาและพลศึกษา  
ม.๑- ม.๓  

๔ ด.ช. ก าพล  วรรณโชติ 
ด.ช.ธนพัต  จันทร๑สุย 
ด.ช.ไกรวิชญ๑  เจ๏ะแหละ 
ด.ช.กฤตยชญ๑  ทองเกลี้ยง 
 
 

วัดประทุมทายการาม รางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันกีฬาเปตอง  
รุ่นไม่เกิน 12 ปี ชาย  
จากสมาคมกีฬา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 



๑๕๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล/ผลงานดีเด่น/ 
ปีที่ได้รับ/หน่วยงานที่มอบ 

๕ ด.ช. ศิลาดล  ทองชู 
ด.ช.ศักด์ินันท๑  นัฐนิติโรจน๑ 
ด.ช.ดนัยยันต๑ จังกระวรรด์ิ 
ด.ช. อชิระวิทย๑  เพชรน๎ุย 

ชุมชนวัดสระแก๎ว รางวัลชนะเลิศ กีฬาตะกร้อ
ลอดห่วงสากล 
ทีมชุดชาย การแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๓๖  จากการกีฬา
แห่งประเทศไทยและ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๖ ด.ช.อัฐศิริ  ธรรมโชติ วัดสโมสรสันนิบาต คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
ในการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน  
(O-NET) จาก สพฐ. 

๗ ด.ญ.ระพีพรรณ  ทานนท๑ 
ด.ญ.บัณฑิตา  จันชุม 
ด.ญ.ดนุลดา  ชูแฉล๎ม 
ด.ญ.สุชาดา  กุหลาบวรรณ 
ด.ญ.พิชชชาภา  โต๏ะหมาด 

ราชประชานุเคราะห์ ๘ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การประกวดวาดภาพ 
ระบายสี ชั้นประถมศึกษา  
โครงการการจัดงานมาฆบูชา
แห่ผ้าข้ึนธาตุ  
ประจ าปี ๒๕๖๓  
จาก องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รํวมกับส านักงานทรัพย๑สิน 
สํวนพระมหากษัตริย๑  
มจร.วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช  
และส านักสงฆ๑วัดนาสนธ์ิ 
 
 



๑๕๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล/ผลงานดีเด่น/ 
ปีที่ได้รับ/หน่วยงานที่มอบ 

๘ ด.ญ.จันสุดา  บริบูรณ๑ 
ด.ญ ณัฐณชา  ทองค า 
ด.ญ.สุภาวดี  สมเชื้อ 
ด.ญ.สุดารัตน๑  ยกยํอง 

วัดปากด่าน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
กีฬาเปตองนักเรียน 
นักศึกษาและประชาชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒  
จากส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

๙ ด.ญ.วรรวิสา  สํงเสริม 
ด.ญ.กมลรัตน๑  ชัยนาม 
ด.ญ.ศุจีภรณ๑  สุทธิชํวย 
ด.ญ.มณีกานต๑  ดวงแป้น 
 
 

วัดชนสังขรณพิจิตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
กีฬาเปตอง รุ่นอายุ 
ไม่เกิน ๑๒ ปี (หญิง)  
กีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ครั้งที่ 
๖๓ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ จากส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๑๐ ด.ช.พฤกษกรณ๑  ทองเมิน 
ด.ช.จิรพัฒน๑  หนูกลับ 
ด.ช.พีรพัฒน๑  สํงเสริม 
ด.ช.ชินนกฤต  หนูกลับ 
 
 

วัดชนสังขรณพิจิตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
กีฬาเปตอง รุ่นอายุ 
ไม่เกิน ๑๒ ปี (ชาย)  
กีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ครั้งที่ 
๖๓ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ จากส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 



๑๕๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล/ผลงานดีเด่น/ 
ปีที่ได้รับ/หน่วยงานที่มอบ 

๑๑ ด.ช.อับดุลอาซีร  มัยยะ 
ด.ช.วาริธร  หมื่นเส๎น 
ด.ช.ศักรภพ  ไชยเพศ 
ด.ช.พงศกร  หล๎าเปีย 

วัดโมคลาน รางวัลชมเชย การแข่งขัน
จรวดขวดน้ า ประเภท 
แม่นย า ระดับประถม 
จาก อบจ.จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

๑๒ ด.ญ.ณภัทรา  วัชรกาญจน๑
ด.ญ.จุฬาลักษณ๑  วิบุลสิลป์ 
ด.ญ.กนกพร  เดชแก๎ว 
ด.ญ.นภาภัทร  รัตนะ 
ด.ญ.กัญญ๑วรา  ด๎วงปาน 
ด.ญ.รามาวดี  เมํห๎อง 
ด.ญ.ชนาภัทร  สมวงศ๑ 
ด.ญ.พิรญาณ๑  แสนทอง 
ด.ญ.กัญญาณัฐ  โอกาส 
ด.ญ.ฐิตาพร เพชรเศรษฐ๑ 

วัดถ้ าเทียนถวาย รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอล 
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี (หญิง) 
การเข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 
นักเรียนนักศึกษา และ
ประชาชน จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
ประจ าปี ๒๕๖๓  
จากองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

๑๓ น.ส.ศิรประภา พณิชสกุลการย๑ 
น.ส.เจนทีรา  ขนอม 
ด.ญ.อัมพร  ก๐งอุบล 
ด.ญ.รุจิรา  ปัญญาวงศ๑ 
 

บ้านเปร็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลชนะเลิศ  
เซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 
ไม่เกิน ๑๕ ปี (หญิง)  
กีฬานักเรียนนักศึกษา   
และประชาชนจังหวัด
นครศรีธรรมราช   
ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 
จากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 



๑๕๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล/ผลงานดีเด่น/ 
ปีที่ได้รับ/หน่วยงานที่มอบ 

๑๔ ด.ญ. ณัฐกิตต์ิ   สงสม บ้านเราะ 
(อุทัยประชาสรรค์) 

คัดลายมือ ช่วงชั้นที่ ๑ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
จากกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๕ ด.ญ. ภัทรวรรณ  จิตราการ บ้านเราะ 
(อุทัยประชาสรรค์) 

คัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ช่วงชั้นที ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จากส านัก
ราชบัณฑิตยสถาน 
 

๑๖ ด.ญ.มัญชุสา  สมเขาใหญํ 
ด.ญ.กันติยา  มะยะเฉียว 
ด.ญ.ปุญยนุช  ใจห๎าว 
ด.ญ.กนกกาญจน๑  ใจห๎าว 

วัดเขาน้อย - รางวัลชนะเลิศการ
ประกวดแข่งขันกลอนสด 
ระดับประถมศึกษา เน่ือง
ในงานเทศกาลเดือนสิบ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

๑๗  ด.ญ.กมลวรรณ  ศรีเจริญ 
ด.ญ.กนกกาญจน๑  เพชรน๎ุย 
ด.ญ.ตรีบงกช  เจริญฉิม 
 

วัดเขาน้อย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การประกวดแข่งขัน   
กลอนสด ระดับ
ประถมศึกษา เน่ือง 
ในงานเทศกาล 
เดือนสิบ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

 
 
 



๑๕๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ความภาคภูมิใจจาก 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาคใต๎) 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระหว่าง วันที่ ๖ – ๘  มกราคม พ.ศ. 256๓ 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔        
สํงนักเรียนเข๎าแขํงขัน ท้ังหมด  ๒๐๒  รายการ และเข๎ารํวม  ๑๒  
รายการ รวม  ๒๑๔   รายการ  สรุปผลการแขํงขัน ดังนี ้
 รางวัลชนะเลิศ   จ านวน    ๑๕    รายการ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   จ านวน    ๑๐    รายการ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จ านวน    ๑๔    รายการ 
 รวมเหรียญทอง   จ านวน   ๑๑๕    เหรียญ 
 รวมเหรียญเงิน   จ านวน     ๕๘    เหรียญ 
 รวมเหรียญทองแดง  จ านวน     ๒๙    เหรียญ 
 รวมท้ังส้ิน   จ านวน    ๒๐๒   เหรียญ 
  ได๎อันดับท่ี     ๙       ของประเทศ 
  จาก            ๓๐     เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 



๑๕๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ความภาคภูมิใจของนักเรียน 
ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
๑ เด็กหญิงประภาสิร ิ งิ้วไธสง 

เด็กหญิงเกียรติสุดา พันโคกกรวด 
โรงเรียนบ๎านทํามํวง ชนะเลิศ  การแข่งขัน

ต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
(ค าคมเดิม) ม.๑ - ม.๓ 

๒ เด็กหญิงวรรณนิษา ใบระหมาน 
เด็กหญิงสุจิรา โต๏ะเตบ 
 

โรงเรียนบ๎านพังปริง ชนะเลิศ  การแข่งขัน
ตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา  
ม.๑ - ม.๓ 

๓ นางสาวหงส๑นภา  สูนทองห๎าว โรงเรียนบ๎านบางฉาง ชนะเลิศ  การแข่งขัน
เขียนภาพไทยประเพณี 
ม.๑ - ม.๓ 

๔ เด็กชายณัฐภัทร  เก้ือกูลสงฆ๑ 
เด็กชายภัทรพล ชูอินทร๑  
เด็กชายสัณพิชญ๑ วุฒิวงศ๑ 

โรงเรียนวัดพรหมโลก ชนะเลิศ  การแข่งขัน
ประติมากรรม 
 ป.๔ - ป.๖ 

๕ เด็กชายกฤษติชัย  วิชัยดิษฐ๑ โรงเรียนวัดถ้ า 
เทียนถวาย 

ชนะเลิศ  การแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ป.๑ - ป.๖ 

๖ เด็กชายกฤษติชัย   วิชัยดิษฐ๑ โรงเรียนวัดถ้ า     
เทียนถวาย 

ชนะเลิศ  การแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชาย ป.๑ - ป.๖ 

๗ 
 
 
 
 
 

เด็กชายจักรี  อินทร๑เกลี้ยง 
เด็กชายปฐมพงศ๑ สุขเสน 

 
 
 
 

โรงเรียน 
บ๎านชํองเขาหมาก 

 
 
 
 

ชนะเลิศ  การแข่งขัน
การออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.๑ - ม.๓ 

 
 
 



๑๕๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
๘ เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีเมฆ 

เด็กหญิงชญานันต๑ เกิดขุมทอง 
เด็กหญิงญานิศา มุสิกะ 
เด็กหญิงณัฐกฤตา ด าคล๎าย 
เด็กหญิงธิวาพร สังวาลย๑ 
เด็กหญิงนฤภร แข็งแรง 
เด็กหญิงรวิสรา สุดสนอง 
เด็กหญิงศิราพร สมฤดี 
เด็กหญิงเขมรินทร๑ เกตุแก๎ว 

โรงเรียนวัดสโมสร
สันนิบาต 

ชนะเลิศ  การแข่งขัน
ระบ ามาตรฐาน  
ป.๑ -ป.๖ 

 

๙ เด็กหญิงธนัญชนก  วัชรกาฬ โรงเรียนวัดพระเลียบ ชนะเลิศ  การแข่งขัน
การเล่านิทาน  ประเภท
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น  
ป.๑ - ป.๖ 

๑๐ เด็กหญิงธนัญชนก  วัชรกาฬ โรงเรียนวัดพระเลียบ ชนะเลิศ  การแข่งขัน
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ 
ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทาง   
การเห็น ป.๑ - ป.๖ 

๑๑ เด็กหญิงพิมพ์ผกา  มาสชิวหะ โรงเรียนวัดพรหมโลก ชนะเลิศ  การแข่งขัน
การวาดภาพระบายสี 
ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทาง
ร่างกายฯ ม.๑ - ม.๓ 
 
 



๑๕๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
๑๒ เด็กชายณัฐวัตร  ย่ิงยงค ์ โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง ชนะเลิศ  การประกวด

การขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายฯ ป.๑ - ป.๖ 

๑๓ เด็กหญิงพิมพ์ผกา  มาสชิวหะ โรงเรียนวัดพรหมโลก ชนะเลิศ  การประกวด
การขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายฯ ม.๑ - ม.๓ 

๑๔ เด็กหญิงนวรัตน์  มูสิกะ 
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ศักด์ินันทชัย 
เด็กชายปิยพัทธ์  มะพันธ์ 
 

โรงเรียนปทุมานุกูล ชนะเลิศ  การแข่งขัน
การประดิษฐ์งานใบตอง
ประเภทบายศรีปากชาม 
ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ป.1-ป.6 

๑๕ เด็กชายชนากรณ์  ใจโปร่ง 
เด็กหญิงพรกนก  เพชรนุ้ย 
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์ แกนบุญ 
 

โรงเรียนวัดกลาง ชนะเลิศ  การแข่งขัน
การประดิษฐ์ของใช้จาก
เศษวัสดุเหลือใช ้
ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ป.๑ - ป.๖ 

๑๖ เด็กชายคมเคียว  อาภรณ ์
เด็กชายณัฐวัตร  ไวยะ 
เด็กชายธนพล  ราชประดิษฐ 
เด็กชายธราเทพ  ทองเกลี้ยง 
เด็กชายปกรณ์  นุทผล 
เด็กชายปริพัฒน์  เพ็ญทอง 

   โรงเรียนท่าศาลา 
 
 
 
 
 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
การแข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ  
ป.๔ - ป.๖ 



๑๕๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
เด็กชายพงศ์พิศิษฐ ์ คล้ายพิมล 
เด็กชายพรพนมชัย  หนูคง 
เด็กชายพิษณุ  สีเอียด 
เด็กชายภนุมาส  ชูแก้ว 
เด็กชายภัทรพล  ประกอบผล 
เด็กชายวรฎร  พุกชื่อ 
เด็กชายวรภัทร์  ช่างสุวรรณ 
เด็กชายวาทิตย์  จันทร์พุ่ม 
เด็กชายวิทวัส  ชาติพงศ์ 
เด็กชายศิรภัส  ศศิธร 
เด็กชายศุภกฤต  ชัยแก้ว 
เด็กชายอินทัช  สุนทร 
เด็กชายฮาซิม  สุทธิการ 
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ลือชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗ เด็กหญิงบัวชมพู  จันทร์ธิบดี โรงเรียนวัดประทุม
ทายการาม 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) 
ป.๑ - ป.๓ 

๑๘ เด็กหญิงธนัชชา  ธานินพงศ์ 
เด็กหญิงสุชาวดี จันทรชิต 

โรงเรียนชุมชนใหม่ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ม.1 - ม.3 

๑๙ เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ชุมชนะ 
เด็กชายณฐกร นิลบุตร 
เด็กหญิงอริสา  ปะนะ 
 

โรงเรียนวัดประทุม
ทายการาม 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
การประกวด 
ยุวบรรณารักษ์สง่เสริม
การอ่าน ป.๔ - ป.๖ 



๑๖๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
๒๐ เด็กหญิงรตินันท์  ทับทอง 

เด็กหญิงวิภวานี ขันเจริญ 
โรงเรียนปทุมานุกูล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท 
Web Editor ป.๔ - ป.๖  

๒๑ เด็กชายณัฐวัตร  ย่ิงยงค๑ โรงเรียนวัดเจดีย๑หลวง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
การแขํงขันการเลํา
นิทาน ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพรํองทาง
รํางกายฯ ป.๑ - ป.๖ 

๒๒ เด็กหญิงธาราทิพย๑  ส๎มแป้น โรงเรียนวัดพระเลียบ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
การแขํงขันการวาดภาพ
ระบายส ีประเภท
นักเรียนที่มีความ
บกพรํองทางรํางกายฯ 
ป.1-ป.6 

๒๓ เด็กหญิงอริษา  พาสมบูรณ๑ โรงเรียนบ๎านปราบ
ราษฎร๑อุทศิ 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
การประกวดการ 
ขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง 
ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรํองทาง
สติปัญญา ป.๑ - ป.๖ 

๒๔ เด็กหญิงมัทนพร  ข าพร๎อม 
เด็กหญิงสุวรรณเพ็ญ เพ็ชรสี่หมื่น 

โรงเรียนวัดกลาง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
การแขํงขันการวาดภาพ
ด๎วยโปรแกรม Paint 



๑๖๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรํองทาง
สติปัญญา ม.๑ -ม.๓ 

๒๕ เด็กหญิงซัลวา  โต๊ะหยอ 
เด็กหญิงอรนุช จิตรตุราช  

โรงเรียนราชประชา 
นุเคราะห์ 8 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
การแข่งขันการวาดภาพ
ด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทาง
ร่างกายฯ ม.๑ - ม.๓ 

๒๖ 
 
 

เด็กหญิงณภัทร  ภาคภูมิพงศ ์
 
 
 

โรงเรียนท่าศาลา 
 
 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
การแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ (การเขียน
เรียงความ) ป.๔ - ป.๖ 

๒๗ เด็กชายณัฐภูมินทร์  บริสุทธ์ิ 
เด็กชายณัฐวัตร  ไวยะ 
เด็กชายธนพล  ราชประดิษฐ 
เด็กชายธราเทพ  ทองเกลี้ยง 
เด็กชายปกรณ์  นุทผล 
เด็กชายปริพัฒน์  เพ็ญทอง 
เด็กชายพงศ์พิศิษฐ ์ คล้ายพิมล 
เด็กชายพรพนมชัย  หนูคง 
เด็กชายพิษณุ  สีเอียด 
เด็กชายภนุมาส  ชูแก้ว 
เด็กชายภัทรพล  ประกอบผล 
เด็กชายวรฎร  พุกชื่อ 
เด็กชายวรภัทร์  ช่างสุวรรณ 
เด็กชายวาทิตย์  จันทร์พุ่ม 

โรงเรียนท่าศาลา รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
การประกวดละคร
ประวัติศาสตร์  
ป.๑ - ม.๓ 



๑๖๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
เด็กชายวิทวัส  ชาติพงศ์ 
เด็กชายศิรภัส  ศศิธร 
เด็กชายศุภกฤต  ชัยแก้ว 
เด็กชายอินทัช  สุนทร 
เด็กชายฮาซิม  สุทธิการ 
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ลือชา 

๒๘ เด็กหญิงอนันยตา  ยะโกะ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ม.๑ - ม.๓ 

๒๙ เด็กหญิงกมลรัตน์  ขันเจริญ 
เด็กหญิงกุลธิดา  ไกรนรา 
เด็กหญิงชญาภา  นวลสุข 
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีศาศวัตกุล 
เด็กหญิงณัฐมน  คงห่อ 
เด็กหญิงธัญรดา  ศรีศักดา 
เด็กหญิงพรชนัน  นาภูมิ 
เด็กหญิงพัชราภา  ฤทธี 
เด็กหญิงพิมพกา  ศิลารัตน์ 
เด็กหญิงภัทรธิดา ลิ่มวัฒน์สัมพันธ์ 

โรงเรียนปทุมานุกูล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
การแข่งขันแอโรบิก  
ป.๑ - ป.๖ 

๓๐ เด็กหญิงจีรนันท์  คุ้มสุข โรงเรียนบ้านบางฉาง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
การแข่งขันการเขียน
ภาพจิตรกรรมไทยสี  
เอกรงค์ ม.๑ - ม.๓ 

๓๑ นายธีระวัฒน์  จิราสิต โรงเรียนวัดเขาขุนพนม รองชนะเลิศอันดับที ่๒  
การแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล ประเภท
ชาย ม.๑ - ม.๓ 
 



๑๖๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
๓๒ เด็กชายกฤษติชัย   วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนวัดถ้ า     

เทียนถวาย 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ป.๑ - ป.๖ 

๓๓ เด็กหญิงกรชนก  วุฒิสังข์ 
เด็กหญิงจันทรกานต์  เรืองนาม 
เด็กหญิงชนิษฐา  ขนอม 
เด็กหญิงญาณิศา  ขนอม 
เด็กหญิงณัฐธันยา  สังข์โชติ 
เด็กชายธันวา  ชูพันธ์ 
เด็กชายปภังกร  วงสุนทร 
เด็กหญิงพัชรินทร์  หนูทองแก้ว 
เด็กหญิงพิมญาดา  ฉายากลุ 
เด็กหญิงพิมพิศา  ฉายากุล 
เด็กหญิงภัทรวดี  อุ่นสอน 
เด็กชายวันโน  เอเว็น 
เด็กหญิงวิชญาดา   สุขสบาย 
เด็กชายสมิทธ์ิ  ศิลาสุวรรณ 
เด็กชายสรณ์สิร ิ พรหมพัฒน์ 
เด็กหญิงสุธีธิดา   พรหมพัฒน์ 
เด็กหญิงอนิสรา   ขวัญเมือง 
เด็กหญิงอรอนงค์  มฤค 
เด็กชายโซ  จา 
เด็กหญิงโม  จา 

โรงเรียนชุมชน 
บ้านบางโหนด 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
การแข่งขันวงอังกะลุง 
ป.๑ - ป.๖ 

๓๔ เด็กหญิงจันทราภา  โจมฤทธ์ิ 
เด็กหญิงญาณิศา  มุสิกะ 
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ด าคล้าย 
เด็กหญิงธิวาพร  สังวาลย์ 

โรงเรียนวัดสโมสร
สันนิบาต 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
การแข่งขันนาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์ ป.๑ –  
ป.๖ 



๑๖๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
เด็กหญิงนฤภร  แข็งแรง 
เด็กหญิงรวิสรา  สุดสนอง 
เด็กหญิงวราลี  ลีแอล 
เด็กหญิงศิราพร  สมฤดี 

๓๕ เด็กชายพลภัทร  มหาศักด์ิพันธ์ โรงเรียนวัดประทุม
ทายการาม 

รองชนะเลิศอันดับ   
ที ่๒  การแข่งขัน    
เล่านิทาน (Story 
Telling) ป.๔ - ป.๖ 

๓๖ เด็กชายธนวัฒน์  ล่องลอย
เด็กชายณัฐชนน  แซ่หลิม 
เด็กหญิงนวพร  เมืองรอด 

โรงเรียนชุมชนวัดบางคู รองชนะเลิศอันดับที ่๒  
การประกวดโครงงาน
อาชีพ ป.๔ - ป.๖ 

๓๗ เด็กหญิงธาราทิพย์  ส้มแป้น โรงเรียนวัดพระเลียบ รองชนะเลิศอันดับ ที่ ๒  
การแข่งขันนักอ่าน
ข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายฯ 
ป.๑ - ป.๖ 

๓๘ นางสาวจันทิมา  เพชรแก้ว 
 
 

โรงเรียนวัดกลาง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
การแข่งขันการวาด
ภาพระบายสี ประเภท
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทาง
สติปัญญา ม.๑ - ม.๓ 

๓๙ เด็กชายภูมิพัฒน์  ใจห้าว
เด็กชายอนุพงศ์  เสียงใหญ ่
เด็กชายอนุศาสน์  ไชยช านาญ 

โรงเรียนวัดสโมสร
สันนิบาต 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
การแข่งขันการท าอาหาร 
ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ป.๑ - ป.๖ 



๑๖๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่ส่วนที ่55   

สรุปผลการด าเนินงานสรุปผลการด าเนินงาน  
ลลคข้อเสนอลนคลลคข้อเสนอลนค 



๑๖๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๔   
บริหารจัดการโดยเน๎นการมีสํวนรํวมของทุกฝ่าย และมีผลการด าเนินงานที่เป็นผล
จากภารกิจด๎านการศึกษา และผลจากการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สรุปผล ดังน้ี    

 ๑.ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔          
มีผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบั ติราชการ ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.๒๕๖๓ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นผู๎ประเมิน ผําน
ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(KRS : KPI Report System ) คําคะแนนเฉลี่ยรวม  ๔.๔๑๗๗๓  จากคะแนนเต็ม 
๕.๐๐๐๐๐ อยํูในระดับมาตรฐานข้ันสูง ( ๘๘.๓๕) 

 ๒.ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน (ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  
 จากผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
(ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งประเมินผลใน 
๖ นโยบาย ดังน้ี  นโยบายที่ ๑ คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก นโยบาย   
ที่ ๒ (ไมํประเมิน) นโยบายที่ ๓ คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก นโยบาย   
ที่ ๔ คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๐ ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม  นโยบายที่ ๕ คะแนนเฉลี่ย  ๕.๐๐ 
ระดับคุณภาพดีเย่ียม  นโยบายที่ ๖  คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๐ ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม   
คะแนนเฉลี่ยรวม ๖ นโยบาย  ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม  ๕.๐๐ อยํูในระดับคุณภาพ     
ดีมาก  



๑๖๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 ๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ มีผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู๎เรียน ( NT )        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได๎คะแนนเฉลี่ยร๎อยละของผลการ
ทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด๎านคณิตศาสตร๑ และด๎านภาษา สูงกวําระดับ
จังหวัด และระดับประเทศ  และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O – NET) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได๎คะแนนเฉลี่ย    
ร๎อยละของผลการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา วิชาภาษาไทย  และคณิตศาสตร๑ 
สูงกวําระดับประเทศ ส าหรับวิชาภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร๑  ได๎คะแนนเฉลี่ยต่ า
กวําระดับประเทศ  และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O –NET)     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได๎คะแนนเฉลี่ยร๎อยละของผลการทดสอบ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา วิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร๑ และ
วิทยาศาสตร๑ ต่ ากวําระดับประเทศ  

  ๔.อัตราการเข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ส า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๔ มีอัตราการเข๎าเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ในสังกัด 
จ านวน  ๔๐๑    คน คิดเป็นร๎อยละ ๑๒.๐๗   เข๎าเรียนชั้นอนุบาล ๒ ในสังกัด        
จ านวน ๑,๐๘๑   คน   คิดเป็นร๎อยละ ๓๑.๗๓ เข๎าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑          
ในสังกัด จ านวน ๓,๑๑๘  คน คิดเป็นร๎อยละ ๙๐.๑๒ และเข๎าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    
ในสังกัด จ านวน   ๗๘๖   คน คิดเป็นร๎อยละ ๒๔.๒๐ 

 

 

 



๑๖๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 ๕.อัตรานักเรียนออกกลางคันปีการศึกษา ๒๕๖๒   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ มีอัตรา

นักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เปรียบเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๑       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ลดลง ร๎อยละ ๐.๐๓  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ลดลงร๎อยละ  
๐.๐๗  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ลดลงร๎อยละ ๐.๑๓  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ลดลง
ร๎อยละ ๐.๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ลดลงร๎อยละ ๐.๔๗  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  
ลดลง ร๎อยละ ๐.๔๘  

    ๖.อัตราการจบการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 จ านวนนักเรียนที่ เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๓,๒๔๘  คน เรียนจบ ๓,๒๔๘ คน คิดเป็น
ร๎อยละ ๑๐๐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน  ๔๙๘  คน เรียนจบ ๔๙๘ คน          
คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 

    ๗.อัตราการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ มีอัตรา

การศึกษาตํอของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน 
๓,๒๔๘  คน เข๎าศึกษาตํอในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ร๎อยละ ๑๐๐ 
แยกเป็นในสังกัด จ านวน  ๗๘๖  คน คิดเป็นร๎อยละ ๒๔.๒๐  และตํางสังกัด จ านวน 
๒,๔๖๒ คน คิดเป็นร๎อยละ ๗๕.๘๐ 

๘..อัตราการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ มีอัตรา

การศึกษาตํอของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน 
๔๙๘ .คน เข๎าศึกษาตํอในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ร๎อยละ 
๙๔.๓๘ แยกเป็นสายสามัญ จ านวน  ๑๔๙  คน คิ ดเป็นร๎อยละ ๒๙.๙๒             



๑๖๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

สายอาชีพ จ านวน ๒๕๑  คน คิ ดเป็ นร๎ อยละ ๕๐.๔๐  เที ยบเทํ า  ๗๐ คน                       
คิดเป็นร๎อยละ  ๑๔.๐๖   ประกอบอาชีพอื่น  จ านวน  ๒๘  คน  คิดเป็นร๎อยละ  ๕.๖๒   

   ๙.ผลการประเ มินคุณภาพภายนอก  สถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสี่   

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จ านวนโรงเรียน ที่เข๎ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

-ระดับการศึกษาปฐมวัย มีโรงเรียนที่รับการประเมินจาก สมศ.จ านวน  ๑๖ 
โรงเรียน ผลการประเมินได๎รับการรับรองมาตรฐาน จ านวน  ๑๖  โรงเรียน คิดเป็น
ร๎อยละ  ๑๐๐  

-ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( ประถม – มัธยม ) มีโรงเรียนที่รับการ
ประเมินจาก สมศ. จ านวน  ๑๗  โรงเรียน ผลการประเมินได๎รับการรับรองมาตรฐาน 
จ านวน ๑๗ โรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐  

๑๐.เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ       
ขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของ สพป.
นครศรีธรรมราช เขต ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET ) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยเฉลึ่ย ๔ กลุํมสาระการเรียนรู๎ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่ ากวํา
คําเฉลี่ยของปีการศึกษา ๒๕๖๑ ร๎อยละ  ๕.๘๖ 
 เมื่อพิจารณารายกลุํมสาระการเรียนรู๎ พบวําวิชาภาษาไทย มีคําเฉลี่ยต่ า
กวําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ร๎อยละ  ๗.๘๒ วิชาภาษาอังกฤษมีคําเฉลี่ยต่ ากวํา                 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ร๎อยละ  ๔.๖๓ วิชาคณิตศาสตร๑ มีคําเฉลี่ยต่ ากวํา ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ร๎อยละ  ๖.๐๕ และวิชาวิทยาศาสตร๑ มีคําเฉลี่ยต่ ากวําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ร๎อยละ  ๔.๙๘  



๑๗๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 ๑๑.เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ       
ขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของ สพป.
นครศรีธรรมราช เขต ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET ) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยเฉลึ่ย ๔ กลุํมสาระการเรียนรู๎  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่ ากวํา
คําเฉลี่ยของ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ร๎อยละ  ๒.๐๙ 
 เมื่อพิจารณารายกลุํมสาระการเรียนรู๎  พบวําวิชาภาษาไทย มีคําเฉลี่ย       
สูงกวํา ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ร๎อยละ  ๑.๑๒ วิชาภาษาอังกฤษ มีคําเฉลี่ยสูงกวํา        
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ร๎อยละ  ๑.๑๓  วิชาคณิตศาสตร๑ มีคําเฉลี่ย ต่ ากวําปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ร๎อยละ  ๓.๙๖  และวิชาวิทยาศาสตร๑ มีคําเฉลี่ยต่ ากวําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ร๎อยละ ๖.๖๕  

 ๑๒. เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔     
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( NT ) ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓ เฉลี่ย ๓ ด๎าน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกวําคําเฉลี่ยของปีการศึกษา ๒๕๖๐   
ร๎อยละ ๖.๗๙ 
 เมื่อพิจารณาความสามารถรายด๎าน พบวําความสามารถด๎านภาษา          
มีคําเฉลี่ยสูงกวําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร๎อยละ  ๓.๓๙ ความสามารถด๎านค านวณ          
มีคําเฉลี่ยสูงกวําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร๎อยละ ๑๒.๗๑  และความสามารถด๎านเหตุผล     
มีคําเฉลี่ยสูงกวําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร๎อยละ ๔.๓๑ 
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 ๑๓.ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT ) ช้ันประถมศึกษา    
ปีที่ ๓ ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( NT ) ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓ พบวําส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  
มีคะแนนเฉลี่ย ๒ ด๎าน สูงกวําระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
 ๑๔.เปรียบเทียบอัตราการออกกลางคันของนักเรียน            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 อัตรานักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ิมข้ึนและลดลงจาก      
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังน้ี 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   เพ่ิมข้ึน    ร๎อยละ  ๐.๐๓๑ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๑   เพ่ิมข้ึน    ร๎อยละ  ๐.๓๔ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๒   ลดลง     ร๎อยละ  ๐.๐๓ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๓   ลดลง     ร๎อยละ  ๐.๐๗ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔   ลดลง     ร๎อยละ  ๐.๑๓ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕   ลดลง     ร๎อยละ  ๐.๐๓ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๒    ลดลง     ร๎อยละ  ๐.๔๗ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๓    ลดลง     ร๎อยละ  ๐.๔๘ 

 ๑๕. เปรียบเทียบอัตราการจบการศึกษาของนักเรียน          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

นักเรียนที่จบชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เรียนตํอชั้น ม.ปลาย สายสามัญ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ น๎อยกวํานักเรียนที่จบชั้น ม. ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เรียนตํอชั้น 
ม.ปลาย สายสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร๎อยละ  ๑๖.๑๘  นักเรียนที่จบชั้น    
ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เรียนตํอชั้น ม.ปลาย สายอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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มากกวํานักเรียนที่จบชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เรียนตํอชั้น ม.ปลายสายอาชีพ    
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร๎อยละ  ๐.๓๐ และนักเรียนที่จบชั้น ม.๓ ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ เรียนตํอชั้น ม.ปลาย เทียบเทํา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มากกวํานักเรียนที่จบชั้น 
ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เรียนตํอชั้น ม.ปลาย เทียบเทํา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็น
ร๎อยละ  ๑๐.๒๕ 

 ๑๖. เปรียบเทียบการอ่านของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเปรียบเทยีบปีการศึกษา  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 
 การอาํนออกเสียงของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ิมข้ึนและลดลงจาก        
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังน้ี 
 ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑   เพ่ิมข้ึน    ร๎อยละ  ๓.๔๒ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  เพ่ิมข้ึน    ร๎อยละ  ๘.๖๑ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  เพ่ิมข้ึน     ร๎อยละ  ๑๓.๕๒ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  เพ่ิมข้ึน     ร๎อยละ  ๑๔.๓๑ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  เพ่ิมข้ึน     ร๎อยละ  ๑๓.๕๙ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  เพ่ิมข้ึน     ร๎อยละ  ๖.๑๕ 
 การอาํนรู๎เรื่องของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ิมข้ึนและลดลงจาก        
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังน้ี 
 ชั้นประถมศึกษาปีที ่๒    เพ่ิมข้ึน    ร๎อยละ  ๐.๐๖ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓    ลดลง      ร๎อยละ   ๖.๔๒ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔    ลดลง      ร๎อยละ   ๓.๙๘ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕    เพ่ิมข้ึน     ร๎อยละ  ๖.๗๒ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    เพ่ิมข้ึน     ร๎อยละ  ๐.๗๓ 
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 ๑๗.เปรียบเทียบการเขียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเปรียบเทียบปีการศึกษา  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 
 การเขียนเรื่องของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ิมข้ึนและลดลงจาก      
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังน้ี 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒    เพ่ิมข้ึน      ร๎อยละ    ๐.๐๖ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓    ลดลง        ร๎อยละ    ๑.๙๘ 
            ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔    เพ่ิมข้ึน      ร๎อยละ    ๐.๔๔ 
            ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕    ลดลง        ร๎อยละ    ๐.๑๒ 
            ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖    ลดลง        ร๎อยละ    ๐.๗๖ 
การเขียนค าของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ิมข้ึนและลดลงจากปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ดังน้ี 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑    เพ่ิมข้ึน      ร๎อยละ   ๔.๖๐ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒    ลดลง        ร๎อยละ   ๓.๔๐ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓    ลดลง        ร๎อยละ    ๙.๐๘ 

 ๑๘. งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ได๎รับ

งบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๓ จ าแนกเป็นงบด าเนินงาน , งบลงทุน ,งบเงินอุดหนุน 
และงบรายจํายอื่น รวมทั้งสิ้น  ๑๙๑.๔๔ ล๎านบาท เพ่ือน ามาบริหารจัดการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค๑และเป้าหมายตําง ๆ        
ตามประเภทของงบประมาณ  
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 ๑๙. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและนอกแผนปฏิบัติการ
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ในการปฏิบั ติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๔ ในสํวนของผลการด าเนินงานโครงการในแตํละนโยบาย 
เป็นไปตามเป้าหมายของแตํละกิจกรรมที่ก าหนด บรรลุวัตถุประสงค๑ 

ปัญหา/ข้อเสนอลนค 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้สรุป
ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2563  ดังน้ี 
นโยบายที่  1  ด้านการหัดการศึกษาเพื่อววามม่ันวงของมนุษย์ลลคของชาติ 
 ปัญหา 
 1. สถานศึกษาบางแห่งไม่มีการสรุปรายงานผลการเย่ียมบ้านนักเรียน และ
รายงานผลการคัดกรองสุขภาวะจิตนักเรียน ทีเ่ป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 2. การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานในการรับทุนการศึกษาของนักเรียน       
ที่ได้รับผลกระทบ มีการจัดเตรียมล่าช้า  
 3. ระยะเวลาในการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานมีข้อจ ากัดในเรื่องของการแพร่
ระบาด ของโรคโควิด-19 
 4.เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 ท าให้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการมีช่วงเวลาสั้นการจัดกิจกรรมต่างๆไม่สามารถจัดได้เต็มรูปแบบและครบ
ตามกระบวนการ  กิจกรรมบางส่วนจะต้องด าเนินการต่อเน่ืองในช่วงเวลาสิ้น
ปีงบประมาณ   
 ข้อเสนอลนค 
 1. ผู้รับผิดชอบควรสร้างความเข้าใจแก่ครูผู้รับผิดชอบ และมีการติดตาม
ผลเป็นระยะ เพ่ือเป็นการรายงานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
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 2. ควรด าเนินกิจกรรมต่อเน่ืองเพ่ือให้ครอบคลุมกิจกรรมตามโครงการและ
เกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

นโยบายที่  2  ด้านการหัดการศึกษาเพื่อเพิ่มววามสามารถในการลข่งขันของปรคเทศ 
 ปัญหา 

 1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สทศ. มีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอในการด าเนินการ 
 2. การจัดท ารายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) เน่ืองจากติดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
ท าให้ เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนด  
 3. การส่งข้อมูลคณะกรรมการทางระบบบริหารจัดการสอบของโรงเรียน    
ไม่ครบถ้วน  
 4. สนามสอบมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการระดับสนามสอบใกล้เวลาสอบ 

 5.งบประมาณมีจ ากัด แต่ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน  
มีมากท าให้งบประมาณไม่เพียงพอ 
 6.โรงเรียนไม่ให้ความส าคัญกับการใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี 
 7.เน่ืองจากปีน้ีเป็นช่วงสถานการณ์โควิด ท าให้การจัดกิจกรรมส่งเสริม    
การอ่านล่าช้า 

8.โครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3       
ปีการศึกษา 2562 
1.ปัจจัยด้านนักเรียน 

1.1 นักเรียนบางส่วนยังขาดทักษะด้านการอ่าน การสรุปความ การคิด
วิเคราะห์สถานการณ์ จากโจทย์ที่ซับซ้อน 

1.2 นักเรียนขาดความรู้พ้ืนฐานและทักษะการเชื่อมโยงความรู้ในข้ันสูง  
1.3 นักเรียนขาดการค้นคว้าเพ่ิมเติมหรืออ่านหนังสือนอกเวลาเรียน 
1.4 นักเรียนบางคนไม่คุ้นชินกับข้อสอบ 

2.ปัจจัยด้านครูผู้สอน  
           2.1 พฤติกรรมการสอนของครู ส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย มุ่งเน้น
ให้เด็กท่องจ าเน้ือหาการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เน้น Active 
Learning และไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
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           2.2 การออกแบบการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ไม่สะท้อนพฤติกรรม
การเรียนรู้ของผู้เรียน และไม่สอดคล้องการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
           2.3 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่ใช้
หนังสือเรียนเป็นหลัก สื่อที่ใช้ไม่หลากหลาย และไม่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม    
การเรียนรู้  
  2.4 การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและระดับชาติไม่สัมพันธ์กัน 
เน่ืองจากแบบทดสอบและเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนยังเป็น
การวัดระดับความจ า ความเข้าใจไม่เน้นวัดข้ันสูง แต่แบบทดสอบ ระดับชาติจะเน้น
การน าไปใช้ การคิดวิเคราะห์ และการคิดระดับสูงมากกว่าการจ าเน้ือหาของหลักสูตร  
3.ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  
         3.1 ผู้บริหารบางส่วนไม่ให้ความส าคัญกับการสอบ NT หรือไม่เน้นวิชาการ  
         3.2  ขาดการนิเทศภายในหรือนิเทศไม่ต่อเน่ือง เช่น การสังเกตชั้นเรียน การ
นิเทศด้านการจัดการเรียนรู้   ที่เป็นระบบ  
          3.3 การท าแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือส่งเขตพ้ืนที่การศึกษา
เท่าน้ัน แต่การจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่สอดคล้องกับแผน
ก าหนดหรือไม่ได้ท า  

9. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สทศ.มีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอในการด าเนินการ 
     10. การจัดท ารายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
เน่ืองจากติดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท าให้เกิดความ
ล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนด  
 11. การส่งข้อมูลคณะกรรมการทางระบบบริหารจัดการสอบของโรงเรียน
ไม่ครบถ้วน  

 12. สนามสอบมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการระดับสนามสอบใกล้เวลาสอบ 
 ข้อเสนอลนค 
 1. ลดจ านวนกรรมการบางสนามสอบที่ ไม่มีความจ าเป็นเพ่ือให้มี
งบประมาณเพียงพอ 
      2. ชี้แจงการส่งข้อมูลทางระบบบริหารจัดการสอบให้กับโรงเรียนล่วงหน้า
และติดตามการส่งข้อมูล เป็นระยะ   

 3. ลดการทดสอบให้น้อยลง  
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      4. สพฐ.ควรจัดท าคลังข้อสอบไว้บริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
โรงเรียนสามารถจัดสอบได้ตลอดทั้งปี 

      5. ลดจ านวนหน้าของแบบทดสอบให้น้อยลงเพ่ือประหยัดงบประมาณ 
 6. ควรจัดสรรงบประมาณในการซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ ให้กับโรงเรียน
ทุกโรงเรียน 
 7. ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ  และย้ าเตือนคณะกรรมการประเมิน
ระดับสนามสอบให้ศึกษาเกณฑ์การให้คะแนนอย่างละเอียดถ่ีถ้วน  
      8.โครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3       
ปีการศึกษา 2562 

  8.1 โรงเรียนวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ในปีที่ผ่านมา 
และจัดท าแผนยกระดับ ผลสัมฤทธ์ิ 
   8.2 การน าคลังข้อสอบ NT  มาใช้ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน   
              8.3 เครือข่าย/โรงเรียน บางเครือข่ายได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือหน่วยงานต่างๆ เช่น เครือข่ายท่าศาลา 1 ได้รับ
งบประมาณจาก อบต.สระแก้ว  เครือข่ายสิชล 2 ได้รับงบประมาณจาก อบต.     
เทพราช  เครือข่ายขนอม  ได้รับงบประมาณจากโรงไฟฟ้าขนอม เป็นต้น 
             8.4 โรงเรียนศึกษา วิเคราะห์ และน า Test Blueprint ของการทดสอบ 
NT มาใช้ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน 
             8.5 สพป.นศ.4 มีการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแก่โรงเรียน 
             8.6 ครูสอนเสริมความรู้แก่ผู้เรียนนอกเหนือเวลาเรียน 
นโยบายที่  3  ดา้นการพัฒนาลลคเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ปัญหา 
 1.งบประมาณจัดสรรที่ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมวันครู 
 2.การควบคุมเวลาในการจัดกิจกรรมวันครูไม่เป็นไปตามก าหนดการ 
 3.การนิเทศติดตามโรงเรียน  ระยะที่ 1 มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 
19 โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ จึงปรับเครื่องมือนิเทศให้สอดคล้องกับ สพฐ.     
นิเทศผ่านระบบออนไลน์ และศึกษานิเทศก์ทุกคนได้เย่ียมโรงเรียนทุกเครือข่าย  
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 4.การส่ งแผนยกระ ดับผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนผ่ าน ทาง google  
classroom  เน่ืองจากครูไม่คุ้นชินกับระบบการส่งข้อมูลท าให้เกิดความล่าช้า และส่ง
ไม่ถูกต้องในบางโรงเรียน 
 5.การตรวจสอบแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเน่ืองจากเป็นการ
ตรวจสอบผ่านทางระบบ google  classroom  ท าให้การตรวจสอบช้ากว่าท่ีก าหนด 
 6.คณะกรรมการประเมินระดับสนามสอบศึกษาเกณฑ์การให้คะแนนไม่
ละเอียดท าให้เกิดความผิดพลาดในการคิดคะแนน ส่งผลให้คะแนนการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไม่ตรงตามสภาพที่เป็นจริง       
 7. ยังมีบางโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย สพป.นศ.4 ท่ีเพ่ิงมาบรรจุใหม่หรือมาเป็นลูกจ้าง ซึ่งยังไม่ได้เข้ารับการอบรมท า
ให้ไม่เข้าใจในรายละเอียดของโครงการฯว่าจะต้องด าเนินการอย่างไร 
 8. บางโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ยังไม่ส่งเอกสารการประเมินเพ่ือ
ขอรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
      9.ได้รับงบประมาณในการด าเนินการตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21 น้อย และไม่มีงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษา 

 ข้อเสนอลนค 
 1.ควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมวันครูอย่างต่อเน่ืองทุก ๆ ปี ทั้ งในส่วน
ของกิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และกิจกรรมเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
 2.ในการนิเทศต้องบูรณาการประเด็น / เรื่องด้วยกัน และนิเทศในรูปของ
คณะกรรมการ 
 3.ชี้แจงท าความเข้าใจกับครูผู้รับผิดชอบให้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ google 
classroom 
 4.จัดทีมในการตรวจสอบแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยแบ่งให้
ศึกษานิเทศก์เครือข่ายรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 5.ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ  และย้ าเตือนคณะกรรมการประเมิน
ระดับสนามสอบให้ศึกษาเกณฑ์การใหค้ะแนนอย่างละเอียดถ่ีถ้วน    
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           6. ผู้อ านวยการสถานศึกษา ควรติดตามข่าวสารของหน่วยงานต้นสังกัด    
ในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้ได้รับการพัฒนา เพ่ือให้ครูและบุคลากร    
ในสถานศึกษาได้รับความรู้และน าความรู้ที่ได้ไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
 7. นิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ซึ่งไม่ได้ส่งเอกสารเพ่ือขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย จะได้ทราบปัญหา เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 8. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
     9.ควรจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้สอน โรงเรียน    
ที่เข้าร่วมโครงการ 
 นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
วุณภาพมีมาตรฐาน ลลคลดววามเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

-  ไม่มีโครงการ  - 
นโยบายที่ 5 ด้านการหัดการศึกษาเพื่อพฒันาวุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งลวดล้อม 
 ปัญหา 
 การแพร่ระบาดของ Covid 19 ส่งผลให้การด าเนินการตามกิจกรรมของ
โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา“สืบสานศาสตร์พระราชา”สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ัง ยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)         
สพป.นศ.4  มีข้อจ ากัด 
 ข้อเสนอลนค 
            -ไม่ม-ี 
นโยบายที่  6  ดา้นการปรับสมดุลลลคพัฒนารคบบการบริหารหัดการศึกษา 
 ปัญหา 
 1.การจัดนิทรรศการผลงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 จ าเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์บางอย่างซึ่งไม่สามารถจัดซื้อด้วย
เงินงบประมาณของทางราชการได้จึงจ าเป็นต้องใช้เงินส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงาน
ด าเนินการจัดซื้อ 
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 2.สถานศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการควบคุมการเงินบัญชีน้อย 
ส่งผลต่อความถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบก าหนด เห็นได้จากผลการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์ประเมินระดับดีมาก มีไม่ถึงร้อยละ 50 
 3.เน่ืองจากอัตราก าลังต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีไม่เพียงพอ เพราะรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบในการออกจัดเก็บข้อมูล    
ผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถานศึกษา 2 – 3 เครือข่าย ท าให้ต้องมีการปรับ
วัน เวลาในการออกจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับผู้จัดเก็บข้อมูล
และผู้รับการจัดเก็บข้อมูลส าหรับการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีหลัง 
เป็นช่วงระยะเวลาสิ้นปีงบประมาณ ท าให้มีโครงการต่าง ๆ ทั้งโครงการของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และที่ สพฐ.สั่งการ รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกิด
ความซ้ าซ้อน ต้องมีการปรับเปลี่ยนวันเวลา การออกจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 
 4.ในปีงบประมาณ 2563 มีปัญหาเรื่องการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการประชุมได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 5.เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร ท่ีจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ท าให้การ
ท างานไม่ต่อเน่ือง ขาดการประสานงาน ซึ่งก่อให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการ
 6.การได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณล่าช้า อนุมัติจัดสรรครั้งละหน่ึงเดือน  
สองเดือน ท าให้ลูกจ้างไม่มั่นใจในระบบการจ้าง และเกิดความยุ่งยากในการ
ปฏิบัติงาน เช่น การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวล่าช้า เสียเวลาและเสียงบประมาณ      
ในการเดินทางมาท าสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งต้องท าหลายครั้งในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
 7. ประเมิน  ITA  Online  2020  ระบบการส่ง IOT เปลี่ยนจาก         
ปี 2019 ไม่ได้ศึกษารายละเอียดให้มากย่ิงข้ึน และโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างไม่ตระหนัก
และไม่ด าเนินการตามปฏิทินที่ก าหนด 
 8. โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนด้วย
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV ) ปีงบประมาณ 2563 เกี่ยวข้องกับกลุ่ม 
ICT เรื่องงบประมาณและกิจกรรมยังแยกการท างานไม่ชัดเจน 
 9.งบประมาณในการจัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล    
ผ่านดาวเทียม ( DLTV ) มีไม่เพียงพอ 
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10. การออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมและการด าเนินงานตาม
นโยบาย “ 4 คุณภาพ” ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่    
(ภาคเรียนที่ 1/2563) ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019           
( Covid- 19 ) ระยะเวลากระชั้นชิดและจ ากัดเกินไป ควรออกนิเทศ ติดตามครบ   
ทั้ง 4 ด้านโดยละเอียดเป็นเวลา 1 วันต่อ 1 โรงเรียน จะเป็นประโยชน์กับโรงเรียน
มากย่ิงข้ึน 

 11. การเดินทางไปโรงเรียนของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่สามารถจัด 
พาหนะรับ-ส่งได้สะดวกทุกคณะ ควรจัดงบประมาณด้านพาหนะเพ่ิมเติมให้สามารถ
เดินทางได้สะดวกด้วยพาหนะรูปแบบอื่นๆ หรือ ชดเชยน้ ามันรายคนจะสะดวกกว่าน้ี 

 12. การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการนิเทศฯ ควรสะท้อนปัญหาของ 
โรงเรียนเพ่ือการเตรียมการนิเทศ ติดตามและประเมิน จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานมากย่ิงข้ึน 

 13. โรงเรียนไม่เห็นความส าคัญของโครงการโรงเรียนสุจริตและ 
งบประมาณจัดสรรมาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ท าให้ยุ่งยากในการด าเนินงาน  

14. งบประมาณล่าช้าและขาดการท าความเข้าใจด้านจุดประสงค์และ 
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนให้ผู้ปฏิบัติ ส่งผลในการด าเนินการโครงการไม่สอดคล้องและมี
ข้อจ ากัด โรงเรียนในฐานะหน่วยใช้งบประมาณได้รับประโยชน์จากงบประมาณ
โครงการไม่เต็มที่ ต้องแก้ปัญหาด้วยการบูรณาการกิจกรรมและงบประมาณอื่น ๆ    
มาแก้ปัญหา 

15  วิกฤติการโรคระบาดร้ายแรง (Covid-19) ท าให้การด าเนินโครงการ 
ในการลงพ้ืนที่นิเทศติดตามท าได้ยากและเร่งรัด ส่งผลให้กระบวนการสนับสนุน 
ช่วยเหลือ ท าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

16. ช่วงระยะเวลาปีงบประมาณและปีการศึกษาท่ีซ้อนเหลื่อมกันท าให้ 
โรงเรียนด า เนินโครงการ ยุ่งยากมากข้ึน การก าหนดรายงานไม่สอดคล้อง
ปีงบประมาณ อีกท้ังช่วงระยะเวลาท่ีร่น รวบ เน่ืองจากวิกฤติการโรคระบาดร้ายแรง 
(Covid-19) ท าให้กิจกรรมของโครงการต่าง ๆ ไม่สามารถด าเนินการหรือต้องปรับลด 
บูรณาการงาน 
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 17. เน่ืองจากโครงการจัดท าช่วงสิ้นปีงบประมาณ  ซึ่งช่วงระยะเวลาท่ี 
จะต้องเร่งการเบิกจ่ายเงิน  ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการจัดท าข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในโครงการ 

 18.การก าหนดให้ด าเนินการโครงการ กระชั้นชิดเกินไป เน้ือหาสาระ 
อาจจะไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ข้อเสนอลนค 
 1.วัสดุ อุปกรณ์ที่มีความจ าเป็นต้องใช้ ในการจัดท าโครงการ ควร
ด าเนินการให้สามารถจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ด้วยเงินงบประมาณของทางราชการ       
ได้ทั้งหมด 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4    
ควรกระตุ้นให้สถานศึกษา ด าเนินงานการควบคุมการเงินบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบ
ก าหนด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 3 .  ส าหรับปี ต่อ ไป ควรก าหนดให้มีการประชุม ด้วยระบบ วีดีโอ
คอนเฟอร์เรนซ์ เพ่ือแก้ปัญหาต่อไป 
 4. ควรมีการจัดประชุมบุคลากร ด้านข้อมูลสารสนเทศ ทุกปีการศึกษา 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรอนุมัติจัดสรร
งบประมาณให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างรวดเร็ว และครั้งละหลาย ๆ เดือน 
ทั้ง น้ีเ พ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ไม่ควรลดอัตราและลด
งบประมาณในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
 6. ผู้รับผิดชอบระบบ ICT ต้องท าความเข้าใจกับทีมงานและแจ้ง
รายละเอียดให้ทุกคนทราบ 
 7. ควรแยกโครงการ ฯ ที่ด าเนินการโดยกลุ่มงานนิเทศ หรือ ICT         
แบ่งให้ชัดเจน เพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพดีย่ิงข้ึน   

 8. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ และ 
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ DLTV ทุกป ี     

9. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุ หรืออุปกรณ์ทดแทน ท่ีช ารุด  
เช่น ทีวี กล่องรับสัญญาณดาวเทียม จานดาวเทียม เป็นต้น 

 10. ควรวางแผนระยะยาวและควรด าเนินการปีละ 2 ครั้งเพ่ือการปรับปรงุ 
และพัฒนาคุณภาพหรือการแก้ปัญหาของโรงเรียนโดยเฉพาะทางออกของโรงเรียน   
ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 
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 11. เน่ืองจากเป็นการด าเนินงานที่ส าคัญและส่งผลกระทบต่อขวัญและ 
ก าลังใจของบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งการอ านวยความสะดวกต่อคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้เพียงพอ โดยเฉพาะหมวด    
เบี้ยเลี้ยง (ค่าใช้สอย) ควรจัดเพ่ิมเติมมากกว่าน้ี 

 12. ควรมีคู่มือการออกนิเทศ ติดตาม และประเมินโรงเรียนส าหรับ 
คณะกรรมการใช้เป็นแนวทางและการจัดเก็บ บันทึกข้อมูล ซึ่งช่วยอ านวยความ
สะดวกในการวิเคราะห์ผลการนิเทศ ติดตาม อีกส่วนหน่ึงด้วย 

 13. ควรมีการรับรองการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนเพ่ือยืนยันการได้รับการ 
นิเทศ ติดตาม จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 14. ในการจัดสรรงบประมาณ สพฐ.ควรจัดสรรงบประมาณในคราวเดียวกัน 
เพราะจะไม่ยุ่งยากในการด าเนินงาน 

15. สร้างความเข้าใจและความชัดเจนในตัวชี้วัดงบประมาณก่อนหรือ 
พร้อมการจัดสรรงบประมาณ จะช่วยให้การด าเนินการ นิเทศ ติดตามรายงานได้        
หรือ หากเป็นไปได้การก าหนดกรอบรายงานในลักษณะงานวิจัยที่โรงเรียนในฐานะ
หน่วยด าเนินการสามารถน าผลที่ ได้จากงบประมาณไปพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาได้อย่างเป็นระบบก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าการรวบรวมรายงานตาม
กรอบที่ออกมาภายหลังการด าเนินโครงการไปแล้ว 

16. งบประมาณท่ีจัดสรรในไตรมาส 3 – 4 ควรเป็นงบประมาณลักษณะ 
สนับสนุนกิจกรรม/โครงการ ที่โรงเรียนได้ด าเนินการอยู่แล้ว มากกว่าการก าหนด
เป้าหมายและกระบวนการใหม่ที่โรงเรียนไม่สามารถน าไปด าเนินการได้ (เน่ืองจาก
เป็นช่วงปีการศึกษาท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว) 
 17. ควรมีการทบทวนผลการปฏิบัติงานทุกปี 

 18. ควรก าหนดให้มีการประชุมเฉพาะกลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ 1 วัน 
เช่น ลูกจ้างประจ า 1 วัน   ลูกจ้างชั่วคราว 1 วัน ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา 1 วัน 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
ที่  ๒/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตํงต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

............................. 

 ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
ได๎ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร๎อย
แล๎วน้ัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ จะต๎อง
ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี เ พ่ือรายงานส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเผยแพรํตํอสาธารณชนและหนํวยงาน       
ที่เกี่ยวข๎องได๎รับทราบและเป็นประโยชน๑ตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตํอไป 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ วรรคสอง แหํงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแตํงต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด๎วย 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน๎าที่ให๎ค าปรึกษา แนะน า ชํวยเหลือ 
ก ากับ ติดตาม การด าเนินการ ของคณะท างานให๎บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค๑ และ
ทันตามก าหนดเวลา ประกอบด๎วย 

๑.๑  ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        ประธานกรรมการ   
       ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔              



๑๘๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๑.๒  นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกุล         รองประธานกรรมการ   
         รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
 ๑.๓ นายอ านาจ  สุทิน                                                 กรรมการ 
      รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  ๔ 

  ๑.๔ นายเสาวพจน๑  รัตนบุรี                               กรรมการ 
         รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 ๑.๕  ผู๎อ านวยการกลุํมทุกกลุํม/        กรรมการ 
         ผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน                            
 ๑.๖ นายจารุวัฒน๑  เสนลิ้น                          กรรมการและเลขานุการ 
       ผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน                                                                                                                         

             ๑.๗  นางน๎อย  ไทยราช                       กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ  
                    นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน    

 ๑.๘   นางนพคุณ  ลายพรหม      กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
         นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน          
 ๒. คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน มีหน๎าที่ ในการรวบรวม

ข๎อมูล เน้ือหา วิเคราะห๑ รายงานผลการด าเนินงาน /โครงการ  และ สรุปผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด๎วย 
    ๒.๑ นโยบายที่  ๑  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ 
                    และของชาติ 
       ๒.๑.๑ นายเสาวพจน๑  รัตนบุรี                      ประธานกรรมการ 

   รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔    

       ๒.๑.๒ นางจิตตรอง  โสขะรัตน๑      นักวิชาการศึกษา      กรรมการ 
       ๒.๑.๓  นางสาววรรณี  ใจห๎าว       นักวิชาการศึกษา       กรรมการ                   
       ๒.๑.๔  นายบุญยืน  อรชร      นักจัดการงานทั่วไป          กรรมการ  



๑๘๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

       ๒.๑.๕  นายอดิศร  อมรเวฃ นักจิตวิทยาโรงเรียน     กรรมการ  
 ประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
       ๒.๑.๖  นางสาวสุนัฎฐา  เจริญผล      ศึกษานิเทศก๑      กรรมการ 
       ๒.๑.๗  นางศุภรินทร๑  เดํนดวง      ศึกษานิเทศก๑      กรรมการ 
       ๒.๑.๘  นางสุพิชา  เนตรวรนันท๑      ศึกษานิเทศก๑      กรรมการ 

      ๒.๑.๙  นางสาวปิยฉัตร  เชาวลิต      ศึกษานิเทศก๑        กรรมการ 
       ๒.๑.๑๐ นางถนอมจิตร  งามข า      ศึกษานิเทศก๑      กรรมการ 
 ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
       ๒.๑.๑๑ นางสุรภี  พรหมสุข  นักวิชาการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
                      ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา    
       ๒.๑.๑๒ นางขวัญใจ สุทธิกาญจน๑         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
        นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน             
   ๒.๒  นโยบายที่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการ 
                  แข่งขันของประเทศ      
       ๒.๒.๑  นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกุล           ประธานกรรมการ 

           รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔   
      ๒.๒.๒  นางสาววรรณี  ใจห๎าว      นักวิชาการศึกษา        กรรมการ  
      ๒.๒.๓  นางวิยะดา  ไกรสร          ศึกษานิเทศก๑            กรรมการ  
      ๒.๒.๔  นางสุพิชา  เนตรวรนันท๑  ศึกษานิเทศก๑              กรรมการ 
      ๒.๒.๕  นางสาวปิยฉัตร  เชาวลิต ศึกษานิเทศก๑      กรรมการ 
      ๒.๒.๖  นางสาวสุนัฎฐา เจริญผล ศึกษานิเทศก๑               กรรมการ 

       ๒.๒.๗  นางถนอมจิตร  งามข า ศึกษานิเทศก๑กรรมการและเลขานุการ  
                                  ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา             

      ๒.๒.๘  นางนพคุณ  ลายพรหม         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ   
               นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน            



๑๘๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๒.๓  นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      ๒.๓.๑  นายอ านาจ  สุทิน            ประธานกรรมการ  
      รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  

       ๒.๓.๒  นางวันวิภา  ชะอุํมดี   นักทรัพยากรบุคคล      กรรมการ  
          ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       ๒.๓.๓  นางถนอมจิตร  งามข า      ศึกษานิเทศก๑     กรรมการ  
       ๒.๓.๔  นายสุภักด์ิ  มีสิทธ์ิ            ศึกษานิเทศก๑     กรรมการ 
       ๒.๓.๕  นางวิยะดา  ไกรสร           ศึกษานิเทศก๑     กรรมการ 
       ๒.๓.๖  นางสาวสุนัฎฐา  เจริญผล   ศึกษานิเทศก๑     กรรมการ 
       ๒.๓.๗  นางสาวปิยฉัตร  เชาวลิต   ศึกษานิเทศก๑     กรรมการ 
                  ๒.๓.๘ นางสาวฐานิศ  หริกจันทร๑    ศึกษานิเทศก๑          กรรมการ 
       ๒.๓.๙  นางชัชลี  ลิ้มโอภาส   ศึกษานิเทศก๑     กรรมการ 
       ๒.๓.๑๐  นางสาวนิชาภา  พิกุลหอม ศึกษานิเทศก๑     กรรมการ 
                  ๒.๓.๑๑  นายพงศ๑ศักด์ิ  กาญจนภักด์ิ  ศึกษานิเทศก๑     กรรมการ 
       ๒.๓.๑๒ นางสาวละออ  คงทอง           กรรมการและเลขานุการ 
       นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
        ๒.๓.๑๓ นางธชมล  หมื่นอักษร     กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ      
        เจ๎าพนักงานธุรการ  
         ๒.๔  นโยบายที่  ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี    
                คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
        ๒.๔.๑ นายเสาวพจน๑  รัตนบุรี                    ประธานกรรมการ       

          รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
       ๒.๔.๒  นายบุญยืน  อรชร    นักจัดการงานทั่วไป     กรรมการ           
       ๒.๔.๓  นางภัทรพร ผํอนผัน   นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน          กรรมการ                                  
                          ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี       
                  สารสนเทศและการสื่อสาร 



๑๘๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

        ๒.๔.๔  นายส าราญ  คงเพ็ชร๑ ศึกษานิเทศก๑              กรรมการ                                     
                   ๒.๔.๕  นางสาวสุพรรณี  จิตต๑ต้ัง             กรรมการและเลขานุการ                           
                              ศึกษานิเทศก๑ 

       ๒.๔.๖  นายอดิศร  อมรเวช      กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ    
                 นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
                 ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 

          ๒.๕  นโยบายที่  ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น 
                 มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
         ๒.๕.๑  นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกุล        ประธานกรรมการ 
        รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
           ๒.๕.๒ นายพงศ๑ศักด์ิ  กาญจนภักด์ิ    ศึกษานิเทศก๑      กรรมการ 
         ๒.๕.๓ นางชัชลี  ลิ้มโอภาส   ศึกษานิเทศก๑ กรรมการและเลขานุการ           
         ๒.๕.๔ นางสาวปิยฉัตร  เชาวลิต      กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ    
                             ศึกษานิเทศก๑ 
  ๒.๖  นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
         จัดการศึกษา 

      ๒.๖.๑ นายเสาวพจน๑  รัตนบุรี                         ประธานกรรมการ  
                  รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
       ๒.๖.๒  นางนันทนา  เสนลิ้น                              กรรมการ 
                            ผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน  
        ๒.๖.๓  นายจารุวัฒน๑  เสนลิ้น                                  กรรมการ  
                            ผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน            
        ๒.๖.๔  นางสาวสมใจ ศรีธรรมธร                              กรรมการ 
        นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
           



๑๙๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

        ๒.๖.๕  นางน๎อย  ไทยราช                              กรรมการ 
                            นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน            
                   ๒.๖.๖  นางวันวิภา  ชะอุํมดี  นักวิชาการศึกษา        กรรมการ 
                     ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ๒.๖.๗  นางภัทรพร  ผํอนผัน  นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน    กรรมการ                              
    ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
          ๒.๖.๘  นางสาวพิมพ๑ใจ  เชาว๑นุกูล  นักวิชาการเงินและบัญชี     กรรมการ
       ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย๑ 
          ๒.๖.๙  นางสาวละออ  คงทอง  นักทรัพยากรบุคคล                  กรรมการ 
                    ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
          ๒.๖.๑๐ นางภิรมย๑  ยอดพิจิตร   นักทรัพยากรบุคคล       กรรมการ   
          ๒.๖.๑๑  นายส าราญ  คงเพ็ชร๑     ศึกษานิเทศก๑      กรรมการ 
        ๒.๖.๑๒  นางสาวสุพรรณี  จิตต๑ต้ัง   ศึกษานิเทศก๑      กรรมการ 
        ๒.๖.๑๓  นายธวัชชัย  ใจห๎าว    ศึกษานิเทศก๑      กรรมการ 
        ๒.๖.๑๔  นางถนอมจิตร  งามข า     ศึกษานิเทศก๑      กรรมการ 
        ๒.๖.๑๕  นายสุภักด์ิ  มีสิทธ์ิ    ศึกษานิเทศก๑      กรรมการ 
        ๒.๖.๑๖  นางสุพิชา  เนตรวรนันท๑   ศึกษานิเทศก๑      กรรมการ 
        ๒.๖.๑๗  นางอรศรี  มากเกตุ  กรรมการและเลขานุการ  
                   นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ 
             ๒.๖.๑๘ นางล าใย  หนูน๎อย                      กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
                                   นักจัดการงานทั่วไป 

 ๓. คณะกรรมการจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน  มีหน๎าท่ีรวบรวม
ข๎อมูล เพ่ือจัดท าต๎นฉบับ ออกแบบปก น าภาพประกอบที่เกี่ยวข๎อง บันทึก ลงใน
รายงานผลให๎เหมาะสมกับเน้ือหาและปรับแตํงให๎สวยงาม เพ่ือจัดท ารูปเลํม รายงาน             
ต๎นสังกัด/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และเผยแพรํ ประชาสัมพันธ๑ ให๎สาธารณชนทราบ  



๑๙๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

        ๓.๑ นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกุล                 ประธานกรรมการ 
       รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  
       ๓.๒ นายจารุวัฒน๑  เสนลิ้น                       รองประธานกรรมการ     
             ผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน            

        ๓.๓ นางขวัญใจ  สุทธิกาญจน๑ นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน     กรรมการ                                                     
            ๓.๔ นายสมชัด  สมประสงค๑     นายชํางโยธา               กรรมการ 
                   ๓.๕ นางธชมล  หมื่นอักษร      เจ๎าพนักงานธุรการ      กรรมการ 
        ๓.๖ นางสาวสิริลักษณ๑  จุทิ่น    นักประชาสัมพันธ๑      กรรมการ 
        ๓.๗ นางสาวสุวรรณนิษา ศรมีาโนช  เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ       กรรมการ          
        ๓.๘ นายไตรภพ  มีวาสนา  เจ๎าหน๎าที่ระบบงานคอมพิวเตอร๑   กรรมการ                                    
        ๓.๙ นางน๎อย  ไทยราช                       กรรมการและเลขานุการ   
                         นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน        

๓.๑๐ นางนพคุณ  ลายพรหม          กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ        
       นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน    

ให๎ผู๎ที่ ได๎รับการแตํงต้ังปฏิบัติหน๎าที่ ที่ไ ด๎รับมอบหมายให๎ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค๑ และเป้าหมายที่วางไว๎อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

             ทั้งน้ีต้ังแตํบัดน้ีเป็นต๎นไป 

   สั่ง ณ วันที่    ๖   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   
 
 
   วําท่ีร๎อยโท   
       ( สุเวศ  กลับศรี ) 
       ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
 



๑๙๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

      คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษา 
๑. วําท่ีร๎อยโท สุเวศ  กลับศรี   ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 
๒. นายอ านาจ  สุทิน   รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 
๓. นายเสาวพจน๑  รัตนบุรี        รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 
๔. นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกุล  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

คณะท างาน 
๑. นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกุล   รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
                 ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
๒.นายจารุวัฒน๑  เสนลิ้น               ผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน 
๓. นางถนอมจิตร  งามข า     ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ 
๔. นางอรศรี  มากเกตุ     นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ  
           ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ 
๕.นางสาวละออ  คงทอง     นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ 
                  ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
๖.นางสุรภี  พรหมสุข     นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
        ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
๗.นางสาวพิมพ๑ใจ  เชาว๑นุกูล     นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ 
                          ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย๑ 
๘.นางนันทนา  เสนลิ้น     ผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน  
๙.นางภัทรพร  ผํอนผัน     นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน ช านาญการ 
        ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล 
       เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



๑๙๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๑๐.นางวันวิภา  ชะอุํมดี     นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ  
     ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๑.นางน๎อย  ไทยราช        นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน     ช านาญการ 
๑๒.นางขวัญใจ  สุทธิกาญจน๑      นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน    ช านาญการ 
๑๓.นางนพคุณ  ลายพรหม         นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน    ช านาญการ 
๑๔.นายสมชัด  สมประสงค๑      นายชํางโยธา             ช านาญงาน 
๑๕.นางธชมล  หมื่นอักษร      เจ๎าพนักงานธุรการ           ปฏิบัติงาน 
๑๖.นายพงศ๑ศักด์ิ  กาญจนภักด์ิ ศึกษานิเทศก๑        ช านาญการพิเศษ 
๑๗.นางชัชลี   ลิ้มโอภาส  ศึกษานิเทศก๑    ช านาญการพิเศษ 
๑๘.นางสาวสุนัฏฐา  เจริญผล  ศึกษานิเทศก๑    ช านาญการพิเศษ 
๑๙.นายส าราญ  คงเพ็ชร๑  ศึกษานิเทศก๑    ช านาญการพิเศษ 
๒๐.นางสาวสุพรรณี  จิตต๑ต้ัง  ศึกษานิเทศก๑    ช านาญการพิเศษ 
๒๑.นางศุภรินทร๑  เดํนดวง  ศึกษานิเทศก๑    ช านาญการพิเศษ 
๒๒.นายสุภักด์ิ  มีสิทธ์ิ  ศึกษานิเทศก๑    ช านาญการพิเศษ 
๒๓.นางวิยะดา  ไกรสร  ศึกษานิเทศก๑    ช านาญการพิเศษ 
๒๔.นางสุพิชา  เนตรวรนันท๑  ศึกษานิเทศก๑    ช านาญการพิเศษ 
๒๕.นางสาวนิชาภา  พิกุลหอม ศึกษานิเทศก๑    ช านาญการ 
๒๖.นางสาวฐานิศ  หริกจันทร๑ ศึกษานิเทศก๑    ช านาญการ 
๒๗.นางสาวปิยฉัตร  เชาวลิต  ศึกษานิเทศก๑    ช านาญการ 
๒๘.นายธวัชชัย  ใจห๎าว  ศึกษานิเทศก๑           ช านาญการ 
๒๙.นางล าใย  หนูน๎อย      นักจัดการงานทั่วไป    ช านาญการพิเศษ 
๓๐.นายบุญยืน  อรชร  นักจัดการงานทั่วไป     ช านาญการ 
๓๑.นางจิตตรอง  โสขะรัตน๑  นักวิชาการศึกษา      ช านาญการ 
๓๒.นางสาววรรณี  ใจห๎าว  นักวิชาการศึกษา     ช านาญการ 
๓๓.นางภิรมย๑  ยอดพิจิตร  นักทรัพยากรบุคคล     ช านาญการ 



๑๙๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

๓๔.นางสาวสมใจ  ศรีธรรมธร  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ 
๓๕. นางสาวสิริลักษณ๑  จุทิ่น  นักประชาสัมพันธ๑ ช านาญการ 
๓๖.นายอดิศร  อมรเวช  นักจิตวิทยาโรงเรียน 
     ประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
๓๗.นางสาวสุวรรณนิษา  ศรีมาโนช เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ   
๓๘. นายไตรภพ  มีวาสนา  เจ๎าหน๎าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร๑ 
 

ออกแบบปก    นางธชมล  หมื่นอักษร         เจ๎าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน                            
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

 

 
 


