
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
  

 รายงานผลการด าเนินงานเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพื่อสรุปผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจที่รับผิดชอบ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต ๔ และสถานศึกษาในสังกัด ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในรอบปีที่ผ่านมา 
โดยเนื้อหาของรายงาน ประกอบด้วย  ข้อมูลพื้นฐาน  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา                  
ผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
ผลงานที่ภาคภูมิใจ สรุปผลการด าเนินงาน และปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อน าไป
พัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป  

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ขอขอบคุณ
ในการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล  
ในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานมีความสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้สนใจทั่วไปใช้เป็น
สารสนเทศในการพัฒนาการจัดการศึกษาไปสู่เป้าหมายต่อไป            

           ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๔  
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับ ดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน มีเจตนารมณ์ให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
จากส่วนกลางไปให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยได้ด าเนินการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียนในสังกัด โดยมุ่งมั่น
ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและจุดเน้นที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ด้วยการใช้แผนเป็นเครื่องมือ      
ในการบริหารและจัดการศึกษา ซึ่งได้ก าหนดทิศทางและแนวทางในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกันในทุกระดับ โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือผู้เรียนทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ เป็นการสรุปผล 
การน านโยบายสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในลักษณะของการ
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมเป็นส าคัญและใช้
แผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นเครื่องมือในการบริหาร การด าเนินงานตามภารกิจ  
ที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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และจุดเน้นของส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตรแ์ผนปฏบิัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ๒๕๖๔ โดยสรุปผล 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นรายนโยบาย   
 จากการด าเนินงานในรอบปี พบว่าการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ในภาพรวมอยู่ในระดับเป็นที่
น่าพึงพอใจเป็นอย่างมาก เช่น ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต ๔ ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามมาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ตัวบ่งช้ี 
ที่ ๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่ าง 
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ตัวบ่งช้ีที่ ๒ สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ตัวบ่งช้ีที่  ๓ ผู้ เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
ประกอบด้วย ๑) ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ๒) การทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับคุณภาพ  
ดีเยี่ยม ๓) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๔) ผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๕) ผลการประเมนิความสามารถในการอ่าน การคิด 
วิเคราะห์ และการเขียน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ประชากรวัยเรียนได้รับ
สิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือ  
มีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย ๑) จ านวนประชากร 
วัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรี ยนช้ัน ป.๑  ๒) อัตราการ 
ออกกลางคันลดลง ๓) อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สงูขึ้นของผู้เรียนที่จบช้ัน ป.๖/ม.๓/
ม.๖ ๔) ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแล
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ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ได้แก่ เด็กพิการเรียนรวม 
เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ๕) ผู้เรียนช้ัน ม.๓ มีความรู้และทักษะ
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในสายอาชีพ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตัวบ่งช้ี
ที่ ๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ตัวบ่งช้ีที่ ๖ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มี
ความพึงพอใจในการบริการและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการระดับคุณภาพ ดี
เยี่ยม ผลการประเมิน ITA Online ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๔  ประจ าปีงบประมาณ ๒๔๖๔ อยู่ท่ี 94.92 ระดับ A โดยจาก
การส ารวจความพิงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ ค่าเฉลี่ยรวม 96.34 % จากการส ารวจ 
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานรูปแบบ NEW PNST ๔ Model สถานศึกษาสามารถ
น าไปบูรณาการสู่การปฏิบัติจริงโดยได้มีระดับความพึงพอใจของการบริหารจัดการ 
และการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมากข้ึนไป  
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โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต ๔ ตั้งอยู่
เลขที่ ๑๖๐/๔ หมู่ที่  ๑ ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๕๒-๑๐๙๗, ๐-๗๕๕๒-๑๒๙๘, ๐-๗๕๕๒-
๒๔๒๐ โทรสาร ๐ -๗๕๕๒ -๑๒๙๘ ต่อ ๘   website http://www.pnst4.go.th        
มีพื้นท่ี ๒,๕๓๓.๕๗๗ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม ๕ อ าเภอ (อ าเภอขนอม อ าเภอ  สิชล 
อ าเภอท่าศาลา อ าเภอนบพิต า และอ าเภอพรหมคีรี) ๓๑ ต าบล และ ๒๙๙ หมู่บ้าน  
พื้นที่ มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขา เนินเขา และที่ราบชายฝั่ง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ 
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพ้ืนท่ีติดต่อ ดังนี ้

 

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

สถานที่ต้ังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 

http://www.pnst4.go.th/
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 ๘ 

 

 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
รับผิดชอบดูแลสถานศึกษา ๕ อ าเภอ คือ อ าเภอขนอม อ าเภอสิชล อ าเภอท่าศาลา 
อ าเภอพรหมคีรี และอ าเภอนบพิต า มีภารกิจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓      
ที่ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
การแบ่ งส่ วน ราชการภ าย ในส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๖  
ข้อ ๖ ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๔ 
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 ๙ 

 

๒. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและ
หน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงาน
ข้างต้นได้ทราบรวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ดังกล่าว 

๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา      
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๔. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้น 
ที่การศึกษา 

๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา       
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้ งทรัพยากรบุคคล        
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๗. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษา      
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษา เอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

๙. ด า เนินการและประสานส่ งเสริมสนับสนุ นการวิจัยและพัฒนา 
การศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑๐. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการและคณะท างาน
ด้านการศึกษา 

๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ        
ทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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 ๑๐ 

 

๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุ    
ให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๔ มีข้อมูลพื้นฐานดังนี้  

๑. จ ำนวนสถำนศึกษำจ ำแนกตำมกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ตำรำงที่ ๑ แสดงจ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มเครือข่าย จ านวน  (โรงเรียน) สถานที่ต้ังกลุ่มเครือข่าย 

ขนอม 17 โรงเรียนบ้ำนเขำหัวช้ำง 
สิชล 1 20 โรงเรียนวดัประทุมทำยกำรำม 
สิชล 2 20 โรงเรียนวดัชนสังขรณพิจิตร 

ท่ำศำลำ 1 15 โรงเรียนบ้ำนหน้ำเขำวัด 
ท่ำศำลำ 2 15 โรงเรียนวดัพระเลยีบ 
ท่ำศำลำ 3 16 โรงเรียนบ้ำนสองแพรกมติรภำพที่ 92 
พรหมคีร ี 18 โรงเรียนวดัเขำขนุนพนม 
นบพิต ำ 12 โรงเรียนบ้ำนปำกลง 

รวมท้ังสิ้น 133 (จัดกำรเรียนกำรสอน 132 โรงเรียน 
  และเรียนรวม 1 โรงเรียน) 

   ที่มำ : กลุ่มนโยบายและแผน ข้อมูล ณ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

ข้อมูลการด าเนินงาน 
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 ๑๑ 

 

๒. จ ำนวนครูและนักเรียนในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ   
    นครศรีธรรมรำช เขต ๔ 

ตารางท่ี 2 จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมสังกัด เพศ ห้องเรียน ครู เปน็รำยอ ำเภอ   
              ปีกำรศึกษำ 2564 

   อ ำเภอ 

จ ำนวนนักเรียน (คน) จ ำนวน (จ18) 

ชำย หญิง รวม ห้องเรียน 
 

คร ู
 

รอง.
ผอ.รร/
ผอ.รร. 

ขนอม  1,343   1,277   2,620   172  153 19 
สิชล 1  1,075   928   2,003   126  224 25 
สิชล 2  2,496   2,470   4,966   224  156 19 
ท่ำศำลำ 1  1,480   1,320   2,800   156  121 15 
ท่ำศำลำ 2 1,079 907 1,986 119 235 22 
ท่ำศำลำ 3 2,379 2,232 4,611 220 166 15 
นบพิต ำ 1,433 1,184 2,617 195 116 13 
พรหมคีร ี  1,161   967   2,128   164  124 18 

รวม  12,446   11,285   23,731   1,376  1,295 146 
 
    ข้อมูลนักเรียน (DMC) ณ วันท่ี 10  พฤศจิกำยน  2564  
    ข้อมูลบุคลำกรครู ณ วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564  
     (ต ำแหน่งมีคนครอง+ต ำแหน่งว่ำง) 

  ที่มำ : ( กลุ่มนโยบายและแผน /กลุ่ม บริหารงานบุคคล) 
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 ๑๒ 

 

 
๓. จ ำนวนบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ   
    นครศรีธรรมรำช เขต ๔ 

ตารางท่ี ๓ จ ำนวนบุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 
              นครศรีธรรมรำชเขต ๔ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

 
กลุ่ม 

จ านวน
บุคลากร 

(คน) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 1 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 3 
กลุ่มกฎหมำยและคด ี 1 
กลุ่มอ ำนวยกำร ๔ 
กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล 8 
กลุ่มส่งเสรมิจัดกำรศึกษำ 4 
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 13 
กลุ่มนโยบำยและแผน 4 
กลุ่มบรหิำรกำรเงินและทรัพย์สิน ๕ 
กลุ่มหน่วยตรวจสอบภำยใน ๒ 
กลุ่มศูนยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศ ๑ 
พนักงำนรำชกำร 1 
ลูกจ้ำงประจ ำ 1 
ลูกจ้ำง สพฐ. 4 
ลูกจ้ำงช่ัวครำว   11 

รวม 63 
 
ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล ( ข้อมูล ณ วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ) 
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 ๑๓ 
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 ๑๔ 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านการจัดการศึกษา 
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 ๑๕ 

 

 
 

 
 

เป้ำประสงค์ (Goal) 
๑ ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย  

อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง   มีหลักคิดที่ถูกต้อง  
และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซ่ือสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม 

๒ ผู้ เรียนมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา  
และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๓ ผู้ เรี ย น เป็ น บุ ค ค ล แ ห่ งก ำ ร เรี ย น รู้  คิ ด ริ เริ่ ม แ ล ะ ส ร้ ำ งส รร ค์ น วั ต ก รรม มี ค ว ำม รู้  
มีทักษะ มีสมรรถนะตำมหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 มีสุขภำวะ  
ที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
แ ล ะ ก ำ ร เป็ น พ ล เมื อ ง  พ ล โล ก ที่ ดี  (Global Citizen) พ ร้ อ ม ก้ ำ ว สู่ ส ำ ก ล น ำ ไป 
สู่กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

๔ ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร) กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำสและกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง    เท่ำเทียม และมีคุณภำพ 

๕ ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้มีควำมรู้และจรรยำบรรณ 
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

๖ สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุ เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้ำงเสริม คุณภำพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม  
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

๗ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีสมดุลในกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร  
มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ และกำรรำยงำนผล
อย่ำงเป็นระบบ ใช้งำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 

๘ ส ำนั กงำน เขตพื้ นที่ ก ำรศึกษำ สถำนศึกษำ มี ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ มี คุณภำพ 
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

          เป้าประสงค์ (Goal) 
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 ๑๖ 

 

 
 

 
        

 
 
 
 

  
 
 
                                          

 
 
 
 

จุดเน้นที่ ๑  นักเรียนสุขภำพดี เปน็คนดี มีวินัย      
                ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
จุดเน้นที่ ๒  บุคลำกรก้ำวทันเทคโนโลยี มีผลงำน  
                เชิงประจักษ์ ได้รบักำรยกย่อง 
                เชิดชูเกียรต ิ
จุดเน้นที่ ๓  สถำนศึกษำสะอำด สวยงำม และ 
                ปลอดภัย 
จุดเน้นที่ ๔  หนึ่งสถำนศึกษำ  
                หนึ่ง Best Practice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงรำยงำนผลกำรปฏิบัตติำมจุดเน้นของสถำนศึกษำ 
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 ๑๗ 

 

 
 
จุดเน้นที่ 1  นักเรียนสุขภาพดี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 นักเรียนมีคำ่ดัชนีมวลกำย ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกรมอนำมัย       
                  มีสมรรถภำพตำมเกณฑ์ของกรมพลศึกษำ และมีสุขภำพจิตดี 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2 นักเรียนผ่ำนกำรประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป               
ตัวช้ีวัดที่ 1.3 นักเรียนผ่ำนกำรประเมินค่ำนยิมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
ตัวช้ีวัดที่ 1.4 นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
จุดเน้นที่ 2  บุคลากรก้าวทันเทคโนโลยี มีผลงานเชิงประจกัษ์ ได้รับการยกย่องเชิด    
                ชูเกียรติ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 บุคลำกรไดร้ับกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลย ี
ตัวช้ีวัดที่ 2.2 บุคลำกรสำมำรถใช้เทคโนโลยีได้อย่ำงเหมำะสม    
ตัวช้ีวัดที่ 2.3 บุคลำกรมีผลงำนเชงิประจักษ์ตำมมำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.4 บุคลำกรไดร้ับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  
จุดเน้นที่ 3  สถานศึกษาสะอาด สวยงาม และปลอดภัย 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 สถำนศึกษำมีควำมสะอำด 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2 สถำนศึกษำมีควำมสวยงำม 
ตัวช้ีวัดที่ 3.3 สถำนศึกษำมีควำมปลอดภัย 
ตัวช้ีวัดที่ 3.4 สถำนศึกษำมสีภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรยีนรู้ 
จุดเน้นที่ 4 หน่ึงสถานศึกษา หน่ึง Best Practice  
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 สถำนศึกษำมีกระบวนกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ 
ตัวช้ีวัดที่ 4.2 กำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  (Stakeholders)  
ตัวช้ีวัดที่ 4.3 ผลกำรด ำเนินงำนเป็นประโยชน์กับนักเรียน บุคลำกร สถำนศึกษำ 
                 และชุมชน 
ตัวช้ีวัดที่ 4.4 มีกำรจัดท ำรำยงำน และมีกำรเผยแพร่หรือไดร้ับรำงวลั 
 
 

รายละเอียดจุดเน้นตามตัวชี้วัด 
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 ๑๘ 

 

 
   
                   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๔  
ได้ด าเนินการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานและสถานศึกษา
ในสังกัด โดยมุ่งมั่นด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและจุดเน้นท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยใช้แผนเป็น
เครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษา ซึ่งได้ก าหนดทิศทางและแนวทางในการ 
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกันในทุกระดับโดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ 
คือผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ขัน้พ้ืนฐาน จนท าให้การปฏิบัติงานบังเกิดผลส าเร็จทั้งในด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ดังนี้   

๑. ผลกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร   
   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
             ผลคะแนนการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ( KRS ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต ๔ มคี่าคะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๔๒ จากคะแนน เต็ม ๕.๐๐ จ าแนก 
เป็นรายองค์ประกอบดังนี ้
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 ๑๙ 

 

ตำรำงที่ ๔  ผลคะแนนการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) 
               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
               ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
กำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ       
ในกำรปฏิบัติรำชกำร  ค่ำคะแนน 

๑. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ       
    ขั้นพื้นฐาน ( O-NET )  

๑.๖๓ 

๒. ระดับความส าเร็จของการด าเนนิโครงการส่งเสริมผู้เรยีน          
    ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

๕.๐๐ 

๓. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกดัผ่านการประเมินคณุภาพ  
    ภายนอกจาก สมศ. ระดับดีขึ้นไป 

- 

๔. ระดับความส าเร็จในการเช่ือมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิง  
    จากเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก  

๔.๑๘ 

๕. การลดพลังงาน ๕.๐๐ 
๖. การลดและคัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๕.๐๐ 

๗. การก ากับดูแลการทุจริต ๔.๐๐ 

๘. ภาวะผู้น า ๔.๐๐ 

๙. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ ๕.๐๐ 
๑๐. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ ๓.๖๗ 
๑๑. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ ๔.๖๔ 
๑๒. ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบญัชาท่ีมีต่อผู้บังคับบญัชา  ๕.๐๐ 
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กำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ       
ในกำรปฏิบัติรำชกำร  ค่ำคะแนน 

การด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อ เนื่ องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
(Business Continuity Plan : BCP) (การด าเนินการนี้ ไม่ ได้
น ามาเป็นคะแนนตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการฯ ของ สพท.)  

- 

การด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อ เนื่ องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
(Business Continuity Plan : BCP) 

- 

                 ค่ำคะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๔๒ 
 

หมำยเหตุ : ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ    
              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังไม่แจ้งผล  
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 ๒๑ 

 

๒.  ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน          
     ของส ำนักงำนพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๔  
     ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกำ (พ.ศ. 2560)  
     ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
ตำรำงที่ ๕ ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    
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ที่มา : ส ำนักงำนติดตำมและประเมินผลกำรจดักำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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 ๒๓ 

 

๓.  ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน          
     (ตำมตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติรำชกำร) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตำรำงที่ ๖ ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน          
              (ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบตัิราชการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)  

 

นโยบาย / ตัวชี้วัด 

 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย    
  ระดับ
คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศกึษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและของประเทศชาติ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม 
สนับสนุน ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับกำร
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 
85 

ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่  3  การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ 

ร้อยละ 
80 

บรรล ุ

ตัวชี้วัดทื่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบ
ท ำ งก ำ ร ศึ ก ษ ำ ร ะ ดั บ ช ำ ติ ขั้ น พื้ น ฐ ำ น (O-NET )                     
ร้อยละ 50 ข้ึนไป (เก็บเฉพำะระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ) 

เพิ่มขึ้น - 

ตัวชี้วัดที่   8  ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
70 

บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับช้ัน
ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำและยกระดบั
ควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ  
( CEFR ) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ร้อยละ 
100 

บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่
ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และ
วิทยำศำสตร์ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA 

ร้อยละ 
100 

ไม่บรรล ุ
 
 
 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
  
 ๒๔ 

 

 

นโยบาย / ตัวชี้วัด 

 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย    
  ระดับ
คุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่  14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มี
ควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำร
ประกอบอำชีพ กำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำง
สอดคล้องตำมสภำพควำมต้องกำรและบริบทของแต่ละ
พื้นที่ ตลอดจนควำม  ท้ำทำยที่เป็นพลวัตรของโลกใน
ศตวรรษที่  21 

  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.1 ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 – 6 ร้อยละ 
80 

บรรล ุ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 – 3 ร้อยละ 
80 

บรรล ุ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 – 6  ร้อยละ 
80 

- 

กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบรกิารการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด   
                  ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่   15  อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้ เรียนแต่ละระดับ
กำรศึกษำต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 

ร้อยละ
100 

ไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.1 ประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์
กำรศึกษำภำคบังคับเข้ำเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 

ร้อยละ 
100 

บรรล ุ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.2   นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่  6  
ที่จบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 

ร้อยละ 
100 

- 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบ
หลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำ
ปีท่ี 4 หรือเทียบเท่ำ   

ร้อยละ 
78 

- 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 

  
 ๒๕ 

 

 

นโยบาย / ตัวชี้วัด 

 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย    
  ระดับ
คุณภาพ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่จบ
หลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

ร้อยละ 
78 

- 

 กลยุทธ์ที่  5  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
ตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม 

ร้อยละ 
80 

บรรล ุ

หมายเหตุ : กลยุทธ์ที่ 2 กำรจดักำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
และกลยกุทธ์ที่ 6 กำรปรบัปรุงสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ใช้ข้อมูลจำก
ส ำนัก/หน่วย/กลุม่/ศูนย์ในส่วนกลำง สพฐ. 
ที่มา : ส ำนักงำนติดตำมและประเมินผลกำรจดักำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
  
 ๒๖ 

 

๓. ผลกำรประเมิน ITA Online ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  
    นครศรีธรรมรำช เขต ๔  ประจ ำปีงบประมำณ ๒๔๖๔ 
ตำรำงที่ ๗ ผลการประเมิน ITA Online ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษา  
              นครศรีธรรมราช เขต ๔  ประจ าปีงบประมาณ ๒๔๖๔ 

รูปแบบการวัด ตัวชี้วัด คะแนน 
คะแนน
รวม 

แบบวัดกำรรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสีย

ภำยใน (IIT) 

กำรปฏิบัตหิน้ำท่ี 98.19 

94.75  
(28.42) 

กำรใช้งบประมำณ 91.25 

กำรใช้อ ำนำจ 96.49 
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 92.76 

กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 95.03 

แบบวัดควำมรับรู้
ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยีภำยนอก 
(EIT) 

คุณภำพกำรด ำเนินงำน 97.12 
93.96  
(28.19) 

ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 93.78 

กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 90.97 

แบบวัดกำร
เปิดเผยข้อมูล

สำธำรณะ (OIT) 

กำรเปิดเผยข้อมลู 91.56 95.78  
(38.31) 

กำรป้องกันกำรทุจริต 100.00 

  
คะแนนเฉลีย่รวม 94.92 

   
ระดับ A 

 
     ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ 
 
 
 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 

  
 ๒๗ 

 

ตำรำงที่ ๘ เปรียบเทียบผลคะแนน ITA  

ปี พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างคะแนน 

2558 53.14 - - 
2559 83.32 เพิ่มขึน้ +30.18 

2560 80.62 ลดลง -2.70 
2561 81.54 เพิ่มขึน้ +0.92 

2562 86.63 เพิ่มขึน้ +5.09 

2563 94.92 เพิ่มขึน้ +9.66 
      
ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ 
 
๔. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
     กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๔ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  
ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน (Reading Test : 
RT) ช้ันประถมศึกษำปีที่ 1 กำรทดสอบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน (National Test : NT) และกำรทดสอบของสถำบันทดสอบทำง
กำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (Ordinary National Education Test : 
O-NET ) มีรำยละเอียด ดังต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
  
 ๒๘ 

 

ตำรำงที่ ๙  แสดงข้อมูลด้านการอ่านของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  
               ถึงช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๖ และเปรียบเทียบปีการศึกษา  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

ระดับ 
ช้ัน 

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

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

เปรียบเทียบ
ปีกำรศึกษำ 

2562/ 
2563  
(+/-) 

นักเรียน 
(คน) 

กำรอ่ำน 
ออก
เสียง 
(คน) 

ร้อยละ 
นักเรียน 

(คน) 

กำรอ่ำน 
ออกเสียง 

(คน) 
ร้อยละ 

ป.1 3,166 2,991 94.47 2,992 2,929 97.89 3.42 
ป.2 2,890 2,796 96.75 2,956 2,865 96.92 0.17 
ป.3 2,667 2,632 98.69 2,780 2,687 96.65 -2.03 
ป.4 2,694 2,676 99.33 2,652 2,621 98.83 -0.05 
ป.5 2,746 2,718 98.98 2,678 2,663 99.44 0.46 
ป.6 2,949 2,935 99.53 2,694 2,663 98.85 -0.68 

90
92
94
96
98

100

ปีกำรศึกษำ 2562  ปีกำรศึกษำ 2563

ร้อ
ยล

ะ

แผนภูมิแสดงร้อยละการอ่านออกเสียงของนักเรียน

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6

 
     ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
 
 
 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 

  
 ๒๙ 

 

ตารางท่ี ๑๐ แสดงข้อมูลกำรอ่ำนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี  1  
              ถึงช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 และเปรยีบเทียบปีกำรศึกษำ 2562 – 2563  

ระดับชั้น 

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

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

เปรียบเทียบ
ปีกำรศึกษำ 

2562/ 
2563  
(+/-) นักเรียน 

(คน) 

กำรอ่ำน 
รู้เรื่อง 
(คน) 

ร้อยละ 
นักเรียน 

(คน) 

กำรอ่ำน 
รู้เรื่อง 
(คน) 

ร้อยละ 

ป.1 - - - - - - - 
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 

85

90

95

100

ปีกำรศึกษำ 2562  ปีกำรศึกษำ 2563

ร้อ
ยล

ะ

แผนภูมิแสดงร้อยละการอ่านรู้เร่ืองของนักเรียน

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6

 
     ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 
 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
  
 ๓๐ 

 

ตำรำงที่ ๑๑ แสดงข้อมูลดา้นการเขียนของนักเรยีน ระดบัช้ันประถมศกึษาปีท่ี ๑    
                     ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ และเปรียบเทียบปีการศึกษา  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

ระดับช้ัน 

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

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

เปรียบ 
เทียบปี

กำรศึกษำ 
2562/ 
2563 
 (+/-) 

นักเรียน 
(คน) 

กำร
เขียน
เร่ือง 
(คน) 

ร้อยละ 
นักเรียน 

(คน) 

กำร
เขียน
เร่ือง 
(คน) 

ร้อยละ 

ป.1 - - - - - - - 
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 

85

90

95

100

ปีกำรศึกษำ 2562  ปีกำรศึกษำ 2563

ร้อ
ยล

ะ

แผนภูมิแสดงร้อยละการเขียนของนักเรียน

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6

 
     ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
 
 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 

  
 ๓๑ 

 

ตำรำงที่ ๑๒ แสดงข้อมลูด้านการเขยีนของนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  
               ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ และเปรียบเทียบปีการศึกษา  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓  

ระดับชั้น 

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

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

เปรียบ 
เทียบ 

ปีกำรศึกษำ 
2562/ 
2563 
(+/-) นักเรียน 

(คน) 

กำร
เขียน
ค ำ 

(คน) 

ร้อยละ 
นักเรียน 

(คน) 

กำร
เขียน
ค ำ 

(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 - - - - - - - 
ป.5 - - - - - - - 
ป.6 - - - - - - - 

75
80
85
90
95

100

ปีกำรศึกษำ 2562  ปีกำรศึกษำ 2563

ร้อ
ยล

ะ

แผนภูมิแสดงร้อยละการเขียนค าของนักเรียน

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6

 
     ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
           QR Code รายงานการประเมินความสามารถในการอ่าน 
 (Reading Test : RT) 

 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
  
 ๓๒ 

 

ตำรำงที่ ๑๓ ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคณุภาพผู้เรยีน  
                (National Test : NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศกึษา ๒๕๖๓            
                ระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัด และระดับประเทศ   

ที ่ ระดับ 
ด้ำน

คณิตศำสตร ์
ด้ำน

ภำษำไทย 

รวม
ควำมสำมำรถ 

2 ด้ำน 
1 ประเทศ 40.47 47.46 43.97 

2 สพฐ. 41.30 47.76 44.53 

3 ศึกษำธิกำรภำค 5 42.01 49.46 45.73 

4 จังหวัดนครศรีธรรมรำช 43.08 50.37 46.73 

5 สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 1 42.66 50.44 46.55 

6 สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 2 41.38 49.08 45.23 

7 สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 3 51.90 56.64 54.27 

8 สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 42.70 50.01 46.36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 

  
 ๓๓ 

 

ตารางท่ี ๑๔ ผลกำรประเมินคณุภำพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3  
                ปีกำรศึกษำ 2562 - 2563 

ด้ำน 
ปีกำรศึกษำ

2562 
ปีกำรศึกษำ 

2563 
ค่ำพัฒนำ  

ปี 2563-2562 

ด้ำนคณติศำสตร ์ 49.18 42.70 -6.48 

ด้ำนภำษำไทย 49.74 50.01 0.27 

รวมควำมสำมำรถ 2 ด้ำน 49.46 46.36 -3.10 

35
40
45
50
55

ด้ำนคณิตศำสตร์ ด้ำนภำษำไทย ควำมสำมำรถ 2 
ด้ำน

ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT)

ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563

 
     ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 

 
 
 

รำยงำนผลกำรประเมินคณุภำพผูเ้รียน (NT) 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
  
 ๓๔ 

 

ตารางท่ี ๑๕ แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O - NET)  
                  ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ของ สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 ปีกำรศึกษำ 2563      
                เปรียบเทียบกับระดบัจังหวัด  ระดับ สพฐ. ระดบักระทรวงศึกษำธิกำร 
                และระดับประเทศ 

ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

    ระดับ จ ำนวน 
ผู้เข้ำสอบ 

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร ์ เฉลี่ยรวม      
4 วิชำ 

สพป.นศ.4 1,395 60.51 41.84 31.41 40.63 43.60 
จังหวัด 7,327 59.24 39.93 30.81 40.06 42.51 
สพฐ. 317,624 54.96 38.87 28.59 37.64 40.02 
กระทรวง
ศธ. 

441,260 56.28 43.67 30.16 38.89 42.25 

ประเทศ 495,223 56.20 43.55 29.99 38.78 42.13 
ผลกำรเปรียบเทียบ สูงกว่ำ 

ทุกระดับ 
สูงกว่ำ
ระดับ

จังหวัด และ
ระดับ สพฐ. 

สูงกว่ำ 
ทุกระดับ 

สูงกว่ำ 
ทุกระดับ 

สูงกว่ำ 
ทุกระดับ 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 

  
 ๓๕ 

 

ตำรำงที่ ๑๖ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
                ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ของ สพป.นครศรีธรรม เขต ๔ ปีการศึกษา     
                ๒๕๖๓ เปรียบเทยีบกับระดับจังหวดั  ระดับ สพฐ. ระดับ     
                กระทรวงศึกษำธิกำร และระดับประเทศ  

    

ระดับ 
จ ำนวนผู้เข้ำ

สอบ 
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 

เฉลี่ยรวม  
4 วิชำ 

สพป.นศ.4 155 54.62 29.15 19.66 27.87 32.83 
จังหวัด 6,779 59.75 35.42 28.3 31.66 38.78 

สพฐ. 253,689 55.18 34.14 25.82 30.17 36.33 

กระทรวงศธ. 319,132 54.81 34.85 25.9 30.14 36.43 

ประเทศ 357,051 54.29 34.38 25.46 29.89 36.01 

ผลกำรเปรียบเทียบ 
สูงกว่ำ
ระดับ 

ประเทศ 

ต่ ำกว่ำ ต่ ำกว่ำ ต่ ำกว่ำ ต่ ำกว่ำ 

ทุกระดับ ทุกระดับ ทุกระดับ ทุกระดับ 

 
      
 
 
 
 
 

 
 
ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
  
 ๓๖ 

 

ตำรำงที่ ๑๘ แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน             
                 (O-NET)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  

รำยวิชำ 
ปีกำรศึกษำ ผลตำ่ง ปี 

2562-2563 

2561 2562 2563 

ภำษำไทย 57.8 50 60.51 10.51 

ภำษำอังกฤษ 36.47 31.84 41.84 10 

คณิตศำสตร ์ 39.23 33.18 31.41 -1.77 

วิทยำศำสตร ์ 39.78 34.8 40.63 5.83 

เฉลี่ยรวม 43.32 37.46 43.6 6.14 

 

 
ที่มำ : กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 

  
 ๓๗ 

 

ตำรำงที่ ๑๙ แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน             
               (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  
 

รำยวิชำ 
ปีกำรศึกษำ ผลตำ่ง ปี 

2562-2563 
2561 2562 2563 

ภำษำไทย 51.54 52.66 54.62 1.96 

ภำษำอังกฤษ 26.96 28.09 29.15 1.06 

คณิตศำสตร ์ 24.99 21.03 19.66 -1.37 

วิทยำศำสตร ์ 34.69 28.04 27.87 -0.17 

เฉลี่ยรวม 34.55 32.46 32.83 0.37 
 
 

 
ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
  
 ๓๘ 

 

QR Code รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. อัตรำกำรเข้ำเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔   
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนใหเ้ข้าเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 

รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 

  
 ๓๙ 

 

๖. อัตรำนักเรียนออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ มีการด าเนินงาน
เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และนวัตกรรมในการแก้ปัญหา การส่งต่อนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการออกกลางคัน
เข้าเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยส่งเสริมสนับสนุน 
ให้เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาสทุกประเภทได้รับการดูแลช่วยเหลือให้มีโอกาสศึกษา
ต่อเนื่องจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไม่มีรายงาน 
ของนักเรียนออกกลางคัน 

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
  
 ๔๐ 

 

๗. อัตรำกำรจบกำรศึกษำภำคบังคับ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔      
มีอัตรานักเรียนในสังกัดที่จบการศึกษาภาคบังคบัในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังแผนภูมิ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘. อัตรำกำรศึกษำต่อชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔   

มีนักเรียนจบช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน  ๒,๙๓๓ คน     
เข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังแผนภูมิ 

 
 
 
 

 
 
 
ที่มา : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 

  
 ๔๑ 

 

ดีเ
ยีย่

ม

ดีม
าก

ดี พอ
ใช

้

ปร
บัป

รงุ

ดีเ
ยีย่

ม

ดีม
าก

ดี พอ
ใช

้

ปร
บัป

รงุ

ดีเ
ยีย่

ม

ดีม
าก

ดี พอ
ใช

้

ปร
บัป

รงุ

ปฐมวยั 16 - 7.0 9.0 - - 1.0 4.0 10.0 1.0 - - 5.0 11.0 - -
รอ้ยละ 12.70* - 43.8 56.3 - - 6.3 25.0 62.5 6.3 - - 31.3 68.8 - -

ขั้นพ้ืนฐาน 17 - 13.0 4.0 - - 1.0 9.0 7.0 - - - 14.0 3.0 - -
รอ้ยละ 12.78* - 76.5 23.5 - - 5.9 52.9 41.2 - - - 82.4 17.7 - -

ระดับ

จ านวน
สถานศึกษาทีร่บั

การประเมิน
ทัง้หมด

ด้าน 1 คุณภาพผู้เรยีน ด้าน 2 กระบวนการบรหิารจดัการ ด้าน 3 การจดัการเรยีนการสอน

๙. อัตรำกำรศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต ๔             

มีนักเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๔๙๘  คน   
เข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังแผนภูมิ 

 

๑๐. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำ               
     ขั้นพื้นฐำน  โดยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ   
     กำรศึกษำ (สมศ.) รอบส่ี 

ข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจ าปี
งบประมาณ 2563  ระดับการศึกษาปฐมวัย มีโรงเรียนที่รับการประเมินจาก สมศ.
จ านวน  ๑๖ โรงเรียน ผลการประเมินได้รับการรับรองมาตรฐานระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ านวน  ๑๗  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ผลการประเมินคณุภาพ  ดังนี ้

 
 
 
 
 

 
ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ (2564)  
หมายเหตุ - จ านวนโรงเรียนทั้งหมด (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564) จ ำนวน 132 โรง 
             - ค ำนวณร้อยละจำกจ ำนวนโรงเรียนทั้งหมด คือ ปฐมวัย 126 โรง  
               ขั้นพื้นฐำน 132 โรง  



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
  
 ๔๒ 

 

ข้อมูลสถานศึกษาที่ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจ าปี
งบประมาณ 2564  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ระดับการศึกษาปฐมวัย มีโรงเรียนที่รับการ
ประเมินจาก สมศ.จ านวน  43  โรงเรียน ผลการประเมินได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน  ๔๓  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ผลการ
ประเมินคุณภาพ  ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ปรับปรุงล่ำสุด 2564 
หมายเหตุ - จ านวนโรงเรียนทั้งหมด (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564) จ ำนวน 132 โรง 
             - ค ำนวณร้อยละจำกจ ำนวนโรงเรียนทั้งหมด คือ ปฐมวัย 126 โรง  
               ขั้นพื้นฐำน 132 โรง  

จ านวนสถาน ปฐมวยั รอ้ยละ ขั้นพ้ืนฐาน รอ้ยละ
ศึกษาทีป่ระเมิน 43 34.13 43 32.58
ดีเยีย่ม - - - -
ดีมาก - - - -
ดี 36.0 28.6 36.0 27.3
พอใช้ 7.0 5.6 7.0 5.3
ปรบัปรงุ - - - -
ดีเยีย่ม - - - -
ดีมาก - - - -
ดี 43.0 34.1 43.0 32.6
พอใช้ - - - -
ปรบัปรงุ - - - -
ดีเยีย่ม - - - -
ดีมาก 0.0 0.0 43.0 32.6
ดี 42.0 33.3 0.0 0.0
พอใช้ 1.0 0.8 0.0 0.0
ปรบัปรงุ - - - -
ดีเยีย่ม - - - -
ดีมาก - - - -
ดี 1.0 0.8 1.0 0.8
พอใช้ - - - -
ปรบัปรงุ - - - -
ดีเยีย่ม - - - -
ดีมาก - - - -
ดี - - - -
พอใช้ - - - -
ปรบัปรงุ - - - -

มาตรฐาน

มฐ.1

มฐ.2

มฐ.3

มฐ.4

มฐ.4



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 

  
 ๔๓ 

 

๑๑. งบประมำณประจ ำปี  ๒๕๖๔  จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย  
ตำรำงที่ ๒๐   สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
                   จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

งบรายจ่าย 
งบประมา
ณที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ 

เป้า 
หมาย
การ
เบิก 
จ่าย 

ล้านบาท %            บาท % % 

งบบุคลากร  10.06 10.06 100 12.94 - ๑๐๐ 
งบเงิน  
อุดหนุน 106.71 106.58 99.87 134,625.00 0.13 ๑๐๐ 

งบด าเนินงาน 51.51 46.32 89.94 32,173.90 0.06 ๑๐๐ 
งบรายจ่ายอื่น 2.80 2.66 95.03 5,005.22 0.18 ๑๐๐ 
งบลงทุน 45.98 32.03 69.66 2,423.28 0.01 ๑๐๐ 
เงินกู้ฯ 46.71 46.71 100 - - ๑๐๐ 

รวม 263.77 244.36 92.64 174,240.34 0.07 ๑๐๐ 

จากผลการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔  
ในภาพรวมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต ๔ 
พบว่า ๑. ผลรวมทุกงบรายจ่าย เบกิได้ร้อยละ ๙๒.๖๔  
          ๒. งบด าเนินงาน  เบิกไดร้้อยละ ๘๙.๙๔ 
           ๓. งบลงทนุ  เบิกไดร้้อยละ ๖๙.๖๖ 
        ๔. งบเงินอุดหนุน  เบิกไดร้้อยละ ๙๙.๘๗  
        ๕. งบรายจ่ายอื่น เบิกไดร้้อยละ ๙๕.๐๓ 
 
 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
  
 ๔๔ 

 

ตำรำงที่ ๒๑ โครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา    
                ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ที ่
 

รำยกำร/โครงกำร/ 
กิจกรรม 

งบประมำณ 
 
 
 
 

สอดคล้องกับ
นโยบำย /

เป้ำประสงค์ 
สพฐ. 

 
 

สอดคล้องกับ
ประเด็น

ยุทธศำสตร์
แผนพัฒนำ

กำรศึกษำจังหวัด 

สอดคล้องกับ
นโยบำย/

เป้ำประสงค์ 
สพป. นศ.4 

1. โครงกำรกำรจัดงำนวัน
คร ูประจ ำปี 
พ.ศ. 2564 
 

25,000 นโยบำยที่ 3/
เป้ำประสงค์ 
ข้อที่ 6 , 7  

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ที่ 3 

นโยบำยที่ 3/
เป้ำประสงค์ 
ข้อที่ 6,7 

2. โครงกำรกำรพัฒนำครู
เพื่อจัดท ำหน่วยกำร
เรียนรู้และออกแบบ
กิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนภำษำอังกฤษ  

48,400 นโยบำยที่ 3/
เป้ำประสงค์ 
ข้อที่ 2,3,4 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ที่ 3 

นโยบำยที่ 6/
เป้ำประสงค์ 
ข้อที่ 2,3,4 

3. โค ร งก ำ รย ก ร ะ ดั บ
คุณภำพกำรศึกษำ 
 

50,000 นโยบำยที่ 3/
เป้ำประสงค์ 
ข้อที่ 1 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ที่ 3 

นโยบำยที่ 3/
เป้ำประสงค์ 
ข้อที่ 1 
 

4. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ครูผู้ช่วยสู่กำรเป็นครูมือ
อำชีพประจ ำปี 2563  

47,000 นโยบำยที่ 3/
เป้ำประสงค์ 
ข้อที่ 6,7 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ที่ 3 

นโยบำยที่ 3/
เป้ำประสงค์ 
ข้อที่ 6,7 

5. โครงกำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบ
สู่ ก ำ ร ย ก ร ะ ดั บ
ผลสั มฤทธิ์ ท ำงก ำร
เรียนและกำรเตรียม
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษ  ที่ 21 

50,000 นโยบำยที่ 3/
เป้ำประสงค์ 
ข้อที่ 2,3 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ที่ 3 

นโยบำยที่ 3/
เป้ำประสงค์ 
ข้อที่ 2,3 
 
 
 
 
 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 

  
 ๔๕ 

 

ที ่
 

รำยกำร/โครงกำร/ 
กิจกรรม 

งบประมำณ 

 
 
 
 

สอดคล้องกับ
นโยบำย /

เป้ำประสงค์ 
สพฐ. 

 
 

 
สอดคล้องกับ
ประเด็น
ยุทธศำสตร์
แผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัด 

สอดคล้องกับ
นโยบำย/
เป้ำประสงค์ 
สพป. นศ.4 

6. โ ค ร ง ก ำ ร วิ จั ย
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวั ย  สพป .นศ.4 
ประจ ำปี งบประมำณ 
2564 

86,100 นโยบำยที่ 3/
เป้ำประสงค์ 
ข้อที่ 1,2 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ที่ 1 

นโยบำยที่ 3/
เป้ำประสงค์ 
ข้อที่ 1,2 
 
 
 
 

7. โ ค ร ง ก ำ ร พั ฒ น ำ
เค รื อ ข่ ำ ย แ ล ะแ น ว
ท ำงก ำรขั บ เค ลื่ อ น
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน สพป.นศ..4 
  
 

66,740 นโยบำยที่ 4/
เป้ำประสงค์ 
ข้อที่ 2,3,7 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ที่ 5 

นโยบำยที่ 4/
เป้ำประสงค์ 
ข้อที่ 2,3,7 

8. โครงกำรตรวจสอบ
ภ ำ ย ใ น ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมำณ 
พ.ศ. 2564 
 
 
 

36,380 นโยบำยที่ 6/
เป้ำประสงค์ 
ข้อที่ 2,3,4 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ที่ 5 

นโยบำยที่ 6/
เป้ำประสงค์ 
ข้อที่ 2,3,4  
 
 
 

9. 
 
 
 

โครงกำรประชุมเชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก ำ ร จั ด ท ำ
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก ำ ร
ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 
 

174,500 นโยบำยที่ 6/
เป้ำประสงค์ 
ข้อที่ 2 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ที่ 5 

นโยบำยที่ 6/
เป้ำประสงค์ 
ข้อที่ 2 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
  
 ๔๖ 

 

ที ่
 
 
 
 

รำยกำร/โครงกำร/ 
กิจกรรม 

 
 

งบประมำณ 
 

 
 
 

สอดคล้องกับ
นโยบำย /
เป้ำประสงค์ 
สพฐ. 

 
 

 
สอดคล้องกับ
ประเด็น
ยุทธศำสตร์
แผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัด 

 
สอดคล้องกับ
นโยบำย/
เป้ำประสงค์ 
สพป. นศ.4 

10 โ ค ร ง ก ำ ร พั ฒ น ำ
ศักยภำพข้ำรำชกำรครู
แ ล ะ บุ ค ล ำ ก ร
ส ำนั ก งำน เขตพื้ นที่
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำ
นครศรีธรรมรำช  
เขต 4  

54,000 นโยบำยที่ 6/
เป้ำประสงค์ 
ข้อที่ 2  

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ที่ 3 

นโยบำยที่ 6/
เป้ำประสงค์ 
ข้อที่ 2 

11 
 
 

โครงกำรพัฒนำสร้ำง
ค วำม เข้ ม แ ข็ งก ลุ่ ม
เค รื อ ข่ ำ ย พั ฒ น ำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
8 กลุ่มเครือข่ำย 
 

80,000 นโยบำยที่ 6/
เป้ำประสงค์ 
ข้อที่ 2 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ที่ 5 

นโยบำยที่ 6/
เป้ำประสงค์ 
ข้อที่ 2 

12 โครงกำรเสริมสร้ำง
สมรรถนะผู้ บ ริห ำร
แ ล ะ บุ ค ล ำ ก ร
ส ำนั ก งำน เขตพื้ นที่
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ สู่ ที ม ที่
เข้มแข็ง 
 

101,880 นโยบำยที่ 6/
เป้ำประสงค์ 
ข้อที่ 2 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ที่ 5 

นโยบำยที่ 6/
เป้ำประสงค์ 
ข้อที่ 2 

13 โครงกำรกำรประเมิน
ประสิทธิภำพและ 
ประสิทธิผลของ 
ผู้ อ ำ น ว ย ก ำ ร
สถำนศึกษำ 
 

80,000 นโยบำยที่ 6/
เป้ำประสงค์ 
ข้อที่ 2 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ที่ 5 

นโยบำยที่ 6/
เป้ำประสงค์ 
ข้อที่ 2 
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 ๔๗ 

 

ที่ 
 
 
 
 

รายการ/โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

งบประมาณ 
 
 
 
 

สอดคล้องกับ
นโยบาย /
เป้าประสงค์ 
สพฐ. 

 
 

 
สอดคล้อง
กับประเด็น
ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด 

 
สอดคล้องกับ
นโยบาย/
เป้าประสงค์ 
สพป. นศ.4 

14 โครงกำรแผนนิเทศ 
ติ ด ต ำ ม ส พ ป .
นครศรีธรรมรำช  
เขต 4 
 

100,000 นโยบำยที่ 6/
เป้ำประสงค์ 
ข้อที่ 2 
 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ที่ 5 

นโยบำยที่ 6/
เป้ำประสงค์ 
ข้อที่ 2 

 
 

รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 

1,000,000    
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 ๔๘ 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๔ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและมีผลการ
ด าเนินงานจ าแนกเป็นรายนโยบายและรายโครงการ ดังนี ้

 
 

 

นโยบำยที ่๑ 
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 

- ไม่มี – 

นโยบำยที่ ๒ 

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศ 
      - ไม่มี - 

นโยบำยที่ ๓ 
กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  
ได้ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายที่ ๓ โดยจัดท าโครงการและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ 
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จ ำนวน  ๖  โครงกำร ดังนี้ 

๑. โครงกำรกำรจัดงำนวันครู ประจ ำปี พ.ศ. 256๔ 
๒. โครงกำรพัฒนำครเูพื่อจดัท ำหน่วยกำรเรยีนรู้และออกแบบกจิกรรมกำรเรยีน

กำรสอนภำษำอังกฤษ เพื่อกำรสือ่สำร 
๓. โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
4. โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้ ช่วยสู่กำรเป็นครูมืออำชีพ ประจ ำ 

ปี พ.ศ. 2564  
5. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนและกำรเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 

  
 ๔๙ 

 

6. โครงกำรวิจัยพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 ประจ ำปีงบประมำณ 2564  
๑. โครงการการจัดงานวันครู ประจ าปี พ.ศ. 256๔ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพำจำรย์ 
 2. เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชำชีพครู  และรณรงค์ให้สังคมเห็นควำมส ำคัญของครู
และระลึกถึงพระคุณครู 
 3. เพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือ  ควำมสำมัคคี  และควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำง  
ครูกับประชำชน ในกำรพัฒนำกำรศึกษำของชำติและสังคม 
 4. เพื่อธ ำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงำมของชำติ 
 5. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน นิสิต นักศึกษำ  
และประชำชนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรจัดงำนวันครู 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1.  ผู้เข้ำร่วมงำนกิจกรรมวันครู ประจ ำปี 2564 ประกอบด้วย ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ประมำณ 2,000 คน 
 2. ผู้เข้ำร่วมงำนวันครูทุกคน ที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรัก ควำมสำมัคคี  
และเกิดควำมภำคภูมิใจในวิชำชีพครูและองค์กร 
ปัญหำ/อุปสรรค 

     งบประมำณจดัสรรที่ได้รับกำรสนับสนุนไมเ่พียงพอต่อกำรจดักจิกรรม 
ข้อเสนอแนะ 
      ควรส่งเสริมใหม้ีกำรจดักิจกรรมตอ่เนื่องทุกๆ ปี ท้ังในส่วนของกิจกรรมระลึก
พระคุณบรูพำจำรย์กิจกรรมส่งเสรมิยกย่องเชิดชูเกียรติครูและผู้ประกอบวิชำชีพทำง 
กำรศึกษำและกิจกรรมเสรมิสรำ้งควำมรักควำมสำมคัคีในหมู่คณะ 

 
 
 
 
 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
  
 ๕๐ 

 

๒. โครงการพัฒนาครูเพ่ือจัดท าหน่วยการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  
     ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค ์
     1. เพื่อพัฒนำครูผู้สอนภำษำอังกฤษช้ันประถมศึกษำปีที่ 4 ให้สำมำรถจัดท ำ
หน่วยกำรเรียนรู้ และออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำเพื่อกำรสื่อสำร  
     2. เพื่อนิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษของครูที่ผ่ำนกำร
อบรม  
    3. เพื่อให้ครูผู้ช่วยที่จบเอกภำษำอังกฤษได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เทคนิค 
กระบวนกำรเรียนกำรสอน และน ำแนวทำงไปพัฒนำนักเรียน 
      4. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่มี รูป แบบ เทคนิค 
วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1.  ครูภำษำอังกฤษส่งวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) กำรพัฒนำ
ทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักเรียนเข้ำประกวด และได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  

2.   ครูภำษำอังกฤษมีควำมภำคภูมิใจในตนเอง 
3.  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 มีวิธี

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้และเผยแพร่ไปยังสำธำรณชน 
4.  ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ ช้ันประถมศึกษำปีที่ 4 ในโรงเรียนที่มีครูครบช้ัน

และได้คะแนน กำรสอบ O-NET เฉลี่ยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร 
ต่ ำกว่ำร้อยละ 30  ได้รับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้และออกแบบ
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำเพื่อกำรสื่อสำร จ ำนวน 30 คน    
ปัญหำ/อุปสรรค 

- สถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของ โรคติ ด เช้ือ ไวรัส โค โรนา 2019  
(COVID-19) ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกิจกรรมได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในปฏิทิน 
กำรปฏิบัติงำน 
 - ได้จัดเตรียมทุกอย่ำง ยืมเงินเพื่อด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรไว้เรียบร้อย 
ท ำให้ต้องคืนเงินยืม หำกต้องด ำเนินกำรก็ต้องยืมเงินใหม่ ซึ่งสร้ำงควำมยุ่งยำกในกำร
ปฏิบัติงำน 
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 ๕๑ 

 

ข้อเสนอแนะ 
- ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
๓. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อพัฒนำครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ให้มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  ในกำรจัดกำรเรียนรู้ ในกำรพัฒน ำกระบวนกำร 
คิดวิเครำะห์ 
     2. เพื่ อนิ เทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ ในกำรพัฒนำกระบวนกำร 
คิดวิเครำะห์ของครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. ครูวิทยำศำสตร์เป้ำหมำยเข้ำรับกำรอบรมร้อยละ 100 
   2. ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลังอบรมสูงกว่ำเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ อย่ำง 
มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
   3. ครูมีควำมพึงพอใจต่อกำรอบรมในระดับมำก 
            4. ผลกำรนิเทศออนไลน์โดยใช้ google classroom สร้ำงห้องเรียนกำร 
คิดวิเครำะห์โดยครูผู้สอนส่งแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 90  

รำยงำนโครงกำรพัฒนำครเูพื่อจัดท ำหน่วยกำรเรียนรูฯ้ 
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 ๕๒ 

 

            5. ศึกษำนิเทศก์ใช้กระบวนกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
กระบวนกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ 
ปัญหำ/อุปสรรค 
 1. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน อบรมขยำยผลล่ำช้ำ ส่งผลต่อกำร
ขับเคลื่อนกิจกรรม 
 2. กำรใช้งบไม่เป็นไปตำมเป้ำ เนือ่งจำกกำรเปลีย่นแปลงวิธีกำรอบรมจำก 
On site เป็น On line 
 3. โรงเรียนไม่สำมำรถเปิดสอน On site ท ำให้กิจกรรมกำรทดลองและกำร
ท ำโครงงำนยังไม่บรรลุตำมเป้ำหมำย 
ข้อเสนอแนะ 

   1. ควรใช้กระบวนกำรนิเทศแบบออนไลน์ผ่ำนทำง google meet  
   2. ควรให้ครูใช้กระบวนกำรอัดคลิปกำรสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนโครงกำรยกระดับคณุภำพกำรศึกษำ 
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 ๕๓ 

 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพประจ าปี พ.ศ. 2564  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุม่บริหำรงำนบุคคล 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อเตรียมควำมพร้อมและเพิ่มพูนควำมรู้  ควำมสำมำรถ  ทักษะ  เจตคติ
ของครูผู้ช่วยด้ำนกำรปฏิบัตตินและกำรปฏิบตัิงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. ครูผู้ช่วยจ ำนวน 164 คน มีควำมรู้และเข้ำใจประพฤติปฏิบัติตนเป็น 
ผู้มีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นครูที่ดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. ครูผู้ช่วยจ ำนวน 164 คน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลและประเมินผล สำมำรถออกแบบ/และ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ในช้ันเรียน หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551   
 3. ครูผู้ช่วยเข้ำรับกำรพัฒนำทุกคน มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร   
มีวินัยในตนเอง มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำมำรถออกแบบ/สร้ำงเครื่องมือ 
วัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ในช้ันเรียนได้มีประสิทธิภำพ 

4. ครูผู้ช่วย สำมำรถวิเครำะห์หลักสูตรมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
ตำมหลักสูตรเทคนิคกำรเรียนรู้เน้น Active Learning กำรออกแบบ/เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลเรียนรู้ในช้ันเรียนยุค New Normal ได้เป็นอย่ำงดี 
ปัญหำ/อุปสรรค 
 เนื่องจำกจัดอบรมในช่วงสถำนกำรณ์กำรกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท ำให้ต้องจัดอบรมผ่ำนสื่อออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
Google Meet  ประสิทธิภำพในกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้เข้ำอบรมกับผู้ร่วมอบลดลง 
ข้อเสนอแนะ                - ไม่มี – 
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 ๕๔ 

 

5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 
    เรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุม่นเิทศติดตำมและประเมินผลกำรจดักำรศกึษำ 
วัตถุประสงค์  
         1. เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้/เผยแพร่เทคนิค / วิธีกำรจัดกำร
เรียนรู้ และนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับช้ันเรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษที ่21    
     2. เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะจ ำเป็นของโลกศตวรรษที่  21   
สำมำรถคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์  คิดแก้ปัญหำ  ปรับตัว  สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผล 
 ผลกำรด ำเนินงำน 

1. โรงเรียนมีนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ครบทั้ง 10 โรงเรียน  
 2. ครูผู้สอนพัฒนำเทคนิคและนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้  ที่สอดคล้อง
กับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
 3. นักเรียนที่มีคุณลักษณะ ทักษะกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องแห่งศตวรรษ 
ที่  21 มำกกว่ำร้อยละ 80 
ปัญหำ/อุปสรรค 
             1. ครูขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 
  2. ควำมต่อเนื่องในด ำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอคล้องกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ยังไม่ค่อยมีควำมต่อเนื่อง เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ข้อเสนอแนะ 
            1. กำรด ำเนินโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง และขยำยผลกำรด ำเนินงำนให้แก่
โรงเรียนอื่นๆ เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนและกำรเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้/น ำเสนอผลงำนท่ีเป็นเลิศ ( Best  Practices) 
 3. เผยแพร่ผลงำนในระบบออนไลน์ และ เวบ็ไซต์ 
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 ๕๕ 

 

- กำรจัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อนิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กำรจัดกิจกรรมของโรงเรียน และเผยแพร่ผลงำนของโรงเรียน 

- ให้ครูผู้สอนอัดคลิปกำรสอนที่น่ำสนใจ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นแนวทำง
ในกำรน ำไปประยุกต์ใช้ และแทนกำรเยี่ยมชั้นเรียน 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนโครงกำรพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนและกำรเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21 
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 ๕๖ 

 

6. โครงการวิจัยพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
    ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์  

     1 . เพื่อส่งเสริม พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมโครงกำรบ้ำน  
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 

      2. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนต้นแบบปฐมวัย และเครือข่ำยต้นแบบปฐมวัย 
พัฒนำควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรปฐมวัยที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ศึกษำดูงำนได้ 
 3. เพื่อพัฒนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) กำรจัดประสบกำรณ์
เรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 
 4. เพื่อนิเทศติดตำมพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอนปฐมวัย 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 5. เพื่อสรุป และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพเด็ก ผลกำรด ำเนินงำนเด็กปฐมวัยได้รับกำรส่งเสริม
พัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน โดยผ่ำนกิจกรรมหลัก ทั้ง 6 กิจกรรมเด็กได้รับกำรพัฒนำตำม
หลักสูตรปฐมวัยพุทธศักรำช  2560  และที่จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับผู้เรียน กำรเรียนกำรสอนแบบ
สะเต็มศึกษำและจัดท ำโครงกำรที่คอยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรที่ดีมีส่วนร่วมในกำร
ท ำกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กิจกรรมกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมกีฬำ เพื่อพัฒนำทักษะทำงกำย กิจกรรมกำรทดลองและโครงงำน
ตำมโครงกำรบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติเองตำม
กำรจัดประสบกำรณ์แบบวัฏจักรกำรสืบเสำะ 
 มำตรฐำนที่ 2  กระบวน กระบวนกำรบริหำรและกำรจัด   กระบวนกำร
บริหำรและกำรจัดกำรผลกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำได้มีกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย โดยค ำนึงถึงบริบทของท้องถิ่น โดยกำรจัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน และมีวุฒิ/
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วิชำเอกกำรศึกษำปฐมวัย สนับสนุนให้ครูได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถที่เน้น 
ให้เด็กได้ปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนำกำรทุกด้ำนของเด็กได้อย่ำงเต็งศักยภำพของแต่ละบุคคล 
 มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญครูจัดท ำหลักสูตร
ส ถ ำน ศึ ก ษ ำป ฐ ม วั ย ที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ห ลั ก สู ต ร ก ำ รศึ ก ษ ำร ะ ดั บ ป ฐ ม วั ย 
พุทธศักรำช  2560 โดยค ำนึงถึงบริบทของท้องถิ่น บูรณำกำรกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนที่มุ่งเน้นให้เด็กได้ปฏิบัติจริง เด็กได้เรียนรู้จำกกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร  
จัดกิจกรรมหลัก 6  กิจกรรม เด็กได้เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำ กำรเรียนรู้แบบโครงงำน  
มีสนำม BBL ที่ส่งเสริมในด้ำนกำรพัฒนำสมอง 

ในภำพรวมมีผลกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กในระดับปฐมวัยทั้ง 4 ด้ำน
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีรธรรมรำช เขต 4 มีค่ำเฉลี่ยร้อย
ละ 85 ขึ้นไป ผ่ำนเกณฑ์ระดับคุณภำพ 5  อยู่ในระดับดี ทั้ง 4 ด้ำน คิดเป็นร้อยละ
ดังนี้  1) ด้ ำนร่ำงกำยร้อยละ 98.69  2) ด้ ำนอำรมณ์  จิตใจ ร้อยละ 98.91  
3) ด้ำนสังคม ร้อยละ 98.69 4) ด้ำนสติปัญญำ ร้อยละ 95.32 

โดยในปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนได้ประเมินพัฒนำกำรตำมแนวทำงที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด ครบทุกโรงเรียน โดยมีภำพรวม
เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนำกำรในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 95.75 ซึ่งมีผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2562 ซึ่งในปีกำรศึกษำ 2562 
ในภำพรวมมีผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 84.07 ผ่ำนเกณฑ์
ระดับคุณภำพ 4 ทั้งนี้มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย เพิ่มขึ้น คิดเป็น 
ร้อยละ 11.68 
ปัญหำ/อุปสรรค 

การขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการศึกษาปฐมวัยของผู้บริหาร
สถานศึกษา เกี่ยวกับ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย จึงท าให้
ครูเน้นอ่านเขียนมากกว่าวัยและเน้นการสอนที่มีลักษณะให้เด็กท่องจ ามากกว่าทักษะ
ด้านการคิด การตัดสินใจ นอกจากนี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังขาดความรู้  ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการที่ส าคัญตามช่วงวัยของเด็ก จึงมีความคาดหวัง
ที่ จะให้ เด็ กอ่ านออกเขียนได้  และยั งมีการใช้สื่ อ เทคโนโลยี เลี้ ยงดู เด็ ก  เช่น 
โทรศัพท์มือถือ หรือโทรทัศน์ ก็มีส่วนส าคัญที่ท าให้เด็กบกพร่องในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
  
 ๕๘ 

 

ครูปฐมวัยจึงควรศึกษาวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์การประเมินที่ เหมาะสมกับ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย วางแผนการประเมินให้เหมาะสม ใช้ผลการ
ประเมินในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก การประเมินจึงถือเป็นส่วน
หนึ่งของเครื่องมือท่ีช่วยท าให้ครูสามารถจัดประสบการณ์อย่างมีคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะ 

ครูปฐมวัย และบุคคลที่ เกี่ยวข้อง ควรก ำกับดูแลกำรจัดประสบกำรณ์ 
กำรเรียนรู้ เพื่อเร่งรัด พัฒนำ และส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำร มีคุณลักษณะด้ำน
วิทยำศำสตร์ และสภำพที่พึงประสงค์ที่ดียิ่งข้ึน มีดังต่อไปนี้  

1. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนโดยสถำนศึกษำจัดท ำโครงกำรและโครงงำน 
ที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก ได้แก่ โครงกำรเรียนรู้กับวิทยำกรพิเศษ โครงกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยเรียนรู้เทคโนโลยี 

2. สถำนศึกษำควรมีแผนงำนด้ำนกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่ของห้องเรียน
อนุบำลให้ได้มำตรฐำน  มีสื่อ มีห้องน้ ำภำยในห้องเรียนเพื่อควำมปลอดภัยของเด็ก  
และมีสนำมเด็กเล่นท่ีดี  

3. พัฒนำคุณภำพกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครูโดยให้ครูได้เข้ำร่วมอบรม
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรผลิตสื่อนวัตกรรมจำกผู้เชี่ยวชำญเพื่อน ำมำจัดท ำสื่อ
กำรสอนให้สอดคล้องกับแผนกำรจัดประสบกำรณ์ในกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมและเน้น
ผู้เรียนให้ลงมือปฏิบัติได้รับประสบกำรณ์จริง และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบโครงงำน 
ที่เด็กชอบและสนใจ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

รำยงำนผลกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียน
ที่จบกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2563 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 

  
 ๕๙ 

 

     นโยบำยที่ ๔ 
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพมีมำตรฐำน  

และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จ ำนวน  ๑  โครงกำร ดังนี้ 
๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายและแนวทางการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษานครศรีธรรมราช เขต ๔  
ได้ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายที่ ๔ โดยจัดท าโครงการและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ 
๑. โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยและแนวทำงกำรขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๔  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุม่ส่งเสรมิกำรจดักำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษำสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ของโรงเรียนในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 

2. เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือเครือข่ำยกำรขับเคลื่อนระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและกำรส่งเสริมสุขภำวะ กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรดูแล 
ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ภำยในพื้นที่เขตบริกำร ท้ัง 5 อ ำเภอ 

3. เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ในสถำนศึกษำ  

4. เพื่อส่งเสริม พัฒนำ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ
นักเรียน และแนวทำง กำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงรอบด้ำน 
ให้กับนักจิตวิทยำประจ ำสถำนศึกษำหรือครูผู้รับผิดชอบงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

5. เพื่อศึกษำผลกำรใช้คู่มือกำรปฏิบัติงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 มีเครือข่ำย 
กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
  
 ๖๐ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
๑. มีเครือข่ำยกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

อย่ำงควำมเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ 
 2. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4  
มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3. มีนักจิตวิทยำประจ ำสถำนศึกษำหรือครูผู้รับผิดชอบงำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ได้รับส่งเสริม พัฒนำ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสุข
ภำวะนักเรียน และแนวทำงกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำง 
รอบด้ำน ให้กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรง โรงเรียนละ 1 คน และผ่ำนกำรทดสอบวัด
ควำมรู้ ก่อน-หลัง กำรอบรมฯร้อยละ 90 กิจกรรมที่ ส่งเสริม พัฒนำ ให้กับนักจิตวิทยำ
โรงเรียนประจ ำสถำนศึกษำ ให้มีทักษะและเทคนิคในกำรจัดกิจกรรมในกำรดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนภำยใต้ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำ 
รวมทั้งเป็นกำรสร้ำง กรอบแนวทำงระบบกำรส่งต่อกับภำคีเครือข่ำยหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่  
 4. สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งมีกำรน ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ไปใช้ในกำรด ำเนินงำน 
ปัญหำ/อุปสรรค 

- เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำ
ประถมศึกษำนครศรรีธรรมรำช เขต 4  จึงส่งผลให้ไมส่ำมำรถจัดกจิกรรมไดต้ำม
แผนกำรปฏิบัติงำน  
ข้อเสนอแนะ                 - ไม่มี - 
 
 
 
 

 
 
 คู่มือกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 

  
 ๖๑ 

 

นโยบำยที่ ๕ 
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

                                     - ไม่มี – 

นโยบายที่ ๖ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๖ โครงการดังน้ี 
1. โครงกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๔  
2. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๔  
3. โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปี 2564  
4. โครงกำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ๘  กลุ่มเครือข่ำย 
5. โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 สู่ทีมท่ีเข้มแข็ง 
6. โครงกำรกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
7. โครงกำรแผนนิ เทศติ ดตำม ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำ 
นครศรีธรรมรำช เขต ๔  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔   
ได้ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายที่ ๖ โดยจัดท าโครงการและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ 

1. โครงการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : หน่วยตรวจสอบภำยใน  
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนตำมแนวทำงและตำมมำตรฐำน
กำรตรวจสอบภำยใน 

2. เพื่อให้มั่นใจว่ำหน่วยรับตรวจ มีกำรเบิกจ่ำยเงินถูกต้อง เป็นไปตำม
ระเบียบและมีระบบกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินที่รัดกุมเพียงพอ มีกำรจัดหำพั สดุ 
ได้ถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำย ข้อบังคับ ค ำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบำย 
ที่เกี่ยวข้อง 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
  
 ๖๒ 

 

            3. เพื่อช่วยเหลือ แนะน ำ เป็นท่ีปรึกษำ ส่งเสริมสนับสนุน ให้หน่วยรับตรวจ
ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำน และน ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนำในกำร
ปฏิบัติงำนได้มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน 

4. เพื่อพัฒนำศักยภำพผู้ตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น   
ผลกำรด ำเนินงำน 
     1.  หน่วยตรวจสอบได้ตรวจสอบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในให้หน่วยรับ
ตรวจทรำบจ ำนวน  35  แห่ง และได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบขณะด ำเนินกำร
ตรวจสอบ จ ำนวน  5  แห่ง 
     2. หน่วยรับตรวจจ ำนวน 35  แห่ง ได้รับกำรตรวจสอบและได้รับทรำบผลกำร
ปฏิบัติ งำนของตนเองและได้ รับข้อ เสนอแนะแนวทำงในกำรปรับปรุ งแก้ ไข 
กำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ และอีก  5  แห่ง  ได้รับกำรตรวจสอบและได้รับทรำบ
ผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองและได้รับข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขกำร
ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพขณะด ำเนินกำรตรวจสอบ  
    3. ผู้ตรวจสอบภำยในได้รับกำรพัฒนำ  เกี่ยวกับควำมรู้กำรตรวจสอบภำยใน  
    ๔. หน่วยตรวจสอบปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็น
ระบบ 
     ๕. หน่วยรับตรวจน ำควำมรู้ควำมเข้ำใจไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน และปรับปรุง
พัฒนำกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
      ๖. ผู้ตรวจสอบภำยในน ำควำมรู้มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน 
ปัญหำ/อุปสรรค 

ประสบปัญหำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทั่วประเทศ  สถำนศึกษำไม่สำมำรถเปิดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ
ได้จึงท ำให้โครงกำรที่ได้จัดท ำในกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนไม่ได้ด ำเนินกำรตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมเสี่ยงในกำรเดินทำงไปตรวจสอบ
สถำนศึกษำในสังกัด 
ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี – 
 
 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 

  
 ๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุม่นโยบำยและแผน  
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อก ำหนดนโยบำย เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทำงกำรด ำเนินกำร  
ให้สอดคล้องกับหน่วยงำนต้นสังกัด และบริบทของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
   2. เพื่อป้องกันและลดควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นในกำรท ำงำนไว้ล่วงหน้ำ 
     3. เพื่อจัดล ำดับควำมส ำคัญและเร่งด่วนของกิจกรรม/โครงกำรไว้ล่วงหน้ำ 
     4. เพื่อให้แผนท่ีวำงไว้มีควำมเป็นไปได้และใกล้เคียงกับกำรที่จะปฏิบัติจริงให้
มำกที่สุด  
ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. มีผู้เข้ำประชุมจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
จ ำนวน 70  คน  และผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 5  คน  รวม  75  คน  คิดเป็นร้อยละ 100  
 2. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4  
ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  จ ำนวน 25 เล่ม เพื่อแจกจ่ำย
ผู้เกี่ยวข้องในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ / หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องและรำยงำนต้นสังกัด 

3. เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชนได้รับทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 4  website : http://www.pnst4.go.th 

4. แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  สอดคล้องกับ แผนกำร
ศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579  แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
  
 ๖๔ 

 

รูปเล่มแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ..ศ. 2564 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี ( พ.ศ. 2563 -
2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน นโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564  นโยบำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565   แผนพัฒนำ
กำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดนครศรีธรรมรำช     

5. แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564  มีควำมเช่ือมโยงกับแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ ( พ.ศ. 2563 – 2565 ) ของ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนครศรีธรรมรำช 
 เขต 4 และบริบทของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 6.  โครงกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย จุดเน้นของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ร้อยละ 100 
ปัญหำ/อุปสรรค 
                       - ไม่มี – 
 
ข้อเสนอแนะ 
                       - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 

  
 ๖๕ 

 

รำยงำนโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๖๔ 

3. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2564 
 ผู้รับผดิชอบโครงกำร : กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้รับ
กำรพัฒนำเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนคติในกำรปฏิบัติรำชกำรให้มี
ประสิทธิภำพ  เกิดประสิทธิผลมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  สู่ควำมเป็นเลิศ 
 2. เพื่อส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร  ได้มีกำรจัดกำรเรียนรู้   
มีควำมเข้ำใจ เสริมสร้ำงจิตส ำนึก มีทัศนคติและวิสัย ทัศน์ ในกำรปฏิบัติ งำน   
และร่วมกันแก้ไขปัญหำเพื่อลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน 
 4. เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้
ศึกษำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลำกรต่ำงหน่วยงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. มีผูเ้ข้ำร่วมอบรมร้อยละ 90 มคีวำมพึงพอใจอยู่ในระดับ “ดีมำก”  
 2. ข้อรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 ได้รับกำรพัฒนำควำมรเูพื่อเพิ่มพูนประสบกำรณ์
ในกำรปฏิบัติงำนตำมเกณฑ์ และสำมำรถดึงศักยภำพของตนเองมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรและสังคม 
ปัญหำ/อุปสรรค 

- ไม่มี – 
 

ข้อเสนอแนะ 
- ไม่มี – 

 
 
 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
  
 ๖๖ 

 

4. โครงการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
    ๘ กลุ่มเครือข่าย 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มนโยบำยและแผน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้กำรบรหิำรจดักำรกลุ่มเครือข่ำยมีประสิทธภิำพและมีประสิทธิผล
ในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำ 
             2. เพื่อเพ่ิมสมรรถนะในกำรบริหำรจัดกำรให้กับโรงเรียนที่เป็นท่ีตั้งกลุ่ม
เครือข่ำย และประธำนกลุ่มเครือข่ำย มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน  
ผลกำรด ำเนินงำน 

ทุกกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้น ำงบประมำณที่ ได้รับจัดสรร 
มำบูรณำกำร สร้ำงกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบำยของต้ นสังกัดอย่ำงคุ้มค่ ำ  
มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล  
ปัญหำ/อุปสรรค                                                    
 งบประมำณที่จัดสรรยังไม่เพียงพอต่อกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรจัดสรรงบประมำณให้มำกกว่ำนี้เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสทิธิภำพ
มำกกว่ำน้ี 

 
 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 

  
 ๖๗ 

 

5. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่   
    การศึกษาสู่ทีมที่เข้มแข็ง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มอ ำนวยกำร 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อพัฒนำรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/
หน่วย/ศึกษำนิเทศก์ และผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อกำรท ำงำนของหน่วยงำน 

2.  เพื่อศึกษำแนวทำงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนในสังกัด
ให้สูงข้ึน 
  3.  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคกระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรและ
ก ร ะ บ ว น ก ำ ร จั ด ก ำ ร เ รี ย น ก ำ ร ส อ น ข อ ง ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ ม ำ ก ยิ่ ง ขึ้ น 
   4.  เพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มุ่งสู่กำรบริหำรคุณภำพทั่วทั้งองค์กร  
ได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 
 5.  เพื่อพัฒนำบุคลำกรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 4 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 161 คน ได้รับทรำบกรอบทิศทำงนโยบำย 
ไปสู่กำรปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

2. ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคนได้แนวทำงกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำภำย 
ในหน่วยงำนและสำมำรถน ำประสบกำรณ์มำร่วมกันพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 

3. ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคนสำมำรถน ำควำมรู้ประสบกำรณ์และแนวทำง
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ปัญหำ/อุปสรรค 
 เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรประชุมตำมก ำหนดได้ แต่ก็สำมำรถประชุมโดยใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต ซึ่งกำรประชุมอำจจะมีปัญหำเรื่องสัญญำณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรจะได้   
ปรับปรุงแก้ไขปัญหำต่อไป  
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 ๖๘ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 -  ไม่มี – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. โครงการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลกำรปฏิบตังิำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร  
ของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

2. เพื่อน ำข้อมูลมำวิเครำะห์และประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
3. เพื่อน ำผลกำรประเมินไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ  

ผลกำรด ำเนินงำน 
  1. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนไดส้อดคล้องกับวิสยัทัศน์ 

และพันธกิจของหน่วยงำน และมปีระสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำน 
   2. มีกำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนและกำรประเมินให้มีประสิทธิภำพ 

และประสิทธิผลสูงสุด 
3. ผู้จัดเก็บข้อมลูและผู้รบักำรจดัเก็บข้อมูลยอมรับผลกำรจดัเก็บข้อมูล 

ที่เป็นระบบ ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
   ๔. น ำผลกำรจัดเก็บข้อมูลไปประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนเพื่อ 

พิจำรณำควำมดีควำมชอบในกำรเงินเดือนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ปัญหำ/อุปสรรค 
 ต้องปรับเปลีย่นวันเวลาการออกจดัเก็บข้อมูลผลการปฏบิัติงาน เพื่อให้
สอดคล้องกับผู้จัดเก็บข้อมูล และผู้รับการจัดเก็บข้อมูล 
ข้อเสนอแนะ 

 -  ไม่มี – 
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7. โครงการแผนนิ เทศติดตาม ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึ กษาประถมศึ กษา 
     นครศรีธรรมราช เขต ๔  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุม่นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจดักำรศกึษำ 
วัตถุประสงค์ 

1. นิ เทศติ ดตำมและรำยงำน โครงกำรพัฒ นำคุณ ภำพกำรศึ กษ ำ 
ตำมนโยบำยส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 
     2. รวบรวมกระบวนกำรนิเทศภำยในของโรงเรียนในสังกัด 
     3. จัดท ำแผนนิเทศและรำยงำนโครงกำรกำรนิเทศ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ๑. จัดท ำรำยงำนโครงกำรกำรนิเทศติดตำมของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 จ ำนวน 12 เล่ม 

2. โรงเรียนจ ำนวน 133 โรงเรียนได้รับกำรนิเทศติดตำมด้ำนรูปแบบ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัดท ำใบงำน กำรนิเทศติดตำมกำรเรียนกำรสอน  
ของนักเรียน และกำรวัดและประเมินผล  

3. ติดตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำยของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำครบทุกโครงกำร 

๔ . ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4  
ได้นิเทศติดตำมกำรเปิดภำคเรียนในปีกำรศึกษำ 2564/1 ทำงระบบออนไลน์ 
ทุกโรงเรียน ตำมโครงกำรพัฒำคุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำยของส ำนักงำนเขตพื้น 
ที่กำรศึกษำ 
ปัญหำ/อุปสรรค 

- สถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของ โรคติ ด เช้ือ ไวรัส โค โรนา 2019  
(COVID-19) ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกิจกรรมได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในปฏิทิน 
กำรปฏิบัติงำน 
 - ได้จัดเตรียมทุกอย่ำง ยืมเงินเพื่อด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรไว้เรยีบร้อย 
ท ำให้ต้องคืนเงินยืม หำกจะด ำเนนิกำรก็ต้องยืมเงินใหม่ ซึ่งสร้ำงควำมยุ่งยำกในกำร
ปฏิบัติงำน 
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 ๗๑ 

 

ข้อเสนอแนะ                  - ไม่ม ี– 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รำยงำนโครงกำรแผนนเิทศติดตำมฯ  
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 ๗๒ 

 

 
 

นโยบำยที่ ๑ 
               ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 

โครงการนอกแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน 2  โครงการดังน้ี 
1. โครงกำรพัฒนำทักษะชีวิตและกำรสร้ำงควำมปลอดภัย นักเรียนแกนน ำภำยใต้
กรอบแนวคิด “Save Zone No New Face พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้ำใหม่ เพรำะ
คนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยำเสพติด”  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษานครศรีธรรมราช เขต ๔  
ได้ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายที่ ๑ โดยจัดท าโครงการและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ 
1. โครงกำรพัฒนำทักษะชีวิตและกำรสร้ำงควำมปลอดภัย นักเรียนแกนน ำภำยใต้   
    กรอบแนวคิด “Save Zone No New Face พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้ำใหม่    
    เพรำะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยำเสพติด”    
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ          
  วัตถุประสงค์                  

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทักษะกำรให้ค ำปรึกษำเบื้องต้นและสำมำรถ
สร้ำงก ำลังใจให้ตนเองและผู้อื่นได้ 

2. เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะชีวิต สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ และมีทักษะในกำร
ปฏิเสธท่ีดี 
 3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข และมีควำม
ปลอดภัยจำกภัยคุกคำมหลำกหลำยรูปแบบ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ๑. ตัวแทนนักเรยีนแกนน ำ  โรงเรยีนขยำยโอกำสในสังกัด  จ ำนวน  29  โรง 
โรงเรียนละ 5 คน  
           2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนแกนน ำมีทักษะกำรให้ค ำปรึกษำเบื้องต้นและ
สำมำรถสร้ำงก ำลังใจให้ตนเอง ผู้อื่นได้ 
      3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนแกนน ำมีทักษะชีวิต สำมำรถพึ่งพำตนเอง 
ได้และมีทักษะกำรปฏิเสธท่ีดี 

โครงการนอกแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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 ๗๓ 

 

     4. ร้อยละ 100 ของนักเรียนแกนน ำมีเจตคติที่ดีในกำรด ำรงชีวิตอย่ำง 
มีควำมสุข และมีควำมปลอดภัยจำกภัยคุกคำมหลำกหลำยรูปแบบมีควำมพร้อม
สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมได้ 
      5. ร้อยละ 100 ของนักเรียนแกนน ำ ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ควำม 
เข้ำใจในทักษะชีวิตและกำรสร้ำงควำมปลอดภัยด้วยกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
และกิจกรรมเพื่อนทีปรึกษำ (YC-Youth counselor) โดยใช้กลุ่มนักเรียนแกนน ำ 
เป็นฐำน 
ปัญหำ/อุปสรรค 
          เนื่ องจำกปัญหำกำรแพร่ระบำดของ โรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019  
(COVID-19) ท ำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีกำรอบรมเป็นระบบออนไลน์ โดยใช้ google 
meet ท ำให้กำรสื่อสำรขัดข้องเป็นบำงครั้งจำกสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ขัดข้องส่งผล 
ต่อระยะเวลาที่ก าหนดคลาดเคลื่อนไปบ้าง 
ข้อเสนอแนะ 
 - ไม่มี –  
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 ๗๔ 

 

นโยบำยที่ ๒ 

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศ 
โครงการนอกแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน 5  โครงการดังน้ี 

1 . ก ำ รป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ ำพ ผู้ เรี ย น  (NT) ช้ั น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำปี ที่  3  
ปีกำรศึกษำ 2563 

2. โครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนช้ันประถมศึกษำ  
ปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

3 . โครงกำรทดสอบทำงกำรศึ กษำระดับชำติ ขั้ นพื้ น ฐำน (O-NET)  
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2563 

4. โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษำ  
5. โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณและกำรออกแบบ

เทคโนโลยี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔           

ได้ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายที่ ๒ โดยจัดท าโครงการและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ 
1 . โค ร งก ำรก ำรป ระ เมิ น คุ ณ ภ ำพ ผู้ เรี ย น  (NT) ช้ั น ป ร ะถม ศึ ก ษ ำปี ที่  3  
     ปีกำรศึกษำ 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์   
 1.  เพื่อประเมินควำมสำมำรถพื้นฐำนที่จ ำเป็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษำ 
ปี ที่  3 ทุ กคน  ของโรงเรี ยน ในสั งกั ดด้ ำน ควำมสำมำรถด้ ำน คณิ ตศ ำสตร์  
และควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย 

2. เพื่อน ำผลกำรประเมิน ให้ผู้เกี่ยวข้องน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผน
ด ำเนินกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำผู้เรียน 
           3. เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน  แก่ครูผู้สอน 
และโรงเรียนในสังกัด 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT)    
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2563 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 

  
 ๗๕ 

 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลกำรประเมินคุณภำพผู้ เรียน (NT)   
ช้ันประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละสมรรถนะ
เพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ  
 3. ร้อยละของนักเรียน ครู และผูบ้ริหำรสถำนศึกษำได้รับกำรเชิดชเูกียรติ 

4. ร้อยละของโรงเรียนน ำผลกำรประเมินในกำรพัฒนำนักเรียนเป็น รำยบุคคล  
 5. ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ปีกำรศึกษำ 2563 พบว่ำ ส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 มีคะแนนเฉลี่ย 2 ด้ำน สูงกว่ำ
ระดับประเทศ ระดับสพฐ. และระดับศึกษำธิกำรภำค 5 เมื่อเปรียบเทียบกับ 4 เขต
พบว่ำ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ สพป.นศ.1 และสพป.นศ.3 
ปัญหำ/อุปสรรค 
ปัจจัยด้ำนนักเรียน 

 1. นักเรียนบำงส่วนยังขำดทักษะด้ำนกำรอ่ำน กำรสรุปควำม กำรคิด
วิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกโจทย์ที่ซับซ้อน 

2. นักเรียนขำดควำมรู้พื้นฐำนและทักษะกำรเชื่อมโยงควำมรู้ในขั้นสูง  
3. นักเรียนขำดกำรค้นคว้ำเพิ่มเติมหรืออ่ำนหนังสือนอกเวลำเรียน 
4. นักเรียนบำงคนไม่คุ้นชินกับข้อสอบ 

ปัจจัยด้ำนครูผู้สอน  
           1. พฤติกรรมกำรสอนของครู ส่วนใหญ่ใช้วิธีกำรสอนแบบบรรยำย มุ่งเน้น 
ให้เด็กท่องจ ำเนื้อหำกำรออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนไม่เน้น Active 
Learning และไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
           2. กำรออกแบบกำรเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด ไม่สะท้อนพฤติกรรม 
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน และ ไม่สอดคล้องกำรวัดและประเมินผลในช้ันเรียน 
           3. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ค่อนข้ำงน้อย ส่วนใหญ่ 
ใช้หนังสือเรียนเป็นหลัก สื่อที่ใช้ไม่หลำกหลำย และไม่สอดคล้องกับกำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนรู้ 
           4. กำรวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียนและระดับชำติไม่สัมพันธ์กัน   
เนื่องจำกแบบทดสอบและเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลในระดับช้ันเรียนยังเป็นกำร
วัดระดับควำมจ ำ ควำมเข้ำใจไม่เน้นวัดขั้นสูง แต่แบบทดสอบระดับชำติจะเน้นกำร
น ำไปใช้ กำรคิดวิเครำะห์ และกำรคิดระดับสูงมำกกว่ำกำรจ ำเนื้อหำของหลักสูตร 
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ปัจจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
         1. ผู้บริหำรบำงส่วนไม่ใหค้วำมส ำคญักับกำรสอบ NT หรือไม่เน้นวิชำกำร 
         2. ขำดกำรนิเทศภำยในหรือนิ เทศไม่ต่อเนื่อง เช่น กำรสังเกตช้ันเรียน  
กำรนิเทศด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เป็นระบบ  
         3. ท ำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพื่อส่งเขตเท่ำนั้น แต่กำรจัด
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนไม่สอดคล้องกับแผนก ำหนดหรือไม่ได้ท ำ 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ประชุมช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจกับผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ให้ชัดเจนในส่วนของกำรประเมิน 

2. ปรับเปลี่ยนวิธีสอนของครูโดยใช้สื่อเทคโนโลยีให้มำกขึ้น กระตุ้นควำมสนใจ 
ของนักเรียน 

3. หมั่นให้นักเรียนฝึกท ำข้อสอบบ่อยๆ นักเรียนจะได้ชินกับแบบทดสอบใน 
หลำยๆรูปแบบ 

4. นิเทศครูผู้สอนอย่ำงต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนผลกำรประเมินคณุภำพผูเ้รียน (NT) 
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2. โครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ ำนกำรอ่ำนของผู้ เรียน ช้ันประถมศึกษำ 
     ปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่ อด ำ เนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ ำนกำรอ่ำนออกผู้ เรียน 
ช้ันประถมศึกษำปีที่ 1 ทุกคน ของโรงเรียนในสังกัดตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนดอย่ำงเที่ยงตรงมีประสิทธิภำพ 

2.  เพื่อน ำผลกำรประเมินให้ผู้ เกี่ยวข้องน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผน
ด ำเนินกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรจัด กระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำผู้เรียน 

3. เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนแก่ครูผู้สอน 
และโรงเรียนในสังกัด 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงได้ประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกผู้เรียน
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 ทุกคน  
 2. โรงเรียนทุกโรงได้น ำผลกำรประเมินไปในกำรวำงแผนพัฒนำกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกผู้เรียนช้ันประถม 
ศึกษำปีท่ี 1 
 3. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีข้อมูลสำรสนเทศในกำรพัฒนำกำร 
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้แก่ครูผู้สอน 

ปัญหำ/อุปสรรค 

กิจกรรมไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมที่ก ำหนดไว้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ข้อเสนอแนะ 
                         - ไม่มี –  

 

 รำยงำนควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ 
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3 . โค ร ง ก ำ ร ท ด ส อ บ ท ำ ง ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ร ะ ดั บ ช ำ ติ ขั้ น พื้ น ฐ ำ น  ( O-NET)  
     ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์ 
       1. เพื่อทดสอบควำมรู้และควำมคดิรวบยอดของนักเรยีนช้ันประถมศึกษำ 
ปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
       2. เพื่อน ำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
ของโรงเรียน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 สมัครใจเข้ำสอบ  O-NET 95 โรงเรียน 
จ ำนวน นักเรียน 1,580 คน  จำกนักเรียนทั้งหมด 3,270 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.26  และช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 สมัครใจ เข้ำสอบ O-NET  15 โรงเรียน จ ำนวน 
170 คน จำกนักเรียนทั้งหมด 518 คน คิดเป็นร้อยละ 32.82  

ปัญหำ/อุปสรรค 
  1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำก สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ 
(องค์กำรมหำชน) มีจ ำนวนจ ำกัด ไม่เพียงพอในกำรด ำเนินกำร 

2. กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน 
(O-NET) เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท ำให้เกิด
ควำมล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมก ำหนด  

3. กำรส่งข้อมูลคณะกรรมกำรทำงระบบบริหำรจัดกำรสอบของโรงเรียน 
ไม่ครบถ้วน  

4. สนำมสอบมีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรระดับสนำมสอบใกล้เวลำสอบ  
ข้อเสนอแนะ 
     1. ลดจ ำนวนกรรมกำรบำงสนำมสอบที่ไม่มีควำมจ ำเป็นเพื่อให้มีงบประมำณ
เพียงพอ 
       2. ช้ีแจงกำรส่งข้อมูลทำงระบบบริหำรจัดกำรสอบให้กับโรงเรียนล่วงหน้ำ
และติดตำมกำรส่งข้อมูลเป็นระยะ 
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 ๗๙ 

 

 

 
 
 
 
 
 
4. โครงกำรบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์                
          1. เพื่อพัฒนำผู้น ำเครือข่ำยท้องถิ่น (Local Network; LN) และวิทยำกร
ท้องถิ่น (Local Trainer; LT) ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 2. เพื่อพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำให้สำมำรถ
จัดกำรเรียนรู้ตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3. เพื่อนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนในโครงกำร
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษำได้รับพัฒนำศักยภำพด้ำน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
    2. โร งเรี ย น ที่ เข้ ำ ร่ วม โค ร งก ำร  6 โร ง เรี ย น ได้ จั ด ซื้ อ สื่ อ อุ ป ก รณ์ 
ทำงวิทยำศำสตร์เพื่อจัดกิจกรรมวิทยำศำสตร์ในช้ันเรียน 
  3. ค รู ผู้ ส อ น วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์ ใ น โ ร ง เ รี ย น ที่ เ ข้ ำ ร่ ว ม โ ค ร ง ก ำ ร 
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษำ ได้รับกำรนิเทศทำงกลุ่มไลน์ 

4. ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงน้อย  1 ครั้ง/ปี 
     5. ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในกำรส่งเสริมพัฒนำ
ผู้เรียนได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 

รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
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 ๘๐ 

 

     6. ผู้เรียนได้รับกำรส่งเสริม พัฒนำทักษะกำรคิด ทักษะกระบวนกำร 
ทำงวิทยำศำสตร์  
ปัญหา/อุปสรรค 
 ๑. เนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท ำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนไม่ได้ ส่งผลกำรจัดกิจกรรม
ทดลองยังไม่บรรลุตำมเป้ำหมำย 
 ๒. เนื่องจำกภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนไม่สำมำรถเปิด 
ท ำกำรเรียนกำรสอนแบบ On site ได้ จำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท ำให้กำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติกำร site visit ได้  จึ งมีข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินกำรติดตำมผล 
กำรด ำเนินงำน 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรใช้วิธีกำรนิเทศ ติดตำมแบบทำงไกล โดยกำรนิเทศออนไลน์ และกำร
รำยงำนข้อมูลผ่ำนระบบ Google form 
ภำพประกอบโครงกำรบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ระดบัประถมศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยฯ 
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5. โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณและกำรออกแบบเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์                

เพื่อขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณและกำรออกแบบ
เทคโนโลยี  ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 4 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. ครูผู้สอน ร้อยละ 100 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ 
วิทยำกำรค ำนวณและกำรออกแบบเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้น 
ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 ได้ 
 2. นักเรียน ร้อยละ 100 ได้เรียนรู้ด้วยกระบวนกำร Active Learning   
กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณและกำรออกแบบเทคโนโลยี  
 3. โรงเรี ยน ใน สั งกั ด ส ำนั ก งำน เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ กษ ำป ระถมศึ กษ ำ
นครศรีธรรมรำช เขต 4 ร้อยละ 100 ได้รับกำรขับเคลื่อนวิทยำกำรค ำนวณและกำร
ออกแบบเทคโนโลยี  ให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้  
 ๔. โรงเรี ยน ใน สั งกั ด ส ำนั ก งำน เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ กษ ำป ระถมศึ กษ ำ
นครศรีธรรมรำช เขต 4 ร้อยละ 100 ได้รับกำรขับเคลื่อนวิทยำกำรค ำนวณและ 
กำรออกแบบเทคโนโลยี  ให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้  
ปัญหา/อุปสรรค 
 เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรงติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  
ท าให้ระยะเวลาในการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนมีความสนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมากขึ้น 
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นโยบายท่ี ๓ 
การพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการนอกแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน  ๑๑  โครงการดังน้ี 
 ๑. โครงกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ปฐมวัยตำมโครงกำร 
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 4  ปีงบประมำณ 2564   
 2.  โครงกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ปฐมวัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 ปีงบประมำณ 2564  
 ๓. โครงกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับ
ภำคีเครือข่ำย 
 ๔. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผล 
กำรเรียนรู้ส ำหรับครูผู้รับผิดชอบ งำนวัดผลและงำนทะเบียน 
 5.. โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลำกรและสถำนศึกษำ ปีงบประมำณ 2564  
 ๖. โครงกำรพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ปีงบประมำณ 2564 
 ๗. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติ กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง ด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษำ
ตอนต้นส ำหรับครูผู้สอนโรงเรียนขยำยโอกำสด้วยระบบออนไลน์ 
 ๘. โครงกำรกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำแนวพุทธด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ 
แบบ Active Learning 
 ๙. โครงกำรวิจัยพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๔ ปีงบประมำณ 2564 
 ๑๐. โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้สู่กำรเรียนภำษำไทย 
 ๑๑. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำนวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดี 
ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 12. ประชุมพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรและครู ในกำรดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองและ 
สร้ำงควำมปลอดภัยให้กับนักเรียนอย่ำงรอบด้ำน 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๔           
ได้ด ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ ตำมนโยบำยที่ ๓ โดยจัดท ำโครงกำรและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 

  
 ๘๓ 

 

๑. โครงกำรพัฒนำกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้ปฐมวัยตำมโครงกำรบ้ำน   
    นักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ    
    นครศรีธรรมรำช เขต 4 ปีงบประมำณ 2564   
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนำครูผู้สอนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดประสบกำรณ์ 
กำรเรียนรู้และโครงงำนวิทยำศำสตร์  ในระดับปฐมวัย 
 2. เพื่ อ ยกระดั บ คุณ ภำพกำรจั ด กำรศึ กษำป ฐมวัยตำม โครงกำร 
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต ๔ ของโรงเรียนในสังกัด 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1 . ครูปฐมวัยที่ เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๔  ร้อยละ 100  
น ำทักษะกระบวนกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ไปใช้จัดประสบกำรณ์ให้กับเด็กปฐมวัย 
ได้ตำมที่ก ำหนดไว้ 

2 . ครูปฐมวัยที่ เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๔  ร้อยละ 100 
เส น อ ผ ล งำน เข้ ำ รั บ ก ำ รป ระ เมิ น โร ง เรี ย น เพื่ อ ข อ รั บ ต ร ำพ ระ ร ำช ท ำน                              
“บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” ตำมระยะเวลำ ที่ก ำหนดไว้ 

๓. ครูปฐมวัยที่ เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๔ สำมำรถน ำทักษะ
กระบวนกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ไปใช้จัดประสบกำรณ์ให้กับเด็กปฐมวัยได้ตำมที่ก ำหนด 
ไว้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๔. ครูปฐมวัยที่ เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๔ สำมำรถเสนอ
ผ ล ง ำ น เข้ ำ รั บ ก ำ ร ป ร ะ เมิ น โ ร ง เ รี ย น เพื่ อ ข อ รั บ ต ร ำ พ ร ะ ร ำ ช ท ำ น 
“บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” และผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนด 
ผลที่เกดิกับคร ู
  บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในสถำนศึกษำ มี ควำมรู้  และทักษะในกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงบ้ ำน
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นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ส ำนักงำน เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต ๔ อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น พิจำรณำได้จำก 
         1 . นั ก เรี ย น ป ฐม วั ย ได้ พั ฒ น ำค วำม ส ำม ำรถพื้ น ฐำน ทั้ ง  4 ด้ ำน  
คือ ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนสังคม ด้ำนอำรมณ์-จิตใจและด้ำนสติปัญญำ อยู่ในระดับ 3 ข้ึนไป 
คือ ระดับดี ดีมำก และดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 85  

2. ครูผู้สอนสำมำรถจัดท ำเอกสำร เพื่อขอรับตรำพระรำชทำนบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ปีกำรศึกษำ 2560 จ ำนวน 19 โรงเรียน 
ปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 31 โรงเรียน   ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 59 โรงเรียน 
และปี ก ำรศึ กษ ำ 2 5 6 3  จ ำน วน  2 3  โรงเรี ย น  ได้ รั บ ต รำพ ระรำชท ำน 
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ทั้งหมดรวมทั้งสี่ปีกำรศึกษำ จ ำนวน 132 
โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 100 
        3. ครูผู้สอนสำมำรถน ำข้อเสนอแนะจำกกำรนิเทศของผู้นิเทศสร้ำงเครือข่ำย
ในกำรพัฒนำร่วมกันด้วยกระบวนกำร PLC ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ สำมำรถ
พัฒนำตนเอง และน ำควำมรู้ที่ได้รับ ขยำยผลสู่กำรพัฒนำผู้อื่นได้เต็มตำมศักยภำพ ทั้งนี้
ในปีกำรศึกษำ 2560 ซึ่งมีโรงเรียนได้รับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ประเทศไทย จ ำนวน 19 โรงเรียน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ได้ประกำศให้เป็นผลงำนที่สำมำรถเผยแพร่ได้ จ ำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน  
บ้ำนวังลุง โรงเรียนวัดสำกเหล็ก โรงเรียนวัดพระเลียบ โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์  
โรงเรียนบ้ำนท่ำน้อย และโรงเรียนชุมชนวัดเทพรำช 
ควำมพึงพอใจของครู 
          ควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดร้อยละ 93.55 และในระดับมำก  ร้อยละ 
6.45 ครูผู้สอนจ ำนวน  31 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่ำกำรนิเทศ ติดตำม 
กำรส่งเสริมกำรจัดประสบกำรณ์ตำมแนวทำงบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 
ระดับปฐมวัย ผู้นิเทศได้รับควำมพึงพอใจในกำรนิเทศเป็นอย่ำงดี  
 โรงเรียนเสนอขอรับตรำพระรำชทำนบ้ำนนัก วิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย    
ปีกำรศึกษำ 2563  จ ำนวน  23 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียน ผ่ำนเกณฑ์ และได้รับ 
ตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย จ ำนวน 23 โรงเรียน คิดเป็น               
ร้อยละ 100 
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ผลที่เกดิกับผู้เรียน 
  ครูผู้สอนมีกำรปรับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ในรูปแบบโครงงำน 

บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย และกำรออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้มำกข้ึน ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ร้อยละ 90 
ผลที่เกดิกับสถำนศึกษำสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำ 
        กำรด ำเนินงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ เกิดผลกำรปฏิบัติที่ดี เลิศสำมำรถเป็น
แบบอย่ำงได้ จ ำนวน 111 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 88.09  
ปัญหำ/อุปสรรค 
 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท ำให้กำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรขำดควำมต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี -  
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2.  โครงกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ปฐมวัย ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ   
    ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 ปีงบประมำณ 2564  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค ์

 เพื่อประเมินพัฒนำกำรนักเรี ยนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวั ย  
พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2563 
ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กในระดับปฐมวัยทั้ง 4 ด้ำนของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีรธรรมรำช เขต 4 มีค่ำเฉลี่ยร้อยละ 85 ขึ้นไป 
ผ่ำน เกณ ฑ์ ระดับคุณภำพ 5  อยู่ ในระดับดี  ทั้ ง 4  ด้ ำน คิด เป็นร้อยละดั งนี้  
1) ด้ำนร่ำงกำยร้อยละ 98.69 2) ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ร้อยละ 98.91 3) ด้ำนสังคม 
ร้อยละ 98.69 4) ด้ำนสติปัญญำ ร้อยละ 95.32 

เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนำกำรในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 95.75 ซึ่งมีผลกำร
ประเมินพัฒนำกำรที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2562 ซึ่งในปีกำรศึกษำ 
2562 ในภำพรวมมีผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 84.07  
ผ่ำนเกณฑ์ระดับคุณภำพ 4 ท้ังนี้มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 11 .68  พัฒนำกำรนัก เรียนด้ ำนที่ ต้ องมี กำรพัฒนำส่ งเสริม  ได้แก่                      
ด้ำนสติปัญญำ โดยส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต  4  ได้น ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรนัก เรียนดั งกล่ ำว  
มำประกอบกำรพิจำรณำในกำรส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ให้กับครูปฐมวัย และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ในปีกำรศึกษำ 2564 โดยกำรก ำกับ ดูแลกำรจัดประสบกำรณ์ 
กำรเรียนรู้ เพื่อเร่งรัด พัฒนำ และส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย มีพัฒนำกำร มีคุณลักษณะ  
และสภำพที่พึงประสงค์ที่ดียิ่งขึ้น ท้ังนี้ได้เสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวัยท้ัง 4 ด้ำน ดังต่อไปนี ้ 

1. พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย ได้แก่ กำรใช้มือ - ตำ ประสำนสัมพันธ์กัน ในกำร
ใช้กรรไกรตัด กระดำษตำมแนวโค้งได้ ควรส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยท ำปฏิบัติกิจกรรม 
ที่ต้องใช้กรรไกรในกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ เช่นกำรตัดภำพจำกนิตยสำร กำรสร้ำง
ภำพด้วยกำรฉีก ตัด ปะ กำรประดิษฐ์ต่ำงๆ เป็นต้น 
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 2. พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์  - จิตใจ ได้แก่ กำรกล้ำพูดกล้ำแสดงออก 
อย่ำงเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ ควรจัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้ถ่ำยทอดอำรมณ์ควำมรู้สึก 
โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ กำรแสดงบทบำทสมมติ กำรเล่ำนิทำนส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม หรือกำรแสดงละคร เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้แสดงออกผ่ำนกำรพูดและ
กำรแสดงบทบำทในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ  

3. พัฒนำกำรด้ำนสังคม ได้แก่ กำรปฏิบัติตนเป็นผู้น ำและผู้ตำมได้เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ ควรส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้ท ำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ให้ร่วมกัน
แสดงควำมคิดเห็น และยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่นและปฏิบัติตำมบทบำทและหน้ำที่
ที่ได้รับมอบหมำยในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ และให้เด็กปฐมวัยแต่ละคนมีโอกำส  
ได้แสดงบทบำทของกำรเป็นผู้น ำและกำรเป็นผู้ตำมทั้งในกำรเล่นและกำรท ำงำน  

4. ด้ำนสติปัญญำ ได้แก่ควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงเหตุผล ควรจัดกิจกรรม 
ที่ให้เด็กปฐมวัย ได้รับประสบกำรณ์ตรงจำกกำรลงมือปฏิบัติ ทดลอง กำรคิดแก้ปัญหำ 
โดยใช้ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ทักษะคณิตศำสตร์ ทักษะภำษำ และ
ส่งเสริมให้เด็กเกิดข้อสงสัย โดยใช้ค ำถำมกระตุ้นหรือเล่ำ  ประสบกำรณ์ที่แปลกใหม่  
ฝึกคำดคะเนสิ่งที่อำจจะเกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในกำรลงควำมเห็นจำกข้อมูลอย่ำงมี
เหตุผล น ำเสนอปัญหำที่ท้ำทำยควำมคิด สืบค้นค ำตอบด้วยตนเอง ผ่ำนกำรวิเครำะห์ 
สังเครำะห์อย่ำงง่ำย สรุปผลกำรทดลอง และมีส่วนร่วม ในกำรลงควำมเห็นจำกข้อมูล
อย่ำงมีเหตุผล อภิปรำยผลกำรทดลอง และ สรุปกำรเรียนรู้อธิบำยเชื่อมโยงสำเหตุและ
ผลที่ เกิดขึ้นในเหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำด้วยตนเอง โดยกิจกรรมกำรทดลอง
วิทยำศำสตร์ง่ำยๆ 
ปัญหำ/อุปสรรค 

 กำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ เกี่ยวกับ กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำที่เหมำะสมกับวัย จึงท ำให้
ครูเน้นอ่ำนเขียนมำกกว่ำวัยและเน้นกำรสอนที่มีลักษณะให้เด็กท่องจ ำมำกกว่ำทักษะ
ด้ำนกำรคิด กำรตัดสินใจ นอกจำกนี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังขำดควำมรู้  ควำมเข้ำใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรส่งเสริมพัฒนำกำรที่ส ำคัญตำมช่วงวัยของเด็ก จึงมีควำมคำดหวัง
ที่ จะให้ เด็ กอ่ ำนออกเขียนได้  และยั งมีกำรใช้สื่ อ เทคโนโลยี เลี้ ยงดู เด็ ก  เช่น 
โทรศัพท์มือถือ หรือโทรทัศน์ ก็มีส่วนส ำคัญที่ท ำให้เด็กบกพร่องในกำรเรียนรู้มำกยิ่งขึ้น    

     



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
  
 ๘๘ 

 

ข้อเสนอแนะ 
ครูปฐมวัยจึงควรศึกษำวิธีกำร เครื่องมือ และเกณฑ์กำรประเมินที่เหมำะสม

กับพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย วำงแผนกำรประเมินให้เหมำะสม  
ใช้ผลกำรประเมินในกำรส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กกำรประเมินจึงถือ
เป็นส่วนหน่ึงของเครื่องมือท่ีช่วยท ำให้ครูสำมำรถจัดประสบกำรณ์อย่ำงมีคุณภำพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ . โครงกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้  Active Learning ร่วมกับ 
    ภำคีเครือข่ำย 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

วัตถุประสงค์                
 ๑. เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่ประสบควำมส ำเร็จและมีควำมโดดเด่นในกำร
จัดกำรเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภำคีเครือข่ำย 
 2. เพื่ อ ถอดบ ท เรี ยน กระบ วนกำรจั ด กำรเรี ยน รู้  Active Learning  
ของโรงเรียนที่ประสบควำมส ำเร็จและมีควำมโดดเด่นในกำรจัดกำรเรียนรู้  
Active Learning ร่วมกับภำคีเครือข่ำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. คัดเลือกโรงเรียนวัดขรัวช่วย อ ำเภอสิชล เนื่องจำกเป็นโรงเรียนที่มีผลงำน
เชิ งป ร ะจั ก ษ์ มี ค ว ำม โด ด เด่ น ใน ก ำรจั ด ก ำร เรี ย น รู้ แ บ บ  Active learning  

รำยงำนผลกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียน
ที่จบกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2563 
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 ๘๙ 

 

ซึ่งโรงเรียนได้รับรำงวัลชนะเลิศบริษัทสร้ำงกำรดี ได้รับรำงวัลกำรประกวดโครงงำน
อำชีพ ตำมโครงกำรโรงเรียน connext ED และรำงวัลอื่นๆ  

2. โรงเรียนวัดขรัวช่วยจัดกิจกรรม กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 
โดยเน้นผู้เรียนได้สร้ำง ลงมือปฏิบัติ เช่น กำรส่งเสริมทักษะอำชีพให้กับนักเรียน  
กำรส่งเสริมให้นักเรียนท ำโครงงำนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และโครงงำนคุณธรรม  
ทั้งโรงเรียน 
ปัญหำ/อุปสรรค 
        เนื่องจำกภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรยีนไมส่ำมำรถเปดิท ำกำร
เรียนกำรสอนแบบ On site ได ้ท ำให้กำรส่งเสริมกำรจดักิจกรรมแบบ Active 
Learning และกำรถอดบทเรียนไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมปกติ 
ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ควรใช้วิธีกำรถอดบทเรียนแบบออนไลน์ ด้วยระบบ google meet  
แทนกำรลงปฏิบตัิในสถำนท่ีจริง 
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 ๙๐ 

 

๔. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพฒันำระบบกำรวดัและประเมินผลกำรเรยีนรู้ส ำหรับ 
    ครูผู้รับผดิชอบ งำนวัดผลและงำนทะเบียน 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

วัตถุประสงค์                  
          1. เพื่อให้ผู้เข้ำประชุมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดท ำเอกสำรหลักฐำน
ทำงกำรศึกษำ (ปพ.1, ปพ.2, ปพ.3) และแนวปฏิบัติกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ได้ 
 2. เพื่อให้ผู้เข้ำประชุมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสำมำรถในกำรใช้โปรแกรม
กำรค ำนวณผลกำรเรียน (School MIS) และรำยงำนผลในระเบียนแสดงผลกำรเรียน 
(ปพ.1) ได้ 
 3. เพื่ อให้ผู้ เข้ำประชุมมีควำมเข้ำใจระบบงำนวัดผล วิธีกำรควบคุม  
กำรจัดเก็บข้อมูล และรำยงำนเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำได้ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. ร้อยละ 100 ของครูผู้รับผิดชอบงำนวัดผลและงำนทะเบียนเข้ำร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
    2. ครูผู้รับผิดชอบงำนวัดผลและงำนทะเบียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรจัดท ำเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ วิธีกำรควบคุม กำรจัดเก็บข้อมูล และรำยงำน 
โดยมีค่ำเฉลี่ยแบบทดสอบหลังเรียน เท่ำกับ 16.57 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 1.89 
   3. โรงเรียนจัดท ำเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำได้ตำมแนวทำงกำรวัดและ
ประเมินผลตำมหลักสูตรโดยยืดหยุ่นตำมบริบทของกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) 
   4. ปีกำรศึกษำ 2563 ที่ผ่ำนมำโรงเรียนร้อยละ  90.91 รำยงำนผล 
กำรจัดท ำเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำ (ปพ.3) ได้ถูกต้อง ทันเวลำที่ก ำหนด 
ปัญหา/อุปสรรค 
 เนื่องจำกภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนไม่สำมำรถเปิดท ำกำร
เรียนกำรสอนแบบ On site ได้จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนำ 2019 (COVID-2019) ท ำให้กำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรวมทั้ง
กำรวัดและประเมินผลไม่สำมำรถด ำเนินกำรแบบ site visit ได้ จึงมีจ ำกัดในกำร
ด ำเนินกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
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 ๙๑ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรใช้วิธีกำรนิเทศ ติดตำมแบบทำงไกล โดยกำรนิเทศออนไลน์ และกำร
รำยงำนข้อมูลผ่ำนระบบ Google form 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
5. โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรตบิุคลำกรและสถำนศึกษำ ปีงบประมำณ 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์  
 ๑.เพื่อคัดเลือกผลงำนที่มีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best practice ) ของ
บุคลำกรและสถำนศึกษำศึกษำในสังกัด 
 2. เพื่อประกวดเพลงมำร์ช ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 4 ของนักเรียน  บุคลำกร และ สถำนศึกษำในสังกัด 
 3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลำกรและสถำนศึกษำ ที่มีผลงำนวิธีกำรปฏิบัติ
ที่ เป็นเลิศ มีผลงำนด้ำนกำรขับร้องเพลงมำร์ช ส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 และผลงำนเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 
            4. เพื่อเผยแพร่ผลงำนที่ได้รับรำงวัลต่อผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
 
 
 

รำยงำนผลกำรอบรมเชิงปฏิบตัิกำรพัฒนำระบบกำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ฯ 
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 ๙๒ 

 

รำยงำนยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลำกรและสถำนศึกษำ 2564 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. บุคลำกรและสถำนศึกษำมีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศเป็นแบบอย่ำงที่ดีและ
ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  จ ำนวน 27 ผลงำน  มีวิธีกำรปฏิบัติที่ เป็นเลิศ 
เป็นแบบอย่ำงท่ีดีและได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 2. บุคลำกรและสถำนศึกษำ ส่งผลงำนเข้ำร่วมกิจกรรม ครบทุกประเภทของ
ผลงำน 
 3. ผลงำนมีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศเป็นแบบอย่ำงที่ดีและได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำต่อไป 
ปัญหำ/อุปสรรค 
 ๑. สถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของ โรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019  
(COVID-19)   บำงกิจกรรมต้องขยำยเวลำออกไป 
      2.มีสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของ โรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019  
(COVID-19) โรงเรียนไม่สำมำรถร่วมกิจกรรมโครงกำรได้ 
ข้อเสนอแนะ 
  - ไม่มี -  
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๖. โครงกำรพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ปีงบประมำณ 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์   
              พัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4  ให้สอดคล้องเป้ำหมำย จุดเน้นและบริบทของ
ท้องถิ่น 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4   
มีกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้สถำนศึกษำน ำไปใช้ในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 ๒. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4   
มีกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่มีคุณภำพสอดคล้องกับเป้ำหมำย จดุเน้น และบริบท
ของท้องถิ่น 
 3. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4   
มีกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้สถำนศึกษำน ำไปใช้ในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
จ ำนวน  1 ฉบับ 
ปัญหำ/อุปสรรค 

     - ไม่มี – 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรน ำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นไปใช้
ในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
      2. ควรรวบรวมและเผยแพร่หลักสูตรท้องถิ่นที่โรงเรียนจัดท ำตำมบริบทของ
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 รำยงำนโครงกำรพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ประจ ำปี 2564 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
  
 ๙๔ 

 

๗. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติ กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะกำร 
    อ่ำนขั้นสูง ด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น 
    ส ำหรับครูผู้สอนโรงเรียนขยำยโอกำสด้วยระบบออนไลน์ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้เข้ำประชุมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรประเมิน 
PISA 2022 
 2. เพื่อให้ผู้เข้ำประชุมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพื่อ
พัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง ด้ำนคณิตศำสตร์และด้ำนวิทยำศำสตร์  
 3. เพื่อเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้นในกำรประเมิน 
PISA 2022 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 1. ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมิน PISA  
และแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงด้ำนคณิตศำสตร์ และด้ำนวิทยำศำสตร์ 
 2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่ด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมในกำร
ประเมิน PISA 2022 
 3. สถำนศึกษำทุกแห่งมีกิจกรรมขับเคลื่อนและเตรียมควำมพร้อมในกำร
ประเมิน PISA 2022 เช่น กำรให้นักเรียนสมัครเข้ำใช้คลังข้อสอบ PISA style  
และโรงเรียนส่งเสริมให้ใช้แบบฝึกทักษะกำรสอบ PISA 
ปัญหำ/อุปสรรค 
 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 
(COVID-19) ท ำให้กำรส่งเสริมใหน้ักเรียนใช้คลังข้อสอบไม่ครอบคลมุทุกคน เนื่องจำก
นักเรียนบำงคนไม่สำมำรถเข้ำถึงเครือข่ำยอินเทอร์เนต็ 
ข้อเสนอแนะ 
 ครูผูส้อนเป็นผูส้มัครเข้ำงำนคลังข้อสอบ PISA Style ให้กับนักเรียน 
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 ๙๕ 

 

๘.  โครงกำรกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำแนวพุทธด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ  
    Active  Learning 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์  
      1.  เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 
         2. เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินงำนของ
โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช 
เขต 4 
      3.  เพื่อพัฒนำให้โรงเรียนวิถีพุทธได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำอัตลักษณ์  
 29  ประกำร สู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ๑. ครูและผู้บริหำรโรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงได้เข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
 2. ครูและผู้บริหำรโรงเรียนวิถีพุทธทุกคนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในอัตลักษณ์  
29 ประกำร สู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  
ปัญหำ/อุปสรรค           
          กิจกรรมต่ำงๆที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรด ำเนินกำรไมไ่ด้เนื่องจำกสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ข้อเสนอแนะ 
      ควรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ภำยใต้มำตรกำรควำมปลอดภัยที่ 
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
จังหวัดก ำหนด 
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๙. โครงกำรวิจัยพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ   
    ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๔ ปีงบประมำณ 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์   
       1. เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม  พั ฒ น ำก ำรจั ด ก ำรศึ ก ษ ำป ฐม วั ย ต ำม โค ร งก ำร 
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต ๔  
       2. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนต้นแบบปฐมวัย และเครือข่ำยต้นแบบปฐมวัย
พัฒนำควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรปฐมวัยที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ศึกษำดูงำนได้ 
 3. เพื่อพัฒนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) กำรจัดประสบกำรณ์
เรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 
 4. เพื่อนิเทศติดตำมพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอนปฐมวัย 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ๑. มีกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้ งรูปแบบกำรจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก 
และแบบบูรณำกำรเป็นหลัก และสถำนศึกษำได้ส่งเสริมผู้เรียนให้เด็กมีสุขนิสัย 
และสุขภำพร่ำงกำยให้แข็งแรงและสมบูรณ์โดยผ่ำนกำรเล่นเครื่องเล่นสนำมแบบ BBL 
และได้จัดท ำโครงกำรและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ส ำหรับนักเรียนตำมแผนปฏิบัติกำร
โรงเรียน ได้จัดท ำโครงกำรเพื่อน ำกิจกรรมในโครงกำรไปพัฒนำเดก็ปฐมวัยของโรงเรียน
ผ่ำนกำรท ำกิจกรรมในโครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญำ โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำเด็กปฐมวัย และโครงกำร
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย รวมถึงกิจกรรมกีฬำสีเครือข่ำย กิจกรรม 
เฝ้ำระวังสุขภำพกำย/สขุภำพจิตในโรงเรยีน ท้ังนี้ยังมีโครงกำรอำหำรเสริมนม โครงกำร
อำหำรกลำงวัน เพื่อให้เด็กได้รับสำรอำหำรที่ครบถ้วน 
 ๒. กำรจัดสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียนโดยค ำนึงถึง 
ควำมปลอดภัยของเด็ก ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ทั้งรำยบุคคลและกลุ่มเรียนเล่นแบบ
ร่วมมือ ร่วมใจ มีมุมประสบกำรณ์ มีสื่อกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ทั้งสื่อเทคโนโลยีและ
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สื่อจำกธรรมชำติ ของเล่นต่ำงๆ หนังสือนิทำน และเครื่องเล่นสนำมต่ำงๆ เพื่อ
สนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ให้กับเด็กและเพื่อพัฒนำครูผู้สอน สถำนศึกษำมีกำร
ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 
พุทธศักรำช 2560  
 ๓. สถำนศึกษำได้มีกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัย โดยค ำนึงถึงบริบท
ของท้องถิ่น โดยกำรจัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน และมีวุฒิ/วิชำเอกกำรศึกษำปฐมวัย 
สนับสนุนให้ครูได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถที่ เน้นให้เด็กได้ปฏิบัติจริง 
เพื่อพัฒนำกำรทุกด้ำนของเด็กได้อย่ำงเต็มศักยภำพของแต่ละบุคคล 
 4. ครูจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 โดยค ำนึงถึงบริบทของท้องถิ่น บูรณำกำรกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนท่ีมุ่งเน้นให้เด็กได้ปฏิบัติจริง เด็กได้เรียนรู้จำกกำรเรียนกำรสอนแบบ
บูรณำกำรกำรจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม เด็กได้เรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษำ กำรเรียนรู้
แบบโครงงำน และมีสนำม BBL ที่ช่วยส่งเสริมในด้ำนกำรพัฒนำสมอง 
ปัญหำ/อุปสรรค 
 1. สถำนกำรณ์กำรกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID – 19) ท ำให้ต้องจัดกำรอบรมให้ครูปฐมวัยด้วยระบบทำงไกล ท ำให้ขำดควำม
ใกล้ชิดในกำรแนะน ำ ส่งเสริมครู ในกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
 2. กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของครูปฐมวัยให้กับเด็กค่อนข้ำง
ยำกล ำบำก โดยส่วนใหญ่จะมีรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์แบบ On Hand แต่มี 
บำงโรงเรียนที่จัดประสบกำรณ์โดยครูจัดท ำคลิปกำรสอนส่งไปให้เด็กได้เรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะ 

 ครูปฐมวัย และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ควรก ำกับดูแลกำรจัดประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ เพื่อเร่งรัด พัฒนำ และส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำร มีคุณลักษณะด้ำน
วิทยำศำสตร์ และสภำพที่พึงประสงค์ที่ดียิ่งข้ึน มีดังต่อไปนี้  

1. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนโดยสถำนศึกษำจัดท ำโครงกำรและโครงงำน 
ที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก ได้แก่ โครงกำรเรียนรู้กับวิทยำกรพิเศษ โครงกำรพัฒนำ  
เด็กปฐมวัยเรียนรู้เทคโนโลยี 
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 ๙๘ 

 

2. สถำนศึกษำควรมีแผนงำนด้ำนกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่ของห้องเรียน
อนุบำลให้ได้มำตรฐำน มีสื่อ มีห้องน้ ำภำยในห้องเรียนเพื่อควำมปลอดภัยของเด็ก  
และมีสนำมเด็กเล่นท่ีดี  

3. พัฒนำคุณภำพกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครูโดยให้ครูได้เข้ำร่วมอบรม
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรผลิตสื่อนวัตกรรมจำกผู้เชี่ยวชำญเพื่อน ำมำจัดท ำสื่อ
กำรสอนให้สอดคล้องกับแผนกำรจัดประสบกำรณ์ในกิจกรรมหลัก  6 กิจกรรม 
และเน้นผู้เรียนให้ลงมือปฏิบัติได้รับประสบกำรณ์จริง และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ
โครงงำนท่ีเด็กชอบและสนใจ 

 
 

๑๐. โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้สู่กำรเรียนภำษำไทย 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์   

เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ภำษำไทย ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ๑. ผู้บริหำร/ ครูผู้สอนนักเรียน ร้อยละ 100 มีรักควำมศรัทธำในวิชำ
ภำษำไทย 
 2. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช 
เขต 4 ร้อยละ 100 ได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 3. คุณภำพกำรศึกษำด้ำนกำรใช้ภำษำไทย ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 สูงขึ้น 
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 ๙๙ 

 

รำยงำนโครงกำรพัฒนำกำรเรียนรูสู้่กำรเรยีนภำษำไทย 

ปัญหำ/อุปสรรค 
 1.  ได้รับจัดสรรงบประมำณมำช่วงเดือนกรกฎำคม ท ำให้ต้องเร่งรับจัดท ำ
โครงกำร 
 2. เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) ท ำให้ประสบปัญหำในกำรติดต่อประสำนงำนกับคณะกรรมกำร และกำร 
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ 
 งบประมำณที่จัดสรรมำให้น้อย และควรจัดสรรงบประมำณให้เร็วกว่ำนี้เพื่อ
กำรด ำเนินกิจกรรมที่คลอบคลุมและมีประสิทธิภำพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑๑. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำนวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดีภำยใต ้
       สถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์                   
         1. เพื่อส่งเสริมให้สถำนศึกษำทุกโรงเรียน ด ำเนินกำรส่งเสริมสุขภำพ 
ให้นักเรียนมีสุขภำพดี แข็งแรงเจริญเติบโตสมวัย ลดปัญหำภำวะทุพโภชนำกำร 
          2. เพื่อพัฒนำนวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดี ระดับเครือข่ำย 
และระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID - 19) 
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 ๑๐๐ 

 

          3. เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบด้ำนสุขภำพ ภำยใต้สถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ของผู้บริหำร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  
ผลกำรด ำเนินงำน      
 1. สถำนศึกษำทุกแห่ง ด ำเนินกำรส่งเสริมสุขภำพนักเรียน ส่งผลให้นักเรียน 
มี  สุขภำพดี แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย ภำวะทุพโภชนำกำรลดลง โรงเรียนแกนน ำ  
ได้เป็นแบบอย่ำงให้กับโรงเรียนทั่วไปในกำรดูแลสุขภำวะที่ดีให้กับนักเรียนสำมำรถน ำ
ควำมรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
 2. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4   
มีนวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบกำรด ำเนินงำนด้ำนสุขภำพในระดับเครือข่ำย และระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID – 19) 
 3. มีกำรเผยแพร่นวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบด้ำนสุขภำพ ภำยใต้สถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ของผู้บริหำร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
 4. สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถพัฒนำต่อยอดสร้ำงนวัตกรรม
ต้นแบบด้ำนสุขภำพ ตำมแนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก  หนอง  นำ  
แห่งน้ ำใจและควำมหวัง”  
 5. สถำนศึกษำด ำเนินงำนกิจกรรม 4 ศูนย์กำรเรียนรู้ 1. ศูนย์กำรเรียนรู้
อำรยเกษตร 2. ศูนย์กำรเรียนรู้โภชนำกำรและอำหำรปลอดภัย 3. ศูนย์กำรเรียนรู้
สมุนไพร 4. ศูนย์กำรเรียนรู้ออกก ำลังกำย กีฬำ และนันทนำกำร และส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 จัดกิจกรรมสวนสมุนไพร  
อำรยเกษตรตำมแนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง 
ปัญหา/อุปสรรค 
 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำนวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดี  
ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  
มีข้อจ ำกัดมำก ต้องด ำเนินกำรผ่ำนระบบออนไลน์ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 
มีน้อย การจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ต้องใช้เวลาต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง 
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 ๑๐๑ 

 

โรงเรียนต้นแบบนกัเรียนไทยสุขภำพดีฯ 

ข้อเสนอแนะ 
 - ไม่มี – 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
               
 

12. ประชุมพัฒนำศักยภำพผู้ บริหำรและครู  ในกำรดู แลช่วยเหลือ คุ้ มครองและ 
        สร้ำงควำมปลอดภัยให้กับนักเรียนอย่ำงรอบด้ำน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริม พัฒนำ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรดูแลช่วยเหลือ คุ้มครอง
และสร้ำงควำมปลอดภัย ให้กับทรัพยำกรบุคคลของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 

2. เพื่อปรับเปลี่ยนบทบำทและเจตคติของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้มุ่งไปสู่ควำมรับผิดชอบในกำรดูแลพัฒนำกำรของนักเรียนอย่ำงเป็นองค์รวม 

3. เพื่อสร้ำงแนวทำงกำรให้กำรช่วยเหลือ ดูแล คุ้มครองและสร้ำงควำม
ปลอดภัยของนักเรียน ให้กับครูและผู้บริหำร มีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนทิศทำง
เดียวกัน  
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 ๑๐๒ 

 

ผลการด าเนินงาน 
 1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูพี่เลี้ยง ครูปฐมวัยและครูระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดทุกโรง ได้รับกำรส่งเสริม พัฒนำ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำร
ดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองและสร้ำงควำมปลอดภัย ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีสอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 
 2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูพี่เลี้ยง ครูปฐมวัยและครูระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดทุกโรง มีเจตคติ ที่มุ่งไปสู่ควำมรับผิดชอบในกำรดูแล
พัฒนำกำรของนักเรียนอย่ำงเป็นองค์รวม 
 3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูพี่เลี้ยง ครูปฐมวัยและครูระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดทุกโรง มีแนวทำงกำรให้กำรช่วยเหลือ ดูแล คุ้มครองและ
สร้ำงควำมปลอดภัยของนักเรียน 
ปัญหำ/อุปสรรค 

                  - ไม่มี – 
 

ข้อเสนอแนะ 
              - ไม่มี - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 

  
 ๑๐๓ 

 

นโยบำยที่ ๔ 
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 

มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
โครงการนอกแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน  ๒  โครงการดังน้ี 

1. โครงกำรนิเทศตดิตำมกำรจดักำรเรยีนกำรสอนนักเรียนพิเศษเรยีนรวมโดยใช้
เครือข่ำยร่วมมือ 2564 
2. โครงกำรโรงเรียนคอนเน็กซ์อีด ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำนครศรีธรรมรำช  
 เขต 4 ปีงบประมำณพ.ศ.2564 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๔           
ได้ด ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ ตำมนโยบำยที่ ๔ โดยจดัท ำโครงกำรและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ 
1. โครงกำรนิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักเรียนพิเศษเรียนรวมโดยใช้   
    เครือข่ำยร่วมมือ 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มนเิทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อส่งเสริมโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารการจัดการเรียนรวม 
และสามารถพัฒนาสู่มาตรฐานการเรียนรวม โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือ 
          ๒. เพื่ อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึ กษาให้ มีความรู้ 
ความสามารถ  และทักษะในการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 ๓. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเรียนรวมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นเครือข่ายการ
พัฒนา และให้โอกาสเด็กพิการเรียนร่วมเข้าถึงการศึกษามากขึ้น 
 ๔. เพื่อให้เด็กพิการเรียนรวมทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการ
ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีเหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 
 
 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
  
 ๑๐๔ 

 

ผลการด าเนินงาน 
 ๑. โรงเรียนเรียนรวมทุกโรงเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีความเข้มแข็งใน
การบริหารการจัดการเรียนรวม และสามารถพัฒนาสู่มาตรฐานการเรียนรวม โดยใช้
เครือข่ายความร่วมมือ 
 ๒.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวม อย่างน้อยโรงละ  
๑ คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ  และทักษะในการจัดการศึกษาให้กับ
เด็กพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ๓.  โรงเรียนเรียนรวมทุกโรงได้รับการพัฒนาสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็น
เครือข่ายการพัฒนา และให้โอกาสเด็กพิการเรียนรวมเข้าถึงการศึกษา 
 ๔. เด็กพิการเรียนรวมทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับ
การพัฒนาการเรียนรู้ในรูปรูปแบบท่ีเหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 

  
 ๑๐๕ 

 

2. โครงกำรโรงเรียนคอนเน็กซ์อีด ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ     
     นครศรีธรรมรำช เขต 4 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มนเิทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อนิเทศ ติดตำม โรงเรียนในโครงกำรคอนเน็กซ์อีดี ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 จ ำนวน 25 โรง 
 2. เพื่อจัดท ำรำยงำนกำรนิเทศ ติดตำมโรงเรียนในโครงกำรคอนเน็กซ์อีดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 
 3. เพื่อสืบเสำะและประเมินผลงำนที่เป็นเลิศของของโรงเรียนในโครงกำร
คอนเน็กซ์อีดี ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 
 4. เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียนในโครงกำร 
คอนเน็กซ์อีดี ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. ผู้ เข้ำร่วมตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจผ่ำนเว็บไซต์อยู่ ในระดับ  
เกินร้อยละ 90 
 2. รำยงำนกำรด ำเนินกำรคุณภำพครบ ร้อยละ 100 
 3. มีกำรน ำเสนอกำรปฏิบัติที่ดี บำงโรงเรียนและมีกำรน ำเสนอผลงำนดีเด่น
จ ำนวน 2 โรงเรียน คือ วัดพระเลียบ กำรจัดกำรขยะในโรงเรียน และ วัดขรัวช่วย 
ปัญหำ/อุปสรรค 
 กำรบริหำรงบประมำณมีควำมยุ่งยำกเนื่องจำกกำรปรับเปลี่ยนกิจกรรมใน
รูปแบบออนไลน์ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) ท ำให้ลดค่ำใช้จ่ำยลงจนต้องคืนเงินงบประมำณเกินร้อยละ 58 (เกินร้อย
ละ 25) 
ข้อเสนอแนะ 

 งบประมำณแบบยืดหยุ่นสำมำรถถัวเฉลี่ยได้ตำมที่เขียนไว้ในโครงกำร 
 
 
 
 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
  
 ๑๐๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
นโยบายที่ ๕ 

ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โครงการนอกแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน  4  โครงการดังน้ี 

๑.  โครงกำรค่ำย “เยำวชน...รักษ์พงไพร เฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษำ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี” ประจ ำปี 2564 
2. โครงกำรสิ่งแวดล้อมศึกษำ “สบืสำนศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 
ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต  4 
3 . โครงกำรวิจัยกำรสร้ำงหน่ วยกำรเรียนรู้บู รณ ำกำรพื ชในท้อง ระดับ ช้ัน
ป ระ ถ ม ศึ ก ษ ำ  ปี ที่  4 - 6 ส ำนั ก งำน เข ต พื้ น ที่ ก ำ รศึ ก ษ ำ ป ระ ถ ม ศึ ก ษ ำ                                            
นครศรีธรรมรำช เขต 4  
4. โครงกำรระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ                 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔           
ได้ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายที่ ๕ โดยจัดท าโครงการและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ 
๑.  โครงกำรค่ำย “เยำวชน...รักษ์พงไพร เฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษำ สมเด็จพระเทพ 
    รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี” ประจ ำปี 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มนเิทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์ 
          1.  เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและปลูกจิตส ำนึกให้นักเรียนเคำรพรักในสถำบัน
ชำติ ศำสน์ กษัตริย์ มีหลักคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งเห็นถึงคุณค่ำ



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 

  
 ๑๐๗ 

 

ทรัพยำกรธรรมชำติ เกิดควำมรักควำมหวงแหน มีควำมรับผิดชอบ และร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
           2.  เพื่อพัฒนำนักเรียนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ 
คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ รวมถึงค่ำนิยมที่ดีและทักษะในด้ำนกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม พร้อมทั้ งสำมำรถน ำไปประยุ กต์ 
ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
           3.  เพื่อพัฒนำครูและผู้เกี่ยวข้องให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน และออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้บนฐำน Active Learning แบบบูรณำกำร
ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสำมำรถน ำไปประยุกต์  
ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้  
            4 . เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม ก ำรต่ อ ย อด ขย ำย ผ ล กิ จ ก รรม ด้ ำน ก ำรอนุ รั ก ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นสู่ควำมยั่งยืน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. นักเรียนเห็นควำมส ำคัญและสำมำรถปฏิบัติกิจกรรมในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
 2. โรงเรียนสำมำรถพัฒนำและจัดกิจกรรมต่อยอดเพื่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
ด้ำนกำรอนุรักษ์ไปยังโรงเรียน ชุมชน 
  3. ครูสำมำรถออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมได้อย่ำงเหมำะสมแบบ Active Learning  
บูรณำกำรบนฐำน 3 รักษ์  ภำยใต้สถำนกำรณ์ โรคติดเช้ือไวรัส โคโรนำ 2019  
(COVID-19) และกำรจัดกำรเรียนรู้วิถีใหม่ New Normal 
ปัญหา/อุปสรรค 
         จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติ ด เช้ือไวรัส โค โรนา 2019   
(COVID-19) ท าให้บางโรงเรียนไม่สามารถด าเนินการต่อยอด ขยายผลได้อย่างเต็ม
รูปแบบ เนื่ อ งจากนั ก เรียนสามารถท ากิจกรรมได้  แต่ ไม่ ส ามารถถ่ายคลิป  
หรือบันทึกภาพได้เนื่องจากไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ 
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รำยงำนโครงกำรค่ำย “เยำวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรตฯิ” 

ข้อเสนอแนะ 
         ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท ากิจกรรม 
เพื่อให้การด าเนินการต่อยอดขยายผล เป็นไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
2. โครงกำรสิ่งแวดล้อมศึกษำ “สบืสำนศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 
    ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
    ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มนเิทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้ร่วมโครงกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและได้ประยุกต์ใช้ ศำสตร์
พระรำชำ หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมรำโชบำย พระบรมรำโชวำท 

2. เพื่อให้ผู้ร่วมโครงกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและได้ประยุกต์ใช้เป้ำหมำย 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

3. เพื่อให้ผู้ร่วมโครงกำรรู้ เข้ำใจและได้พัฒนำกระบวนกำรสิ่งแวดล้อมศึกษำ 
       4. เพื่อให้ครูกลุ่มเป้ำหมำยได้จัดท ำและพัฒนำหน่วยกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำร
สิ่งแวดล้อมศึกษำศำสตร์พระรำชำ หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมรำโชบำย 
พระบรมรำโชวำท โดยใช้กิจกรรม Active Learning เพื่อบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
         5. เพื่อให้โรงเรียนน ำร่องในโครงกำรได้จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษำ 
“สืบสำนศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน” 
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(Sustainable Development Goals : SDGs) ที่เหมำะสมกับบริบทของและจุดเน้นของ
โรงเรียนให้มีควำมโดดเด่น จ ำนวน ๓ Goals 
          6. เพื่อให้โรงเรียนในโครงกำรจัดกิจกรรมค่ำยสิ่งแวดล้อมศึกษำ “สืบสำน
ศำสตร์พระรำชำสู่ กำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยืน ” ตำมเป้ ำหมำยกำรพัฒนำที่ ยั่ งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) ที่ เหม ำะสมกั บ บริ บทและจุ ด เน้ น 
ของโรงเรียน ที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 
         7. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรง มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 8. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรง มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับภัยพิบัติ 
         9. เพื่อให้โรงเรียนน ำร่อง เป็นแหล่งเรียนรู้ตำมโครงกำรสิ่งแวดล้อมศึกษำ 
“สืบสำนศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) 
            10. เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ในกำรขบัเคลื่อนโครงกำร
สิ่งแวดล้อมศึกษำ “สืบสำน ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอยำ่งยั่งยืน” ตำมเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช 
เขต ๔ ทุกคนได้รับควำมรู้เกี่ยวกับ ศำสตร์พระรำชำและ SDGs 
 2. โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช 
เขต ๔ ได้เข้ำร่วมกิจกรรมคนละภำพฯ จ ำนวน 59 โรง กิจกรรม TikTok จ ำนวน 
44 โรง 
 3. โรงเรียนน ำร่อง อ ำเภอละ 1 โรงเรียน จ ำนวน 5 โรงเรียน ได้ด ำเนิน
กิจกรรมตำมที่ได้ก ำหนด 
 4. ครูแกนน ำในเขตพื้นท่ีได้ด ำเนินกิจกรรมตำมที่ได้ก ำหนด 
 5. เครือข่ำยครูแกนน ำต่ำงเขตพื้นที่ได้ด ำเนินกิจกรรมกิจกรรมคนละภำพฯ 
จ ำนวน 13 โรง กิจกรรม TikTok จ ำนวน 9 โรง 
 6  โรงเรียนในโครงกำรได้จัดกิจกรรมค่ำยสิ่งแวดล้อมศึกษำ “สืบสำนศำสตร์
พระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable 
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รายงานโครงการ SDGs 

Development Goals : SDGs) ที่ เหมำะสมกับบริบทและจุด เน้นของโรงเรียน  
ที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 
 7  โรงเรียนในสังกัดทุกโรง มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 8  โรงเรียนในสังกัดทุกโรง มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับภัยพิบัติ 
 9  โรงเรียนน ำร่อง เป็นโรงเรียนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตำมโครงกำรสิ่งแวดล้อม
ศึกษำ “สืบสำนศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 10  ส ำนักงำนเขตพื้นที่ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ในกำรขับเคลื่อนโครงกำร
สิ่งแวดล้อมศึกษำ“สืบสำน ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” ตำมเป้ำหมำย
กำรพัฒนำท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
ปัญหา/อุปสรรค 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา  2019   
(โควิด 19) จึงไม่สามารถด าเนินการจัดค่ายนักเรียนได้ แต่มีการเปลีย่นแปลงรูปแบบ
การด าเนินกิจกรรม เพื่อให้ครูและนักเรียนยังคงด าเนินการเกีย่วกับสิง่แวดล้อมได ้
 ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการออกแบบกิจกรรมที่แตกต่างจากเดมิ เพื่อรองรับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19) เช่น การจัดค่ายนักเรียน
แบบ Online ตาม Platform หรือ Application ต่าง ๆ 
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3. โครงกำรวิจั ยกำรสร้ ำงหน่วยกำรเรี ยนรู้ บู รณำกำรพืชในท้อง ถิ่นระดับ  
   ชั้นประถมศึกษำปีที ่ 4 - 6 ส ำนักงำนเขตพื ้นที ่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
   นครศรีธรรมรำช เขต 4 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มนเิทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื ่อส ร้ำ งหน่วยกำร เรียน รู้บูรณ ำกำรพืช ในท้อ งถิ่น ระดับ ชั้น
ประถมศึกษำ  ปีที่  4 –  6   

     ๒. เพื่อส ำรวจควำมพึงพอใจของครูต่อกำรใช้หน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำร 
พืชในท้องถิ่นระดับชั้นประถมศึกษำ ปีท่ี 4 - 6  
 ๓. เพื่อส ำรวจควำมพึงพอใจของนัก เรียนต่อกำรเรียนรู้บูรณำกำ ร
พืชในท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 – 6 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. หน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำรพืชในท้องถิ่นสำมำรถเก็บข้อมูลพืชเป็น
ฐำนข้อมูลเพื่อศึกษำต่อยอด  
 2. โรงเรียนสำมำรถใช้แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยหน่วยบูรณำกำร
พืชในท้องถิ่นเพื่อกำรปรับวิธี กำรเรียนกำรสอนของครูและฝึกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 
ปัญหา/อุปสรรค 
 สถำนกำรณ์โรคแพร่เช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ท ำให้ไม่สำมำรถ
เปิดเรียนรูปแบบ On site ได้ ครูเลยไม่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนและส ำรวจพืช 
ได้ตำมตำมโครงกำร แต่สำมำรถเปลี่ยนรูปแบบและด ำเนินกำรได้ 
ข้อเสนอแนะ 
 - ไม่มี –  
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4. โครงกำรระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
 ผู้รับผดิชอบโครงกำร : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ            
วัตถุประสงค์                 
 1. ใช้ระบบเทคโนโลยีพื้นฐำนให้เป็นประโยชน์สูงสุดในกำรด ำเนินงำนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยีที่ได้รัับกำรสนับสนุนจำกต้นสังกัดและ
พัฒนำทักษะพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่บุคลำกรและโรงเรียนในสังกัด  
 2. จัดเก็บข้อมูลกำรนิเทศ กำรด ำเนินกำรระบบประกันคุณภำพภำยใน
โรงเรียน ในรูปแบบข้อมูลดิจิตอล ท่ีมีประสิทธิภำพสูง ทั้งด้ำนควำมคงทนถำวร ง่ำยต่อ
กำรสืบค้น ง่ำยต่อกำรน ำไปประยุกต์ใช้ด้ำนประมวลผลและรำยงำน และลดกำรใช้
ทรัพยำกรอื่น ๆ 
 3. สนับสนุนระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ทั้งด้ำนมำตรฐำน 
กำรประเมิน กำรรำยงำนและกำรน ำไปใช้ประโยชน์ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนกระบวนกำร “3 ประ” คือ ประกำศ ประเมิน และ
ประมวล ซึ่งกระบวนกำรนี้เป็นกระบวนกำรที่สำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินกำรปกติของ
กำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียน ลดภำระกำรสร้ำงระบบ เป็นแนวด ำเนินกำรคุณภำพที่
ชัดเจน เป็นระบบท่ีน ำกระบวนกำรด ำเนินงำนปกติของกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนมำ
เรียบเรียงให้เป็นระบบ มีเป้ำหมำยชัดเจน สำมำรถประเมินผลตำมสภำพจริง ลดภำระ
กำรเขียนรำยงำน และมีข้อมูลผลกำรด ำเนินกำรเพื่อใช้ต่อยอดพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ตรวจสอบผ่ำนแอปพลิเคชัน google classroom ห้องเรียน ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำโดยภำพรวมโรงเรียนสำมำรถจัดส่งแฟ้มรำยงำนประเมินตนเองในรูปแบบ
ไฟล์ดิจิตอล pdf ครบถ้วนทุกโรงเรียนสำมำรถประเมิน ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมและจัดส่ง
ต่อต้นสังกัดภำยในเวลำก ำหนด* 
* สพฐ.  มีประเด็นกำรรำยงำนกำรสังเครำะห์เพิ่มเติมในภำยหลังเป็นรูปเล่มเชิงวิจัย 5 บท 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 

  
 ๑๑๓ 

 

ปัญหา/อุปสรรค์ 
 กำรงบประมำณที่ไม่สำมำรถยืดหยุ่นให้สอดรับกับสถำนกำรณ์ที่เป็นอุปสรรค
ฉุกเฉินร้ำยแรงส ำหรับกำรด ำเนินกำรและกำรก ำหนดรำยละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมที่ไม่
สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีแนวทำงกำรบรหิำรงบประมำณในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและก ำหนด
เป้ำหมำยกจิกรรมแนบงบประมำณตั้งแตต่้นปีงบประมำณให้ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 6 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

โครงการนอกแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน   โครงการดังน้ี 
1. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
2. โครงกำรส่งเสริมจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 
3. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โรงเรียนสุจริต) 
4. โครงกำรกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระบบกำรสื่อสำรยุคดิจิทัล  
๕. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
กิจกรรม กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรป้องกันทุจริตเชิงรุก                 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
ได้ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายที่ ๖ โดยจัดท าโครงการและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
  
 ๑๑๔ 

 

1. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มส่งเสรมิกำรจัดกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์ 
 1.  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนในสังกัด ได้รับทรำบถึงบทบำท 
หน้ำท่ีของตนเอง ในกำรด ำเนินงำนพัฒนำสถำนศึกษำร่วมกัน   
           2.  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้รับฟังข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำร่วมกัน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ๑. ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำ เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ ได้รับควำมรู้ ควำม
เข้ำใจบทบำทของตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 ๒. ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำแต่ละโรงเรียนได้ด ำเนินกำรคัดเลือก
ประธำนเพ่ือจัดตั้งชมรมประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำของแต่ละอ ำเภอ เพื่อด ำเนินกำร
บริหำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
 ๓. จัดตั้งชมรมกรรมกำรบริหำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
 4. คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
และสามารถพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 
ปัญหา/อุปสรรค 
 - ไม่มี –  
ข้อเสนอแนะ 
 ควรเพิ่มเวลำในกำรประชุมสัมมนำให้มำกขึ้น  

 
 
 

 
 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
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 ๑๑๕ 

 

2. โครงกำรส่งเสรมิจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียม ของโรงเรียนในโครงกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ที่ช ำรุด ร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 
 2. เพื่อจัดอบรมส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
(DLTV) ให้กับบุคลำกรผู้ดูแลอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียมของโรงเรียนในโครงกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)       
 3. เพื่อขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) สู่กำร
ปฏิบัติในโรงเรียนโครงกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
           4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)  
ของโรงเรียนในโครงกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ในสังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. โรงเรียนในโครงกำร DLTV ที่มีอุปกรณ์เสียหำยได้รับกำรซ่อมบ ำรุง
อุปกรณ์ และติดตั้งอุปกรณ์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV      
 2.  โรงเรียนในโครงกำร DLTV ทุกโรงสำมำรถใช้อุปกรณ์บริหำรจัด
กำรศึกษำด้วยกำรศึกษำทำงไกลได้                                                                                                                         
 3.  โรงเรียนในโครงกำร DLTV ทุกโรงมีอุปกรณ์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำว 
เทียมใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ                                                                                  
 4. ครูผู้สอน สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ด้วยกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม (DLTV) ในกำรจัดกำรเรียนรูไ้ด้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 5. จัดท ำ MOU ร่วมกับวิทยำลัยอำชีวศึกษำในพื้นที่ (วิทยำลัยสำรพัดช่ำง
นครศรีธรรมรำช วิทยำลัยกำรอำชีพพรหมคีรี วิทยำลัยเทคนิคสิชล) 
 6. ลงพื้นที่ปฏิบัติงำน ส ำรวจและซ่อมอุปกรณ์  DLTV ของโรงเรียนใน
โครงกำร DLTV ร่วมกับวิทยำลัยอำชีวศึกษำในพื้นที่ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
  
 ๑๑๖ 

 

ปัญหา/อุปสรรค ์
 1. เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  

(COVID-19) ท าให้ไม่สามารถประชุมในรูปแบบปกติได ้
 ๒. เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  

(COVID-19) ท าให้การลงพื้นที่ตรวจ ซ่อมอุปกรณ์ เป็นไปด้วยความยากล าบาก  
ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรจดัสรรงบประมาณให้มีการประชุมทุกปีการศึกษา 
 ๒. ควรจดัสรรงบประมาณในการซ่อมบ ารุง รักษาอุปกรณ์ ต่อพ่วงสญัญาณ 
DLTV อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    

 
 

  
 
 
 

จัดท า MOU กับวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
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 ๑๑๗ 

 

3. โครงกำรเสริมสร้ำงคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โรงเรียนสุจรติ) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มนเิทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อปลูกฝังกำรด ำเนินกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดีให้มีทักษะกำรบริหำร
จัดกำรกิจกรรมให้คุณลกัษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริต คือ ทักษะกระบวนกำรคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่ำง พอเพียง จิตสำธำรณะ  

2. เพื่อพัฒนำนักเรียน ครู ผู้บริหำรและบุคลำกร ให้ เกิดคุณลักษณะ  
5 ประกำร ของโรงเรียนสุจริต 

3. เพื่อนิเทศติดตำมกิจกรรมตำมโครงกำรโรงเรียนสุจริต 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ๑. ไดด้ ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรและวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 2. โรงเรียนได้น ำแนวคิดรูปแบบกำรด ำเนินงำนกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี  
ไปด ำเนินงำน  ได้จ ำนวน 15 โรงเรียน  
 3. ทุกโรงเรยีนที่ส่งผลงำนได้รับเกยีรติบตัรยกย่องเชิดชูเกียรติ และมีโรงเรียน 
จ ำนวน  13 โรงเรียนไดร้ับกำรกำรคัดเลือก เพื่อรับเกียรติบตัรและเงินรำงวัล 
 4. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4  
มีผลงำนกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี สำมำรถเป็นแบบอย่ำงและเผยแพร่ได้ และสำมำรถ
เป็นตัวแทนในกำรแข่งขันมหกรรมโรงเรียนสุจริตระดับภูมมิภำคได้ 
ปัญหำ/อุปสรรค 

๑. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนิน
กิจกรรมได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
 ๒. ได้จัดเตรียมทุกอย่ำง ยืมเงินเพื่อด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรไว้เรียบร้อย 
ท ำให้ต้องคืนเงินยืม หำกจะเนินกำรก็ต้องยืมเงินใหม่ ซึ่งสร้ำงควำมยุ่งยำกในกำร
ปฏิบัติงำน 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรจัดสรรงบประมำณ เพื่อจัดกิจกรรมถอดบทเรียนกิจกรรมหนึ่งโรงเรียน  
หนึ่งบริษัทสร้ำงกำรดีในปีต่อไป 
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4. โครงกำรกำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรระบบกำรสื่อสำรยุคดิจิทัล 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
วัตถุประสงค ์
  1.  เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถด ำเนินกำรจัดกำร 
ควบคุม ดูแลระบบกำรประชุมทำงไกลออนไลน์ โดยเห็นภำพผู้ร่วมประชุม แบบโต้ตอบ 
(Real-Time Conference) ได้ 
           2.  เพื่อให้มีรูปแบบกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
และสถำนศึกษำ ที่เหมำะสม 
           3. เพื่อประชำสัมพันธ์ภำรกิจ และกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๔ และสถำนศึกษำให้เป็นท่ีรู้จักและ
ทันต่อเหตุกำรณ์อยู่เสมอ 
           4. เพื่อเป็นสื่อกลำงก่อให้เกิดควำมเข้ำใจอันดีต่อกัน ระหว่ำงส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๔ สถำนศึกษำ และผู้เกี่ยวข้อง 

ผลกำรด ำเนินงำน         

1. บุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช 
เขต 4 ทุกกลุ่ม ๆ ละ1 คน และสถำนศึกษำละ 1 คน รวม 141 คน ได้ประชุมเชิง
ปฏิ บั ติ กำร  เทคนิ คกำรสร้ ำงห้ องประชุมออนไลน์  (web Conference) และ   

รำยงำนโครงกำร / คลิปวีดีโอ บรษิัทสร้ำงกำรดีของโรงเรียน 
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กำรสร้ำงเว็บไซต์ด้วย Google Site เทคนิคกำรถ่ำยภำพ เขียนข่ำวประชำสัมพันธ์ และ
กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ ข่ำวสำรต่ำง ๆ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยงำน 

    2. บุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช 
เขต 4 ทุกกลุ่ม ๆ ละ 1 คน และสถำนศึกษำละ 1 คน  ได้รับกำรพัฒนำระบบกำร
สื่อสำรในยุคดิจิทัล  ติดต่อสื่อสำรกับเครือข่ำย ได้อย่ำงรวดเร็ว และลดค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรเดินทำงไปรำชกำร และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสำมำรถพัฒนำระบบช่อง
ทำงกำรสื่อสำร เผยแพร่ข้อมูล ประชำสัมพันธ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ปัญหำ/อุปสรรค 
    1. สถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติ ด เช้ือ ไวรัส โค โร นา 2019  
(COVID-19) ท ำให้ต้องจัดประชุมแบบออนไลน์ ระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตสัญญำณ 
ไม่เสถียร ท้ังต้นทำงและปลำยทำง กำรสื่อสำรขำด ๆ หำยๆ  
     2. ระยะเวลำกับกิจกรรมไม่สัมพันธ์กัน กิจกรรมน่ำสนใจมีมำก แต่มีเวลำน้อย 

 3. งบประมำณที่ได้รับจดัสรรไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ  

 1. ควรจัดสรรงบประมำณเพิ่มเตมิ 
      2. ควรมีกำรจัดอบรมทุกปีงบประมำณ ละ 1 ครั้ง 
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๕. โครงกำรเสริมสร้ำงคณุธรรม จรยิธรรม และธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
กิจกรรม กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรป้องกันทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 ให้มีพฤติกรรมร่วมต่อตำ้นกำรทุจริตทุกรปูแบบ 
 2. เพื่อพัฒนำองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
 3. เพื่อพัฒนำนวัตกรรมกำรป้องกนักำรทุจริตเชิงรุกในกำรบริหำรให ้
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๔ เข้มแข็ง 
 4. เพื่อยกระดับคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 
ผลกำรด ำเนินงำน  

      ผลกำรประเมินควำมตระหนักรู้และพฤติกรรมต่อต้ำนทุจริตภำยในองค์กร
มำกกว่ำ 90  ผลกำรประเมินองคก์รคุณธรรมจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน อยู่ท่ี 9 คะแนน (ร้อยละ 90) และผลกำรประเมินควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนด้วยวิธีกำรออนไลน์ (ITA Online 2021) ร้อยละ 94.92 (ระดับ A) 
ระดับสูง 
ปัญหำ/อุปสรรค 
 กำรประเมินออนไลน์ต้องใช้ทักษะทำงคอมพิวเตอร์ในระดับสูงและทกัษะกำร
ใช้ช่องทำงสื่อสำรแบบบัญชีออนไลน์ ที่บุคลำกรยังขำดทักษะ ตลอดถึงระบบทรัพยำกร
พื้นฐำนของส ำนักงำนยังขำดควำมมั่นคง ส่งผลใหม้ีควำมตดิขัดในกำรด ำเนินงำนหลำย
ครั้ง 
ข้อเสนอแนะ 
 1. พัฒนำระบบปัจจัยพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 4 ใหม้ีพร้อมมำกกว่ำนี ้

 2. เสริมทักษะด้ำนเทคโนโลยดีิจิตอลให้บุคลำกรทุกคน 
 3. พัฒนำทีมงำนด้ำนสื่อสำรเทคโนโลยีหรือจัดหำเพิ่มเติม 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4  

ได้ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 มุ่งสู่วิสัยทัศน์  
“ เป็นองค์กรคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เสมอภำค ได้มำตรฐำน น้อมน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน” และได้ก ำหนดรูปแบบ 
ใน ก ำรขั บเคลื่ อน เข ต  4 วิ ถี ให ม่  : NEW PNST 4 Model ค ติ พ จน์  (Slogan)  
ว่ำ “งำนได้ผล  คนเป็นสุข : Happiness & Achievement” โดยได้ก ำหนดจุดเน้น 
ในกำรพัฒนำ  4  จุดเน้น  16  ตัวช้ีวัด ได้แก่ จุดเน้นท่ี  1 นักเรียนสุขภำพดี เป็นคนดี  
มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จุดเน้นที่ 2 บุคลำกรก้ำวทันเทคโนโลยีมีผลงำนเชิงประจักษ์ 
ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ จุดเน้นที่ 3 สถำนศึกษำสะอำด สวยงำม และปลอดภัย 
จุดเน้นที่ 4 หนึ่งสถำนศึกษำ หนึ่ง Best Practice ซึ่งนวัตกรรมกำรบริหำรไปสู่กำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ NEW PNST 4 Model เป็นรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรวิถีใหม่
เพื่ อพัฒนำคุณ ภำพกำรศึกษำ  ของส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 4 เพื่อเป็นกำรขับเคลื่อนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำภำยในเขตพื้นที่
ผ่ำน 4 จุดเน้น 16 ตัวช้ีวัด เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ดังกล่ำว  ในจุดเน้นที่  4 หนึ่งสถำนศึกษำหนึ่ง Best Practice  ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 จึงได้ก ำหนดโครงกำรยกย่องชิดชูเกียรติ
บุคลำกรและสถำนศึกษำ ปีงบประมำณ 2564  โดยจัดให้มีกำรประกวดผลงำนที่มีวิธีกำร
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice)  และจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลำกรและ
สถำนศึกษำ ปีงบประมำณ 2564 ข้ึน 
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ผลการประกวดผลงานที่มีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best  practice)  ดังน้ี 
ตารางท่ี ๒๒  แสดงข้อมูลโรงเรียน/หน่วยงำนที่ส่งผลงำนมีวิธีปฏิบตัิที่เป็นเลศิ     
                 (Best  practice) 

ที ่ โรงเรียน/หน่วยงาน 
จ านวนผลงาน/

รางวัล 
ร้อยละ 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพขนอม 
1 บ้ำนท่ำน้อย 7 6.36 
2 วัดเจดียห์ลวง 13 11.81 
3 วัคเขำ(วันครู 2501) 1 0.90 
4 ชุมชนบ้ำนบำงโหนด 2 1.81 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพสิชล 1 
1 วัดจอมทอง 7 6.36 
2 บ้ำนสุวรรณเขต 3 2.72 
3 บ้ำนช่องขำหมำก 1 0.90 
4 ชุมชนวัดปัณณำรำม 1 0.90 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพสิชล 2 
1 บ้ำนไสพลู 1 0.90 
2 บ้ำนไสเหรียง 1 0.90 
3 วัดชนสังขรณพิจติร 1 0.90 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพท่าศาลา 1 
1 วัดจันทำรำม 3 2.72 
2 บ้ำนพังปริง 9 8.18 
3 ชุมชนวัดสระแก้ว 1 0.90 
4 วัดยำงงำม 6 5.45 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพท่าศาลา 2 
1 รำชประชำนุเครำะห์ 8 15 13.63 
2 วัดเทวดำรำม 1 0.90 
3 บ้ำนส ำนักม่วง 3 2.72 
4 ท่ำศำลำ 1 0.90 
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 ๑๒๔ 

 

ที ่ โรงเรียน/หน่วยงาน 
จ านวนผลงาน/

รางวัล 
ร้อยละ 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพท่าศาลา 3 
1 บ้ำนสองแพรกมิตรภำพท่ี 92 1 0.90 
2 บ้ำนทุ่งชน 1 0.90 
3 วัดสโมสร 2 1.81 
4 บ้ำนสะพำนหัน 1 0.90 
5 ชุมชนใหม่ 1 0.90 
6 วัดยำงทอง 3 2.72 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพพรหมคีร ี
1 วัดก ำแพงถม 1 0.90 
2 วัดใหม ่ 2 1.81 
3 วัดสำกเหล็ก 4 3.63 
4 วัดขำขุนพนม 5 4.54 
5 บ้ำนวังลุง 7 6.36 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพนบพิต า 
1 บ้ำนโรงเหล็ก 1 0.90 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 
1 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช
เขต 4 

4 3.63 

รวม                  35   
   

110 
 

100 
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 ๑๒๕ 

 

ตารางท่ี ๒๓  แสดงวิธีปฏิบัติที่เปน็เลิศ (Best Practice) ของข้ำรำชกำรครูและ     
                 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 

วิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ 

(Best 
Practice) 

ผล/รางวัล 

ประเภทครูผู้สอนปฐมวัย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี) 
1 นำงสำวพิชญำ สมทรง บ้ำนท่ำน้อย ลั่นล้ำกับฝำขวด ชนะเลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

2 นำงสำวอ ำไพ ระถำพร วัดสำกเหล็ก กำรพัฒนำทักษะ
พื้นฐำนทำง
คณิตศำสตร์
ส ำหรับเด็ก
ปฐมวัยโดย 
ใช้ชุดสื่อกำรสอน 
มอนเตสซอรี ่

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ระดับดีเด่น 

3 นำงสำวขนิษฐำ ซิบยก วัดเจดีย์หลวง ๙ รอ กอ่รัก รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ระดับดีมำก 
4 นำงนำถอนงค์  เท่ียวแสวง บ้ำนพังปริง ชุดกิจกรรมหนู

น้อย
นักวิทยำศำสตร์ 

ระดับดี 

ประเภทครูผู้สอนปฐมวัย (ด้านวิชาการ) 
1 นำงสำวบุญจิรำ  บุญมำศ วัดจันทำรำม กรรไกรพัฒนำ

กล้ำมเน้ือมัดเล็ก 
ชนะเลิศ 

ระดับดีมำก 
2 นำงอำยำตี โต๊ะหมำด บ้ำนทุ่งชน นิทำนพำเพลิน รองชนะเลิศ 

อับดับ 1 
ระดับดี 
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 ๑๒๖ 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 

ผล/รางวัล 

ประเภทครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี) 
1 นำงสำวบุญจิรำ  บุญมำศ วัดจันทำรำม กรรไกรพัฒนำ 

กล้ำมเน้ือมัดเล็ก 
ชนะเลิศ 

ระดับดีมำก 
2 นำงอำยำตี โต๊ะหมำด บ้ำนทุ่งชน นิทำนพำเพลิน รองชนะเลิศ 

อับดับ 1 
ระดับดี 

3 นำงพนิดำ ซิบยก วัดเจดีย์หลวง เทคนิคกำรเล่ำนิทำน 
สู่ควำมส ำเร็จโดยใช้หลกั  
Happy JDL 

ชนะเลิศ
ระดับดีเด่น 

 
 

4 นำงสำวนูยีลัน วุ่นชูแก้ว รำชประชำ 
นุเครำะห์ ๘ 

รำงไข่ผันเสียง รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 
ระดับดีเด่น 

5 นำงสำวอุมำพร ชะวำจิตร รำชประชำ 
นุเครำะห์ ๘  

กำรอ่ำนเขยีนมำตรำ
ตัวสะกด ในรำยวิชำ
ภำษำไทยโดยใช้
กระบวนกำรชุมชนแห่ง
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชพี (PLC) 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ระดับดีมำก 

6 นำยทศพล งำมวุฒิชัย วัดใหม่ กำรคูณง่ำย ๆ ดว้ย
กระต่ำยกับเเครอท 

ระดับดีมำก 

7 นำงสำวกนิษฐำ ทิพย์เสภำ บ้ำนส ำนักมว่ง กำรสอน Phonics เพื่อ
แก้ปัญหำกำรอ่ำนออกเสียง
ตัวอกัษรในภำษำอังกฤษ  

ระดับดี 

8 นำงสำวอลิษำ  
นะประสิทธิ ์

วัดใหม่ บิงโกค ำศัพท์วิทยำศำสตร์ ระดับดี 

9 นำงสำวธนิตำ   จุลแก้ว วัดเขำขุนพนม สื่อฝึกอ่ำน เสริมสร้ำง
พัฒนำทักษะพื้นฐำนทำง
ภำษำไทย ส ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที ่1 

ระดับดี 
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 ๑๒๗ 

 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 

ผล/รางวัล 

ประเภทครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ด้านวิชาการ) 
1 นำงสำวอัจฉรำภรณ ์ มำกเกต ุ บ้ำนท่ำน้อย อ่ำนออกเขียนได้  

อ่ำนง่ำย เขียนคล่อง 
ชนะเลิศ 

ระดับดีเด่น 
2 นำงสำวขนิษฐำ คงขุ่ย บ้ำนพังปริง Reading English by 

Magic Rulers 
รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ระดับดีเด่น 
3 นำยวัชรพงศ์ พรหมอินทร ์ วัดเทวดำรำม กำรใช้เกมภำษำอังกฤษ

เพื่อพัฒนำควำมคงทน
เกี่ยวกบัค ำศัพท์
ภำษำอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่ 2  

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ระดับดีเด่น 

4 นำงจันทร์สุดำ สุนทร บ้ำนสองแพรก
มิตรภำพที ่92 

กำรแก้ปญัหำนกัเรียน  
ชั้นประถมศึกษำปีที ่2  
ที่อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้
ด้วยกระบวนกำร BBL 

ระดับดีเด่น 

5 นำงสำวเสำวลกัษณ์  สุดคิ วัดเจดีย์หลวง D Science by ครูหนิง ระดับดีเด่น 

6 นำยพงศกร  พรรณรำย วัดเขำขุน
พนม 

สมำธิดีสู่กำรเรียนรู้
สังคม 

ระดับดีเด่น 

7 นำงสำวฐำนิตำ ใจเย็น วัดก ำแพงถม โรงเรียนรักกำรอ่ำน 
สืบสำนภำษำไทย 

ระดับดีเด่น 

8 นำงสำวอินทิรำ  สิงโหพล วัดจอมทอง บันทึกกำรอำ่น 4
ขั้นตอน 

ระดับดีเด่น 

9 นำงสำวจุฑำรัตน์  ขนอม วัดเจดีย์หลวง 7จ MODEL ระดับดีมำก 
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 ๑๒๘ 

 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 

ผล/รางวัล 

   10 นำงสำวภคนันท์ ถำวระ วัดจอมทอง กำรใช้เทคนิคเรียนปน
เล่น(Learn. and play
พัฒนำทักษะศัพท์
ภำษำอังกฤษส ำหรับ
นักเรียนชั้นประถม 
ปีที่ 1-3 

เข้ำร่วม
กิจกรรม 

ประเภทครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ด้านบริหารจัดการ) 

1 นำงสำวศศิธร เกียรติรุ่งโรจน์ บ้ำนท่ำน้อย กำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ
โรงเรียนบ้ำนท่ำน้อย 

ชนะเลิศ 
ระดับดีเด่น 

2 นำวระรินทิพย ์กำญจนพงค์ รำชประชำ 
นุเครำะห์ ๘ 

กำรจัดกำรขยะระดบั
ห้องเรียนด้วย
กระบวนกำรโครงงำน 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

ระดับดีเด่น 
3 นำงสำวศิรินทร์ทิพย ์เชำวลิต บ้ำนวังลุง นักเรียนรุ่นใหม่ 

ใส่ใจกำรออม 
รอง

ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ระดับดีเด่น 
ประเภทครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี) 

1 นำยนรินทร์ ด ำฤทธิ ์ ท่ำศำลำ กำรใช้แอพพลิเคชั่น  
บนสมำร์ทโฟน ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน  
วิชำวิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นประถม 
ศึกษำปีที่ 6 

ชนะเลิศ 
ระดับยอด

เยี่ยม 

2 นำงสุภำพร  หลงกูนัน วัดเจดีย์หลวง สูตรส ำเร็จ 7 
ร.รักเด็กร ำ 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ระดับยอด
เยี่ยม 

3 นำงสำวพจนยี์ โต๊ะเด็น บ้ำนพังปริง มำสนกุกบั Coding offline รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 
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 ๑๒๙ 

 

ล า
ดับ
ที่ 

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 

ผล/รางวัล 

4 นำยกัญจน ์วรรณทอง วัดจันทำรำม กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใชเ้กม
เป็นฐำน เพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู ้
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที ่6 

ระดับเด่น 

5 นำงสำวนูรียำ  สันอีด วัดเขำ (วันครู 
2501) 

ครูดี สื่อโดน เด็กได้ ระดับดีเด่น 

6 นำงสำวดวงพร วุฒิมำนพ รำชประชำ 
นุเครำะห์ ๘ 

กิจกรรมชุมนุมน้ ำยำ
อเนกประสงค์บูรณำกำร
หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับดีเด่น 

7 นำงสำวเพยีงพลอย  สุทธธิรรม ชุมชนวัดสระแกว้ กำรสร้ำงเจตคติทีด่ีต่อกำร
เรียนวิชำคณิตศำสตร ์โดยใช้
โปรแกรม Plickers  
ของชัน้ประถมศึกษำปีที่ 4 
โรงเรียนชุมชนวัดสระแกว้ 

ระดับดีเด่น 

8 นำงสำวกมลชนก เนียรจิตต ์ บ้ำนท่ำน้อย Read aloud by using 
Phonic Book 

ระดับดีเด่น 

9 นำยภสสกร  เอียดเกิด รำชประชำ 
นุเครำะห์  ๘ 

เพลงมำร์ช สพป.นศ ๔ ระดับดีเด่น 

10 นำงสำวจนัทิมำ เจะแหละหมัน บ้ำนวังลุง สบู่แฟนซีคุณธรรม 
สร้ำงสรรค์สูอ่ำชีพ 

ระดับดีเด่น 

11 นำงสำวเขมจิรำ  สินตุ้น บ้ำนวังลุง ผ้ำมัดย้อม ระดับดีเด่น 
12 นำงสำวสุจำร ี ฤทธิภกัดี วัดจอมทอง กำรใช้เพลงประกอบกำร

สอนเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนวิชำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ของนักเรียน 
ชั้น ป.5 

ระดับดีมำก 
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 ๑๓๐ 

 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 

ผล/รางวัล 

ประเภทครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ด้านวิชาการ) 
1 นำงศิริรัตน์  หวันเหล็ม รำชประชำ 

นุเครำะห์ 
๘ 

กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิเศษ
เรียนร่วมด้วยกิจกรรม 
กำรจัด สวนถำด 

ชนะเลิศ 
ระดับยอด

เยี่ยม 
2 นำงจำรีพร  พรมชัยศรี รำชประชำ 

นุเครำะห์ 
๘ 

ต้นกล้ำศิลปะ รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ระดับยอด
เยี่ยม 

3 นำงสำวฟิรดำวส ์ 
นำมทอง 

วัดจันทำ
รำม 
 
 
 

Development of Listening 
and Speaking Skills by using 
Movie Trailers for the 6th 
Grade Students 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ระดับยอด
เยี่ยม 

4 นำงสำววรรณระพ ี  
ไทยเกื้อ 

วัดเจดีย์
หลวง 

กำรจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ภำษำอังกฤษโดยใช ้7P Model 

ระดับดีเด่น 

5 นำงสำวปณัฎดำ เช้ือจีน วัดสำก
เหล็ก 

กำรขับเคลื่อนปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 

ระดับดีเด่น 

6 นำงอรวรรณ บุญรอด วัดสำก
เหล็ก 

ยุทธศำสต์ 4 ส เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

ระดับดีเด่น 

7 นำงขนิษฐำ พุดทอง วัดจอมทอง KruAnn Model ระดับดีมำก 
8 นำงสำวอำรยิำ สุนทรำ บ้ำนสวุรรณ

เขต 
กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีของโรงเรยีนบำ้น 
สุวรรณเขต (โรงเรียนขนำดเล็ก) 

ระดับดีมำก 

9 นำงพิชิตำ พรหมคีรี วัดจอมทอง สูตรคูณพำเพลิน ระดับดีมำก 
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 ๑๓๑ 

 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 

ผล/รางวัล 

ประเภทครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ด้านวิชาการ) 
10 นำงกมลทิพย์ วัชรกำฬ วัดยำงงำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้

กระบวนกำร Hope เพื่อพัฒนำ
ทักษะกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
ด้ำนกำรพูดสื่อสำรของนักเรียน
โรงเรียนวัดยำงงำม 

ระดับดีมำก 

11 นำงชวัลลักษณ์ ชุมทอง บ้ำนวังลุง ค ำศัพท์จำ๋ ฉันชอบเธอจังเลย ระดับดีมำก 
12 นำงนำตยำ  สุทธิช่วย วัดเจดีย์

หลวง 
Five Activities on Five days 
for happiness and 
achievement 

เข้ำร่วม
กิจกรรม 

ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ด้านบริหารจัดการ) 
1 นำงสำวชนกนันท ์ ใจซ่ือ วัดยำงทอง โรงเรียนสีขำวปลอด 

ยำเสพติดและอบำยมขุ 
ชนะเลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

2 นำงกมลทิพย ์วัชรกำฬ 
และนำงกัญทิมำรัญจวน 

วัดยำงงำม กำรจัดกำรขยะสร้ำงสรรค์ 
ลดขยะพอเพยีงสร้ำงโรงเรียน
ด้วยภูมปิัญญำ 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ระดับดีเด่น 
3 นำยวันชยั  หนักเกิด วัดเจดีย์

หลวง 
9 MAN Model รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 
ระดับดีมำก 

4 นำยโสภณ  ศรศรี บ้ำนท่ำ
น้อย 

"Soccer Training" เข้ำร่วม
กิจกรรม 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 

ผล/
รางวัล 

ประเภทครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ( ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ) 
1 นำงสำวจุฑำรัตน์  หนูทอง รำชประชำ 

นุเครำะห์ ๘ 
สื่อสร้ำงสรรค์ด้วยหนังสั้น ชนะเลิศ

ระดับ
ดีเด่น 

2 นำงสรินญำ ทรงนำศึก รำชประชำ 
นุเครำะห์ ๘ 

กำรจัดกิจกรรมเทียนเจล 
วิทยำศำสตร ์ดว้ยกระบวนกำร 
Active Learning 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 
ระดับดี
มำก 

3 นำยสมชำย  ทิพย์มนตร ี บ้ำนชอ่งเขำหมำก ชุดกิจกรรมพัฒนำทักษะกำร
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรม Sketch up 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 
ระดับดี
มำก 

4 นำงเกษรินทร์  กำญจณะด ี วัดเขำขุนพนม กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วย
บทเรียนส ำเร็จรูป 

ระดับดี
มำก 

5 นำงสำวทิพยวรรณ ยำนแกว้ รำชประชำ 
นุเครำะห์  ๘ 

กำรกัดกระจกเพือ่งำนอำชีพ ระดับดี 

6 นำยนำวี บุญเทยีม รำชประชำ 
นุเครำะห์  ๘ 

วิถีไทยใส่ใจภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นท ำกรงนก 

ระดับดี 

7 นำงสำวอภัสนันท์ รอดแสง บ้ำนพังปริง เรียนปนเล่น กับบอร์ดเกม 
"ใครกินใคร" 

เข้ำร่วม
กิจกรรม 

8 นำงฐิตินันท์ กลิ่นทิพย์ขจร บ้ำนวังลุง  แมนดำลำ  ระบำยสีภำพ
สร้ำงสมำธิ 

เข้ำร่วม
กิจกรรม 

9 นำยหรรษพร ศรีสระ บ้ำนวังลุง แปลงผักกำงมุ้ง เข้ำร่วม
กิจกรรม 

10 นำงซัลมำ ปริงทอง บ้ำนพังปริง English Spinning Wheel เข้ำร่วม
กิจกรรม 

 
 
 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 

  
 ๑๓๓ 

 

ล า
ดับ
ที่ 

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 

ผล/
รางวัล 

ประเภทครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ( ด้านวิชาการ ) 
1 นำงสำวอภัชญำ ชอบท ำกิจ วัดชนสังขรณพิจิตร กำรยกระดับผลสมัฤทธิ์ในกำร

ทดสอบกำรศกึษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) วิชำภำษำไทย 
ของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษำ 
ปีที่ 3 

ชนะเลิศ 
ระดับดี
มำก 

2 นำงสำวจันจิรำ บุญชูศร ี รำชประชำ 
นุเครำะห์ ๘ 

กระบวนกำรเล่ำนิทำน
พื้นบ้ำนอย่ำงไรให้สนุก 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1
ระดับด ี

3 นำงสุปรำงค์ทิพย์  หล้ำหลั่น รำชประชำ 
นุเครำะห์ ๘ 

ชุมนุมกำรปลูกถัว่งอก
คอนโด 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2
ระดับด ี

4 นำงสำวธันย์ชนก ด ำสมุทร์ บ้ำนพังปริง คณิตไม่ยำกอย่ำงมำก 
แค่สรุป 

เข้ำร่วม
กิจกรรม 

ประเภทรองผู้อ านวยการสถานศึกษา (ด้านบริหารจัดการ) 

 ๑ นำงฐนิตนันท์ บุญขวัญ 
รำชประชำ 
นุเครำะห์ ๘ 

กำรบริหำรสถำนศึกษำดว้ย          
H MEAW Modal 

ชนะเลิศ
ระดับดี
มำก 

2 นำงกมลทิพย ์ ยุเหล็ก วัดเขำขุนพนม รูปแบบกำรบรหิำรโรงเรียน 
สู่องค์กรคุณภำพกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดเขำขุนพนม 
โดยใช้รูปแบบ KKN’S 
HOME Model 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ระดับดีมำก 
 

3 นำงสำวอัญชิษฐำ  เกิดเรือง ชุมชนบ้ำนบำงโหนด HOT spot  Model 
 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ระดับดีมำก 
4 นำงสำวชนิกำนต์  แก้วคง บ้ำนโรงเหล็ก กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียน

กำรสอนผ่ำนโครงกำรบำ้น
นักวทิยำศำสตร์น้อยและ
โครงงำนฐำนวิจัย 

ระดับดี 
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 ๑๓๔ 

 

ล า
ดับ
ที่ 

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 

ผล/รางวัล 

ประเภทผู้อ านวยการสถานศึกษา ( ด้านบริหารจัดการ ) 
1 นำยรังสรรค์  โพธจิิญญำโน ชุมชนบำ้นบำงโหนด UP TO YOU Model ชนะเลิศ 

ระดับดี 
2 นำงสำวสุรัสวดี บุญติด บ้ำนส ำนักมว่ง กำรบริหำรจัดกำรด้วย 

ARSA Model เพื่อ
พัฒนำจิตสำธำรณะของ
นักเรียนโรงเรียนบ้ำน 
ส ำนักม่วง 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1  
ระดับดี 

3 นำยจกัรี  ถนิมกำญจน ์ ชุมชนวดัปัณณำรำม PAN 2 วิ MODEL  รองชนะเลิศ
อันดับ 2 
ระดับดี 

4 นำยสิทธิรัก  ศิขิวัฒน ์ วัดสโมสร กำรบริหำรจดักำรเรยีน 
กำรสอนด้วยกิจกรรม 
"อ่ำน เขยีน  
เรียนค ำนวณ" 

เข้ำร่วม
กิจกรรม 

 

5 นำยสัญยิด ยีส้ำ บ้ำนพังปริง BPP Model รูปแบบ
กำรบริหำรเพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำโรงเรยีน 
บ้ำนพังปริง อยำ่งยั่งยืน 

เข้ำร่วม
กิจกรรม 

6 นำยทศพล ใบเต้ บ้ำนสะพำนหัน กำรเสริมสร้ำง
นักเรียนบ้ำนสะพำน
หันมีระเบียบวินยัเป็น
รำกฐำนของชีวิต 

เข้ำร่วม
กิจกรรม 

7 นำงจุรำภรณ์  คงเจริญ วัดเจดีย์หลวง สูตรส ำเร็จควำมรัก 5 
ประกำร ของกำร
บริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ 

เข้ำร่วม
กิจกรรม 

  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dnJL3tmRL0s
https://www.youtube.com/watch?v=dnJL3tmRL0s
https://www.youtube.com/watch?v=dnJL3tmRL0s
https://www.youtube.com/watch?v=dnJL3tmRL0s
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 ๑๓๕ 

 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 

ผล/รางวัล 

ประเภทผู้อ านวยการสถานศึกษา (ด้านวิชาการ) 
1 นำยตะวัน พันธุ์ชูศรี วัดสำกเหล็ก กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษำ

สืบสำนศำสตร์พระรำชำ 
สู่กำรพัฒนำอยำ่งยั่งยืน  
ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
ที่ยั่งยืน ((Sustainable 
Development Goals : 
SDGs)) 

เข้ำร่วม
กิจกรรม 

ประเภทศึกษานเิทศก์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี) 
1 นำยธวัชชัย  ใจห้ำว สพป.นศ.4 ปั้นครูเป็นยูทูเบอร์ ชนะเลิศ            

ระดับยอด
เยี่ยม 

ประเภทศึกษำนิเทศก์ (ด้ำนวิชำกำร) 

1 นำงวิยะดำ  ไกรสร สพป.นศ.4 รูปแบบกำรพัฒนำ
สมรรถนะด้ำนกำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ 
โดยใช ้apdas model ของ
ครูผู้สอน สังกัด สพป.นศ.4 

ชนะเลิศ 
ระดับดีเด่น 

ประเภทศึกษานิเทศก์ (ด้านบริหารจัดการ) 
1 นำงสุพิชำ  เนตรวรนันท ์ สพป.นศ.4 กำรพัฒนำและส่งเสริม

ทักษะภำษำอังกฤษ
ส ำหรับโรงเรียน  
ใน สพป.นศ.4 

ชนะเลิศ 
ระดับยอด
เยี่ยม 

2 นำงสำวฐำนิศ หริกจันทร ์ สพป.นศ.4 กำรบรหิำรจัดกำรพัฒนำ 
กำรจัดประสบกำรณ์ 
กำรเรียนรู้ ด้วยโครงงำน
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ประเทศไทย สพป.นศ.4  
โดยใช้ CQCD MODEL 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1  
ระดับ
ดีเด่น 

 
 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
  
 ๑๓๖ 

 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 

ผล/
รางวัล 

ประเภทบุคลากรอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) พนักงานราชการ ลูกจ้าง (ด้านวิชาการ) 

1 นำยมำนหุ์ ผันแปร บ้ำนพังปริง ปฏิบัติศำสนกิจมิให้ขำด ดว้ยกำร
ละหมำดวนัศุกร ์

ชนะเลิศ
ระดับดี 

ประเภทบุคลากรอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) พนักงานราชการ ลูกจ้าง (ด้านบริหารจัดการ) 

 
1 นำงสำวดนิตำ  พิษบุญ บ้ำนวังลุง ปลำดุกแดดเดียวบ้ำนวังลุง ชนะเลิศ 

ระดับดีเด่น 
 
ตารางที่ ๒๔  แสดงวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทโรงเรียน 
ล าดั
บที่ 

โรงเรียน 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 

ผล/รางวัล 

ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ (ด้านบริหารจัดการ) 
1 ชุมชนบ้ำนบำงโหนด 5 s สืบสำนพัฒนำผู้เรียน

ด้วยดนตรีไทย 
ก้ำวไปสู่ฝัน 

ชนะเลิศระดับดีเด่น 

ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี) 
1 วัดเจดีย์หลวง 9 รอ กอ่รัก ชนะเลิศระดับดีเด่น 
2 วัดสโมสร กล่องเศษส่วน 3 มิต ิ รองชนะเลิศ อันดับ 1 

ระดับดีมำก 
ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง (ด้านวิชาการ) 

1 วัดเจดีย์หลวง กำรจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ภำษำอังกฤษ 
โดยใช ้ 7P MODEL 

ชนะเลิศระดับดีเด่น 

2 บ้ำนไสพลู กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 
ระดับดีเด่น 

3 วัดจอมทอง เอ๊ะ! อะไรกันนะ รองชนะเลิศ อันดับ 2
ระดับดีมำก 

 
 
 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 

  
 ๑๓๗ 

 

ล าดั
บที่ 

โรงเรียน 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 

ผล/รางวัล 

ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง (ด้านบริหารจัดการ)    
1 วัดยำงทอง  สุขภำพด ีชีวีมีสุข ชนะเลิศ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

2 บ้ำนท่ำน้อย หลักพอเพยีงบริหำรสถำนศึกษำ รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1  
ระดับดีเด่น 

3 วัดเจดีย์หลวง 9 Man Model รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 
ระดับดีมำก 

ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี) 
1 วัดยำงงำม จุลินทรีย์สังเครำะห์แสง ชนะเลิศ

ระดับดีมำก 
2 วัดโรงเหล็ก กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในรำยวิชำวิทยำศำสตร์  

โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Constructionism โดยใช้
โครงงำนเป็นฐำน (Project - based Learning : PBL)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำตอนปลำย 

เข้ำร่วม
กิจกรรม 

3 บ้ำนส ำนักมว่ง สเปรย์สมุนไพรไล่ยุงโรงเรียนบ้ำนส ำนักม่วง เข้ำร่วม
กิจกรรม 

ประเภทโรงเรียนขนำดเล็ก (ด้ำนบรหิำรจัดกำร)  
1 วัดยำงงำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กระบวนกำร Hope 

เพื่อพัฒนำทักษะกำรเรียนรูภ้ำษำอังกฤษด้ำนกำรพูด
สื่อสำรของนักเรียนโรงเรียนวัดยำงงำม 

ชนะเลิศ
ระดับดีเด่น 

2 บ้ำนสุวรรณเขต กำรเพำะเลี้ยงปลำกัดเพื่อประกอบอำชพี เข้ำร่วม
กิจกรรม 

 
  
 
 
 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
  
 ๑๓๘ 

 

ล าดับ
ที่ 

โรงเรียน 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 

ผล/รางวัล 

ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก (ด้านบริหารจัดการ) 
1 วัดยำงงำม กำรจัดกำรขยะสร้ำงสรรค์ลดขยะพอเพยีงสร้ำง

โรงเรียนด้วยภูมิปัญญำ 
ชนะเลิศ
ระดับดีเด่น 

2 บ้ำนสุวรรณเขต โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 
ระดับดีมำก 

    
ประเภทโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี) 

1 บ้ำนไสเหรียง กำรใช้ google sheet เพื่อกำรวัดและประเมินผล
ของผู้เรียน 

ชนะเลิศ
ระดับดี 

ประเภทโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ (ด้านบริหารจัดการ) 
1 วัดสำกเหล็ก กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม ตำมแนวคิด “โรงเรียน

ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อนักเรียนของชุมชน” 
เข้ำร่วม
กิจกรรม 

ประเภทโรงเรียนขยายโอกาส (ด้านวิชาการ) 

1 รำชประชำนุเครำะห์ 
๘ 

กำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ ชนะเลิศ
ระดับดีเด่น 

2 บ้ำนพังปริง คณิตศำสตร์ไม่ยำกอย่ำงมำกแค่สรุป เข้ำร่วม
กิจกรรม 

ประเภทโรงเรียนขยายโอกาส (ด้านบริหารจัดการ) 

1 ชุมชนใหม่ กำรพัฒนำศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
ตำมศำสตร์พระรำชำโรงเรียนชุมชนใหม่ 

ชนะเลิศ 
ระดับยอด
เยี่ยม 

2 วัดเขำขุนพนม กำรเสริมสร้ำง และพัฒนำกจิกรรมวำ่ยน้ ำเพื่อชีวิต 
(LIFE SAVING) โดยใช้รูปแบบ  KKN’S HOME 
Model 

เข้ำร่วม
กิจกรรม 

 

 
 
 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 

  
 ๑๓๙ 

 

ตารางท่ี 2๕ แสดงผลงำนท่ีมีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผลงำน/รำงวัล    
                ชนะเลิศ ประเภทสถำนศึกษำ 

โรงเรียน 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 

ลิงค์ผลงาน 

ชุมชนบ้ำนบำงโหนด 5 s สืบสำนพัฒนำผู้เรียนด้วยดนตรีไทย 
ก้ำวไปสู่ฝัน 

 
วัดเจดีย์หลวง 9 รอ กอ่รัก 

 
วัดเจดีย์หลวง กำรจัดกิจกรรมเสริมทักษะภำษำอังกฤษโดยใช ้

7P MODEL 

 
วัดยำงทอง  สุขภำพด ีชีวีมีสุข 

 
วัดยำงงำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กระบวนกำร

Hopeเพื่อพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
ด้ำนกำรพูดสื่อสำรของนักเรียนโรงเรียนวัดยำง
งำม 
 
 
 

 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
  
 ๑๔๐ 

 

โรงเรียน 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 

ลิงค์ผลงาน 

วัดยำงงำม จุลินทรีย์สังเครำะห์แสง 

 
วัดยำงงำม กำรจัดกำรขยะสร้ำงสรรค์ลดขยะพอเพยีงสร้ำง

โรงเรียนด้วยภูมิปัญญำ 

 
บ้ำนไสเหรียง กำรใช้ google sheet เพื่อกำรวัดและ

ประเมินผลของผู้เรียน 

 
รำชประชำนุเครำะห ์๘ กำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ 

 
ชุมชนใหม่ กำรพัฒนำศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ตำมศำสตร์พระรำชำโรงเรียนชุมชนใหม ่
 

 
 
 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 

  
 ๑๔๑ 

 

ตารางท่ี 2๖  แสดงผลงำนท่ีมีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผลงำน/    
                 รำงวัลชนะเลิศ ประเภทสถำนศึกษำ 

ชื่อ-สกุล โรงเรียน 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 

ลิงค์ผลงาน 

นำงสำวศศิธร  
เกียรติรุ่งโรจน ์

บ้ำนท่ำน้อย กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภำพโรงเรียน 
บ้ำนท่ำน้อย 

 
นำยนรินทร์ ด ำฤทธิ ์ ท่ำศำลำ กำรใช้แอพพลิเคชั่น  

บนสมำร์ทโฟน ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน  
วิชำวิทยำศำสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที ่6 

 
นำงศิริรัตน์ หวันเหล็ม รำชประชำ 

นุเครำะห์ ๘ 
กำรพัฒนำศักยภำพ 
เด็กพิเศษเรียนร่วมด้วย
กิจกรรมกำรจัด สวนถำด 

 
นำงสำวชนกนันท ์ใจซ่ือ วัดยำงทอง โรงเรียนสีขำวปลอดยำ

เสพติดและอบำยมุข 

 
นำงสำวจุฑำรัตน์  
หนูทอง 

รำชประชำ 
นุเครำะห์ ๘ 

สื่อสร้ำงสรรค์ด้วยหนังสั้น 
 
 
 
 
 
 
 

 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
  
 ๑๔๒ 

 

ชื่อ-สกุล โรงเรียน 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 

ลิงค์ผลงาน 

นำงสำวอภัชญำ   
ชอบท ำกจิ 

วัดชนสังขรณ
พิจิตร 

กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ใน
กำรทดสอบกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน  
(O-NET) วิชำภำษำไทย 
ของนักเรยีนชั้นมธัยม 
ศึกษำปีที่ 3 

 

  
นำงฐนิตนันท์ บุญขวัญ รำชประชำ 

นุเครำะห์ ๘ 
กำรบริหำรสถำนศึกษำ
ด้วย H MEAW Modal 

 
นำยรังสรรค์  
โพธิจิญญำโน 

ชุมชนบ้ำน
บำงโหนด 

UP TO YOU Model 

 
นำยมำนหุ์ ผันแปร บ้ำนพังปริง ปฏิบัติศำสนกิจมิให้ขำด 

ด้วยกำรละหมำดวันศุกร ์

 
 

นำงสำวดนิตำ  พิษบุญ บ้ำนวังลุง ปลำดุกแดดเดียวบ้ำนวังลุง 
 
 
 
 
 
 
 

 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 

  
 ๑๔๓ 

 

ชื่อ-สกุล โรงเรียน 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 

ลิงค์ผลงาน 

นำยธวัชชัย  ใจห้ำว สพป.นศ.4 ปั้นครูเป็นยูทูเบอร์ 

 
นำงวิยะดำ  ไกรสร สพป.นศ.4 รูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะ

ด้ำนกำรวัดและประเมินผล
กำรเรียนรู้โดยใช ้
apdas model  
ของครูผู้สอน สังกัด  
สพป.นศ.4  

นำงสุพิชำ  เนตรวรนันท์ สพป.นศ.4 กำรพัฒนำและส่งเสริม
ทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับ
โรงเรียนใน  
สพป.นศ.4 

 
 

 
 

  
 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ “เขต ๔ วิถีใหม่ งานไดผ้ล : คนเป็นสุข” 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๔ 

มีกระบวนกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำงำนที่สะท้อนถึงสภำพปัญหำ ครอบคลุมทุก
ก ลุ่ ม ง ำ น  มี ขั้ น ต อ น ชั ด เ จ น ด ำ เ นิ น ก ำ ร ไ ด้ บ ร ร ลุ ต ำ ม เป้ ำ ห ม ำ ย  
มีกำรพัฒนำต่อยอดผลงำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำ และสำมำรถเป็น
แนวทำงหรือแบบอย่ำงให้กับองค์กรหรือหน่วยงำนอื่นที่สนใจ และจะพัฒนำต่อยอดที่
เพิ่มประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น มีกำรส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับติดตำมได้ครอบคลุม
สถำนศึกษำทุกขนำด และสะท้อนสภำพปัญหำพร้อมทั้ งมี โครงกำรกิจกรรม 
กระบวนกำรด ำเนินงำนที่พัฒนำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด 
มีกำรสร้ำงควำมตระหนักให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
จะบริหำรจัดกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
มำกยิ่งขึ้นส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำระดับปฐมวัยและ
ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร มีกระบวนกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร
พัฒนำผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ ชัดเจน ครอบคลุมทุกช่วงวัย สอดคล้องกับสภำพปัญหำ 
โดยจัดให้มีโครงกำร กิจกรรม กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนครอบคลุมทุกด้ำน เพื่อให้
ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียนและคิดวิเครำะห์ได้ตำมเป้ำหมำย ส่งเสริม 
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยรูปแบบวิธีที่หลำกหลำยสอดคล้องกับกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนจนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์มีกำรพัฒนำที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่จะส่งเสริม สนับสนุน กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มำช่วยในกำร
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พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรให้ครอบคลุมในทุกมิติ ในด้ำนของกำรสนับสนุนประชำกรวัย
เรียนได้รับสิทธิ์และโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกัน ศึกษำต่อในระดับที่
สูงขึ้นหรือมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพนั้นส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัยได้ทั่วถึง 
ชัดเจน และต่อเนื่องสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี ทั้งกลุ่มผู้เรียนปกติและกลุ่มผู้เรียนที่
มีควำมต้องกำรพิเศษ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับสิทธิ์และโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม  
มีกำรศึกษำต่อที่สูงขึ้น และมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำรน ำไปใช้ประกอบอำชีพ ใน
ขณะเดียวกัน ในส่วนของกำรจัดท ำข้อมูล สำรสนเทศต้องท ำให้เป็นระบบ เที่ยงตรง 
ตรวจสอบง่ำย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนกำรรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง น ำเสนอผลงำนที่เป็นประโยชน์ต่อ
กำรศึกษำ โดยมีขั้นตอนกระบวนกำรที่ชัดเจนและต่อเนื่องครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย 
ตลอดจนมีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับรำงวัลมีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์
ได้ รับ ก ำรยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ  ผู้ รั บ กำรบ ริ ก ำรมี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย  มี ค วำม 
พึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมีควำมตระหนักและเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำงำน โดยประชำสัมพันธ์ให้
ผู้ที่มำรับบริกำรได้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำร
จัดกำรทั้ง 4 ด้ำน เพื่อน ำข้อเสนอแนะ และควำมคิดเห็นไปใช้ในกำรปรับปรุง พัฒนำ
งำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นได้ด ำเนินงำนตำมตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2564 
จ ำนวน 14  โครงกำร สำมำรถด ำเนินงำนได้บรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด
ไว้ครบถ้วนทุกโครงกำร โดยยึดวิธีกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ เขต 4 วิถีใหม่ : NEW PNST4 Model ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี  2564 ในครั้ งนี้  ส ำนักงำนเขตพื้ นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 4 ได้รับควำมร่วมจำกทุกภำคส่วนไม่ว่ำจะเป็นเครือข่ำยพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน และเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก ท ำให้กำร
ขับเคลื่อนโครงกำรในแต่ละโครงกำรกำรมีประสทิธิภำพ และประสิทธิผล ส่งผลกำรกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงแท้จริง 
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ปัญหำอุปสรรค/กำรแกไ้ข 
๑. เนื่องจำกประสบปัญหำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนำ 2019 (Covid – 19) ท ำให้กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2564  
ไม่เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนดไว้ในโครงกำร  

๒. ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนแผนในกำรด ำเนินตำมโครงกำร เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ ในปัจจุบัน เช่น กำรแพร่ระบำดของโรงติดเช่ือไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID – 19)  

3. เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรงติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID – 19) ท าให้ต้องปรับรูปแบบการด าเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ เป็นรูปแบบ
ออนไลน์  เช่น กำรออกนิ เทศสถำนศึกษำ กำรประชุม กำรอบรม กำรติดต่อ
ประสำนงำน ต้องผ่ำนระบบออนไลน์  ซึ่งมีข้อจ ำกัดหลำยอย่ำง ทั้งในด้ำนวัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริม หูฟัง กล้อง ด้ำนเทคโนโลยี ระบบอินเตอร์เน็ต  ชนิดของสื่อ 
ตัวผู้ใช้งำนใหม่ ไม่เคยใช้งำนระบบออนไลน์มำก่อน  แพลตฟอร์มกำรประชุมออนไลน์ 
(Video Conference Platform) เช่น ระบบ Google Meet ระบบ Zoom Meeting 
Microsoft Teams ที่ค่อนข้ำงมีข้อจ ำกัดในกำรใช้สูง ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรเป็นด้วย
ควำมยำกล ำบำก  

กำรแก้ไข  
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีกำรด ำเนินงำนโดยใช้ระบบออนไลน์ 

เพื่อให้โครงกำรต่ำงๆ สำมำรถขับเคลื่อนไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ แต่ก็ยังมีข้อก ำจัด
หลำยด้ำน เช่น ด้ำนกำรสื่อสำร ด้ำนเทคโนโลยี อุปกรณ์เสริม ทำงส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 4 ได้เพิ่มช่องทำงที่เหมำะส ำหรับกำรเผยแพร่สื่อ  
เช่น  ช่องทำง ยูทูป (Youtube)  Application line, StreamYard on Facebook  
เพื่อให้ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรต่ำงๆ สำมำรถเข้ำถึงได้ ง่ำย อีกทั้ งได้มีกำรจัดอบรม 
เชิงปฏิบัติกำรกำรใช้สื่อทำงเทคโนโลยีให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรและผู้ที่มีควำมสนใจได้ฝึกอบรมและเรียนรู้เพื่อน ำมำปรับใช้ในช่วง
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID–2019) อย่ำง
เหมำะสม ทันต่อสถำนกำรณ์ 
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ข้อเสนอแนะ  
1. เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

(COVID – 19) ที่ยำวนำน และต่อเนื่อง ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำควรเตรียมควำม
พร้อมในด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบ อินเทอร์เน็ต ให้เหมำะสมมำกยิ่งขึ้น 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำควรมีกำรจัดฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบงำน ICT 
ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระบบออนไลน์ เพื่อสร้ำงทีมงำนให้เข้มแข็งมำกยิ่งข้ึน 

  
 
 



 

๑๔๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๔๙ 
 

 
คณะจดัท ำเอกสำร 

ทีป่รกึษำ 
ว่ำที่ร้อยโท ดร. สุเวศ กลับศร ี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
                       นครศรีธรรมรำช เขต ๔ 
นำยอ ำนำจ สุทิน  รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
                       นครศรีธรรมรำช เขต ๔ 
ดร. เสำวพจน์ รัตนบรุ ี รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
                       นครศรีธรรมรำช เขต ๔ 
ดร. ศริำณี ศักรินพำนิชกุล  รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  
                       นครศรีธรรมรำช เขต ๔ 
คณะผูจ้ดัท ำ 
ดร. ศริำณี ศักรินพำนิชกุล  รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  
                       นครศรีธรรมรำช เขต ๔ 
นำยส ำรำญ คงเพ็ชร ์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล 
                      กำรจัดกำรศึกษำ 
นำงวันวิภำ ชะอุ่มด ี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
นำงนันทนำ เสนลิ้น  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
นำงอรศรี มำกเกตุ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
นำงล ำไย หนูน้อย  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
นำงสำวพิมพ์ใจ เชำว์นุกูล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรพัย์ 
นำงขวัญใจ สุทธิกำญจน ์ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
นำงภัทรพร ผอ่นผัน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
นำงนพคุณ ลำยพรหม  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
นำงธชมล หมื่นอักษร  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
สนบัสนนุขอ้มลู 
บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๔ ทุกท่ำน 
รวบรวม/เรยีบเรยีง/ปก/รปูเลม่ 
นำงธชมล หมื่นอักษร  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
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