






 
        

 
 
 
 
 
 

ค ำส่ังส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑  
ท่ี    ๙๘ /๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจเย่ียม และนิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ   
        ภำคเรียนท่ี ๑   ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

              
   

 

  ด้วย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑  มีนโยบำยและมอบหมำ ยให้
แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมและนิเทศ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ซ่ึงประกอบด้วย  
ผู้บริหำรกำรศึกษำ  ผู้บริหำรโรงเรียน  ครูวิชำกำรโรงเรียน  และศึกษำนิเทศก์  เพ่ือนิเทศ  ตรวจเยี่ยม  ก ำกับ  และ
สังเกตกำรสอนโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้
โรงเรียนให้ได้รับกำรดูแล แนะน ำ ช่วยเหลือได้ตรงตำมควำมต้องกำรและสภำพปัญหำของแต่ละโรงเรียน เป้ำหมำย
เพ่ือส่งผลให้สำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้นต่อไป 
 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำ งไว้           
จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรชุดนี้ขึ้นโดยมีหน้ำที่ตรวจเยี่ยม และนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน 
ในสังกัด ดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก้ปัญหำ อ ำนวยควำมสะดวก  
และก ำกับ ติดตำมผล รวมทั้งประสำนงำนกำรด ำเนินงำนให้ส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้  ประกอบด้วย 
 

๑.๑  นำยณัฎฐ์พัชร์  ศรีสังข์ ผอ.สพป.นธ.๑  ประธำนกรรมกำร  
๑.๒  นำงสำวฆอนิมะฮ์  พูลสุข รอง ผอ.สพป.นธ.๑ รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓  คณะ ก.ต.ป.น.  กรรมกำร 
๑.๔  คณะผู้บริหำรโรงเรียนทุกโรง  กรรมกำร 
๑.๕  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มใน สพป.นธ.๑ ทุกกลุ่ม  กรรมกำร  
๑.๖  นำงสำวอำมีเนำะ  มำมุ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  กรรมกำร 
๑.๗  นำงสำวสมฤดี  อยู่ดี ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  ๒. คณะกรรมกำรตรวจเย่ียมและนิเทศกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียนใหม่  มีหน้ำที่ 
ในกำรลงพ้ืนที่โรงเรียนในสังกัดทุกโรง เพ่ือนิเทศ ก ำกับ  ติดตำม  และตรวจเยี่ยมในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อน 
เปิดภำคเรียนใหม่ รวมถึงกำรสร้ำงขวัญ และก ำลังใจ  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ  ประสำนงำนกำรด ำเนินงำนให้ส ำเร็จ
ลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้  ประกอบด้วย 

ชุดท่ี ๑  มีหน้ำที่ตรวจเยี่ยมควำมพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภำคเรียนและนิเทศ รวมถึงดูแล ก ำกับ  
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนบ้ำนดำฮง  ประกอบด้วย 

๑. ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๑     ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยมะนำเซร์  แมแล  ก.ต.ป.น.  กรรมกำร 
๓. นำงพรพิมล  คงสวัสด์ิ ก.ต.ป.น.  กรรมกำร 
๔. นำยพัศดี  พงศำรุจิรัตน์ ผอ.โรงเรียนรำชฯ๙ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 
 



๒ 
 

ชุดท่ี ๒  มีหน้ำที่ตรวจเยี่ยมควำมพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภำคเรียนและนิเทศ รวมถึงดูแล ก ำกับ  
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนบ้ำนยะบะฯ  ประกอบด้วย 

๑. นำงสำวฆอนิมะฮ์  พูลสุข รอง ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๑ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงนิพพำ  ประทุมวัลย์ ก.ต.ป.น.  กรรมกำร 
๓. นำงวรรณี  หะยีแวอูมำ ก.ต.ป.น.   กรรมกำร 
๔. นำยสมัย  เลำะยำ  ผอ.โรงเรียนบ้ำนบำตูฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ชุดท่ี ๓  มีหน้ำที่ตรวจเยี่ยมควำมพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภำคเรียนและนิเทศ รวมถึงดูแล ก ำกับ  

ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนบ้ำนดือแย  ประกอบด้วย 
๑. นำยต่วนสตอพำ  ซือนิ ผอ.โรงเรียนบ้ำนแป๊ะบุญ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยอำรีผีน  เทพลักษณ์ ก.ต.ป.น.   กรรมกำร 
๓. นำยนูรเด็น  แวกือจิ  ก.ต.ป.น.  กรรมกำร 
๔. นำงสำวอำมีเนำะ  มำมุ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ชุดท่ี ๔  มีหน้ำที่ตรวจเยี่ยมควำมพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภำคเรียนและนิเทศ รวมถึงดูแล ก ำกับ  

ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดทุกโรง โดยแยกตำมกลุ่มโรงเรียน  ดังนี้ 
๑. นำงสำวอำมีเนำะ  มำมุ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนในสังกัดทุกโรง 
๒. นำงศิรประภำ  เซ้งเถียร   ศึกษำนิเทศก์ กลุ่มอ ำเภอเมือง ๑ (ล ำภู-บำงนำค-โคกเคียน)   
๓. นำงสำวอรสุธี  คงมำ  ศึกษำนิเทศก์ กลุ่มอ ำเภอเมือง ๒ (กะลุวอ-กะลุวอเหนือ) 
๔. นำงสำวดรุณี  จันทร์แก้ว ศึกษำนิเทศก์ กลุ่มอ ำเภอเมือง ๓ (มะนังตำยอ-บำงปอ) 
๕. นำงสำวพรรณพิทชญำภรย์ ขุนจันทร์ ศึกษำนิเทศก์  กลุ่มอ ำเภอยี่งอ ๑ (ลุโบะบือซำ-ยี่งอ-ละหำร)  
๖. นำงสำวสมฤดี  อยู่ดี  ศึกษำนิเทศก์ กลุ่มอ ำเภอยี่งอ ๒ (จอเบำะ-ลุโบะบำยะ-ตะปอเยำะ) 
๗. นำงสำวนะดำ  ศศิรพำ ศึกษำนิเทศก์  กลุ่มอ ำเภอบำเจำะ ๑ (บำเจำะ-ลุโบะสำวอ-กำเยำะมำตี) 
๘. นำงสำวนิฤมลมำตย์ คงคำกุล ศึกษำนิเทศก์  กลุ่มอ ำเภอบำเจำะ ๒ (บำเระใต้-บำเระเหนือ-ปะลุกำสำเมำะ) 
๙. นำงสำวปรำณีต  ทองหนัก ศึกษำนิเทศก์  กลุ่มอ ำเภอรือเสำะ ๑ (รือเสำะ-ลำโละ-รือเสำะออก) 
๑๐. นำยนิอับดุลรอมัน  มุหะ ศึกษำนิเทศก์  กลุ่มอ ำเภอรือเสำะ ๒ (บำตง-เรียง-โคกสะตอ) 
๑๑. นำงสำวรอซีด๊ะ  เฮ็ง  ศึกษำนิเทศก์  กลุ่มอ ำเภอรือเสำะ ๓ (สุวำรี-สำมัคคี-รือเสำะออก) 
๑๒. นำยประกิจ  ช่วยเรือง ศึกษำนิเทศก์  กลุ่มอ ำเภอศรีสำคร (ตะมะยูง-สำกอ-ศรีสำคร-กำหลง-เชิงคีรี)  
๑๓. นำงรอกีเยำะ  เลิศบุรุษ ศึกษำนิเทศก์  กลุ่มอ ำเภอศรีสำคร (ตะมะยูง-สำกอ-ศรีสำคร-กำหลง-เชิงคีรี)  

 

  ๓. คณะกรรมกำรนิเทศชั้นเรียน  มีหน้ำที่  ในกำรลงพ้ืนที่โรงเรียนในสังกัดทุกโรง เพ่ือนิเทศ ก ำกับ  
ติดตำม  และสังเกตกำรสอนของครูโรงเรียน รวมถึงกำรสร้ำงขวัญ และก ำลังใจ  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ  ประสำนงำน
กำรด ำเนินงำนให้ส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้  ประกอบด้วย 

ชุดท่ี ๑  มีหน้ำที่นิเทศชั้นเรียน  สังเกตกำรสอนของครูในโรงเรียนที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งดูแล ก ำกับ  
ติดตำมและช่วยเหลือ  รวมถึงประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดทุกโรงทั้ง  ๕  อ ำเภอ 
     ๑. ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๑   ประธำนกรรมกำร  
     ๒. รอง ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๑  กรรมกำร 
                          ๓.  นำงสำวอำมีเนำะ  มำมุ      ผอ.กลุ่มนิเทศฯ        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ชุดท่ี ๒  มีหน้ำที่นิเทศชั้นเรียน  สังเกตกำรสอนของครูในโรงเรียนที่รับผิดชอบ พร้อมทั้ง 
ดูแล ก ำกับ ติดตำมและช่วยเหลือ  รวมถึงประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดทุกโรง กลุ่มอ ำเภอเมือง ๑  
(ล ำภู-บำงนำค-โคกเคียน)   
 
 



๓ 
 

๑. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเป้ำหมำย    ประธำนกรรมกำร 
๒. ครูวิชำกำรโรงเรียนเป้ำหมำย     กรรมกำร 
๓. นำงศิรประภำ  เซ้งเถียร   ศึกษำนิเทศก์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ชุดท่ี ๓  มีหน้ำที่นิเทศชั้นเรียน  สังเกตกำรสอนของครูในโรงเรียนที่รับผิดชอบ พร้อมทั้ง 

ดูแล ก ำกับ ติดตำมและช่วยเหลือ  รวมถึงประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดทุกโรง กลุ่มอ ำเภอเมือง ๒  
(กะลุวอ-กะลุวอเหนือ) 

๑. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเป้ำหมำย    ประธำนกรรมกำร 
๒. ครูวิชำกำรโรงเรียนเป้ำหมำย     กรรมกำร 
๓. นำงสำวอรสุธี  คงมำ  ศึกษำนิเทศก์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ชุดท่ี ๔  มีหน้ำที่นิเทศชั้นเรียน  สังเกตกำรสอนของครูในโรงเรียนที่รับผิดชอบ พร้อมทั้ง 

ดูแล ก ำกับ ติดตำมและช่วยเหลือ  รวมถึงประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดทุกโรง กลุ่มอ ำเภอเมือง ๓ 
(มะนังตำยอ-บำงปอ) 

๑. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเป้ำหมำย    ประธำนกรรมกำร 
๒. ครูวิชำกำรโรงเรียนเป้ำหมำย     กรรมกำร 
๓. นำงสำวดรุณี  จันทร์แก้ว ศึกษำนิเทศก์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ชุดท่ี ๕  มีหน้ำที่นิเทศชั้นเรียน  สังเกตกำรสอนของครูในโรงเรียนที่รับผิดชอบ พร้อมทั้ง 

ดูแล ก ำกับ ติดตำมและช่วยเหลือ  รวมถึงประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดทุกโรง กลุ่มอ ำเภอยี่งอ ๑  
(ลุโบะบือซำ-ยี่งอ-ละหำร) 

๑. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเป้ำหมำย    ประธำนกรรมกำร 
๒. ครูวิชำกำรโรงเรียนเป้ำหมำย     กรรมกำร 
๓. นำงสำวพรรณพิทชญำภรย์ ขุนจันทร์ ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ชุดท่ี ๖  มีหน้ำที่นิเทศชั้นเรียน  สังเกตกำรสอนของครูในโรงเรียนที่รับผิดชอบ พร้อมทั้ง 

ดูแล ก ำกับ ติดตำมและช่วยเหลือ  รวมถึงประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดทุกโรง กลุ่มอ ำเภอยี่งอ ๒  
(จอเบำะ-ลุโบะบำยะ-ตะปอเยำะ) 

๑. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเป้ำหมำย    ประธำนกรรมกำร 
๒. ครูวิชำกำรโรงเรียนเป้ำหมำย     กรรมกำร 
๓. นำงสำวสมฤดี  อยู่ดี  ศึกษำนิเทศก์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ชุดท่ี ๗  มีหน้ำที่นิเทศชั้นเรียน  สังเกตกำรสอนของครูในโรงเรียนที่รับผิดชอบ พร้อมทั้ง 

ดูแล ก ำกับ ติดตำมและช่วยเหลือ  รวมถึงประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดทุกโรงกลุ่มอ ำเภอบำเจำะ ๑ 
(บำเจำะ-ลุโบะสำวอ-กำเยำะมำตี) 

๑. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเป้ำหมำย    ประธำนกรรมกำร 
๒. ครูวิชำกำรโรงเรียนเป้ำหมำย     กรรมกำร 
๓. นำงสำวนะดำ  ศศิรพำ ศึกษำนิเทศก์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ชุดท่ี ๘  มีหน้ำที่นิเทศชั้นเรียน  สังเกตกำรสอนของครูในโรงเรียนที่รับผิดชอบ พร้อมทั้ง 

ดูแล ก ำกับ ติดตำมและช่วยเหลือ  รวมถึงประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดทุกโรงกลุ่มอ ำเภอบำเจำะ ๒ 
(บำเระใต้-บำเระเหนือ-ปะลุกำสำเมำะ) 

๑. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเป้ำหมำย    ประธำนกรรมกำร 
๒. ครูวิชำกำรโรงเรียนเป้ำหมำย     กรรมกำร 
๓. นำงสำวนิฤมลมำตย์ คงคำกุล ศึกษำนิเทศก์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 



 
๔ 

 
 

ชุดท่ี ๙  มีหน้ำที่นิเทศชั้นเรียน  สังเกตกำรสอนของครูในโรงเรียนที่รับผิดชอบ พร้อมทั้ง 
ดูแล ก ำกับ ติดตำมและช่วยเหลือ  รวมถึงประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดทุกโรงกลุ่มอ ำเภอรือเสำะ ๑ 
(รือเสำะ-ลำโละ-รือเสำะออก) 

๑. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเป้ำหมำย    ประธำนกรรมกำร 
๒. ครูวิชำกำรโรงเรียนเป้ำหมำย     กรรมกำร 
๓. นำงสำวปรำณีต  ทองหนัก ศึกษำนิเทศก์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ชุดท่ี ๑๐  มีหน้ำที่นิเทศชั้นเรียน  สังเกตกำรสอนของครูในโรงเรียนที่รับผิดชอบ พร้อมทั้ง 

ดูแล ก ำกับ ติดตำมและช่วยเหลือ  รวมถึงประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดทุกโรง กลุ่มอ ำเภอรือเสำะ ๒  
(บำตง-เรียง-โคกสะตอ) 

๑. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเป้ำหมำย    ประธำนกรรมกำร 
๒. ครูวิชำกำรโรงเรียนเป้ำหมำย     กรรมกำร 
๓. นำยนิอับดุลรอมัน  มุหะ ศึกษำนิเทศก์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ชุดท่ี ๑๑  มีหน้ำที่นิเทศชั้นเรียน  สังเกตกำรสอนของครูในโรงเรียนที่รับผิดชอบ พร้อมทั้ง 

ดูแล ก ำกับ ติดตำมและช่วยเหลือ  รวมถึงประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดทุกโรง กลุ่มอ ำเภอรือเสำะ ๓  
(สุวำรี-สำมัคคี-รือเสำะออก) 

๑. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเป้ำหมำย    ประธำนกรรมกำร 
๒. ครูวิชำกำรโรงเรียนเป้ำหมำย     กรรมกำร 
๓. นำงสำวรอซีด๊ะ  เฮ็ง  ศึกษำนิเทศก์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ชุดท่ี ๑๒  มีหน้ำที่นิเทศชั้นเรียน  สังเกตกำรสอนของครูในโรงเรียนที่รับผิดชอบ พร้อมทั้ง 

ดูแล ก ำกับ ติดตำมและช่วยเหลือ  รวมถึงประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดทุกโรงกลุ่มอ ำเภอศรีสำคร  
(ตะมะยูง-สำกอ-ศรีสำคร-กำหลง-เชิงคีรี) 

๑. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเป้ำหมำย    ประธำนกรรมกำร 
๒. ครูวิชำกำรโรงเรียนเป้ำหมำย     กรรมกำร 
๓. นำยประกิจ  ช่วยเรือง ศึกษำนิเทศก์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงรอกีเยำะ  เลิศบุรุษ ศึกษำนิเทศก์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยตำมประกำศนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จลุล่วงไป 
ด้วยดี มีประสิทธิภำพบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้ทุกประกำร 
 

  ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง   ณ   วันที่   ๑๓  พฤษภำคม    พ.ศ. ๒๕๖๒          
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สรปุรายงานผลการนิเทศชว่งเปดิภาคเรยีนใหม่  ภาคเรยีนที่ 1/2562 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ลงนิเทศโรงเรียนช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2562 ในสังกัดทุกโรง 
จ านวน 148 โรง   โดยคณะกรรมการนิเทศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา   
กต.ปน.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  และศึกษานิเทศก์ทุกคน ระหว่างวันที่  15 – 30  พฤษภาคม  2562 
ซึ่งสรุปในภาพรวมตามเครื่องมือการตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม การด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด   รวมถึง 
ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะของโรงเรียน ได้ดังนี้ 
 

 โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 100  เริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  
และครูผู้สอนอยู่ประจ าชั้นเรียนตามนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา นักเรียนร้อยละ 100  ได้รับอาหารกลางวัน
และนักเรียนร้อยละ 90.31  ได้รับอาหารเสริมนมแล้ว  ส่วนที่เหลือยังรอการจัดสรรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด้านการนิเทศภายในโรงเรียนทุกโรงได้มีการด าเนินการโดยทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ระดับสถานศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและปฏิทินการนิเทศภายในและรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา    
ส่วนประเด็นอ่ืนๆ  สรุปได้ตามตามตารางดังนี้ 

ประเด็นหลกัในการนเิทศ ประเด็นข้อย่อย 
วธิดี าเนินงานของโรงเรียน/ 

(เรยีงล าดบัตามจ านวนทีต่อบ) 
1. การด าเนินการพัฒนา 

คุณภาพโรงเรียน/ครู/นักเรียน 
       
      
 

1.1 การแก้ปัญหานักเรียนอ่าน 
ไม่ออกเขียนไม่ได้ ชั้น ป.1-3  
แนวทางการแก้ปัญหา/พัฒนา 

-มีการคัดกรองและแยกประเภทของนักเรียน
เป็น 3 ระดับ ได้แก่ เก่ง  พอใช้  และอ่อน 
-จัดกิจกรรมสอนเสริมเป็นรายบุคคล 
-ฝึกแจกลูกและการประสมค าบ่อย ๆ 
-ใช้สื่อที่หลากหลาย 
-ฝึกการเขียนและการอ่าน 
-วัดและประเมินผล 

1.2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การทดสอบ
ระดับชาติ (NT, O-NET)  
แนวทางการแก้ปัญหา/พัฒนา 

-น าผลการสอบมาวิเคราะห์ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระที่มีคะแนนต่ า 
-จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-ใช้ Test blueprint เป็นแนวทางในการสอน 
-ติวเข้มเนื้อหาและแนวข้อสอบตามตัวชี้วัด 
-วัดและประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อประเมิน
ความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. โรงเรียนมีนวัตกรรม 
เด่นที่ใช้ในการแก้ปัญหา/
พัฒนานักเรียน เช่น โครงการ/
กิจกรรม 

 -ใช้การท่องอัลกุรอานเพ่ือฝึกสมาธิและเตรียม
จิตใจให้สงบนิ่ง เพื่อช่วยในการท่องจ า
บทเรียน  
-จัดกิจกรรมหน้าเสาธงโดยผ่านกิจกรรมสภา
นักเรียน 
-การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้  
(ใช้บันได 4 ขั้น) 
-กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 
-กิจกรรมครูอาสา ใช้แก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้ มีการคัดกรองนักเรียนและให้
เรียนกับครูที่อาสา โดยใช้หนังสือคู่มือของ 
ศิวกานต์ 
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ประเด็นหลกัในการนเิทศ ประเด็นข้อย่อย 
วธิดี าเนินงานของโรงเรียน/ 

(เรยีงล าดบัตามจ านวนทีต่อบ) 
  -จัดการเรียนการสอนควบคู่กับการฝึกทักษะ

อาชีพ เช่น ตัดผม การเกษตร แปรรูปผลผลิต 
-ผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือน 
-พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดย
กระบวนการ PLC 
-จัดกิจกรรมการสอนภาษาไทย ตามแนวทาง
ของกิรออาตี เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนอ่าน 
ไม่ออก-เขียนไม่ได้ 
-จัดกิจกรรมเวทีคนกล้า 
-การจัดการเรียนการสอนวิธีการแบบเปิด
(Open Approach) เพ่ือยกระดับการเรียน
คณิตศาสตร์ 

3. โรงเรียนส่งเสริมทักษะ 
อาชีพให้กับนักเรียนที่เด่น ๆ  

 -ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร 
-ผ้าบาติก 
-ขนมพ้ืนบ้าน 
-โรตีสมุนไพร 
-การท าชา 
-การเกษตร 
-ตัดผม 
-เบเกอรี่ 
-ผ้าบาติก 
-ท าปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือน 

 

  
จดุเดน่ของโรงเรยีน 

๑. โรงเรียนส่วนใหญ่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์สวยงาม มีความร่มรื่น เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นอย่างดี 
๒. ชุมชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี 
๓. เน้นเรื่องคุณธรรม และจริยธรรมของนักเรียน 
๔. การด าเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น   โครงการเกษตรเพื่อ 

อาหารกลางวัน  การออมทรัพย์ของนักเรียน   
๕. นักเรียนเรียนร่วมกันระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้ภาษา 

และวัฒนธรรมร่วมกัน 
 

ปัญหา อปุสรรค ตอ้งการความชว่ยเหลือ  แบ่งเป็นด้าน ๆ  ได้ดังนี้ 
 ด้านอาคาร-สถานที่  

๑. ขาดแคลนห้องปฏิบัติการ เช่น ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์ (จ านวน 8 โรง) 
๒. ห้องเรียนไม่เพียงพอ   (จ านวน 9 โรง) 
๓. น้ าไม่พอใช้ในช่วงฤดูแล้ง  (จ านวน 4 โรง) 
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 ด้านวสัด-ุอุปกรณ ์
๑. DLTV มีปัญหา  (จ านวน 7 โรง) 
๒. CCTV ใช้การไม่ได้  (จ านวน 7 โรง) 
๓. สัญญาณอินเตอร์เน็ตมีปัญหา  (จ านวน 4 โรง) 
๔. ไฟตกบ่อย  (จ านวน 4 โรง) 

 ด้านการจดัการเรยีนการสอน 
๑. ครูผู้สอนไม่ตรงตามวิชาเอก  (จ านวน 20 โรง) 
๒. ขาดแคลนบุคลากร ท าให้มีครูสอนไม่ครบชั้น   (จ านวน 22 โรง) 
๓. โรงเรียนเอกชนใช้วิธีการและเทคนิคในการดึงเด็กท่ีอยู่ในพ้ืนที่ให้บริการ ซึ่งมีผลท าให้ 

จ านวนนักเรียนลดน้อยลง   (จ านวน 4 โรง)  
 
 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

 


