


 

 

 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือสรุปผลการดําเนินงานตามบทบาท

หนาท่ีในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาใหกับสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือใหประชากร

วัยเรียนไดรับการศึกษาภาคบังคับอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา สงเสริมใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรม มีทักษะในการดํารงชีวิต กาวทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมท้ังในปจจุบันและอนาคต การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช

กลยุทธ เปาหมายตัวช้ีวัดที่สนองตอนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และจุดเนน

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 และเพ่ือเปนการเผยแพร

ประชาสัมพันธผลการพัฒนาในการขับเคลื่อนนโยบาย และกลยุทธแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

และสาธารณชนทั่วไป 

 ขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนในการใหรายละเอียดขอมูล ภาพถายกิจกรรมตางๆ สงผล

ใหการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานฉบับนี้มีความสมบูรณ และสะทอนใหผูเก่ียวของทุกฝาย

เห็นความสําเร็จ ปญหา อุปสรรคของการปฏิบัติงานอยางชัดเจน เพ่ือนําไปสูการวางแผนพัฒนา

การศึกษาตอไป 
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เปนหนวยงานทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการกําหนดและแกไขเปล่ียนแปลง

เขตพื้นที่การศึกษา เปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ต้ังแตวันที่ 17 สิงหาคม 2553 รับผิดชอบการศึกษา
ระดับข้ันพ้ืนฐานของจังหวัดนราธิวาส 5 อําเภอ คือ อําเภอเมืองนราธิวาส อําเภอบาเจาะ อําเภอย่ีงอ 

อําเภอรือเสาะ และอําเภอศรีสาคร มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องคกร ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในพ้ืนที่การศึกษา ใหประชากรในวัยเรียน ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง 

เสมอภาค เทาเทียม และมีคุณภาพ จัดต้ัง ยุบรวม หรือลมเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา 
ประสานสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษา มีโครงสรางการบริหารสํานักงาน 9 กลุม 1 หนวย คือ กลุมอํานวยการ  กลุมบริหารงานบุคคล  

กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
กลุมกฎหมายและคดี  และหนวยตรวจสอบภายใน 

 

 

  

ความเปนมา 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนหนวยงานทางการศึกษาที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ดังนี้ 

 ก. ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (มาตรา 36) 
 ข. มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการศึกษาที่กําหนดไวในกฎหมายนี้ (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายอื่น) 

 ค. มีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
  1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาใหสอดคลอง
กับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของ

ทองถิ่น 
  2) วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับตรวจสอบ ติดตามการใช

จายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
  3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
  4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา 

  5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
  6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริมสนับสนุน 
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

  7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
  8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ

สถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
  9) ดําเนินการประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  10) ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 

  11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  12) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด

โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย 

อํานาจหนาที่ 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีเขตพื้นที่บริการในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ประกอบดวย 5 อําเภอ ดังนี ้
 

 

 

 
  

เขตพื้นที่บรกิาร 

ที่ตั้ง 
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โครงสรางองคกร 
 

     

           

 
      



หนา | 6     

 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                               

                                                                       

 

 

   



หนา | 7     

 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีบุคลากรทางการศึกษา ครู และนักเรียน  
ในสังกัดดังน้ี 
 

 
  

 

 

 

 

ขอมูลพื้นฐาน 
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ขอมลูจํานวนนกัเรยีนตามชวงชั้น แยกตามอําเภอในสังกัด  

 
 (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มถิุนายน 2562) 
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ผลการทดสอบความสามารถของผูเรยีน  
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) 

ปการศึกษา 2559 – 2561 ระดับอิสลามศึกษาตอนตน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) 

ปการศึกษา 2559 – 2561 ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
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ผลงานของ สพป.นราธวิาส เขต 1  
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 
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 ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุขในสังคม 
พหุวัฒนธรรม 

 

 
 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับบริการการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยม

หลักของคนไทย 12 ประการ ดํารงชีวิตอยางมีความสุขภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 
3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุงเนนคุณภาพการบริการและการมีสวนรวมเพื่อเสริมสรางความ

รับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา  

 

 
 

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 

2. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา ระดับการศึกาข้ันพื้นฐาน มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามชวงวัย มี
คุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข
ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 

3. ครู ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม
การทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิ 

4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มี

ประสิทธิภาพและเปนกลไกขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐาน บูรณาการ
การทํางาน เนนการบริหารแบบมีสวนรวม 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วิสัยทัศน (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 

เปาประสงคหลัก (Goals) 

 



 หนา | 18     

              
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 

1. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

2. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
3. สงเสริมการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 

 
  

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 3 ทุกคน สามารถอานออกเขียนไดตามมาตรฐานหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กําหนดไวในแตละระดับช้ัน 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระหลักเพิ่มข้ึน โดยผลการทดสอบระดับชาติ NT และ 

O-NET เฉล่ียไมตํ่ากวารอยละ 50 
3. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะตามคานิยมหลัก 12 ประการ 
4. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะของการเปนครูที่มีความขยันหมั่นเพียร มีความรูในวิชาที่

สอนเปนอยางดี ใชเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติวิชาและวัยของผูเรียน สามารถ
จัดการเรียนการสอนใหบรรลุตามตัวช้ีวัดและมาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีวิทยฐานะและระดับตําแหนงที่
สูงข้ึน 

6. ผูบริหารโรงเรียนมีความตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบ 

7. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมดี ภูมิทัศนสวยงาม สะอาด รมร่ืน และปลอดภัย มีจุดเดนที่สรางความ
ประทับใจแกผูมาเยือน 

8. กลุมเครือขายโรงเรียนมีความเขมแข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสานและทํางานเปน

ทีม สามารถแกปญหาและพัฒนางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
9. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และโรงเรียน เนนการทํางานเปน

ทีม ประสานและใหความรวมมือกับบุคลากร องคคณะบุคคลและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

10. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และโรงเรียน มีระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ มีผลงานดีเดนเปนที่ยอมรับของสังคม 

 

 

ประเด็นกลยุทธ (Strategic Issues) 

จุดเนน 
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รายการ งบประมาณ 

1 คาตอบแทนจางพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 3,734,400 

2 คาตอบแทนจางอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (กรอบเดิม) 12,905,000 

3 คาตอบแทนจางธุรการโรงเรียนในสวนท่ีเจียดจายเงินของสพฐ. 1,260,000 

4 คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตฯ 442,800 

5 คาตอบแทนจางครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ิ 1,474,000 

6 คาตอบแทนจางบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3,563,280 

7 คาตอบแทนจางนักการภารโรง กรอบเดิม (20 อัตรา) 2,214,000 

8 คาตอบแทนจางนักการภารโรง เจียดจายเงินของ สพฐ. 32 อัตรา  3,572,100 

9 คาตอบแทนจางผูปฏิบัติงานธุรการใหครบทุกโรงเรียนเดือนละ 9,000 บาท 7,038,000 

10 คาตอบแทนจางนักการภารโรง โครงการคืนครูใหนักเรียน 21 อัตรา 2,649,050 

11 คาตอบแทนจางครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน 3,348,726 

12 คาจางเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา 13,290,145 

13 คาตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษาโครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ 16,974,000 

14 คาตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง 2,384,000 

15 คาตอบแทนพ้ืนท่ีพิเศษ 14,909,500 

16 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5,290,731 

17 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 56,468 

18 คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 25,477,593 

19 คาเชาบาน 2,844,354 

20 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 881,900 

21 คาอาหารสําหรับนักเรียนโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต 5,631,200 

22 คาซอมแซมระบบกลองโทรทัศนวงจรปดตามโครงการ Safe Zone School (CCTV)  106,500 

23 คาใชจายในการซอมบํารุงอุปกรณ DLTV 50,000 

24 คาเชาอินเตอรเน็ต 3,850,200 

25 คาใชจายในการจัดกจิกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการของผูเรียนผานกระบวนการแขงขันทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2562 

47,650 

26 เงินรางวลัใหกับ “ยอดครูผูมีอุดมการณ” คร้ังที่ 12 พ.ศ.2561 ระดับยกยอง 20,000 

 

รายการ งบประมาณ 

คาตอบแทนพนักงานราชการ 135,625,587 

รวมงบบุคลากร 135,625,587 

สรุปงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

งบบุคลากร 

งบดําเนินงาน 
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รายการ งบประมาณ 

27 คาใชจายในการเขารวมแขงขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา “สพฐ.-เอ.พี.ฮอนดา วิ่ง 31 ขา” ครั้งท่ี 14 55,000 

28 คาใชจายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาท่ีขอรับ

การประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

965,950 

29 คาใชจายในการจัดนิทรรศการและคาใชจายในการเดินทางเขารวมประชุมการพัฒนาการเรียนการสอนและ

ทักษะชีวิต ภายใตโครงการทํามาคาขายของโรงเรียนโครงการสานพลังประชารัฐและโรงเรียนในโครงการ

โรงเรียนรวมพัฒนาในพ้ืนท่ีภาคใต 

59,320 

30 คาใชจายในการจัดประชุมพิจารณาเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

สํานักงานเขตฯ 

13,250 

31 คาใชจายในการอบรมพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

8,040 

32 คาเชาท่ีดินวัด 28,506 

33 คาใชจายในการจัดการประกวดกิจกรรมแนวปฏิบัติท่ีดีรายดานและกิจกรรมการสงเสริมทักษะอาชีพในการ

ประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

94,000 

34 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1,483,000 

35 คาใชจายการดําเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต 5,151,790 

36 คาใชจายใหกับคณะกรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยง(Coaching) เพ่ือลงพ้ืนท่ีใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน

แกผูบริหารสถานศึกษาใหม 

5,100 

37 คาใชจายการลงพ้ืนท่ีติดตามโรงเรียนรวมพัฒนา Partnership School 6,600 

38 คาดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุมโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริและกลุม

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 

120,000 

39 ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุมโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ 1,337,500 

40 คาดําเนินการขยายผลการดําเนินงานเผยแพรการใชโปรแกรมแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสระบบ Offline ตาม

กระบวนงานคูมือสําหรับประชาชนระดับสถานศึกษา 

5,000 

41 คาใชจายสําหรับดําเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

10,000 

42 คาใชจายพัฒนานวัตกรรมสําหรับโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลภายใตโครงการสรางจิตสํานึกและความรู

ในการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

30,000 

43 คาใชจายสําหรับจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณประกอบการจัดการเรียนรูตามแนวทางของโครงการบาน

นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 

42,000 

44 งบประมาณสนับสนุนโรงเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบจัดการเรียนรูวิธีการ Active 

Learning เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสูคุณภาพไทยแลนด 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตรพระราชา”  

20,000 

45 คาใชจายในการจัดนิทรรศการ “งานวันลองกอง” ในงานของดีเมืองนรา 344,000 

46 คาใชจายในการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ท่ีโรงเรียนบานโคกศิลา 

507,500 

47 คาตอบแทนการตรวจการจางและควบคุมงานกอสราง 247,050 

 รวมงบดําเนินงาน 144,549,203 

 
 
 

งบดําเนินงาน (ตอ) 



 หนา | 21     

              
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 
 

รายการ งบประมาณ 

1 คาครุภัณฑสํานักงานเขตพ้ืนท่ีและโรงเรียน 10,149,000 

2 คาครุภัณฑสําหรับหองเรียน DLTV 570,600 

3 คาท่ีดินสิ่งกอสรางและปรับปรุงซอมแซม 51,768,000 

4 คากอสรางอาคารเรียน (งบผูกพัน) 3,528,400 

5 คาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบท่ีประสบอบุัติภัย (PABUK) 1,853,300 

6 คากอสราง ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต 13,892,200 

7 คาซอมแซมบานพักครู 998,000 

8 คาครุภัณฑโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต 2,759,258 

 รวมงบลงทุน 85,518,758 

 
 
 
 
 

รายการ งบประมาณ 

1 คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     - คาหนังสือเรียน 

     - คาอุปกรณการเรียน 

     - คาเครื่องแบบนักเรียน 

     - คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

     - คาจัดการเรียนการสอน 

 

19,274,695 

10,702,305 

10,831,200 

14,965,280 

61,284,200 

2 คาอาหารกลางวันโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ 516,000 

3 คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

     - คาอุปกรณการเรียน 

     - คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

     - คาจัดการเรียนการสอน 

     - คาหนังสือเรียน 

     - คาเครื่องแบบนักเรียน 

 

2,730 

3,360 

51,534 

4,751 

2,520 

4 คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน 18,362,500 

5 คาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและสิ่งกอสรางท่ีชํารุดหรือไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 294,000 

 รวมงบเงินอุดหนุน 136,295,075 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 



 หนา | 22     

              
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 
 

ช่ือโครงการ งบประมาณ 

1 การอบรมขยายผลเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย” 67,500 

 รวมงบประมาณกลยุทธท่ี 1 67,500 

 
 
 
 
 

ช่ือโครงการ งบประมาณ 

1 การจัดแขงขันกีฬา "สพฐ.เกมส 2561" 360,000 

2 แขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต กระทรวงศึกษาธิการ 

"MOE CUP" ครั้งท่ี 2 

1,436,500 

3 ดําเนินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) และการประเมินความสามารถ 

ดานการอานของผูเรียนชั้น ป.1 

333,790 

4 การนิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนรูวิธีการ Active Learnning 176,000 

5 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 224,000 

6 คาใชจายในการบริหารจัดการสอบดวยขอสอบมาตรฐานในการสอบปลายปของผูเรียน 748,560 

7 แขงขันกิจกรรมดานวิชาการภาษาไทยโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม

พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

335,000 

8 พัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัย 32,000 

9 บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย ระดับปฐมวัย 44,000 

 บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 42,760 

10 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา 12,350 

11 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 225,000 

12 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 250,000 

13 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (สพป.สุจริต) 260,000 

14 สงเสริมการอานตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกมุารี (ซ้ือหนังสือ ติดตามและรายงาน) 

95,000 

15 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 345,000 

16 พัฒนาโรงเรียนตนแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) 60,000 

17 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนรายวิชากลุมสาระการเรียนรู

และวิทยาการคํานวณ) 

49,500 

18 สรางจิตสํานึกและความรูในการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 55,000 

 

  สรุปงบประมาณโครงการจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคง 

สงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กลยุทธที่ 2 
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ช่ือโครงการ งบประมาณ 

19 สงเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต 93,345 

20 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต อัตลักษณและวัฒนธรรมของ

พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

332,260 

21 มหกรรมวิชาการชายแดนใต 417,360 

22 สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต 616,860 

 รวมงบประมาณกลยุทธท่ี 2 6,544,285 

 
 
 
 
 

ช่ือโครงการ งบประมาณ 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผูปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 44,400 

 รวมงบประมาณกลยุทธท่ี 3 44,400 

 
 
 
 
 

ช่ือโครงการ งบประมาณ 

1 การดําเนินงานตามแนวทางการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน 30,000 

2 สงเสริมความเขมแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพ้ืนท่ีสามจังหวัดภาคใต 4,935,000 

 รวมงบประมาณกลยุทธท่ี 4 4,965,000 

 
 
 
 
 

ช่ือโครงการ งบประมาณ 

1 ซักซอมการประเมิน (Mock Assessment) เพ่ือพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 30,000 

 รวมงบประมาณกลยุทธท่ี 5 30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ตอ) กลยุทธที่ 2 

กลยุทธที่ 3 สงเสริมการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

กลยุทธที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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  สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 
   
  
 
 

 
รายการ งบประมาณ 

1 งบบริหารสํานักงาน (งบงานประจํา) 

1.1 คาใชจายในการประชุมภายในสํานักงาน 

1.2 คาวัสดุสํานักงาน 

1.3 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

1.4 คาเบี้ยประกันรถยนตสํานักงาน 

1.5 คากําจัดขยะมูลฝอย 

1.6 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

1.7 คาจางถายเอกสาร 

1.8 คาซอมแซมครุภัณฑ 

1.9 คาซอมแซมสิ่งกอสราง 

1.10 คาซอมแซมยานพาหนะ 

1.11 คาไฟฟา 

1.12 คาประปา 

1.13 คาโทรศัพท 

1.14 คาไปรษณีย 

1.15 คาบริหารเครือขายอินเตอรเน็ต 

1.16 คาตอบแทนอาหารทําการนอกเวลาราชการ 

3,000,000 

30,000 

350,000 

320,000 

10,000 

6,000 

364,000 

160,000 

60,000 

70,000 

210,000 

960,000 

60,000 

90,000 

100,000 

70,000 

140,000 

2 งบตามภารกิจกลุมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,990,800 

3 งบสํารองจายรายการท่ีจําเปนเรงดวนตามนโยบาย 1,009,200 

 รวมงบประมาณตามแผนฯ 6,000,000 
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ช่ือโครงการ งบประมาณ 

1 เสริมสรางความปลอดภัยแกครูและบุคลากรทางการศึกษา 39,400 

2 สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 20,500 

3 พัฒนาประสิทธิภาพกลุมเครือขายโรงเรียน 16,800 

4 ตรวจสอบดานการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด 14,200 

5 เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 46,800 

6 พัฒนาระบบนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 28,800 

7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สอนเสริม O-NET) เมือง 1 39,200 

8 ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เมือง 2 342,000 

9 ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เมือง 3 25,700 

10 พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมย่ีงอ 1 30,800 

11 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในกลุมเครือขายย่ีงอ2 30,500 

12 สงเสริมรักการอานสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บาเจาะ 1 33,600 

13 พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมบาเจาะ 2 32,200 

14 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รือเสาะ 1 21,000 

15 พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมอําเภอรือเสาะ 2 21,000 

16 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรภาษาไทย รือเสาะ 3 21,000 

17 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ศรีสาคร 25,200 

18 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสด ุ 163,000 

19 สงเสริมการจัดทําแผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 71,000 

20 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 38,000 

21 พัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 27,400 

22 ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีขอมูลสารสนเทศ 86,000 

23 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปการศึกษา 2561 405,000 

24 พัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเขมแข็งเพ่ือพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสี่ 

39,900 

25 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมูลขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ และสิทธิประโยชนตางๆ กรณีเกษียณอายุราชการ 26,000 

26 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 14,000 

27 สงเสริมการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 3,800 

28 สงเสริมการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 8,000 

29 อานออก เขียนได และคิดเลขเปน 200,000 

30 นิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 60,000 

31 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 60,000 

 รวมงบประมาณโครงการตามแผนฯ 1,990,800 

 
 

  สรุปงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
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รายการ งบประมาณ 

1 อบรมพัฒนาศักยภาพขาราชการครูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 19,200 

2 ประชุมบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 15,000 

3 คาใชจายในการรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันครู 62 4,600 

4 แขงขันกิจกรรมดานวิชาการโรงเรียนในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปการศึกษา 2561 

9,300 

5 คาใชจายในการจัดประชุมสรางความเขาใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

5,500 

6 โรงเรียนภูมิทัศนดีเดน 4,800 

7 ประชุมบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 14,200 

8 โครงการแขงขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมรักษภาษาไทยเนื่องในสัปดาหวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2562 8,500 

9 การยกระดับคุณภาพผูเรียน เพ่ือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) 39,700 

10 การจัดคายยอยท่ี 1 งานชุมนุมลูกเสือบําเพ็ญประโยชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก 

8,000 

11 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพผูบริหารสถานศึกษา โดยกระบวนการ PLC (Professional Community) 229,000 

12 ยกยอง เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 28,000 

13 ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี ตําแหนงผูอํานวยการ

สถานศึกษา 

43,000 

14 ยกยอง เชิดชูเกียรติ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8,600 

15 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีสําหรับผูปฏิบัติงานดานการเงินและ

บัญชีในสถานศึกษา 

363,000 

16 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 ประจําปงบประมาณ 2562 110,000 

17 พัฒนาศักยภาพการทํางานเปนทีม “รวมพลังสรางสรรคทีมผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพ่ือการศึกษาไทยกาวหนา” 

98,800 

 รวมงบประมาณสาํรองจาย 1,009,200 

 

 สรุปงบประมาณสํารองจายในรายการที่จําเปนเรงดวนตามนโยบาย ปงบประมาณ พ.ศ.2562 
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โครงการ : เสริมสรางความปลอดภัยแกครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือเปนการพบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือ รับทราบปญหา อุปสรรคในการรักษาความปลอดภัยครู 

 2. เพ่ือตกลงกติกาวางแผนการทํางานรวมกันระหวางสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และหนวยกองกําลัง 

 3. วางแผนการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครู/จัดทําบันทึกความปลอดภัยครูรวมกัน 

 4. ขวัญกําลังใจการปฏิบัติงาน/หนาท่ีของขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผูเก่ียวของทุกฝายดีข้ึน 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. ประชุมตัวแทนหนวยกองกําลังในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบแตละอําเภอ (ทหาร ตํารวจ ปกครอง) นําปญหา 

ขอคิดเห็น ซักถาม เสนอแนะไปแกไขเพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยกองกําลังในพ้ืนท่ี 

 2. เจาหนาท่ีไดพบปะ แลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกันกับผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ

ในพ้ืนท่ี 

ผลการดําเนินงาน : 
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความเขาใจในการรักษาความปลอดภัยมากย่ิงข้ึน 

ปฏิบัติตามแผนการรักษาความปลอดภัยของหนวยกองกําลัง มีการพบปะ ซักถาม แกไขปญหาอุปสรรครวมกัน

ท้ัง 4 ฝาย ทหาร ตํารวจ ฝายปกครอง และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการปรับปรุง

มาตรการรักษาความปลอดภัยครูใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จัดทําบันทึกความรวมมือในการรักษาความ

ปลอดภัยครู ตกลงทําความเขาใจรวมกัน ทําใหมีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินมากข้ึน 

2. ขวัญและกําลังใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดถึงหนวยกองกําลังดีข้ึน มีพลัง

ท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีรับใชประเทศชาติในพ้ืนท่ีนี้ตอไป  

กลยุทธท่ี 1 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

สงเสริมการจัดการศึกษา 
เพื่อเสริมสรางความม่ันคง 
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โครงการ : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือใหสถานศึกษาเปนโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจํา 

 2. เพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าใหนักเรียนจากครอบครัวผูมีรายไดนอย ท่ีถูกทอดท้ิง ไมมีผูอุปการะ และไดรับ 

ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตไดเขารับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง 

 3. เพ่ือสรางโอกาสทางการศึกษาใหนักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตเรียนรูอยางมีคุณภาพ และมี 

ทักษะดานอาชีพ 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. คัดเลือกโรงเรียนท่ีจะเขารวมโครงการในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

จํานวน 5 โรงเรียน และรับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการโดยเร่ิมดําเนินงานโครงการในปการศึกษา 2561 มี 

นักเรียนเขารวมโครงการ จํานวน 459 คน และปการศึกษา 2562 มีนักเรียนเขารวมโครงการ จํานวน 635 คน   

 2. จัดเตรียมความพรอมอาคารพักนอน เตียงนอน ท่ีนอน หมอน ผาหม หองน้ําหองสวม และอุปกรณตางๆ  

ใหพรอมสําหรับนักเรียนพักนอน 

ผลการดําเนินงาน : 
นักเรียนท่ีเขารวมโครงการไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง มีท่ีพักท่ีอบอุนปลอดภัย มีอาหารครบ  

3 ม้ือ มีกิจกรรมตางๆ ใหนักเรียนปฏิบัติรวมกัน ทําใหนักเรียนมีวินัย มีจิตสํานึกท่ีดี มีจิตสาธารณะ ชวยเหลือกัน  

และเกิดความสามัคคี 
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โครงการ : แขงขันกิจกรรมดานวิชาการโรงเรียนในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ประจําปการศึกษา 2561 

วัตถุประสงค : 
 เพ่ือจัดกิจกรรมแขงขันทักษะภาษาไทยของนักเรียน 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 จัดกิจกรรมการแขงขันดานวิชาการโรงเรียนในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปการศึกษา 2561 กิจกรรมแขงขันทักษะภาษาไทยของนักเรียน 

มีนักเรียนเขารวมการแขงขัน 67 คน  

ผลการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมมีทักษะในการอานเขียนภาษาไทย เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูไดดียิ่งข้ึน 

2. มีตัวแทนนักเรียนท่ีชนะเลิศระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขาแขงขันทักษะระดับภาค  
 

    

   

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน          
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โครงการ : แขงขันกิจกรรมดานวิชาการภาษาไทยโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปการศกึษา 2561 

วัตถุประสงค : 
 เพ่ือคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดําริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคใต 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
  ดําเนินการแขงขันกิจกรรมดานวิชาการภาษาไทยโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 

ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป

การศึกษา 2561 ระดับภาคใต มีโรงเรียนในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในภาคใต เขารวมกิจกรรม จํานวน 7 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 22 โรงเรียน 

ผูเขารวมโครงการ ท้ังหมด 148 คน  การดําเนินการมีกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 

  1. การแขงขันทักษะภาษาไทย 5 กิจกรรม จากตัวแทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 5 เขต นักเรียน

เขาแขงขันท้ังหมด 38 คน ดังนี้ 

  1.1 การเลานิทาน ระดับปฐมวัย 5 โรงเรียน ไดตัวแทนแขงระดับประเทศ 3 คน 

  1.2 การเลานิทาน ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 จํานวน 1 โรงเรียน ไดตัวแทนแขงระดับประเทศ 3 คน 

  1.3 การอานเอาเร่ือง ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 จํานวน 6 โรงเรียน ไดตัวแทนแขง

ระดับประเทศ 3 คน 

  1.4 การอานเอาเร่ือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 จํานวน 2 โรงเรียน ไดตัวแทนแขง

ระดับประเทศ 2 คน 

  1.5 การคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1.3 จํานวน 7 โรงเรียน ไดตัวแทนแขง

ระดับประเทศ 3 คน 

  1.6 การคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 จํานวน 2 โรงเรียน ไดตัวแทนแขงระดับประเทศ 2 คน 

  1.7 การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 จํานวน 7 โรงเรียน ไดตัวแทนแขงระดับ 

ประเทศ 3 คน 

  1.8 การกลาวสุนทรพจน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 จํานวน 2 โรงเรียน ไดตัวแทนแขง

ระดับประเทศ 2 คน 
 

   คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน  จํานวน 26 คน เปนครูผูสอนภาษาไทยและมีประสบการณใน

การสอนภาษาไทย จาก 2 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี้  

   1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จํานวน 22 คน 

   2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16   จํานวน 4 คน 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

  2. กิจกรรมประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู การพัฒนาทักษะภาษาไทยและการพัฒนาโรงเรียนใน

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ผูเขารวมประชุม  

  2.1 ผูอํานวยการโรงเรียน  22 คน  

  2.2 ครู(ควบคุมนักเรียน)  42 คน  

  2.3 ศึกษานิเทศก   7 คน 

 

ผลการดําเนินงาน : 
1. มีตัวแทนนักเรียนท่ีเขารวมแขงขันมีโอกาสไดเขารวมแขงขันระดับประเทศ 

2. นักเรียนท่ีเขารวมโครงการไดพัฒนาทักษะภาษาไทยและไดมีโอกาสแสดงออกความสามารถดาน

ภาษาไทย 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : แขงขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมรักษภาษาไทยเนื่องในสปัดาหวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2562 

วัตถุประสงค : 
 เพ่ือจัดกิจกรรมแขงขันทักษะภาษาไทยของนักเรียน 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
จัดกิจกรรมการแขงขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2562 โดยดําเนินการแขงขัน

ระดับกลุมโรงเรียน และนําผลงานนักเรียนท่ีชนะเลิศอันดับ 1 – 3 ของกลุมโรงเรียนมาตัดสินผลการแขงขัน

ระดับเขตพ้ืนท่ี มีนักเรียนเขารวมการแขงขัน จํานวน 568 คน 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผลการดําเนินงาน : 
นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมไดรับการสงเสริมใหเกิดทักษะการอานการเขียนภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 

 

 

กิจกรรม จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 

ป.1 - 3 ป.4 - 6 ม.1 - 3 

1. คัดลายมือ 134 139 15 

2. เขียนเร่ืองจากภาพ 119 139 14 

3. เขียนเรียงความ - - 14 

4. แตงคําประพันธ - - 7 
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีความพรอมในการสอบ O-NET 

 2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  

 3. เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนใหสูงข้ึน 

 4. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรูจักศึกษาคนควาดวยตนเอง และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 จัดคายวิชาการและสอนเสริมใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 788 คน ใน 4 กลุมสาระวิชา 

คือ คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ  

ผลการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรูเปนไปตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด 

2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิจากการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษสูงข้ึน  

 

             
 

                                                                                           
 

                                                    



 หนา | 36    

              
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาปฐมวัย   

ปงบประมาณ 2562 (กิจกรรมการประเมนิพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2561) 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือประเมินพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาของนักเรียนท่ีจบหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2561 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 

 2. เพ่ือรายงานผลการประเมินพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาของนักเรียน

ท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2561 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาของ

นักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2561 ใหแกคณะครู จํานวน 148 โรงเรียน 

 2. แตงต้ังคณะกรรมการประเมินพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาของ

นักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2561 จํานวน 39 คน 

3. ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาของ

นักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2561 ใหแกคณะกรรมการ จํานวน 50 คน 

4. กําหนดปฏิทินการประเมินพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาของ

นักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2561  

 5. ดําเนินการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในโรงเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 13 โรงเรียน และ

โรงเรียนท่ัวไปจํานวน 135 โรงเรียน 

 6. นิเทศ ติดตาม การประเมินผลและรายงานผลการประเมินพัฒนาการ  

ผลการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย จํานวน 148 โรงเรียน ไดรับการประเมินพัฒนาการดานรางกาย อารมณ 

จิตใจ สังคม และสติปญญาของนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2561 

2. โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย จํานวน 148 โรงเรียน มีความเขาใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 สามารถนําไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาไดอยางสมบูรณ 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : บานนักวิทยาศาสตรนอยแหงประเทศไทย 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือสงเสริมและเปดโอกาสใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดเตรียมความพรอมและมีประสบการณในการเรียนรู

ดวยการลงมือทําดวยตนเอง มีทักษะการสังเกต รูจักต้ังคําถามและหาคําตอบดวยตนเอง มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 2. เพ่ือพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยใน

การจัดการเรียนรูและสงเสริมประสบการณดานวิทยาศาสตรละเทคโนโลยีสําหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวทาง

บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการข้ันพ้ืนฐานและระบบทางกล รุนท่ี 9 จํานวน 15 โรงเรียนๆ ละ 1 คน รวม 15 คน 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย รุนท่ี 1 – 8 จํานวน 70 โรงเรียน 

โรงเรียนละ 1 คน คณะทีมงาน 2 คน รวม 72 คน 

 3. จัดอบรมทดแทนใหโรงเรียนในโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย จํานวน 41 โรงเรียนๆ ละ 1 คน 

คณะทีมงาน 5 คน รวม 46 คน 

ผลการดําเนินงาน : 
1. เด็กปฐมวัยทุกคนไดเตรียมความพรอมและมีประสบการณในการเรียนรูดวยการลงมือทําดวยตนเอง 

มีทักษะการสังเกต รูจักต้ังคําถามและหาคําตอบดวยตนเอง มีเจตติท่ีดีตอการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพ่ิมมากข้ึน  

2. ครูมีความรูความเขาใจเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนรู 

และสงเสริมประสบการณดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางบานนักวิทยาศาสตรนอย

ประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน 
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : สงเสริมการอานตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือใหหองสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีส่ือการอาน

ท่ีมีคุณภาพและสอดคลองกับสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

 2. เพ่ือใหครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานไดอยางหลากหลายสอดคลองกับ

ความสนใจของนักเรียน 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใหโรงเรียนในสังกัด จํานวน 4 โรงเรียน 

2. จัดการประกวดโรงเรียนรักการอาน ปการศึกษา 2562 โดยมีโรงเรียนเขารวมการประกวด  

จํานวน 5 โรงเรียน 

ผลการดําเนินงาน : 
1. หองสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีหนังสือสงเสริม

การอานท่ีมีคุณภาพ และสอดคลองกับสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551  

2. โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานอยางหลากหลาย บูรณาการการอานในทุกกลุมสาระ

การเรียนรู และโรงเรียนท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

วัตถุประสงค : 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
จัดคายอานเขียนภาษาไทยผานส่ือ นวัตกรรมท่ีผานการคัดกรองแลว เพ่ือแกปญหาการอานและการเขียน 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 300 คน 

ผลการดําเนินงาน : 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยอยูในระดับดี        
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : อบรม “สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย”  

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

มีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย 

 2. เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

มีความรูความเขาใจในการเปนจิตอาสา สามารถปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
จัดอบรมเร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904  

“หลักสูตรหลักประจํา” รุนท่ี 2/2561 “เปนเบา เปนแมพิมพ” ใหกับผูบริหารระดับสูง ขาราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ประกอบดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 รวมจํานวน 500 คน 

ผลการดําเนินงาน : 
ผูเขารับการอบรมไดรับทราบประวัติศาสตรชาติไทย และมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณตอ

บูรพมหากษัตริยไทย และเขาใจการดําเนินงานดานจิตอาสาตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจาอยูหัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเปนแนวทางเพ่ือใหผูท่ีไดรับการฝกอบรมเม่ือสําเร็จการฝกอบรมแลว 

สามารถนําความรูตางๆ ไปตอยอด อาทิ เปนวิทยากรอบรมขยายผลในหนวยงานของตนเอง เปนแกนนําใหกับ

จิตอาสาท่ัวไปเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีจิตอาสาไดอยางมีประสิทธิผล และสามารถเปนครูและผูชวยครูใหกับจิตอาสา

รุนตอไปไดเปนอยางดี 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : เสริมสรางทักษะชีวิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรยีนแกนนําตอตานยาเสพติด   

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจในองคประกอบของทักษะชีวิต 

 2. เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน สามารถวิเคราะห ตัดสินใจ

และแกปญหาไดอยางสรางสรรค 

 3. เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมสามารถถายทอดความรูท่ีไดรับและเปนแกนนําทักษะชีวิตในสถานศึกษาได 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
จัดอบรมใหความรูองคประกอบทักษะชีวิตท้ัง 4 องคประกอบ (การจัดการกับอารมณและความเครียด 

การสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน การคิดวิเคราะห ตัดสินใจ

และแกปญหาอยางสรางสรรค) และการเรียนรูเร่ืองยาเสพติดผานกิจกรรมกลุมใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 5 – 6 จํานวน 100 คน จากโรงเรียนในพ้ืนท่ีอําเภอยี่งอ จํานวน 23 โรงเรียน 

ผลการดําเนินงาน : 
นักเรียนท่ีผานการอบรมไดรับความรู แสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด มีทักษะในการปรับตัวใหเขากับ

สภาพแวดลอม รูจักการสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางบุคคล จัดการปญหาและความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม 

รูโทษภัยของยาเสพติด และมีวิธีการปฏิเสธเพ่ือไมใหยุงเก่ียวกับยาเสพติดได รวมท้ังเปนนักเรียนแกนนําในการจัด

กิจกรรมตอตานยาเสพติดในสถานศึกษาได 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : รณรงคประชาสัมพันธเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจําป 2562 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือแสดงเจตนารมณรณรงคประชาสัมพันธเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 

ประจําป 2562 

 2. เพ่ือคัดเลือกและเผยแพรผลงานนักเรียนในการรณรงคตอตานยาเสพติดท่ีไดจากการเรียนรูในกลุม

สาระตางๆ ตามระดับชั้น 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 จัดกิจกรรมประกวดการทําหนังสือเลมเล็กตอตานยาเสพติดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 

ตัวแทนกลุมโรงเรียน จํานวน 11 กลุม และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 ในโรงเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา

จํานวน 15 โรงเรียน โดยจัดการแขงขันประเภททีม ทีมละ 3 คน เพ่ือนําไปเผยแพรในวันตอตานยาเสพติด 

26 มิถุนายน 2562 

ผลการดําเนินงาน : 
นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมสามารถสรุปความรูเก่ียวกับโทษ พิษ ภัยของยาเสพติดท่ีมีผลกระทบตอตนเอง 

ครอบครัว สังคม ผานการจัดทําหนังสือเลมเล็ก และสามารถนําไปเผยแพรสูสาธารณชนได  
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : ลูกเสือตานภัยยาเสพติด ประจําป 2562 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด 

 2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีทักษะในการปองกันตนเองใหหางไกลจากยาเสพติด 

 3. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถเปนแกนนําและรวมกันตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษาได 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
1. จัดคายลูกเสือตานภัยยาเสพติด เพ่ืออบรมใหความรูแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จากโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 15 โรงเรียน โรงเรียนละ 8 คน รวม 120 คน ตามหลักสูตรสํานักการลูกเสือ 

ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 15 โรงเรียน ดําเนินการขยายผลโครงการลูกเสือตานภัย

ยาเสพติดในโรงเรียน โดยมีนักเรียนท่ีผานการอบรมหลักสูตรลูกเสือตานภัยยาเสพติดเปนแกนนําในการจัด

กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน : 
1. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด มีทักษะในการปองกันตนเอง

ใหหางไกลจากยาเสพติด รวมท้ังเปนแกนนําและรวมตานภัยยาเสพติดในโรงเรียนได 

2. โรงเรียนมีรูปแบบการจัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดท่ีหลากหลาย โดยการขับเคล่ือนกิจกรรม

ลูกเสือตานภัยยาเสพติดในโรงเรียนตามบริบทของพ้ืนท่ี  
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : พัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551    

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือปรับปรุงเอกสารกรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

 2. เพ่ือใหโรงเรียนนํากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินท่ีสอดคลองกับเปาหมาย จุดเนน และบริบทของพ้ืนท่ี

ไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินใหแกครูกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ 

สาระการเรียนรูละ 4 คน รวม 32 คน คณะทํางาน 8 คน รวมท้ังส้ิน 40 คน   

 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบรรณาธิการกรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน จํานวน 15 คน  

ผลการดําเนินงาน : 
1. รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มี

กรอบหลักสูตรทองถ่ินท่ีผานการพัฒนาใหทันสมัยและสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

2. รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นํา

กรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินท่ีสอดคลองกับเปาหมาย จุดเนนและบริบทของพ้ืนท่ีไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 



 หนา | 45    

              
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : การจัดคายยอยท่ี 1 งานชุมนุมลูกเสือบําเพ็ญประโยชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสา ทําความดี รวมใจภักดี เทิดไท 

องคราชนั”   

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสา ทําความดี 

รวมใจภักดี เทิดไทองคราชัน”   

  2. เพ่ือนอมนําพระบรมราโชบายสูการปฏิบัติโดยผานกิจกรรมลูกเสือ การแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ 

และวัฒนธรรม  เสริมสรางทักษะชีวิตเสริมสรางจิตอาสา การบําเพ็ญประโยชนตอสังคม และการเผยแพร

กิจการลูกเสือใหกวางข้ึน 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
1. ประชุมคณะกรรมการคายยอยท่ี 1 งานชุมนุมลูกเสือบําเพ็ญประโยชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสา ทําความดี รวมใจภักดี เทิดไทองคราชัน” เพ่ือปรึกษาหารือ

และวางแผนในการจัดคายยอยท่ี  1   

 2. จัดคายยอยท่ี 1 งานชุมนุมลูกเสือบําเพ็ญประโยชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสา ทําความดี รวมใจภักดี เทิดไทองคราชัน” มีลูกเสือ เนตรนารี และผูกํากับลูกเสือ

เนตรนารีเขารวมงาน จํานวน 140 คน 

ผลการดําเนินงาน : 
1. ลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชา มีจิตสํานึกในความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

2. สถานศึกษาเห็นความสําคัญ สงเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  

MOE CUP    

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาไดมีการพัฒนาทักษะกีฬา เสริมสรางประสบการณในการเขารวม

การแขงขัน การออกกําลังกาย และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน   

  2. เพ่ือสรางแรงจูงใจใหนักเรียน นักศึกษาไดมีการพัฒนาตนเองสูการแขงขันในระดับท่ีสูงข้ึนในอนาคต 

  3. เพ่ือใชกิจกรรมกีฬาเปนส่ือกลางในการสรางความรัก ความสามัคคี การรูแพ รูชนะ รูอภัย รูกติกา 

มารยาท ซึ่งเปนพ้ืนฐานท่ีดีของเยาวชน 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
1. จัดการแขงขันคัดเลือกตัวแทนจังหวัด (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) มีกีฬาท่ีทําการแขงขัน จํานวน 

3 ประเภท คือ ฟุตบอล ฟุตซอล และวอลเลยบอล มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ฟุตบอล ทีมชาย  รุนอายุ 18 ป จํานวน 55 ทีม 

1.2 วอลเลยบอล ทีมชาย รุนอายุ 18 ป จํานวน 10 ทีม 

1.3 วอลเลยบอล ทีมหญิง รุนอายุ 18 ป จํานวน 15 ทีม  

1.4 ฟุตซอล ทีมชาย  รุนอายุ 16 ป จํานวน 28 ทีม 

1.5 ฟุตซอล ทีมชาย  รุนอายุ 18 ป จํานวน 27 ทีม 

 2. จัดการแขงขันรอบชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต 

ผลการดําเนินงาน : 
1. นักเรียน นักศึกษาไดรับความรู ประสบการณจากการเขารวมการแขงขัน และสามารถนําไปใชใน

การเลนกีฬาอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาทักษะทางดานกีฬา เพ่ือนําไปสูการศึกษาดานกีฬาในอนาคต 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : การแขงขันกีฬานักเรียนขัน้พ้ืนฐาน สพฐ.เกมส ครั้งท่ี 1 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนเด็กและเยาวชนท่ีมีความสนใจและมีความสามารถดานการกีฬา รูจักใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชน 

 2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย และมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 

 3. เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ในการสงเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนใหรูจักเลนกีฬา และเปนแรงจูงใจในการเขาศึกษาตอในโรงเรียน

กีฬาตอไป  

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
1. ระดับเขต มีการจัดการแขงขันกีฬาประจําป 2561 จํานวน 148 โรงเรียน เพ่ือคัดเลือกตัวแทนเขตพ้ืนท่ี

เขารวมการแขงขันในระดับจังหวัด 

 2. ระดับจังหวัด มีการจัดสงนักกีฬา ประจําป 2561 เพ่ือเปนตัวแทนจังหวัด เขารวมการแขงขันใน

ระดับภาคใตชายแดน จํานวน 6 หนวยงาน ประกอบดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 

เขต 1 – 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา เขต 15 และสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  

ผลการดําเนินงาน : 
1. นักกีฬาและผูฝกสอนกีฬาไดรับความรู ประสบการณจากการเขารวมกิจกรรมและนําไปใชในการเลน

กีฬาและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. นักกีฬา ผูฝกสอนกีฬา คณะกรรมการตัดสิน และผูเก่ียวของมีความรักความสามัคคี 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอและ 

การมีงานทํา ปการศึกษา 2562   

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือพัฒนาครูใหมีความสอดคลองกับความตองการของแตละพ้ืนท่ีในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

 2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการสงเสริมการเรียนการสอนของครู 

 3. เพ่ือเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนต้ังแตระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยใชโปรแกรมวัดแวว 

วัดความถนัดทางอาชีพและสรางเสริมประสบการณอาชีพ 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการขับเคล่ือนงานแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอและการมีงานทํา ปการศึกษา 

2562 ใหกับครูผูรับผิดชอบงานแนะแนวของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 148 คน เพ่ือชี้แจงแนวทางการใชโปรแกรม

วัดแวว วัดความถนัดทางอาชีพและสรางเสริมประสบการณอาชีพ (Habit scan และ We space) พรอมท้ัง

ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรม 

ผลการดําเนินงาน : 
ครูแนะแนวท่ีผานการประชุมมีความรูในการใชเคร่ืองมือ ชวยใหรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล และสามารถ

ใหคําปรึกษาแกนักเรียน ชวยใหนักเรียนทราบความถนัดของตนเอง มีขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทาง

การศึกษาตอและเลือกเรียนวิชาตามกลุมวิชาชีพท่ีตรงกับความตองการ ความสามารถ และความถนัด 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   

วัตถุประสงค : 
 เพ่ือพัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร ผลิตส่ือและจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยทีมงานวิทยากร จํานวน 10 คน 

 2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแกครูภาษาอังกฤษในระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 จํานวน 60 คน  

ผลการดําเนินงาน : 
ครูภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ มีเทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเนนกิจกรรมเปนฐานตามแนวทางของ British 

Council และสามารถนําไปประยุกตใชในชั้นเรียนของตนเองได 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : การจัดสอบดวยขอสอบมาตรฐานในการสอบปลายปของผูเรียน   

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2, 4, 5 และมัธยมศึกษาปท่ี 1, 2 โดยใชขอสอบท่ี

พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการสอบปลายป ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

 2. เพ่ือนําผลการทดสอบไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
  1. ประชุมอนุกรรมการการสอบ โดยแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบ ประกอบดวย ผูอํานวยการ

กลุมทุกกลุม ศึกษานิเทศกทุกคน และจากหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

มอบหมายใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 สํารวจความตองการใชขอสอบปลายป 

ไดแก สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส และเทศบาลเมืองนราธิวาส จํานวน 31 คน เพ่ือกําหนดวันสอบ

และชี้แจงการรับขอสอบพรอมท้ังการรายงานผล 

   2. ประชุมครูวิชาการการสอบ โดยเชิญโรงเรียนท่ีขอใชขอสอบปลายปของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 164 โรง เขารับฟงการชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติ วิธีการในการกรอกขอมูลรายงานผล 

และกําหนดสถานท่ีในการรับขอสอบ และวันท่ีสงขอมูลรายงานผล 

    3. การทดสอบโดยใชขอสอบปลายปท่ีพัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยจัดเตรียม

เอกสารเก่ียวกับการสอบ แตงต้ังผูรับผิดชอบศูนยประสานงานแตละอําเภอ แตงต้ังคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม

การดําเนินการจัดสอบในแตละโรงเรียน  

    4. ประชุมวิเคราะหผลการสอบปลายป ในการยกระดับคุณภาพนักเรียนอยางตอเนื่อง โดยเชิญครูวิชาการ 

จํานวน 155 คน เพ่ือรวมกันวิเคราะหผลการสอบ ตัวชี้วัดท่ีเปนปญหา และรวมกันวางแนวทางในการแกปญหา 

เพ่ือเปนแนวทางในการยกระดับคุณภาพนักเรียนอยางตอเนื่อง  

    5. จัดทํารายงานและสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  

ผลการดําเนินงาน : 
  1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2, 4, 5 และมัธยมศึกษาปท่ี 1, 2 ทุกคนของโรงเรียนท่ีเลือกใชแนวทาง

ขอสอบปลายปท่ีพัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดสอบปลายปโดยใชขอสอบท่ีพัฒนา

โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

 2. ผลการทดสอบไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : สงเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรยีนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต   

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือจัดหาส่ือ วัสดุ อุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา 

 2. เพ่ือใหครูผูสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนสามารถใชส่ือ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูพระพุทธศาสนา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาโดยนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา 

ไปปรับเปล่ียนใชในการดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง และมีความพรอมและรูเทาทันความเปล่ียนแปลงของ

สังคมปจจุบัน 

      4. เพ่ือสรางความสัมพันธและการมีสวนรวมระหวางโรงเรียน ชุมชน และองคกรศาสนา 

 5. เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนเพ่ือจัดหาส่ือ วัสดุ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา 

จํานวน 21 โรงเรียน  

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหารหรือครูผูสอนพระพุทธศาสนา จํานวน 21 โรงเรียน และเขาคายพุทธบุตร 

จุดท่ี 1 ณ วัดพรหมนิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส จํานวน 11 โรงเรียน จุดท่ี 2 ณ วัดราษฎรสโมสร อ.รือเสาะ 

จ.นราธิวาส จํานวน 10 โรงเรียน รวม 21 โรงเรียน 

3. ประชุมคณะทํางานเพ่ือออกแบบเคร่ืองมือการนิเทศ ติดตาม และสรุปผลการดําเนินงาน   

ผลการดําเนินงาน : 
 1. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนามีส่ือการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาท่ีมี

คุณภาพ และเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 2. ครูผูสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนสามารถใชส่ือการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาไดอยางมีคุณภาพ

 3. โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนามีคุณภาพการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน กระบวนการเรียนรูท่ีสอดคลองกับความตองการ วิถีชีวิต สภาพแวดลอม และวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย  

ครอบครัวอบอุน ชุมชนเข็มแข็ง สังคมสันติสุข พรอมนี้การศึกษาพระพุทธศาสนาเปนสวนสําคัญในการสรรคสราง 

ความรู ความเขาใจคุณธรรม จริยธรรม  สูการปฏิบัติเปนวิถีชีวิต  

 4. ผูนิเทศไดไปนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรูในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : ประชุมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาท่ีมีสตแิละ

สมาธิเปนฐานในรูปแบบ Active Learning   

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือใหครูผูสอนพระพุทธศาสนามีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาท่ีมี

สติและสมาธิเปนฐานในรูปแบบ Active Learning 

 2.  เพ่ือใหครูผูสอนพระพุทธศาสนานําความรูท่ีไดไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาท่ีมี

สติและสมาธิเปนฐานในรูปแบบ Active Learning ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ เพ่ือรวมพิจารณาแนวทางการดําเนินงานฯ จํานวน 10 คน 

และจัดประชุมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาท่ีมีสติและสมาธิเปนฐานใน

รูปแบบ Active Learning ประกอบดวยครูผูสอนพระพุทธศาสนา จํานวน 42 คน วิทยากร จํานวน 2 คน 

และคณะทํางาน จํานวน 7 คน รวม 51 คน  

ผลการดําเนินงาน : 
ครูผูสอนพระพุทธศาสนาสามารถนําองคความรูท่ีไดไปพัฒนาและประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน

พระพุทธศาสนาในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถบูรณาการกับการสอนวิชาอ่ืน ๆ ไดอยางหลากหลาย 

และสรางกระบวนการเรียนรูท่ีสอดคลองกับความตองการ วิถีชีวิต สภาพแวดลอม และวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

และผูเรียนเขาใจพระพุทธศาสนาเปนสวนสําคัญในการสรรคสรางความรู ความเขาใจคุณธรรม จริยธรรมสูการปฏิบัติ

เปนวิถีชีวิต  โดยผูนิเทศไดไปนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรูในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา 
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือประชุมวางแผนการออกนิเทศ ติดตาม และการนําเสนอผลการดําเนินงานของโรงเรียนประชาคม

อาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระดับภูมิภาค 

 2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม ผลการดําเนินงานของโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 จัดประชุมผูอํานวยการโรงเรียน หรือครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือวางแผนการออกนิเทศ ติดตาม และการนําเสนอผลการดําเนินงาน จํานวน 4 คน 

ศึกษานิเทศกและเจาหนาท่ี จํานวน 2 คน พรอมจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนเปนคาใชจายในการนําเสนอผล

การดําเนินการของโรงเรียนในระดับภูมิภาค จํานวน 2 โรงเรียน และนิเทศ  ติดตาม และสรุปผลการดําเนินงาน

โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 2 โรงเรียน จํานวน 5 คน  

ผลการดําเนินงาน : 

 นักเรียนโรงเรียนบานเขาตันหยง มิตรภาพท่ี 153 และโรงเรียนบานบูเกะบากง มีความรู ความเขาใจ

การใชภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน  มีทักษะดานการคาขายโดยใชภาษาอังกฤษในการทําธุรกิจ  มีความเขาใจ

เก่ียวกับธุรกิจอาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสามารถตอยอดเปนอาชีพไดอยางยั่งยืน ตลอดจนมี

จิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ินตนเอง 
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โครงการ : คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ประจําปการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

วัตถุประสงค : 
 เพ่ือดําเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประจําปการศึกษา 2562 ของหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ท่ีแจงประสงคเขารับการประเมิน 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาท่ีแจงความประสงคขอรับการประเมินเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปการศึกษา 2562 ตามหลักเกณฑ คูมือ และแนวปฏิบัติท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด ณ โรงเรียนท่ีแจงความประสงคเขารับการประเมิน 

ซึ่งในปการศึกษา 2562 มีโรงเรียนในพ้ืนท่ีแจงความประสงคขอรับการประเมิน จํานวน 1 แหง คือ โรงเรียน

อนุบาลนราธิวาส สังกัด สพฐ.ขอรับการประเมินประเภทสถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ขนาดกลาง  

ผลการดําเนินงาน : 

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส อําเภอเมืองนราธิวาส สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 1/สพฐ. ผานการประเมินในระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสงผลงานเขารับการประเมินในระดับจังหวัดนราธิวาสตอไป 
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โครงการ : การยกระดับคุณภาพผูเรยีน เพ่ือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)  

 ปการศึกษา 2562    

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือศึกษาดูงานสถานศึกษาตนแบบท่ีมีแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 

 2. เพ่ือวิเคราะหผลการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) ของปการศึกษา 2560-2561  

 3. เพ่ือสรางความตระหนัก ส่ือสาร และความเขาใจเก่ียวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

(NT/O-NET) 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ :  
 1. ศึกษาดูงานสถานศึกษาตนแบบท่ีมีแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ณ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน

และโรงเรียนวัดประดูหอม จังหวัดพัทลุง กลุมเปาหมายคือ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ผูบริหารโรงเรียน 

จํานวน 38 คน เจาหนาท่ี 11 คน รวมท้ังส้ิน 50 คน 

 2. จัดประชมุเชิงปฏิบัติการวิเคราะหผลการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) ของปการศึกษา 2560-2561 

และวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธ์ิของปการศึกษา 2562 กลุมเปาหมายในการเขารวมประชุม คือ ผูบริหารโรงเรียน

และวิชาการโรงเรียน จํานวน 39 คน เจาหนาท่ี 1 คน รวมท้ังส้ิน 40 คน 

 3. จัดประชุมติดตามการดําเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแกนนําของเขตพ้ืนท่ี 

กลุมเปาหมาย คือ ผูบริหารโรงเรียนและวิชาการโรงเรียน จํานวน 39 คน เจาหนาท่ี 1 คน รวมท้ังส้ิน 40 คน  

ผลการดําเนินงาน : 
1. ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษานําแนวคิด วิธีการ และนวัตกรรมใหมๆ จากการศึกษา

ดูงานไปพัฒนาโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียน 

 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีฐานขอมูลผลการวิเคราะหผลการทดสอบ

ระดับชาติ (NT/O-NET)  

 3. สถานศึกษามีฐานขอมูลผลการวิเคราะหผลการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) ท่ีสามารถนําไปสงเสริม 

พัฒนานักเรียนในปการศึกษา 2562 และปตอไป 

 4. สถานศึกษามีการดําเนินการเก่ียวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 5. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสามารถวิเคราะหผลการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) ของปการศึกษา

ท่ีผานมา เพ่ือนําผลสูการพัฒนานักเรียนในปการศึกษา 2562 ตอไป 
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โครงการ : การทดสอบความสามารถของผูเรียนระดับชาติ ปการศึกษา 2561   

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือการทดสอบความสามารถดานการอานของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

    2. เพ่ือทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษา                

ปท่ี 3 ปการศึกษา 2561   

     3. เพ่ือจัดทํารายงานสรุปผลการทดสอบความสามารถผูเรียนระดับชาติ ของปการศึกษา 2561 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการการดําเนินการการทดสอบความสามารถของผูเรียนระดับชาติ ปการศึกษา 

2561 ระดับศูนยสอบ เพ่ือชี้แจงและสรางความเขาใจในการดําเนินการจัดสอบแกคณะอนุกรรมการระดับศูนยสอบ  

 2. จัดประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถของผูเรียนระดับชาติ ปการศึกษา 2561 แกครูวิชาการ

โรงเรียนทุกโรงท่ีเขารับการทดสอบความสามารถของผูเรียนระดับชาติ ปการศึกษา 2561 ท้ังในสังกัดและ

ตางสังกัด เพ่ือชี้แจงการทดสอบความสามารถของผูเรียนระดับชาติ ปการศึกษา 2561 จํานวนท้ังส้ิน 200 คน  

 3. ทดสอบความสามารถในการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียน

ในสังกัดตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 180 สนามสอบ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เปนผูดําเนินการจัดทําแบบทดสอบในการดําเนินการสอบ และศูนยสอบมีหนาท่ีกํากับติดตามการดําเนินการสอบ

ใหเปนไปดวยความเรียบรอย โดยมีคณะอนุกรรมการการดําเนินการสอบระดับศูนยสอบเปนผูไปนิเทศสนามสอบ 

 4. ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

มีโรงเรียนท่ีเขารับการทดสอบคร้ังนี้ 176 โรงเรียน ซึ่งเปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มีสนาม

สอบท้ังส้ิน 25 สนามสอบ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนผูดําเนินการจัดทําขอสอบ 

และศูนยสอบมีหนาท่ีกํากับติดตามการดําเนินการสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย โดยมีคณะอนุกรรมการ

การดําเนนิการสอบระดับศูนยสอบเปนผูไปนิเทศสนามสอบ 

 5. รายงานและสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 ไดแตงต้ังคณะทํางานในการทํารายงานสรุปผล และจัดทําเลมรายงานสรุปผลการทดสอบ

ความสามารถผูเรียนระดับชาติของปการศึกษา 2561  

ผลการดําเนินงาน : 
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ไดดําเนินการประเมินความสามารถ

ดานการอานออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2561 โดยโรงเรียนทุกโรงเรียนเปนสนามสอบ 

รวมท้ังส้ิน 180 สนามสอบ ซึ่งโรงเรียนท่ีเขารับการประเมินประกอบโดยโรงเรียนในสังกัด สพฐ., สช.                     

และโรงเรียนในสังกัดตชด. โดยสพฐ.เปนผูดําเนินการจัดทําขอสอบ และศูนยสอบมีหนาท่ีคอยกํากับ ติดตาม

และนิเทศสนามสอบ ทําใหการดําเนินการสอบเปนไปดวยความเรียบรอย 
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 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ไดดําเนินการประเมินความสามารถ

พ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนท่ีเขารับ

การทดสอบคร้ังน้ี 176 โรงเรียน ซึ่งเปนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.,สช. และโรงเรียนในสังกัดตชด. มีสนามสอบ

ท้ังส้ิน 25 สนามสอบ โดยสพฐ.เปนผูดําเนินการจัดทําขอสอบ และศูนยสอบมีหนาท่ีคอยกํากับ ติดตามและ

นิเทศสนามสอบ ทําใหการดําเนินการสอบเปนไปดวยความเรียบรอย 

 3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีรายงานและสรุปผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ซึ่งไดรวบรวม สรุปและจัดทํารายงานดังกลาวโดยคณะทํางานท่ีไดรับการแตงต้ังจากเขตพ้ืนท่ี ทําให

ไดเลมรายงานสรุปผลทดสอบความสามารถผูเรียนระดับชาติ ของปการศึกษา 2561 โดยไดดําเนินการมอบให

ผูบริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และไดทําการเผยแพรผลการทดสอบทางเว็บไซตของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เพ่ือโรงเรียนสามารถนําผลการสอบไปใชในการปรับปรุง 

สงเสริมและพัฒนานักเรียนตอไป 
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : การนิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนรูวิธีการ Active Learning 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือนิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนรูวิธีการ Active Learning 

 2. เพ่ือสรุปผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนรูวิธีการ Active Learning 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. ประชุมทีมนิเทศจิตอาสา โดยเชิญทีมนิเทศจิตอาสา จํานวน 13 คน รวมประชุมวางแผนการนิเทศ 

ติดตามโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนรูวิธีการ Active Learning  

 2. ประชุมชี้แจงโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการจัดการเรียนรูวิธีการ Active Learning โดยเชิญผูอํานวยการโรงเรียน

และวิชาการโรงเรียนของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ โรงเรียนละ 2 คน รวมท้ังส้ิน 88 คน เพ่ือเขารวมประชุมชี้แจง

โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการจัดการเรียนรูวิธีการ Active Learning  

 3. นิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนรูวิธีการ Active Learning โดยคณะนิเทศจิตอาสา

จํานวน 13 คน แบงคณะนิเทศเปน 3 ทีม จํานวน 2 คร้ัง ซึ่งมีการดําเนินการ ดังนี้ 

  3.1 กําหนดปฏิทินในการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนรูวิธีการ Active Learning 

  3.2 เตรียมเคร่ืองมือในการนิเทศ 

  3.3 ดําเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนรูวิธีการ Active Learning  

จํานวน 44 โรงเรียน  

 4. สรุปผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนรูวิธีการ Active Learning โดยเชิญทีม

นิเทศอาสา และผูรับผิดชอบโครงการของโรงเรียน รวมท้ังส้ิน 55 คน เพ่ือรวมสรุปผลการดําเนินงานของโรงเรียน 

พรอมท้ังจัดทํารายงานสรุปเปนภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

ผลการดําเนินงาน : 
 1. ไดประชุมทีมนิเทศจิตอาสา เพ่ือรวมประชุมวางแผนการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการจัดการ

เรียนรูวิธีการ Active Learning พรอมท้ังเตรียมเอกสารสําหรับการชี้แจงโรงเรียนเขารวมโครงการจัดการ

เรียนรูวิธีการ Active Learning  

 2. ไดประชุมชี้แจงโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการจัดการเรียนรูวิธีการ Active Learning โดยเชิญผูอํานวยการ

โรงเรียนและวิชาการโรงเรียนของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือเขารวมประชุมรายงานความกาวหนาในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและคัดเลือกครูในโรงเรียนท่ีไดรับการพัฒนาตามโครงการ เพ่ือเขารับพัฒนาเปนนิเทศจิตอาสา

ประจําโรงเรียน  

 3. ไดนิเทศ ติดตามผลโครงการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning  กับโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ

ของปการศึกษา 2561 โดยคณะนิเทศจิตอาสา 

 4. ไดสรุปผลการนิเทศ ติดตามผลโครงการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เปนการถอดบทเรียน

ของการดําเนินงานของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการและรวมกันวางแผนในการดําเนินการของปการศึกษา 2562 

พรอมท้ังจัดทําเลมรายงานสรุปผลโครงการ 
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โครงการ : พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณติศาสตร  

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือพัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  

 2. เพ่ือจัดหาส่ือท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาคุณภาพการเรียนคณิตศาสตรสําหรับโรงเรียนแกนนํา

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) สําหรับครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ทุกโรงเรียนในสังกัด 

จํานวนท้ังส้ิน 148 คน โดยกิจกรรมเปนการใหความรูแกครูเก่ียวกับหลักสูตรและการจัดทําส่ือการสอนของครู  

 2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกส่ือ วัสดุ อุปกรณ และพิจารณาราคากลาง จํานวน 7 คน 

เพ่ือพิจารณาคัดเลือกส่ือ วัสดุ อุปกรณ และพิจารณาราคากลาง สําหรับจัดสรรแกโรงเรียนแกนนําของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

 3. จัดหาส่ือ วัสดุ อุปกรณท่ีใชสําหรับการพัฒนาคุณภาพการเรียนคณิตศาสตร แกโรงเรียนแกนนํา

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 19 โรงเรียน 

 4. อบรมการใชส่ือท่ีไดรับแกครูผูสอนคณิตศาสตรของโรงเรียนแกนนํา โรงเรียนละ 2 คน รวมท้ังส้ิน 

38 คน เพ่ือแนะนําการใชส่ือแกโรงเรียนท่ีไดรับจัดสรร  

ผลการดําเนินงาน : 
 1. ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ของทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ไดอยางเหมาะสม

กับระดับชั้น และยังสามารถผลิตส่ือการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนได 

 2. โรงเรียนแกนนําของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 19 โรงเรียน 

ไดรับส่ือการสอนคณิตศาสตร (ส่ือจินตคณิต) โรงเรียนละ 30 ชุด เพ่ือนําไปใชสอนนักเรียน พรอมท้ังไดรับ

การอบรมการใชส่ือดังกลาวจากวิทยากรผูมีความรูความสามารถทําใหครูสามารถใชส่ือท่ีไดรับการจัดสรรได

อยางถูกตอง 
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต  

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือจัดหาส่ือ วัสดุอุปกรณสําหรับหองเรียนของผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 3    

 2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยนักเรียนในระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1 – 3  

 3. เพ่ือพัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. ประชุมคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผูสอน

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 20 คน 

 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 

167 คน   

ผลการดําเนินงาน : 
 ครูท่ีเขารวมประชุมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูตามตัวชี้วัด  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนครั้งท่ี 69 ประจําปการศึกษา 2562 ภายใตโครงการ

แขงขันประกวดมหกรรมวิชาการชายแดนใต  

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา ผูบริหาร ครู และนักเรียนไดมีโอกาสนําผลงานท่ีเกิดจาก

การจัดการศึกษาท้ังทางดานวิชาการและศิลปหัตถกรรม มาเผยแพรในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การประกวด 

และการแขงขันในระดับกลุมโรงเรียน ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับภาค     

 2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนไดแสดงออกดานศักยภาพและความสามารถพิเศษดานวิชาการ

และศิลปหัตถกรรม โดยเขารวมการประกวดการแขงขันในระดับกลุมโรงเรียน ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

และระดับภาค   

 3. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเก่ียวของไดมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาและจัดกิจกรรม 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 ดําเนินการจัดแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังท่ี 69 ประจําปการศึกษา 2562 ภายใตโครงการแขงขัน

ประกวดมหกรรมวิชาการชายแดนภาคใต เพ่ือคัดเลือกตัวแทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีไปแขงขันในระดับภาค มีตัวแทน

นักเรียนในสังกัดสพป.นราธิวาส เขต 1, สช. และอปท. เขารวมแขงขัน แบงเปน 3 กลุม คือ วิชาการ เทคโนโลยี 

และศิลปหัตถกรรม ซึ่งมีการประกวดจํานวน 16 หมวดหมู 168 รายการ    

ผลการดําเนินงาน : 
 นักเรียนมีโอกาสไดแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณในการแขงขันเพ่ือนําความรูไปพัฒนาผลงานหรือ

ชิ้นงานของตนในการแขงขันระดับภาค ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในการพัฒนา

นักเรียนของตน  

     

    



 หนา | 66    

              
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 

โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผูปฏิบัติงานธุรการโรงเรยีนในสงักัด สพฐ. 

วัตถุประสงค : 
 เพ่ือเสริมสรางความตระหนัก รับรู รับทราบบทบาท ภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงาน

ธุรการโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผูปฏิบัติงาน

ธุรการโรงเรียนในสังกัด โดยการถายทอดสดผานระบบ Conference โดยกําหนดรูปแบบการพัฒนาผูปฏิบัติงาน

ธุรการโรงเรียนตามแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด เพ่ือชวยเสริมสรางความตระหนัก 

รับรู รับทราบบทบาท ภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีผูปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัดเขารับการอบรม จํานวน 148 คน  

ผลการดําเนินงาน : 
ธุรการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีความตระหนัก รับรู 

รับทราบบทบาท ภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

   

   

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการพัฒนาผูบริหาร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา          
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : อบรมพัฒนาศักยภาพขาราชการครรูักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

วัตถุประสงค : 
 เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินการใหผูเขารับการพัฒนาไดเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสมในอันท่ีจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ มีอุดมการณ วิสัยทัศน บุคลิกภาพ ความเปนผูนํา สามารถสราง

วัฒนธรรม คุณภาพ และวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
1. พัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติหนาท่ีรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาและครูดวยวิธีการอบรม

ใหความรู และหลักการปฏิบัติงาน 4 ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ  ดานการบริหารท่ัวไป ดานการบริหาร

งบประมาณ และดานการบริหารบุคคล มีการสอบวัดความรูกอนและหลังการอบรมในแตละดาน โดยมีผูเขา

รับการอบรม จํานวน 32 คน  

2. พัฒนาและประเมินผลดวยวิธีการสอบวัดประเมินผล ผูรับการพัฒนาผูปฏิบัติหนาท่ีรักษาการในตําแหนง

ผูอํานวยการสถานศึกษา และครู จํานวน 32 คน  

ผลการดําเนินงาน : 
ขาราชการครูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษามีความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสมในอันท่ีจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ มีอุดมการณ วิสัยทัศน บุคลิกภาพ ความเปนผูนํา สามารถสราง

วัฒนธรรม คุณภาพ และวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน 
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : พัฒนาศักยภาพครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีดานการจัด

กระบวนการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณ 

2. เพ่ือใหโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลทุกโรงมีการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
  1. ประชุมคณะทีมงานในการจัดประชุมวิทยาการคํานวณ จํานวน 15 คน  

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีโรงเรียนในโครงการคุณภาพ

ประจําตําบล โรงเรียนละ 3 คน จํานวน 33 โรงเรียน รวม 99 คน  คณะทํางานจํานวน 16 คน รวม 115 คน  

ผลการดําเนินงาน : 
1. ครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีมีความรูความเขาใจในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

และสามารถจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 

2. โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการครูพ่ีเลี้ยงดวยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศกึษา 

(STEM Education) 

วัตถุประสงค : 
 เพ่ือใหครูพ่ีเล้ียงมีแนวทางในการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาใหกับครูในโรงเรียน 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูพ่ีเล้ียงตามแนวทางการจัดกิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษา มีครูพ่ีเล้ียงในสังกัด

เขารวมอบรม จํานวน 76 คน  

 2. นิเทศติดตามการดําเนินงานตามแนวทางการจัดกิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษาของครูพ่ีเล้ียง  

ผลการดําเนินงาน : 
รอยละ 100 ของครูพ่ีเล้ียงท่ีไดรับการอบรมการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษามีแนวทางใน

การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาใหกับครูในโรงเรียน 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมูลขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ และสิทธิประโยชนตางๆ  

 กรณีเกษียณอายุราชการ 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือใหผูเกษียณอายุราชการมีความเขาใจเก่ียวกับสิทธิและประโยชนตางๆ ท่ีจะไดรับ 

 2. เพ่ือใหการขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ และสิทธิประโยชนตางๆ เปนไปอยางถูกตองรวดเร็ว 

 3. เพ่ือใหผูเกษียณอายุราชการไดรับเงินบําเหน็จหรือบํานาญ และสิทธิประโยชนตางๆ ตอเนื่อง หลังจาก

เกษียณอายุราชการแลว 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมูลขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ และสิทธิประโยชนตางๆ กรณีเกษียณ 

อายุราชการในปงบประมาณ 2562 โดยมีผูเกษียณอายุราชการเขารวมประชุม จํานวน 85 คน  

ผลการดําเนินงาน : 

ผูเกษียณอายุราชการมีความเขาใจเก่ียวกับสิทธิประโยชนตางๆ ท่ีจะไดรับ และการขอรับบําเหน็จหรือ

บํานาญ และสิทธิประโยชนตางๆ อันพึงไดรับจากทางราชการเปนไปอยางถูกตองครบถวน 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : ประชุมบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 2. เพ่ือใหบุคลากรไดทราบถึงหลักการแนวคิดการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ วิสัยทัศน แผนระยะยาว

และแผนปฏิบัติการองคกร 

 3. เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และหาแนวทางแกไขรวมกัน 

4. เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน มีการรับรูท่ีทันตอเหตุการณ 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
จัดประชุมบุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 86 คน 

ผลการดําเนินงาน : 
1. ผูบริหารชี้แจงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน และติดตามผล

การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และหาแนวทางแกไขรวมกัน ทําใหการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในสํานักงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตามเปาหมายท่ีกําหนด 

2. บุคลากรสามารถนําหลักการ แนวคิดในการบริหารมาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และประยุกตใช

ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี เพ่ือใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดและไดงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพผูบริหารสถานศึกษา โดยกระบวนการ PLC 

(Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ” 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ไดมีการจัดการความรู 

รวมกัน 

 2. เพ่ือสรางความตระหนัก และความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 3. เพ่ือสามารถนําผลการจาก PLC ไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
การประชุมเชิงปฏิบั ติการเ พ่ิมประสิทธิภาพผูบริหารสถานศึกษา โดยกระบวนการ PLC 

(Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ” โดยการนําผลการนิเทศและติดตาม

การดําเนินงานของโรงเรียนท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ 

ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป สรุปผานกระบวนการ PLC เพ่ือใหผูบริหาร

การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ไดมีการจัดการความรูรวมกัน การจัดเวที

เสวนา แลกเปล่ียนเรียนรู แลกเปล่ียนวิสัยทัศน รูจักการทํางานรวมกัน รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมกัน

แกไขปญหา และนําไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนไป

ตามเปาหมาย โดยกําหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี 29-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมไดอิชิ อําเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา กลุมเปาหมาย คือ ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม ศึกษานิเทศก 

และบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังส้ิน จํานวน 168 คน 

ผลการดําเนินงาน : 
 1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษา 

รับรูและตระหนักในการบริหารงานท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงาน

งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป  

  2. ผูบริหารสถานศึกษา นําผลสรุปจากการ PLC (การวิเคราะหปญหา และแนวทางการแกไขปญหา) 

ไปปรับใชในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตอไป 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ท่ีมีความประพฤติดี 

และปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพและมีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ 

2. เพ่ือสรางแรงจูงใจใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกําลังใจในการพัฒนางาน  

ใหมีประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดี เสริมสรางความศรัทธาและความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพ 

 4.  เพ่ือเผยแพรผลงาน ความดี เชิดชูเกียรติ ตอสาธารณชน    

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
1. ดําเนินการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกรางวัลผูบริหารดีเดน และครูผูสอนกลุมสาระดีเดนรางวัลครูดี 

(กลุมสาระการเรียนรู 8 สาระ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฐมวัย) ระดับกลุมเครือขายโรงเรียน จํานวน 11 รางวัล 11 กลุม 

รวมจํานวน 121 รางวัล ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 11 รางวัล 3 อันดับ รวมจํานวน 33 รางวัล รวมท้ังส้ิน 

154 รางวัล เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีขวัญและกําลังใจในการพัฒนาตนเอง 

และปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประโยชนตอผูเรียน เพ่ือนครู เพ่ือนรวมงาน หนวยงาน และสังคม ซึ่งการดําเนินการสรรหา

และคัดเลือกบุคลากรท่ีสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด โดยคํานึงถึง

ความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม ความประพฤติ วินัย การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู ความสามารถ 

ความคิดสรางสรรค ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกผูท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหทราบโดยท่ัวกัน และ

มอบรางวัลหรือเกียรติบัตรในโอกาสอันควร 

2. ดําเนินการจัดทําประกาศเกียรติคุณ มอบแดผูบริหาร ขาราชการครู ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว 

พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ผูไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เปนผูเสียสละ 

อุทิศตนและทําคุณประโยชนอยางตอเนื่อง ประกอบดวย บุคลากรทางการศึกษา 3 ราย ผูบริหารสถานศึกษา  

8 ราย ขาราชการครู 68 ราย ลูกจางประจํา 6 ราย พนักงานราชการ 4 ราย ลูกจาง 5 ราย และประธานคลัสเตอร

และท่ีปรึกษา จํานวน 6 ราย รวมท้ังส้ิน 100 ราย 

ผลการดําเนินงาน : 
 1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกําลังใจท่ีจะพัฒนาตนเองและพัฒนางานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ   
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลสนองตอบ

ความตองการของหนวยงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 2. เพ่ือใหบุคลากรในกลุมบริหารงานบุคคลมีกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการตามบทบาทและ

ภารกิจท่ีรับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 

 3. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในกลุมบริหารงานบุคคลปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดม่ันในระเบียบ

ปฏิบัติอยางมีมาตรฐาน 

 4. เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ขับเคล่ือนการบริหารงานและ

พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานอยางมีระบบ ครบวงจร ใหทุกฝายท่ีเก่ียวของเกิดความตระหนักและมีสวนรวม       

ในการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิของหนวยงาน ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ    

และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเล่ือนเงินเดือนขาราชการระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาในการเล่ือนเงินเดือน คร้ังท่ี 2 (1 ตุลาคม 2562) จํานวน 15 คน  

 2. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 

11 คน  

 3. จัดประชุมคณะกรรมการเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังท่ี 2 (1 

ตุลาคม 2562) จํานวน 11 คน  

ผลการดําเนินงาน : 
 การดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 

1 ดําเนินการดวยความถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล สนองตอบความตองการของหนวยงาน

ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สามารถขับเคล่ือนการบริหารงานและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานอยางมีระบบ 

ครบวงจร ทุกฝายท่ีเก่ียวของเกิดความตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ของหนวยงาน ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : พัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิธีการ  

                     Professional Learning Community (PLC) 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีการจัดการความรูรวมกัน และนําผลจากการ 

PLC ไปขยายผลในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  

  2. เพ่ือเสริมสรางความคิดเชิงสรางสรรคใหขาราชการครูและบุคลากร และแลกเปล่ียนแนวความคิด

ในการพัฒนาการปฏิบัติงานและสรางสรรควิธีการปฏิบัติงานใหมๆ 

 3. เพ่ือใหบุคลากรมีแนวทางการปฏิบัติงานไปในทางเดียวกัน และเกิดการพัฒนาองคกรและสงเสริม

สนับสนุนใหการศึกษาในสังกัดเปนไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิผล    

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพ่ือกําหนดหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 42 คน  

  2. จัดประชุมกลุมเครือขาย ผูอํานวยการกลุม  และผูแทน เพ่ือขยายผลการดําเนินงานโครงการ

พัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 32 คน 

  3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 จํานวน 85 คน 

  4. ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 จํานวน 62 คน       

ผลการดําเนินงาน : 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 1 มีการจัดการความรูรวมกัน 

สามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไปในทิศทางเดียวกัน และนําผลจากการ PLC ไปขยายผลในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

โดยมีวิธีการปฏิบัติงานใหมๆ ไดอยางมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : พัฒนาศักยภาพการทํางานเปนทีม “รวมพลังสรางสรรคทีมผูบริหาร ขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการศึกษาไทยกาวหนา 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือสรางจิตสํานึกและสรางพลังรวมแหงการทํางานเปนทีมสามารถนําความรูท่ีไดรับมาใชในการปรับปรุง 

พัฒนาตนเองและกระบวนการทํางาน 

2. เพ่ือเสริมสรางความรัก สามัคคีระหวางทีมผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. เพ่ือใหเขาใจเก่ียวกับการขับเคล่ือนกระบวนการ “ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ” (PLC) สูสถานศึกษา

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 4. เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม 

สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา    

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ จํานวน 30 คน 

2. จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน จํานวน 50 คน  

3. จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการจัดการสูความเปนเลิศ จํานวน 50 คน   

4. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ จํานวน 65 คน   

5. จัดอบรม สัมมนาศึกษาดูงานการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสําหรับ

ผูบริหารใหม จํานวน 35 คน   

6. ติดตามประเมินผล/รายงานผลการดําเนินงานโครงการ จํานวน 40 คน      

ผลการดําเนินงาน : 
  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 

เขต 1 ท่ีเขารวมโครงการมีจิตสํานึก สามารถรวมทํางานเปนทีม สามารถนําความรูท่ีไดรับมาใชในการปรับปรุง 

พัฒนาตนเองและกระบวนการทํางาน มีความรู ความเขาใจ นโยบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี

ความรัก สามัคคี มีความพึงพอใจ เกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการตอไป 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานดานการเงนิและบัญชีสําหรบั

ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีในสถานศึกษา 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมเขาใจเจตนารมณของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงเขาใจในข้ันตอน 

วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชีไดอยางถูกตอง สามารถนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ  

2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีขีดความสามารถ และสมรรถนะดานการเงินการคลังที่สอดคลอง

กับการปฏิบัติงาน  

3. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น และประสบการณในการปฏิบัติงานอันจะเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงาน    

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานดานการเงินสําหรับผูปฏิบัติงานดานการเงินใน

สถานศึกษา กลุมเปาหมายคือ ครูผูปฏิบัติงานดานการเงินของสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน รวม 148 คน 

โดยมีเนื้อหาหลักสูตรดังนี้  

 (1) กฎหมาย/ระเบียบเก่ียวกับเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล และคาการศึกษาบุตร 

 (2) กฎหมาย/ระเบียบเก่ียวกับคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายในการฝกอบรมและจัดงาน 

 2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานดานบัญชีสําหรับผูปฏิบัติงานดานบัญชีใน

สถานศึกษา กลุมเปาหมายคือ ครูผูปฏิบัติงานดานบัญชีของสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน รวม 148 คน โดย

มีเนื้อหาหลักสูตร คือ ความรูเก่ียวกับการจัดทําบัญชีของสถานศึกษา  

ผลการดําเนินงาน : 
  รอยละ 100 ของผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทําใหการบริหารจัดการและการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุใหมีความรู ความเขาใจ สามารถนําไป

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือใหการบริหารจัดการและการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

3. เพ่ือสรางเครือขายในการปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ   

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ กลุมเปาหมายประกอบดวย 

บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย จํานวน 15 คน เครือขายอําเภอ อําเภอละ 2 คน รวม 10 คน 

และบุคลากรกลุมทุกกลุม กลุมละ 1 คน รวม 10 คน ระยะเวลา 3 วัน โดยมีเนื้อหาหลักสูตรดังนี้  

(1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบยีบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

 (2) กฎหมาย/ระเบียบเก่ียวกับเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลและคาการศึกษาบุตร 

 (3) กฎหมาย/ระเบียบเก่ียวกับคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายในการฝกอบรม      

ผลการดําเนินงาน : 
  ผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุมีความรูความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทําใหการบริหารจัดการและการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 

โครงการ : ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีขอมูลสารสนเทศ 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (My-Office) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 

 2. เพ่ือจัดทําขอมูลนักเรียนในระบบ Data Management Center (DMC) ขอมูลส่ิงกอสราง (B–OBEC) 

ขอมูลสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา (E-MIS) 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (My-Office) ดังนี้ 

1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทํา Back Office สําหรับการบริหารจัดการขอมูลในฐาน DBMS  

การ Upload ขอมูลผาน FTP ใหกับเจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ี Admin ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 จํานวน 4 คน 

 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใชระบบ My Office ใหกับเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 65 คน  

 1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใชระบบ My Office ใหกับเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานการรับ – สงหนังสือ

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 148 คน  

 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ Data Management Center 

ประจําปการศึกษา 2562 ใหกับครูผูรับผิดชอบงานขอมูลโรงเรียน จํานวน 232 คน โดยแบงออกเปน 2 รุน ไดแก  

 2.1 รุนท่ี 1 ภาคเชา จํานวน 3 อําเภอ คือ อําเภอยี่งอ อําเภอรือเสาะ และอําเภอศรีสาคร 

จํานวน 146 คน  

 2.2 รุนท่ี 2 ภาคบาย จํานวน 2 อําเภอ คือ อําเภอเมืองและอําเภอบาเจาะ จํานวน 86  คน  

ผลการดําเนินงาน : 
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และโรงเรียนมีระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส

ไวใชในการอํานวยความสะดวกในดานการบริหารจัดการระบบเอกสาร การรับ-สงหนังสือราชการไดอยางรวดเร็ว

และสามารถลดการใชกระดาษ 

 2. โรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีขอมูลนักเรียนและขอมูล

เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ เปนปจจุบัน และเปนขอมูลท่ีตรงกัน เพ่ือใหสามารถ

นํามาใชในการบริหารจัดการดานงบประมาณ การตัดสินใจ และดานอ่ืนๆ 

 

กลยุทธท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการ
ทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
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โครงการ : การสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครวั 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือสรางความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหกับบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน   

องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีไดรับอนุญาตใหจัด  

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    2. เพ่ือกํากับ ดูแล สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและใหเปนไป

ตามกฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 

3. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน การแลกเปล่ียนเรียนรูขอมูลขาวสารการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุม

สาระการเรียนรู ใหผูจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวท่ีไดรับอนุญาตใหจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดย

ครอบครัว 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว มีท้ังหมด 3 กิจกรรม ดําเนินการใหกับครอบครัวของ

ผูจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวและผูเรียนจํานวนท้ังส้ิน 4 ครอบครัว และมีผูมายื่นความจํานงขอจัด

การศึกษาโดยครอบครัว เพ่ิมเติมอีก 2 ครอบครัว รายละเอียดดังนี้ 

1. ประชุมพิจารณาแผนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวของนางสาวมีรฟต มะยูโซะ จัด

การศึกษาใหกับเด็กหญิงมัรยัม  สาหีม และครอบครัวของนางสาวรอหานา  ฮีเร จัดการศึกษาใหกับเด็กชาย

ฟรดาวส  ดอเลาะ รวมจํานวน 2 ครอบครัว 

 2. การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว โดยคณะกรรมการของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ออกนิเทศ เยี่ยมเยียน และดูแลชวยเหลือการจัดกิจกรรม

ของครอบครัวท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว จํานวน 4 ครอบครัว ผูเรียนท้ังหมด จํานวน 7 คน 

โดยดําเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว ภาคเรียนละ 1 คร้ัง รวมท้ังส้ิน 2 คร้ัง  

 3. การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว โดยศึกษานิเทศกท่ีดูแลแตละ

กลุมสาระการเรียนรูดําเนินการจัดทําขอสอบและประเมินผลการสอบใหกับผูเรียนท้ังหมด จํานวน 7 คน  

ผลการดําเนินงาน : 
จํานวนครอบครัวท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ผานการประเมินความพรอม และดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการ

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 
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โครงการ : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือพัฒนาครูผูสอนและพ่ีเล้ียงเด็กพิการท่ีจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการ

จําเปนพิเศษ ใหมีความรูความสามารถท่ีสูงข้ึนและสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีถูกตองและเหมาะสม 

 2. เพ่ือใหเด็กพิการเรียนรวมไดรับสิทธิและโอกาสท่ีเทาเทียมกันในการไดรับการพัฒนาการเรียนรูในรูปแบบ

ท่ีเหมาะสมอยางเต็มศักยภาพเปนรายบุคคล ไดรับบริการ ส่ือ ส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือเขาถึงการศึกษา 

พัฒนาศักยภาพ ทักษะการดํารงชีวิตและพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได 

3. เพ่ือสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวม ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม

กับสภาพความพิการในแตละประเภทและเปนศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Service : SSS) 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนท่ีมีนักเรียนบกพรองทางดานรางกาย จํานวน ๒ โรงเรียน ไดแก 

โรงเรียนบานบลูกาสนอ และโรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) เพ่ือจัดซื้อส่ือหรือส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ   

 2. จัดอบรมใหความรูแกครูผูสอนนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเกี่ยวกับการคัดกรองนักเรียน

การจัดทําแผนเฉพาะบุคคล (IEP) แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล สําหรับครูประจํา

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนๆ ละ ๑ คน จํานวน ๑๖๐ คน  

 3. จัดอบรมใหความรูแกพ่ีเล้ียงเด็กพิการโรงเรียนในสังกัดเก่ียวกับการจัดทําส่ือประกอบการเรียนการสอน

สําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ จํานวนท้ังส้ิน ๔๐ คน  

ผลการดําเนินงาน : 
1. ครูผูสอนและพ่ีเล้ียงเด็กพิการท่ีจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถท่ีสูงข้ึนและสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีถูกตองและเหมาะสม 

 2. เด็กพิการเรียนรวมไดรับสิทธิและโอกาสท่ีเทาเทียมกันในการไดรับการพัฒนาการเรียนรูในรูปแบบ

ท่ีเหมาะสมอยางเต็มศักยภาพเปนรายบุคคล ไดรับบริการ ส่ือ ส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือเขาถึงการศึกษา 

พัฒนาศักยภาพ ทักษะการดํารงชีวิตและพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได 

 3. โรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมมีความเขมแข็ง สามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับสภาพ

ความพิการในแตละประเภทและเปนศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ(Student Support Service : SSS)  
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โครงการ : สถานศกึษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมขุ ปการศึกษา 2561 

วัตถุประสงค : 
เพ่ือประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปการศึกษา 2561 

ของโรงเรียนในสังกัด 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 คณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปการศึกษา 

2561 พิจารณาผลงานเอกสารรูปเลมและผลงานเชิงประจักษของโรงเรียนท่ีสงผลงานเขารับการคัดเลือกโครงการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเดน ระดับเงิน ปการศึกษา 2561 จํานวน 4 โรงเรียน 

ผลการดําเนินงาน : 
โรงเรียนท่ีสงผลงานเขารับการคัดเลือกโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเดน 

ระดับเงิน ปการศึกษา 2561 ท้ัง 4 โรงเรียน ผานเกณฑการประเมินตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

ไดรับการประกาศเปนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเดน ระดับเงิน ปการศึกษา 2561 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และเสนอเขารับการพิจารณาระดับกระทรวงศึกษาธิการตอไป 
 

     

        

กลยุทธท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ 

สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือใหผูรับผิดชอบการรายงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในทุกโรงเรียน/ทุกกลุมในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีความรูความเขาใจ สามารถนําไปเปนแนวทางใน

การรายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

 2. เพ่ือใหผูรับผิดชอบการรายงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในทุกโรงเรียน/ทุกกลุมใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 สามารถดําเนินการพัฒนางาน ปฏิบัติงานตามระบบ

ควบคุมภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบควบคุมภายในใหกับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ

การรายงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในทุกโรงเรียน จํานวน 148 คน และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ

การรายงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในทุกกลุมงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 จํานวน 23 คน รวมท้ังส้ิน 180 คน  

ผลการดําเนินงาน : 
1. ผูเขาอบรมไดรับความรูความเขาใจ ทักษะรวมถึงกระบวนการบริหารจัดการดานความเส่ียง และ

การควบคุมภายในอยางมีระบบสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. ทําใหผูเขารวมอบรมสามารถวิเคราะห และสรางแผนการจัดการความเส่ียงและควบคุมภายในของ

ทุกๆ กิจกรรมท่ีปฏิบัติอยูได 

 3. ทําใหผูเขาอบรมมองเห็นประโยชนของการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน และนําไป

ประยุกตใชในกลุมงานไดอยางเหมาะสม 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : ตรวจสอบดานการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศกึษาในสังกัด 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษาวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ  

ขอบังคับ คําส่ัง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 

2. เพ่ือใหม่ันใจวาขอมูลและรายงานทางการเงิน บัญชีของสถานศึกษามีความถูกตอง ครบถวนและ

เปนปจจุบัน 

3. เพ่ือใหทราบวาการบริหารงานและการดําเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และบรรลุผลสัมฤทธ์ิของงานตามเปาหมายของหนวยงาน 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 ดําเนินการตรวจสอบดานการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา โดยมีเจาหนาท่ีการเงิน บัญชี และพัสดุ

ของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 74 คน  

ผลการดําเนินงาน : 
1. สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 20 โรงเรียน ไดรับการตรวจสอบดานการเงิน บัญชี และพัสดุ 

2. สถานศึกษาในสังกัดท่ีไดรับการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุไดอยางถูกตอง   

เปนไปตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : สงเสริมการจัดทําแผนปฏิบัติการ และการติดตามประเมิน และรายงาน 

 ผลการดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สําหรับเปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติ

รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2. เพ่ือกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และตามแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. จัดทําเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 4 ป พ.ศ.2561 – 2564 (ฉบับปรับปรุง) 

จํานวน 20 เลม และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 22 เลม  

 2. จัดประชุมคณะทํางานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 26 คน 

ผลการดําเนินงาน : 
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2562 เปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน และใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ สามารถดําเนินงาน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาไดสอดคลองกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 2. คณะทํางานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีความเขาใจรวมกันและสามารถ

ปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ไดอยางถูกตอง 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : โรงเรียนภูมิทัศนดีเดน 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัดมีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนท่ีดี มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

2. เพ่ือใหครู นักเรียนและชุมชนมีสถานท่ีเพียงพอในการจัดกิจกรรมตางๆ พรอมท้ังใชจัดกิจกรรมการเรียนรู

ทุกกลุมสาระการเรียนรูในหองเรียน นอกหองเรียนอยางมีความสุข 

3. เพ่ือใหการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดเปนแบบอยางท่ีดีของชุมชน 

กิจกรรมที่ดําเนินการ : 
1. คณะกรรมการดําเนินงานการประกวดโรงเรียนภูมิทัศนดีเดนดําเนินการแจงประชาสัมพันธให

ประธานกลุมเครือขาย 11 กลุม คัดเลือกโรงเรียนเสนอเขารับการประกวดในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กลุมละ 

2 โรงเรียน คือ โรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนต้ังแต 1 - 200 คน จํานวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนท่ีมีจํานวน

นักเรียน 201 คนข้ึนไป จํานวน 1 โรงเรียน 

2. คณะกรรมการดําเนินงานการประกวดโรงเรียนภูมิทัศนดีเดน (ฝายประเมิน) ดําเนินการประเมิน

โรงเรียนท่ีไดรับการเสนอชื่อจากกลุมเครือขาย ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ประเภทท่ี 1 โรงเรียนท่ีมีจํานวน

นักเรียนต้ังแต 1 – 200 คน จํานวน 9 โรงเรียน ประเภทท่ี 2 โรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียน 201 คนข้ึนไป 

จํานวน 8 โรงเรียน 

3. ประกาศผลการประกวดพรอมมอบเกียรติบัตรและรางวัลเชิดชูเกียรติแกโรงเรียนและคณะกรรมการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน : 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีภูมิทัศนท่ีดี สวยงาม 

สะอาด ปลอดภัย เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูตางๆ มีแหลงเรียนรูท้ังในหองเรียน

และนอกหองเรียนท่ีหลากหลาย พรอมท้ังสามารถเปนแหลงเรียนรูและสถานท่ีจัดกิจกรรมของชุมชนได 

     

        



 หนา | 90    

              
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเขมแข็ง เพ่ือพรอมรับ 

 การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี ่

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจและองคความรูใหมๆ เก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 2. เพ่ือสงเสริมพัฒนาการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและเตรียมความพรอมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบส่ี 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 ประชุมปฏิบัติการผู รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือชี้แจงแนวทางการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตามเกณฑมาตรฐานและเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

จํานวน 148 คน คณะทํางาน 12 คน รวม 160 คน 

ผลการดําเนินงาน : 
1. ครูและบุคลากรมีความรูความเขาใจและองคความรูใหมๆ เก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. สถานศึกษาทุกโรงมีการดําเนินงานประกันคุณภาพแนวใหมภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง

ศึกษาธิการวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือสรางความตระหนัก และกําหนดรูปแบบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

2. เพ่ือใหผูอํานวยการสถานศึกษาเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

3. เพ่ือนิเทศ ติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผูอํานวยการสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (1 ตําบล 

1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับเขตพ้ืนท่ี จํานวน 33 คน คณะทํางาน 12 คน รวม 45 คน             

ผลการดําเนินงาน : 
1. ผูอํานวยการสถานศึกษามีความรูความเขาใจในการพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  

ใหมีความเขมแข็งในดานตาง ๆ  

2. โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลมีความพรอมและความเขมแข็งทางวิชาการ 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : พัฒนาระบบนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ปงบประมาณ 2562 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือใหผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดทุกโรงไดรับการนิเทศจากศึกษานิเทศกและคณะกรรมการ 

นิเทศระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา อยางนอยภาคเรียนละ 2 คร้ัง เพ่ือแนะนํา สงเสริมและสนับสนุน รวมถึงไดรับ

การชวยเหลือดานการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและมีการพัฒนาท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานนักเรียน ดานครู

และดานการจัดการเรียนการสอน สงผลใหเกิดหองเรียนดีมีคุณภาพ 

2. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูบริหารและครูจากการพัฒนาหองเรียนท้ัง 3 ดานจนเกิดเปนหองเรียนดี

มีคุณภาพ ปงบประมาณ 2562 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีไดแตงต้ังข้ึน จํานวนท้ังส้ิน 40 คน

รวมกันนิเทศโรงเรียนในสังกัดทุกโรง จํานวน 148 โรงเรียน อยางนอยภาคเรียนละ 2 คร้ังตอ 1 โรงเรียน              

ผลการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนทุกโรงไดรับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 2 คร้ัง  

 2. โรงเรียนและหองเรียนไดรับการแนะนําและชวยเหลือสงผลใหเกิดหองเรียนดีมีคุณภาพ  
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : นิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

วัตถุประสงค : 
  1. เพ่ือนิเทศ ติดตาม ใหการแนะนํา ชวยเหลือการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนในทุกหองเรียน 

ท่ีสงผลตอคุณภาพของนักเรียนใหบรรลุตามมาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

  2. เพ่ือสรางความเขมแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียน 

ท่ีอยูในสังกัด 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
  1. จัดประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือรวมกันวางแผนและ

ออกแบบเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผล จํานวนท้ังส้ิน 30 คน เปนเวลา 1 วัน 

  2. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีไดแตงต้ังข้ึน จํานวนท้ังส้ิน 40 คน  

รวมกันนิเทศแบบบูรณาการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน เปาหมายโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนจํานวน 148 โรงเรียน             

ผลการดําเนินงาน : 
  1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงไดรับการนิเทศ ติดตาม ใหการแนะนํา ชวยเหลือการจัดการเรียนการสอน

ของครูทุกคนในทุกหองเรียนท่ีสงผลตอคุณภาพของนักเรียนใหบรรลุตามมาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐาน

ของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีความเขมแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : สงเสริมการดําเนนิงานคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมนิผล 

 และนิเทศการศึกษา 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือรับทราบผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาสเขต 1 

2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 รวมกับศึกษานิเทศก รวม 20 คน               

ผลการดําเนินงาน : 
1. มีขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษา 

2. มีแนวทางการจัดการศึกษาสูการปฏิบัติ 

      3. มีแนวทางในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : ซักซอมการประเมิน (Mock Assessment) เพ่ือพรอมรับการประเมินคณุภาพ

ภายนอกรอบสี ่

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจและองคความรูใหมๆ เก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. เพ่ือซักซอมการประเมิน (Mock Assessment) และพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
1. ประชุมปฏิบัติการผูบริหารสถานศึกษา ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ

ครูผูสอนปฐมวัย จํานวน 16 โรงเรียน เพ่ือซักซอมการประเมิน (Mock Assessment) และพรอมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก   

2. ประชุมปฏิบัติการคณะทํางานวิเคราะหการจัดทําเคร่ืองมือการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เตรียมความพรอมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบส่ี               

ผลการดําเนินงาน : 
1. ผูบริหารสถานศึกษา ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและครูผูสอนปฐมวัย

ความรูความเขาใจและองคความรูใหมๆ เก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

  2. โรงเรียนมีความพรอมรับการประเมินคุณภาพายนอกรอบส่ี 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือชี้แจงนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

2.เพ่ือชี้แจง และรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

3.เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปล่ียน และหาแนวทางแกไขรวมกัน 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
ประชุมประจําเดือนผูบริหารสถานศึกษา โดยมีผูเขารวมประชุม คือ ผูบริหารการศึกษา จํานวน 2 คน 

ผูอํานวยการกลุม/หนวย จํานวน 10 คน เจาหนาท่ีสํานักงาน จํานวน 20 คน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 148 คน 

รวมท้ังส้ิน 180 คน จํานวน 6 คร้ัง               

ผลการดําเนินงาน : 
1. ผูเขารวมประชุมมีความเขาใจนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

2. ผูเขารวมประชุมไดรับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1  

3. ผูเขารวมประชุมไดรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปล่ียน และหาแนวทางแกไขรวมกัน 

   4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ไดรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

จากผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือปรับปรุงการทํางานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ : เสริมสรางความเขมแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพ้ืนท่ีสามจังหวัด 

               ชายแดนภาคใต 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือยกระดับคุณลักษณะและคุณภาพนักเรียนเพ่ือการศึกษาตอและการมีงานทํา มีรายไดท่ีม่ันคง

บนอัตลักษณของตนเอง 

     2. เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูใหนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ดานการศึกษา 

     3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนขยายโอกาสจํานวน 15 โรงเรียน เพ่ือเปนคาวัสดุในการฝกอาชีพ

ใหกับนักเรียน จํานวน 1,204 คน  

 2. จัดประชุมเชงิปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา

องคความรูทางดานทักษะอาชีพ มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 90 คน     

 3. เขาคายนักเรียนเพ่ือสรางแรงบันดาลใจใหคนหาการประกอบอาชีพท่ีสนใจ ณ ศูนยศึกษาการพัฒนา

พิกุลทอง วิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส บริษัทผลิตภัณฑอาหารปตตานี มีผูเขารวมโครงการจํานวน 90 คน     

ผลการดําเนินงาน : 
โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดจํานวน 15 โรงเรียน สามารถสงเสริมความเขมแข็งและพัฒนากระบวนการ

เรียนรูท่ีผสมผสานท้ังการเรียนวิชาสามัญควบคูกับสาระการเรียนรูอิสลามศึกษาหรือวิชาอิสลามศึกษา โดยใช

ภาษาไทยไดเปนอยางดี ทําใหเด็กไดเรียนรู เสริมสรางทักษะดานอาชีพ วิชาการ มองหาความถนัดท่ีจะพัฒนา

อาชีพในการใชชีวิต เขาสูกระแสการมีงานทําในอนาคตอยางมีคุณคาและบรรลุตามหลักสูตรการศึกษาในกลุมสาระ

กลุมงานอาชีพและเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถยกระดับคุณลักษณะและคุณภาพนักเรียนเพ่ือการศึกษาตอ 

เพ่ือการมีงานทํามีรายไดท่ีม่ันคง  

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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 ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุขในสังคม 
พหุวัฒนธรรม 
 

    
 

1. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
ในการแขงขัน 

3. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน 

ศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ ดํารงชีวิตอยางมีความสุขภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับบริการการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียมและ 
มีคุณภาพ 

5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุงเนนคุณภาพการบริการ การมีสวนรวม และจดัการศึกษาโดยใช 

เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

    
 

 1. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 2. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 
 3. สงเสริมการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วิสัยทัศน (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 

      

      

ประเด็นกลยุทธ (Strategic Issues) 
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 4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 

ลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
 5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 

 
  

 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 ทุกคน สามารถอานออกเขียนไดตามมาตรฐานหลักสูตร 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระหลักเพิ่มข้ึน โดยผลการทดสอบระดับชาติ NT  
และ O-NET เฉล่ียไมตํ่ากวารอยละ 50 

 3. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะตามคานิยมหลัก 12 ประการ 
 4. ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเปนแบบอยางดานคุณธรรมและ 
จริยธรรม 

 5. ผูบริหารเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีทักษะในการนําสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 
อยางมืออาชีพ 
  6. พัฒนาโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูคูชุมชน 

  7. กลุมเครือขายโรงเรียน มีความเขมแข็งและทํางานเปนทีม 
  8. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียน มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  
มีการกํากับติดตาม ประเมินผลมีระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและการรายงานผลอยางเปนระบบ 

 

 
 

 ย้ิมแยมแจมใส   ฉับไวบริการ   เอาใจใสงาน   ผูรับบริการพอใจ 

 

 
 

 จิตบริการ  งานมีสวนรวม  รวมองคกรมีชีวิต มุงผลสัมฤทธ์ิเปนเลิศ บรรเจิดงานสรางสรรคทีม  
 

จุดเนน 

 

คําขวัญ 

 

วัฒนธรรมองคกร 

 



 

 

 
 

  



 หนา | 102     

              
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ผลสําเร็จ 
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คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม และผูอํานวยการหนวย 

ผูสนับสนุนขอมูล 
นางเรวดี รัตนะมาลา  ผอ.กลุมนโยบายและแผน 

นางสาวฐิฏิมาธ พิริยะเพียรพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

และผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

ออกแบบ/จัดทํารูปเลม 

นางสาวนภาพร ไชยณรงค  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 


	หน้าปก
	Slide Number 1

	คำนำและสารบัญ
	คั่นหน้าส่วนที่ 1
	รายละเอียดส่วนที่ 1
	คั่นหน้าส่วนที่ 2
	รายละเอียดส่วนที่ 2
	คั่นหน้าส่วนที่ 3
	รายละเอียดส่วนที่ 3
	คั่นหน้าส่วนที่ 4
	รายละเอียดส่วนที่ 4
	คั่นหน้าภาคผนวก
	รายละเอียดภาคผนวก
	คณะผู้จัดทำ

