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ค�าน�า

	 	 	 เอกสารรายงานผลการด�าเนินงาน	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.2561	 ของส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	ฉบับนี้	จัดท�าขึ้นเพื่อสรุปผลการด�าเนินงานการจัดการศึกษา

ตามยทุธศาสตร์	ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน	และแผนปฏบิตักิารประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2561	

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชนให้ได้รับทราบถึงผลการด�าเนินงาน

ตามภารกิจการจัดการศึกษาท่ีต้องด�าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กนักเรียน		

ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ส�าคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

	 	ขอขอบคุณ		ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี		ท�าให้รายงานผลการด�าเนินงาน	 

ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.2561	 ฉบับนี้สมบูรณ์	 บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

รายงานผลการด�าเนินงานฉบับนี้	จะเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ที่สนใจต่อไป

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1
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ส่วนที่ 1 

บรบิททั่วไป



ส่วนที่ 1 

บริบททั่วไป

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	ตั้งอยู่	หมู่ที่	6	ถนนปากน�้า	ต�าบลรูสะมิแล

อ�าเภอเมืองปัตตานี			จังหวัดปัตตานี			รหัสไปรษณีย์		94000		ซึ่งตั้งอยู่ในภาคใต้ฝั่งทะเล	ด้านทิศตะวันออก 

ห่างจากกรุงเทพมหานคร	ประมาณ	1,055	กิโลเมตร		มีเนื้อที่ประมาณ	669.25	ตารางกิโลเมตร	มีพ้ืนที่

ในเขตบริการรวม	 4	 อ�าเภอ	 53	 ต�าบล	 276	หมู่บ้าน	 ประกอบด้วย	 อ�าเภอเมืองปัตตานี	 อ�าเภอปะนาเระ		 

อ�าเภอยะหริ่ง	และอ�าเภอหนองจิก

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1		สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 กระทรวงศึกษาธิการ	 มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับ

การศึกษาอย่างทัว่ถงึและมคุีณภาพ	สามารถอยูใ่นสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ	โดยได้จดัรปูแบบการบรหิารจดัการศกึษา	

ดงันี้
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1. ด้านภูมิศาสตร์

2. ด้านการศึกษา
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 2.2 จ�านวนโรงเรียน จ�าแนกตามขนาด

 2.1  จ�านวนโรงเรียน จ�าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

 2.3 จ�านวนนักเรียนและห้องเรียน 

				ข้อมูล	ณ	วันที่	10	มิถุนายน	2561

ข้อมูล	ณ	วันที่	10	มิถุนายน	2561

ข้อมูล	ณ	วันที่	10	มิถุนายน	2561

3

ระดับชั้นที่เปิดสอน โรงเรียน (โรง)

อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 4     2

อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 116

อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  17

ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6    1

รวมทั้งสิ้น 136 

ขนาดโรงเรียน โรงเรียน (โรง)

ขนาดเล็ก         (นักเรียน      1 – 120 คน)    48

ขนาดกลาง       (นักเรียน   121 – 600 คน)    80

ขนาดใหญ่        (นักเรียน   601 – 1,500 คน)     7

ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1,501 คนขึ้นไป)      1

รวมทั้งสิ้น  136

ระดับการศึกษา
นักเรียน (คน)

ห้องเรียน (ห้อง)
   ชาย  หญิง   รวม

ก่อนประถมศึกษา   3,426   3,245   6,671      416

ประถมศึกษา 10,855 10,076 20,931     990

มัธยมศึกษาตอนต้น     660     697  1,357       58

รวมทั้งสิ้น 14,941 14,018 28,959   1,464
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 2.4 จ�านวนบุคลากรในสถานศึกษา

  2.5 จ�านวนบุคลากรในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ข้อมูล	ณ	วันที่		30		กันยายน	2561

ข้อมูล	ณ	วันที่		30		กันยายน	2561

4

ต�าแหน่ง  จ�านวน (คน)

ผู้อ�านวยการสถานศึกษา    127

รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา        3

ข้าราชการครู  1,544

ลูกจ้างประจ�า      65

พนักงานราชการ    468

ลูกจ้างชั่วคราว

  - ธุรการโรงเรียน      74

  - วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม                                  201

  - พนักงานรักษาความปลอดภัยครู และสถานศึกษา    105

  - นักการภารโรง      43

  - พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม      24

  - ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต        4

  - บุคลากรคณิตศาสตร์        8

  - บุคลากรวิทยาศาสตร์      11

รวมทั้งสิ้น  2,677

ต�าแหน่ง จ�านวน (คน)

ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   1

รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   4

ศึกษานิเทศก์ 12

บุคลากร 38 ค (2) 46

ครูช่วยราชการ   1

พนักงานราชการ (ช่วยราชการ) 15

ลูกจ้างประจ�า   3

ลูกจ้างชั่วคราว 10

รวมทั้งสิ้น 92
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ทศิทางการบรหิารจัดการศกึษา
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์หลัก

 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ต้องเป็นหน่ึงในด้าน

การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

	 1.	พัฒนาส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	ให้มีระบบบริหารจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ

	 2.	ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร

และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

	 3.	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู ้

อย่างมีคุณภาพ	ในรูปแบบที่หลากหลาย

	 4.	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

	 5.	ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อสร้างจิตส�านึกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

	 6.	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม

	 1.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	มีระบบการบริหารจัดการศึกษา

ที่มีประสิทธิภาพ

	 2.	นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรและมีความสามารถในการแข่งขัน

	 3.	ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย

	 4.	ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

	 5.	สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและจิตส�านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

	 6.	ทุกภาคส่วนในสังคมพหุวัฒนธรรมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา



ยุทธศาสตร์

จุดเน้น

 1.	จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

	 2.	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

									3.	ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

	 4.	ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

	 5.	จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 6.	พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

 ด้านการบริหารจัดการส�านักงาน

	 	 1.	ส�านักงานสะอาด	ร่มรื่น	สวยงาม

	 	 2.	ภาพลักษณ์ใหม่ด้วยกลยุทธ์	“ยิ้ม	ทัก	ถาม”

	 	 3.	บุคลากรมีวินัย	เอาใจใส่งาน	บริการประทับใจ	แจ่มใสทักทาย	แต่งกายดูดี	

มีความรับผิดชอบ	มีจิตอาสา	มีจิตสาธารณะ

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

	 	 1.	การอ่านออกเขียนได้

	 	 2.	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

	 	 3.	สุขภาพอนามัยนักเรียน

	 	 4.	คุณลักษณะพึงประสงค์นักเรียน

	 	 5.	ศักยภาพในการแข่งขันของนักเรียน

	 	 6.	ครูสอนเด็กเต็มเวลา	เต็มความสามารถ

		 	 7.	ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นมืออาชีพ

		 	 8.	นิเทศอย่างมีคุณภาพ	ทั่วถึงและต่อเนื่อง

		 	 9.	ความปลอดภัยและขวัญก�าลังใจครูและบุคลากร

	 	 10.	ห้องเรียนคุณภาพเอื้อต่อการเรียนรู้

	 	 11.	โรงเรียนสะอาด	ร่มรื่น	สวยงาม

7 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561



ส่วนที่ 3 
ผลการด�าเนนิงาน ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561
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ผลการด�าเนินงานด้านคุณภาพการศึกษา

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตารางที่	1	เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ของผู้เรียนระดับชาติ	(NT)															

		 					ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ปีการศึกษา	2559	และปีการศึกษา	2560	

ตารางที่	2	เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย	การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	(O-NET)	

	 					ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ปีการศึกษา	2559	และปีการศึกษา	2560

ตารางที่	3	เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	(O-NET) 

	 				ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ปีการศึกษา	2559	และปีการศึกษา	2560	

ทักษะความสามารถ
ปีการศึกษา

ผลต่าง
2559 2560

ความสามารถด้านภาษา 37.00 40.64 +3.64

ความสามารถด้านค�านวณ 29.72 28.57 -1.15

ความสามารถด้านเหตุผล 38.04 33.08 -4.96

รวมเฉลี่ย 34.92 34.10 -0.82

รายวิชา
ปีการศึกษา

ผลต่าง
2559 2560

ภาษาไทย 39.59 35.62  -3.97

ภาษาอังกฤษ 28.55 29.09  -0.54

คณิตศาสตร์ 29.56 28.00  -1.56

วิทยาศาสตร์ 33.91 31.67  -2.24

สังคมศึกษา 36.56 - -

รายวิชา
ปีการศึกษา

ผลต่าง
2559 2560

ภาษาไทย 35.08 35.00 -0.08

ภาษาอังกฤษ 25.71 25.56 -0.15

คณิตศาสตร์ 20.80 18.53 -2.27

วิทยาศาสตร์ 29.29 28.01 -1.28

สังคมศึกษา 34.69 - -



โครงการตามแผนปฏบิัตกิาร 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

1. โครงการการสนับสนุนและพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

    งบประมาณ  64,570  บาท

ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ 

  1.	โรงเรียนในสังกดัเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลกูเสือ	เนตรนาร	ีประจ�าปี	2561	 

เมื่อวันที่	6	มิถุนายน	2561	ณ	สนามกีฬากลาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี		จ�านวน	5	ทีม

		 				 2.	ลูกเสือ	 เนตรนารี	 เข้าร่วมพิธีการทางลูกเสือในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ	 

ในวันที่	1	กรกฎาคม	2561		ณ		สนามกีฬากลาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี	จ�านวน	1,500	คน	

คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย

		 				 3.		ผู้บังคับบญัชาลูกเสือผ่านการตรวจขัน้ที	่5	ขัน้ปฏบัิตกิารและประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด 

ตามระเบียบลูกเสือ		ณ	ค่ายลูกเสือชั่วคราวในโรงเรียนที่ตนสังกัด	จ�านวน	50	คน		

          เชิงคุณภาพ

             ลูกเสือ	เนตรนารี	และผู ้บังคับบัญชาลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ	ศาสนา	 

พระมหากษัตริย์	ร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระผู้พระราชทานก�าเนิดลูกเสือ		มีระเบียบวินัย	 

รักสามัคคี	เคารพ	เชื่อฟังและบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	

ปัญหา/อุปสรรค

	 		กรรมการผู้ตัดสินที่มีวุฒิทางลูกเสือ	และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีไม่เพียงพอ	



12รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา  

     เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
1. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560

    งบประมาณ  189,750  บาท

ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

       นักเรียน	ครู	ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตาน	ี

เขต	1	เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ	ครั้งที่	67	เมื่อวันที่	11	-	13	กุมภาพันธ์	2561

ณ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต	จ�านวน	12	รายการ	75	คน		

          เชิงคุณภาพ

           			 นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	และแสดงออกถึงความรู้ความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ	



2. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้  ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560

    งบประมาณ  100,000  บาท   

ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

		 		 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	ได้มอบเงินรางวัลให้แก่นักเรียน 

ท่ีผ่านการคัดเลือกระดับภาคใต้	เพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ		ครั้งที่	67	

เมื่อวันที่	19	-	21	ธันวาคม	2560	ณ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	จ�านวน	50	คน

          เชิงคุณภาพ

		 	 นักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับภาคใต้	มีขวัญและก�าลังใจในการพัฒนาขีดความสามารถ 

ในการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
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3. โครงการมหกรรมวิชาการชบาบานการศึกษาตานี 1 ปี 2561

    งบประมาณ  500,000  บาท    

ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ 

             1.	ผู้บริหาร	ครู	นักเรียน	และผู้ปกครอง	เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ในงานมหกรรมวชิาการชบาบานการศกึษาตาน	ี1	ปี	2561		เม่ือวนัที	่11	-	12		ตลุาคม	2561	จ�านวน	1,500	คน	

		 	 2.	กิจกรรมการแข่งขันรวมทุกกลุ่มสาระ	จ�านวน	160	รายการ	

		 	 3.	นักเรียนที่ชนะเลิศและสามารถท�าคะแนนระดับเหรียญทอง	(80	คะแนนขึ้นไป)	 

เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนกัเรยีนภาคใต้	ครัง้ที	่68		ปีการศกึษา	2561จ�านวน	145	รายการ

 เชิงคุณภาพ 

                 นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู ้ความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ		ผู ้บริหาร		คร ู

ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์	และสามารถน�าผลการแข่งขันไปวิเคราะห์	เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน

การสอน

14รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

             1.	นักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที	่3	และชัน้ประถมศกึษาปีที	่6		ทุกคน	ได้รับการทดสอบ 

ความสามารถด้านการอ่าน	การเขียนภาษาไทย	คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย

		 				 2.	ครูผู้สอนภาษาไทยระดบัช้ันประถมศึกษาปีที	่	3	และช้ันประถมศึกษาปีที	่6	เข้าร่วมประชุม 

จัดท�าเครื่องมือวัดความสามารถด้านการอ่าน	การเขียนภาษาไทย		จ�านวน	150	คน		  

          เชิงคุณภาพ

         นักเรียนมีประสบการณ์และทักษะในการทดสอบวิชาภาษาไทย		ครูมีทักษะในการจัดท�า

เครื่องมือวัดและประเมินผลการอ่าน	การเขียนภาษาไทย

ปัญหา/อุปสรรค

         1.	นักเรียนขาดเรียนในวันท�าการทดสอบท�าให้ต้องท�าการสอบ	2	-	3	ครั้ง

	 								2.	ข้อสอบที่ได้รับไม่ตรงกับหน้าซองท�าให้ต้องรอข้อสอบชุดใหม่

4. โครงการวัดความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

    และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6              

    งบประมาณ  164,611  บาท
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ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

              ประชุมเชิงปฏิบัติการครูที่เป็นคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา		เมื่อวันที่	4	สิงหาคม	

2561	ณ	โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว		จังหวัดปัตตานี		จ�านวน	136		โรง	ๆ		ละ	1	คน	คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่ม

เป้าหมาย	

          เชิงคุณภาพ

   ครูท่ีเข้าร่วมการประชุมเชงิปฏิบัตกิารสร้างความเข้มแขง็การนเิทศภายในสถานศึกษา	มคีวามรู ้

ความเข้าใจในกระบวนการ	รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา	และโรงเรียนสามารถด�าเนินการ

นเิทศภายในเพือ่ขบัเคล่ือนการยกระดบัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน	 (O-NET,	 NT,	 I-NET)	 การอ่านออก	 เขยีนได้	

คิดเลขเป็น	และคุณธรรม	จริยธรรม	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. โครงการการสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในสถานศึกษา

    งบประมาณ  47,600  บาท

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16



6. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

    งบประมาณ  105,700  บาท    

ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

             ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 เข้ารับการอบรมพฒันากระบวนการเรยีนการสอนภาษาไทย	 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	1	เมื่อวันที่	14	-	15	กรกฏาคม	2561	ณ	ห้องประชุมชบาทอง	ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1		จ�านวน		190		คน	คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย

          เชิงคุณภาพ

      ครผููส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที	่1	มีความรู้	ความสามารถในการจดัการเรยีนการสอนทีส่อดคล้อง 

กับสภาพปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล	และครูผู้สอนภาษาไทยมีเทคนิคการสอนที่ช่วยในการส่งเสริม 

และพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน

ข้อเสนอแนะ

            การพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่	1	จะประสบความส�าเร็จได้		ควรด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง

เป็นระยะๆ	และมีการนิเทศติดตามอย่างสม�่าเสมอ
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7. โครงการการประกวดห้องเรียนคุณภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561

    งบประมาณ  159,710  บาท

ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

      ประเมินห้องเรียนคุณภาพเอือ้ต่อการเรยีนรู	้	3	ระดบั	คอื	ระดบัปฐมวยั	ระดบัชัน้ประถมศึกษา		

ปีที่	1	-	3	และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	4	-	6	จ�านวน	136	โรง		คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย

          เชิงคุณภาพ

             1.	โรงเรียนในสงักดัทุกโรง	มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้		ครูมีการพฒันา 

คุณภาพทางการสอน	ส่งผลให้ผู้เรียน	เรียนรู้อย่างมีความสุข

	 				 2.	มีต้นแบบห้องเรียนคุณภาพในระดับเขตพื้นที่การศึกษา		จ�านวน		15		โรง	ดังนี้

  ระดับชั้น    โรงเรียน   รางวัล     ครูประจ�าชั้น    กลุ่มโรงเรียน

ระดับปฐมวัย

อนุบาล	2 อนุบาลปัตตานี ชนะเลิศที่	1 		นางสุทิพย์		มณียม นพเก้า

อนุบาล	3 บ้านตาลีอายร์ รองชนะเลิศ	อันดับที่	1 		น.ส.กามีละห์	เจะมะ พิกุลทอง

อนุบาล	3 บ้านบางมะรวด รองชนะเลิศ	อันดับที่	2 		น.ส.จิราวรรณ		แก้วโขง คีรีชล

อนุบาล	3 บ้านทุ่งโพธิ์ ชมเชย 		น.ส.นิภาพร		สาและ ยาบีคอลอ

อนุบาล	3 บ้านปุลามาวอ ชมเชย 		นางนิภา		ดิษฐสุวรรณ ชลาลัยพัฒนา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

ประถมศึกษาปีที่	1 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง ชนะเลิศที่	1 นางอ�าไพ		มีหิ้น วังพญาหนองจิก

ประถมศึกษาปีที่	2 บ้านกาฮง รองชนะเลิศ	อันดับที่	1 นางต่วนมารีนี		เหล็มเด็น ปูยุด

ประถมศึกษาปีที่	3 บ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ) รองชนะเลิศ	อันดับที่	2 น.ส.ระวีวรรณ		หนูแก้ว ชลาลัยพัฒนา

ประถมศึกษาปีที่	1 บ้านจะรังบองอ ชมเชย น.ส.นิภาพร		สาและ นพเก้า

ประถมศึกษาปีที่	2 บ้านบางมะรวด ชมเชย นางนิภา		ดิษฐสุวรรณ คีรีชล

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

ประถมศึกษาปีที่	5 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง ชนะเลิศที่	1 น.ส.อินทรดา		แก้วโรจน์ วังพญาหนองจิก

ประถมศึกษาปีที่	6 บ้านบ่ออิฐ รองชนะเลิศ	อันดับที่	1 น.ส.นาเดีย		เจะนิ คีรีชล

ประถมศึกษาปีที่	5 บ้านแบรอ รองชนะเลิศ	อันดับที่	2 นางรีด้า		อาแว ธารามิตร

ประถมศึกษาปีที่	5 บ้านกือยา ชมเชย นางวานีตา		อูมา นพเก้า

ประถมศึกษาปีที่	4 ยะหริ่ง ชมเชย น.ส.ชุลราณี		สัสดีวงศ์ ยะหริ่งแหลมทราย



 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. โครงการสร้างความเข้มแข็งการด�าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

   งบประมาณ  100,000 บาท

ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

            ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียน		เข้ารบัการอบรมพฒันาการจดัท�าแผนงาน 

การขับเคล่ือนกระบวนการด�าเนนิงานชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี	(PLC)		เม่ือวนัที	่14	กรกฎาคม	2561	

ณ	โรงแรมปาร์ควิว	รีสอร์ท	จังหวัดปัตตานี	จ�านวน	272	คน	คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย

          เชิงคุณภาพ

    ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดท�าแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ	PLC	และขยายผลการ

ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและแก้ปัญหาการเรียนการสอน	 สามารถปรับวิธีเรียน	 เปลี่ยนวิธีสอน						

ในการแก้ปัญหาผู้เรียนด้วยวิธีสอนที่หลากหลาย	เป็นแบบอย่างและเผยแพร่ได้
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2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

   งบประมาณ  1,020,765 บาท

ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

            ผู้บริหารการศึกษา	จ�านวน	3	คน	ผู้บริหารสถานศึกษา	จ�านวน	81	คน	ผู้อ�านวยการกลุ่ม/

หน่วย	จ�านวน	6	คน	และผู้เกี่ยวข้อง	 	จ�านวน	4	คน	รวม	94	คน	 เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ	ณ	จังหวัด

บุรีรัมย์	และประเทศกัมพูชา		คิดเป็นร้อยละ	62.25	ของกลุ่มเป้าหมาย	

          เชิงคุณภาพ

             ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา	ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคการศึกษาไทย	4.0

มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน	สามารถประสานการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 ยทุธศาสตร์ที ่4  ขยายโอกาสการเข้าถงึบรกิารทางการศกึษาและการเรยีนรู ้

                     อย่างมีคุณภาพ

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

    งบประมาณ  50,000 บาท

ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

             1.	ซ่อมบ�ารุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายต่อพ่วงภายใน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	จ�านวน	7	กลุ่ม	และห้องประชุม	จ�านวน	3	ห้อง

												 2.	ผู้ดูแลระบบของโรงเรียน	เข้ารับการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	โดยใช้เคร่ืองมือ

ดิจิทัล	จ�านวน	136	โรง	ๆ	ละ	1	คน		คณะท�างาน	จ�านวน	15	คน	รวมทั้งสิ้น	151	คน	เมื่อวันที่		30	-	31	

กรกฎาคม		2561		ณ		ห้องประชมุชบาทอง	ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาปัตตาน	ีเขต	1	คดิเป็น 

ร้อยละ	100		ของกลุ่มเป้าหมาย

        เชิงคุณภาพ

          1.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ	 

และบุคลากรในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีทักษะการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น	

											 2.	 ผูด้แูลระบบของโรงเรียน	สามารถน�าความรูไ้ปใช้ในการพฒันาคณุภาพการศกึษา	และขยายผล

ให้กับบุคลากรในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

ปัญหา/อุปสรรค

     				อุปกรณ์ระบบเครือข่าย/ไร้สาย	ช�ารุดบ่อยและสัญญาณไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	

ข้อเสนอแนะ

        จัดหาอุปกรณ์	และระบบเครือข่าย	เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

21 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส�านักงานเขตพื้นที่   

    การศึกษา (Smart Area)

   งบประมาณ  28,560  บาท

ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

             1.	บุคลากรท่ีปฏบิตังิานธรุการในส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	เข้ารบัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

ขยายผลการใช้ระบบส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์	 (Smart	 OBEC)	 และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	(Smart	Area)		เมื่อวันที่	22	–	24	มกราคม	2561	ณ	ห้องประชุมชบาทอง	

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	จ�านวน	7	กลุ่ม	ๆ	ละ	2	คน	คณะท�างาน	7	คน	

รวมทั้งสิ้น	21	คน

													 2.	ธุรการโรงเรียน	เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบสนับสนุนการบริหาร 

จดัการส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา	(Smart	Area)		จ�านวน	136	โรง	ๆ	ละ		1	คน	

  เชิงคุณภาพ

          บุคลากรท่ีปฏิบัติงานธุรการในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 และธุรการโรงเรียน	 มีความรู ้

ความเข้าใจ	สามารถใช้ระบบส�านกังานอเิลก็ทรอนกิส์	(	Smart	OBEC)	และระบบสนบัสนนุการบรหิารจดัการ	 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	(Smart	Area)	ในการรับ	–	ส่งหนังสือราชการ	และการบริหารจัดการได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

                     กับสิ่งแวดล้อม

1. โครงการประกวดโรงเรียนภูมิทัศน์ดีเด่น

    งบประมาณ  207,000  บาท    

ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

              จดัประกวดโรงเรียนภมูทัิศน์ดีเด่น		3	ขนาด	คอื	โรงเรียนขนาดใหญ่		ขนาดกลาง	และขนาดเลก็ 

จ�านวน	136	โรง	คิดเป็นร้อยละ	100		ของกลุ่มเป้าหมาย

 เชิงคุณภาพ

            1.	 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง	 มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด	 ร่มรื่น	 สวยงาม	 และมีแหล่งเรียนรู ้

ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน	ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข		

												 2.		มีต้นแบบโรงเรียนภูมิทัศน์ดีเด่นในระดับเขตพื้นที่การศึกษา		จ�านวน	15	โรง	ดังนี้
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ประเภทโรงเรียน โรงเรียน รางวัล

โรงเรียนขนาดใหญ่ บ้านคาโต ชนะเลิศที่	1

ชุมชนบ้านปูยุด รองชนะเลิศ	อันดับที่	1

บ้านปะกาฮะรัง รองชนะเลิศ	อันดับที่	2

เมืองปัตตานี ชมเชย

ยะหริ่ง ชมเชย

โรงเรียนขนาดกลาง บ้านปะกาลือสง ชนะเลิศที่	1

บ้านคลองช้าง รองชนะเลิศ	อันดับที่	1

บ้านตือระ รองชนะเลิศ	อันดับที่	2

บ้านกอแลบีเละ ชมเชย

บ้านปาเระ ชมเชย

โรงเรียนขนาดเล็ก พระราชด�าริ	“ศูนย์ครูใต้”	จังหวัดปัตตานี ชนะเลิศที่	1

บ้านแบรอ รองชนะเลิศ	อันดับที่	1

บ้านตลาดนัดคลองขุด รองชนะเลิศ	อันดับที่	2

บ้านดอน	(นุ้ยนิธยาคาร) ชมเชย

บ้านกูวิง ชมเชย



ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ  

             ผูบ้ริหารสถานศึกษา	จ�านวน		136	คน	ครผููส้อน	จ�านวน	20	คน	และผูเ้กีย่วข้อง	จ�านวน	8	คน 

รวมทั้งสิ้น	164		โรง	เข้ารับการอบรมแนวทางในการบริหารจัดการพัฒนาความยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียง						

เมือ่วนัที	่16	สิงหาคม	2561		ณ		ห้องประชุมชบาทอง	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปัตตาน	ี	เขต	1	

คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย

          เชิงคุณภาพ

           		 ผู้บริหารสถานศึกษา	สามารถน�าหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารโรงเรียนทั้งระบบ	

พฒันาคณุภาพการเรียนรู้	ครูผู้สอนสามารถออกแบบการเรยีนรูใ้ห้นกัเรียนมีพฒันาการทัง้ด้านความรู	้ความคดิ	

จิตใจ	และพฤติกรรม	ส่งผลให้นักเรียนพ่ึงพาตนเองและน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้

ในชีวิตประจ�าได้

ปัญหา/อุปสรรค   

      ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 ขาดแคลนบุคลากรผู้ประเมินการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรผู ้ประเมินการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง

ข้อเสนอแนะ

         ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ควรจัดอบรมผู้ประเมินการจัดกิจกรรมตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. โครงการพัฒนาความยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียง

    งบประมาณ  30,400  บาท    
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ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	เข้าร่วมโครงการสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่

ข้าราชการและลูกจ้างประจ�าที่พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ	เม่ือวันที่		24	กันยายน	2561	

ณ	โรงแรม	ซี.เอส.	ปัตตานี		จ�านวน		834		คน	คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย

          เชิงคุณภาพ

   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ		มีความยินดีและภาคภูมิใจ

ที่ได้รับราชการเพื่อประเทศชาติมานาน	จนเป็นเกียรติประวัติของตนเองและครอบครัว	เป็นแบบอย่างที่ดี

ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ�าในสังกัด	เกิดความรักความผูกพัน	และภาคภูมิใจในวิชาชีพครูร่วมกัน

3. โครงการสร้างขวญัและก�าลงัใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ�า ท่ีพ้นจากราชการเน่ืองจากเกษียณอายุ

    งบประมาณ  64,680 บาท
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

    1.	 ประชุมผู้บริหารการศึกษาส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	 เขต	 1		

ประกอบด้วย	รองผู้อ�านวยการส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปัตตาน	ีเขต	1		และผูอ้�านวยการกลุม่/

หน่วย/ศูนย์	จ�านวน	12		คน		22	คร้ัง																																																																																				

		 			 2.	ประชุมประจ�าเดือนผู้บริหารสถานศึกษา	จ�านวน	136		โรง		6		ครั้ง

		 			 3.	ประชมุบคุลากรในส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาปัตตาน	ีเขต	1		จ�านวน	70	คน	

1		คร้ัง

          เชิงคุณภาพ

          ผูบ้รหิารการศึกษา	ผูบ้ริหารสถานศกึษา	และบคุลากรในส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ปัตตานี	เขต	1	ได้รับรู ้นโยบาย	และทิศทางการบริหารจัดการศึกษา	ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อน

การน�านโยบายสูก่ารปฏบิติั	ร่วมกนัแก้ไขปัญหาอปุสรรคในการบรหิารจดัการศกึษา	ท�าให้องค์กรมีความเข้มแข็ง

สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา

1. โครงการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

    งบประมาณ  122,499 บาท
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ผลการด�าเนินการ

          เชิงปริมาณ

             บคุลากรในส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาปัตตาน	ีเขต	1	เขา้รับการพัฒนาศักยภาพ 

และยกระดับการให้บริการ	เมื่อวันที่	17	-	18	สิงหาคม	2561		ณ		โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท		อ�าเภอสิงหนคร		

จังหวัดสงขลา	จ�านวน	76	คน		คิดเป็นร้อยละ	84.44	ของกลุ่มเป้าหมาย

          เชิงคุณภาพ

             บุคลากรในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1		มีความรู้ความเข้าใจ 

ในหลักการบริการด้วยจิตสาธารณะ	 และใจบริการ	 มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการบริการ 

เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ	

ปัญหา/อุปสรรค

   บคุลากรไม่สามารถเข้าร่วมได้ครบตามเป้าหมาย	จ�านวน	90	คน	เนือ่งจากมภีารกจิและตดิราชการ

2. โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของบุคลากรในสังกัด

    งบประมาณ  125,090  บาท

27 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

              บุคลากรของโรงเรียนท่ีรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์	 จ�านวน	 136	 คน	 และบุคลากรของ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์	 จ�านวน	7	คน	 รวมทั้งสิ้น	 143	คน	 เข้ารับ 

การอบรมสร้างการรับรู้	โดยแบ่งการอบรม	ดังนี้

	 			 คร้ังท่ี	1	อบรมเชงิปฏบัิตกิารสร้างการรบัรู	้เม่ือวันที	่17	-	18	กรกฎาคม	2561	ณ	ห้องประชุม

ชบาทอง	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	จ�านวน	143	คน	คิดเป็นร้อยละ	100	

ของกลุ่มเป้าหมาย

			 	 คร้ังท่ี	2	อบรมเชงิปฏบิตักิารสร้างการรับรู	้เม่ือวนัที	่2	ตลุาคม	2561	ณ	ห้องประชมุชบาทอง		

ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตาน	ีเขต	1		จ�านวน	143	คน		คดิเป็นร้อยละ	100		ของกลุม่เป้าหมาย

         เชิงคุณภาพ

     สมาชกิเครอืข่ายการสร้างการรับรู	้มีแนวทางการด�าเนนิงานไปในทศิทางเดยีวกนั	มีความสมัพันธ์

อันดี	สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และมีเครือข่ายการสร้างการรับรู้ของส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาครอบคลุมทั่วพื้นที่

3. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพเครือข่ายการสร้างการรับรู้ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

    ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

    งบประมาณ  50,000  บาท
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ผลการด�าเนินงาน

         เชิงปริมาณ

            บุคลากรในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1		เข้าร่วมอบรมสัมมนา

โครงการส�านักงานเขตพื้นที่สุจริต	“ปรับความคิด	ชีวิตเปลี่ยน”	ตามนโยบายที่	10.5	เมื่อวันที่	17	สิงหาคม	

2561	ณ	โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท	จังหวัดสงขลา	จ�านวน	73	คน	คิดเป็นร้อยละ	70.87		ของกลุ่มเป้าหมาย

โดย	นายอุทิศ	บัวศรี	ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	เป็นวิทยากร

          เชิงคุณภาพ

     บุคลากรในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1		มีค่านิยม	คุณธรรม

จริยธรรม	มีจิตส�านึกเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริต	และมีจิตใจบริการ	ท�าให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี

4. โครงการส�านักงานเขตพื้นที่สุจริต “ปรับความคิด ชีวิตเปลี่ยน”

    งบประมาณ  30,000  บาท    

29 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ผลการด�าเนินงาน

         เชิงปริมาณ

             ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันครู		เมื่อวันที่	16	มกราคม	

2561	คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย

          เชิงคุณภาพ

           				 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด	 ได้ร�าลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์	 ได้รับการ

ยกย่องเชิดชูเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา	ท�าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีความรักความสามัคคีอันดีต่อกัน	และภูมิใจในศักดิ์ศรีของความเป็นครู

5. โครงการการจัดงานระลึกพระคุณครูในวันครู ประจ�าปี 2561

    งบประมาณ  30,000  บาท    

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 30



ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

             1.	ประชุมปฏิบัติการคณะท�างานจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.2561	-	2564	

เมื่อวันที่	23	–	25	พฤศจิกายน	2560	ณ	โรงแรมคุ้มไทรงาม	จังหวัดสงขลา	จ�านวน	25	คน

		 	 2.	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	 เขต	 1	 มีแผนพัฒนาการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.2561	–	2564	จ�านวน		200		เล่ม

          เชิงคุณภาพ

           		 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

พ.ศ.	2561	 -	2564	 ท่ีมาจากความร่วมมอืของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีต่อการจดัการศกึษาขององค์กร	 ใช้เป็นกรอบ 

และทศิทางในการพัฒนาการบริหารจดัการศึกษาท่ีทนัสมยั		สอดคล้องกบันโยบายและยทุธศาสตร์ของรฐับาล

	กระทรวงศึกษาธิการ	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตอบสนอง

ความต้องการของพื้นที่	ส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

มีประสิทธิภาพ	

6. โครงการการจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2561 - 2564  

    งบประมาณ  99,700  บาท    

31 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

      ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท�าข้อมูล

สารสนเทศทางการศึกษา	 ปีการศึกษา	 2561	 ณ	 ห้องประชมุชบาทอง	 ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษา 

ปัตตานี	เขต	1	จ�านวน	146	คน	โดยแบ่งการอบรม	จ�านวน	2	รุ่นๆ	ละ	1	วัน	ดังนี้

	 						 รุน่ท่ี	1	ผูรั้บผดิชอบงานข้อมลูของสถานศกึษาในเขตอ�าเภอเมืองปัตตาน	ีและอ�าเภอหนองจกิ	

เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	2561	จ�านวน	78	คน	คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย

	 						 รุ่นที่	2	ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของสถานศึกษาในเขตอ�าเภอยะหริ่งและอ�าเภอปะนาเระ 

เมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2561		จ�านวน	68	คน	คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย

          เชิงคุณภาพ

      ครูและบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด	 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดท�าข้อมูล 

ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล	(DMC)	ปีการศึกษา	2561	และจัดท�าข้อมูลสารสนเทศได้ถูกต้อง	

ครบถ้วนเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก�าหนด	 สามารถน�าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท�าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561

    งบประมาณ  30,000  บาท   

32รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ผลการด�าเนินงาน

  เชิงปริมาณ

            เจ้าหน้าที่บัญชีระดับสถานศึกษาในสังกัด	 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เมื่อวันที่	22	–	23	

มิถุนายน	2561	ณ	ห้องประชุมชบาทอง	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	จ�านวน	

136	คน	คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย           

          เชิงคุณภาพ

  เจ้าหน้าทีบ่ญัชรีะดบัสถานศกึษาในสังกัด		สามารถน�าความรูเ้กีย่วกบัวธิปีฏบัิตงิานด้านการบญัชี

ของสถานศึกษาไปปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่บัญชีระดับสถานศึกษา

    งบประมาณ  40,000 บาท

33 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

           เจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษา	 เข้ารับการอบรมเรื่องพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ	 พ.ศ.2560	 และระบบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์	 (e-GP)	 

เมื่อวันที่	16	-	17	ธันวาคม	2561	ณ	ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลปัตตานี	จังหวัดปัตตานี	จ�านวน	287	คน

คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย

          เชิงคุณภาพ

     เจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษา	มีความรู้	ความเข้าใจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	2560		และระบบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์	(e-GP)

สามารถน�าความรู้มาปฏบิตังิานในหน้าท่ีความรบัผดิชอบได้อย่างมีประสทิธภิาพ	และสามารถตรวจสอบได	้	

ปัญหา/อุปสรรค

 		 								1.	ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความเข้าใจและความช�านาญในระบบ	e-GP	ท�าให้เกิดความล่าช้า

			 								2.	การเชื่อมต่อระบบมีความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

          1.	ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	และก�าหนดวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน

ทุกหน่วยงานโดยเน้นประเด็นที่เกิดปัญหาต่าง	ๆ

			 							2.	ควรจัดอบรมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบ	e-GP

9. โครงการการฝึกอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   

    และระบบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของโรงเรียนในสังกัด

    งบประมาณ  179,400  บาท
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ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

         				 1.	ประชุมคณะกรรมการติดตาม	ตรวจสอบ	ประเมินผลและนิเทศการศึกษา	(ก.ต.ป.น.)	

เมื่อวันที่	24	พฤษภาคม	2561	จ�านวน		8	คน		1	ครั้ง

			 	 2.	ประชุมคณะกรรมการติดตาม	ตรวจสอบ	ประเมินผล	และนิเทศการศึกษา	(ก.ต.ป.น.)	

และบุคคลภายนอก	เพื่อวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา	จ�านวน	2	ครั้ง	ดังนี้

	 			 ครั้งที่	1	เมื่อวันที่	21	กันยายน	2561	ณ	ห้องประชุมชบาเงิน	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	จ�านวน	16	คน	

													 ครั้งที่	2	เมื่อวันที่	31	กันยายน	2561	ณ	บูม	ฟอร์เรส	รีสอร์ท	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา

จ�านวน	16	คน	

          เชิงคุณภาพ

           		 1.	สถานศึกษาในสังกัด	ได้รับการติดตาม	ตรวจสอบ	ประเมินผล	และนิเทศการบริหาร

สถานศึกษาโดยคณะกรรมการ	ก.ต.ป.น.	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งผู ้ทรงคุณวุฒิตามหลักวิชาการ

และใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐาน

													 2.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	เครอืข่ายสถานศกึษาและสถานศกึษามแีผนพฒันางานวชิาการ 

ประจ�าปีการศึกษา	 2561	 ที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานและสถานศึกษาและสามารถน�าสู่การปฏิบัติ

ได้อย่างเป็นรูปธรรม

10. โครงการการด�าเนินการประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา    

      (ก.ต.ป.น.)

     งบประมาณ  53,550  บาท  

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 256135



ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

             ข้าราชการครู	บคุลากรทางการศกึษา	และลกูจ้างประจ�าทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นส�านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	เข้าร่วมประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา	เม่ือวนัท่ี	3	กนัยายน	2561	ณ	ห้องประชมุชบาทอง		ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษา

ปัตตานี	เขต	1	จ�านวน	110	คน	คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย

          เชิงคุณภาพ

             ข้าราชการครู	บคุลากรทางการศกึษา	และลกูจ้างประจ�าทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่	สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

11. โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     งบประมาณ  75,000 บาท
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ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

           		 ครูผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในระดับสถานศึกษา	จ�านวน	136	คน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

งานควบคุมภายในระดับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	จ�านวน	8	คน	และผู้เกี่ยวข้อง	จ�านวน	6	คน	 

รวมทั้งสิ้น	 150	 คน	 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงและ

ระบบควบคุมภายใน	 เมื่อวันที่	 7	 สิงหาคม	 2561	 ณ	 ห้องประชุมชบาทอง	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย

          เชิงคุณภาพ

   ครูและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน	 มีความรู้ความเข้าใจการบริหารความเสี่ยง

และระบบควบคมุภายใน	สามารถวเิคราะห์ความเสีย่งและจดัท�ารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิ

แผ่นดินว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	พ.ศ.2544	ได้อย่างถูกต้อง

12. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารความเสี่ยง 

     และระบบควบคุมภายใน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     งบประมาณ  65,800  บาท
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โครงการตามยุทธศาสตร ์

ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน



 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

1. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

    งบประมาณ  453,790  บาท 

39 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ      

             1.	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู ้บริหารและครูผู ้รับผิดชอบโครงการโรงเรียน

คุณธรรมในสังกัด	จ�านวน	136	โรง	ๆ 	ละ	2	คน	รวมทั้งสิ้น	272	คน	คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย

													 2.	พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	โดยการศึกษาดูงานโรงเรียน

คุณธรรม	เมื่อวันที่	18	กันยายน	2561	ณ	โรงเรียนคุรุชนพัฒนา	อ�าเภอเมืองยะลา	จังหวัดยะลา	และโรงเรียน

บ้านวังกว้าง	อ�าเภอแม่ลาน	จังหวัดปัตตานี	จ�านวน	136	คน	คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย

												 3.	กลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม	จัดค่ายคุณธรรมนักเรียน	จ�านวน	950	คน	คิดเป็นร้อยละ	100		 

ของกลุ่มเป้าหมาย

          เชิงคุณภาพ

   1.	ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรง	มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างนวัตกรรมการพัฒนา

โครงงานคุณธรรม	สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการในสถานศึกษาและเป็นผู้น�าในการ

ขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน	ท�าให้บุคลากร	ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมบ่งช้ี

เชิงบวกเพิ่มขึ้น	และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

													 2.	ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรยีนคณุธรรม	สามารถน�าความรู้ความเข้าใจ	ไปสร้างนวตักรรม 

การพัฒนาโครงงานคุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

		 	 3.	นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาผ่านการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม	 ได้ฝึกปฏิบัติการจริงผ่าน

การจัดท�าโครงงานพัฒนาจริยคุณและการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	 บรรลุผลตามเป้าหมายคือพฤติกรรมที่ไม่พึง

ประสงค์ในโรงเรียน	“ลดลง”	และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น	เกิดภาวะผู้น�าและสามารถ

เป็นผู้น�าในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน	  

ปัญหา/อุปสรรค

             การด�าเนินการโครงงานคุณธรรมด�าเนินการไม่ครบทุกชั้นเรียน

ข้อเสนอแนะ 

             ควรด�าเนินการให้ครบทุกชั้นเรียน	



2. โครงการการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และค่ายทักษะชีวิต ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

    งบประมาณ  208,000  บาท

ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

             โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดทุกโรง		ได้น�านักเรียนเข้ารับการอบรมลูกเสือ	

เนตรนาร	ีต้านภัยยาเสพติดและจัดค่ายทักษะชีวติ	เม่ือวนัที	่20	-	22	กรกฎาคม	2561	ณ	ค่ายลูกเสอืช่ัวคราว

	โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร	จังหวัดปัตตานี	จ�านวน	160	คน	คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย

          เชิงคุณภาพ

		 	 	ลูกเสือ	เนตรนารี	ต้านภัยยาเสพตดิ	ได้ตระหนกัและเหน็คณุค่าในตนเองและผูอ้ืน่	สามารถคดิ

วเิคราะห์	ตดัสนิใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	เพือ่จดัการกับอารมณ์และความเครียด	สร้างสมัพนัธภาพทีดี่

กับผู้อื่นได้

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 40



3.  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”   

    (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ�าปีงบประมาณ 2561 

    งบประมาณ  126,500 บาท  

41 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ 

             1.	ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครผููร้บัผดิชอบโครงการโรงเรียนเครอืข่ายโรงเรียนสจุรติ	เข้าร่วม

ประชุมคัดเลือกตัวแทนระดับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	เพื่อเข้าร่วมงาน	Symposium	ระดับประเทศ	

จ�านวน	14	โรง	เมือ่วนัท่ี	15	สงิหาคม	2561		ณ		ห้องประชมุชบาทอง		ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาปัตตานี	เขต	1	

			 	 2.	ครูโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต	จ�านวน	1		คน	และนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย	โรงเรียน

สุจริต		จ�านวน	3		คน	เข้ารับการอบรมขยายผลการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นรณรงค์การสร้างสังคมไม่ทน

ต่อการทุจริต	เมื่อวันที่	29	สิงหาคม	2561	ณ	โรงเรียนเมืองปัตตานี	จังหวัดปัตตานี	จ�านวน	14	โรง	

รวมทั้งสิ้น	56	คน	

          เชิงคุณภาพ 

		 	 1.	ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมตามแนวทางโครงการ

โรงเรียนสุจริต	

	 	 2.	โรงเรียนได้รับการส่งเสริม	สนับสนุนให้จัดกิจกรรมต่าง	ๆ	ตามแนวทางโรงเรียนสุจริต

	 	 3.	นักเรียนมีคุณธรรม	จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์	

ปัญหา/อุปสรรค 

  1.	โรงเรยีนบางโรงไม่ได้ส่งบคุลากรเข้าร่วมกจิกรรมท�าให้ขาดความรูค้วามเข้าใจในการท�ากจิกรรมต่าง	ๆ	

		 2.	โรงเรียนไม่ได้ติดตามการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	และเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนสุจริต	

ท�าให้การด�าเนินงานไม่ต่อเนื่อง	

ข้อเสนอแนะ 

 	 1.	ควรนิเทศ	ติดตาม	โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ	

		 2.	 โรงเรียนที่ไม่ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม	หรือมีการเปลี่ยนผู้รับผิดขอบโรงเรียนสุจริต

สามารถศึกษาด้วยตนเองได้จากเอกสารที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์โรงเรียนสุจริต	 หรือสามารถ

ศึกษาดูงานได้จากโรงเรียนสุจริตต้นแบบ	คือ	โรงเรียนเมืองปัตตานี



ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

             ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่	3		ชั้นประถมศึกษาปีที่	6		และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	

เข้าร่วมประชุมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู ้แบบ

Active	Learning		เม่ือวนัท่ี	28	กนัยายน	2561	ณ	ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดปัตตานี	จ�านวน	280	คน

คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุม่เป้าหมาย

          เชิงคุณภาพ

             ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	

มีความรู้	ความเข้าใจและมีเทคนิคที่หลากหลายในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้	ให้กับนักเรียนอ่านออก

เขียนได้	อ่านคล่องเขียนคล่อง	มีความคิดและสื่อสารอย่างสร้างสรรค์	

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 

    งบประมาณ  65,200  บาท    

 ยทุธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพฒันาคณุภาพผูเ้รียน และส่งเสรมิการจดัการศกึษา

                    เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
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2.  โครงการการอบรมเชงิปฏิบตักิารจัดการเรยีนการสอนคณติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ Active Learning

    งบประมาณ  94,300 บาท
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ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

             ครูผู ้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	3	และชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ในสังกัด 

ทกุโรง	เข้ารบัการอบรมเชงิปฏิบัติการจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	Active	Learning	

เมื่อวันที่	29	กันยายน	2561	ณ	ห้องพญาตานี	1	โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว	จังหวัดปัตตานี	จ�านวน	280	คน	

คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย	

          เชิงคุณภาพ

   ครูผู้สอนคณิตศาสตร์สามารถน�าความรู้จากการอบรมไปออกแบบแผนการจัดการเรียน

การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 Active	 Learning	 ที่มีเป้าหมายการพัฒนา	 4H	 (Head	 Heart	

Hand	Health)	ได้ถูกต้อง	ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

ปัญหา/อุปสรรค

		 1.	ระยะเวลาในการอบรมน้อยเกินไปท�าให้ได้เรียนรู้กระบวนการในการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้

กระบวนการ	Active	Learning	ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

		 2.	จ�านวนผู้เข้ารับการอบรมมีจ�านวนมากเกินไป	การแบ่งกลุ่มให้ลงมือปฏิบัติงานของสมาชิก

แต่ละกลุ่มไม่ได้แสดงความคิดเห็นได้ครบทุกคนบางคนไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง

		 3.	ครูที่เข้ารับการอบรมส่วนมากไม่ได้จบเอกคณิตศาสตร์โดยตรงจึงท�าให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

เนื้อหาและการลงมือปฏิบัติที่มากกว่าครูที่จบเอกคณิตศาสตร์	

ข้อเสนอแนะ

 ในการอบรมพัฒนาครูคณิตศาสตร์ให้มีศักยภาพควรมีการอบรมเป็นระยะให้กับครูผู ้สอน

คณิตศาสตร์ในทกุระดบัชัน้ได้รับการพัฒนาและมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง	 ช่วงเวลาในการจดัอบรม 

ควรเปลี่ยนเป็นช่วงใกล้เปิดเทอมเพราะครูจะได้เตรียมแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และน�ามาใช้สอน

นักเรียน



3.  โครงการการอบรมครผููส้อนสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระประวติัศาสตร์  

    งบประมาณ  100,000  บาท

ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

             ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 สาระประวัติศาสตร์	 เข้ารับ 

การอบรมแนวทางการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา	การสอนประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของตนเอง	

เมื่อวันที่	25	-	26		กันยายน		2561	ณ	โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว	จังหวัดปัตตานี		จ�านวน	138		คน		คิดเป็น

ร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย	

          เชิงคุณภาพ

   ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	สาระประวัติศาสตร์	มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา	การสอนประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของ

ตนเอง	หลักฐานทางประวัติศาสตร์	การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์	การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์	

การน�าประวัติศาสตร์สู่ห้องเรียน	วิธีการสอนประวัติศาสตร์อย่างไรให้สนุก
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ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

             นักเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	 เขต	 1	 และเยาวชน 

ในเขตพื้นที่บริการ	เข้าร่วมโครงการ	“ว่ายน�้าเพื่อชีวิต”	(LIFE	SAVING)	เพื่อเรียนรู้และฝึกทักษะการว่ายน�้า	

เมื่อวันที่	2	-	4	พฤษภาคม	2561	และวันที่		7	-	9	พฤษภาคม	2561		ณ	สระว่ายน�้าโรงแรมเรนโบว์แมนชั่น	

จังหวัดปัตตานี		จ�านวน		200		คน		คิดเป็นร้อยละ	100		ของกลุ่มเป้าหมาย

          เชิงคุณภาพ

 		 นักเรียนและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ	สามารถลอยตัวในน�้าได้	ว่ายน�้าเป็น	มีความรู้	

และทักษะช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน�้าได้อย่างถูกต้อง

4. โครงการ “ว่ายน�้าเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING)

    งบประมาณ  100,000  บาท  
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ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

             ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่	3		ชั้นประถมศึกษาปีที่	6		และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3		

เข้ารับการอบรมพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยให้นกัเรียนอ่านออก	เขยีนได้	อ่านคล่อง	เขยีนคล่อง

เมือ่วนัที	่	27		กนัยายน		2561		ณ		ห้องประชมุองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัปัตตาน	ีจ�านวน		280	คน	คดิเป็น

ร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย	

          เชิงคุณภาพ

   ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3			

มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหานักเรียนและบริบทของ

โรงเรียน	ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น	และครูผู้สอนภาษาไทยมีเทคนิคการสอนท่ีช่วยในการส่งเสริม

และพัฒนาการอ่านออก	เขียนได้	อ่านคล่อง	เขียนคล่อง	คิดวิเคราะห์และใช้ภาพสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

5. โครงการพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนภาษาไทยให้นกัเรยีนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขยีนคล่อง

   งบประมาณ  68,000  บาท    
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ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

             นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	-	3		ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปัตตาน	ีเขต	1	เข้ารับฟังการบรรยาย	“วยัเรียน	วยัใส	หยดุปัญหาการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม”	(STOP	TEEN	MOM)

เมื่อวันที่		20	กันยายน	2561		ณ		ห้องประชุมชบาทอง		ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปัตตานี	เขต	1	จ�านวน	160	คน		คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย	

          เชิงคุณภาพ

  นักเรียนสามารถน�าความรู้ไปปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตและน�าความรู้ไปขยายผลต่อชุมชน	

มีค่านิยมในเรื่องเพศที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมไทย	มีภูมิคุ้มกันในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

กับเพศศึกษา	มีการวางตัวที่เหมาะสมในการคบเพื่อนต่างเพศ	และไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	สามารถ

ให้ค�าปรึกษา	แก้ปัญหาเรื่องเพศ	และช่วยเหลือเพื่อนในโรงเรียนได้

6. โครงการ “วัยเรียน  วัยใส  หยุดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม” (STOP TEEN MOM)

    งบประมาณ  50,000  บาท  
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ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

             ครูวชิาการโรงเรียนในสงักดั	จ�านวน	136	คน	และผูท้ีเ่กีย่วข้อง	จ�านวน	21	คน	รวมทัง้สิน้	จ�านวน	

157		คน	เข้าร่วมประชมุพฒันาระบบการวัดและประเมินผลการเรยีนรู	้เม่ือวนัที	่19	กนัยายน	2561	ณ	ห้องประชุม

ชบาทอง	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	คิดเป็นร้อยละ	100		ของกลุ่มเป้าหมาย

          เชิงคุณภาพ

             ครูวิชาการโรงเรียนในสังกัด	 มีความรู้ความเข้าใจ	 สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน

ระดับชั้นเรียนและระดับชาติ	สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น

7. โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

    งบประมาณ  30,000  บาท    
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8. โครงการนเิทศ ตดิตามครผููส้อนภาษาองักฤษท่ีผ่านการพฒันาตามโครงการพฒันาครแูกนน�าภาษาองักฤษ

   ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ระยะที่ 2

   งบประมาณ  35,280  บาท

ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

             1.	 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ	 เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 CLT	 (Communi-

cativeLanguage	Teaching)	เมื่อวันที่	25	สิงหาคม	2561	ณ	ห้องประชุมชบาทอง	ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	จ�านวน		150		คน	คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย

	 									2.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	ได้นิเทศ	ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครูผู้สอน

ภาษาอังกฤษแกนน�าระดับภูมิภาค	(Boot	Camp)	เมื่อวันที่	18	–	25	กันยายน	2561	จ�านวน	13	โรง	20	คน	

คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย

          เชิงคุณภาพ

    ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ	มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สามารถ

น�าความรู้ไปพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา	และครูผู ้สอนภาษาอังกฤษแกนน�า	มีวิธีการจัดการเรียนรู้

และถ่ายทอดเทคนิคการสอนให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

 ระยะเวลาในการจัดอบรมน้อยเกินไป

ข้อเสนอแนะ

         ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดการอบรม
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9. โครงการการแข่งขันกีฬา “สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา” ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2561

    งบประมาณ  62,750  บาท  

ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

              นกักีฬาจากโรงเรียนอามานะศกัดิ	์	จ�านวน	35	คน		และผูค้วบคมุทมี	จ�านวน	3	คน	รวมทัง้สิน้	

38	คน	เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	“สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า	วิ่ง	31	ขา”	ครั้งที่	13	ระดับประเทศ	เมื่อวันที่	

17	มีนาคม	2561	ณ	สนามฟุตบอล	1	การกีฬาแห่งประเทศไทย	หัวหมาก	กรุงเทพมหานคร		

          เชิงคุณภาพ

    ทีมโรงเรียนอามานะศักดิ์	 ตัวแทนนักกีฬาส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปัตตาน	ี เขต	1		

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ระดับประเทศ	

ปัญหา/อุปสรรค 

           งบประมาณในการสนับสนุนไม่เพียงพอกับทีมนักกีฬา

ข้อเสนอแนะ 

           ควรจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าอาหารส�าหรับนักกีฬาและครูผู้ควบคุมทีม	

50รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการสร้างเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.  โครงการส่งเสริมการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์   

     โดยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

     งบประมาณ  23,100 บาท
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ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

    ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	4		เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความสามารถ

ในการฝึกให้ผู้เรียนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย	(เวทคณิต)	เมื่อวันที่		27	กันยายน		2561	ณ	ห้องประชุมชบาทอง	

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	จ�านวน	136	โรง	ๆ	ละ	1	คน		คิดเป็นร้อยละ	100	

ของกลุ่มเป้าหมาย

          เชิงคุณภาพ

   ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	4	มีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียน

คณิตศาสตร์โดยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย	(เวทคณิต)	สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเตรียม

ความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 และน�าองค์ความรู้ไปขยายผลให้

กบัครูและนกัเรียนในโรงเรียน	ส่งผลให้นกัเรียนมีทกัษะในการคดิค�านวณและมีเจตคตทิีดี่ต่อวชิาคณิตศาสตร์

ปัญหา/อุปสรรค

 1.	ระยะเวลาในการอบรมน้อยเกินไปเน่ืองจากงบประมาณที่มีจ�ากัดท�าให้การขยายผลเทคนิคการ

คิดเลขเร็วแบบอินเดีย	(เวทคณิต)	เนื้อหาไม่ครบถ้วน	เพราะสอนเร็วเกินไปและท�าแบบฝึกน้อยท�าให้เกิด

การพัฒนาทักษะไม่เต็มที่		

	 2.	 ครูที่เข้ารับการอบรมบางคนไม่ได้จบเอกคณิตศาสตร์โดยตรงจึงท�าให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

เน้ือหาและการลงมือปฏิบัติที่มากกว่าครูที่จบเอกคณิตศาสตร์	จึงจะท�าให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาและเกิด

ทักษะที่จะน�าไปพัฒนานักเรียน	

ข้อเสนอแนะ

 ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้มากกว่านี้เพื่อจะได้มีระยะเวลาในการอบรมพัฒนาครูคณิตศาสตร์

ให้มีศักยภาพ	และขยายผลให้กับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาเทคนิคการคิดเลขเร็ว

แบบอินเดีย	(เวทคณิต)	เพื่อน�าไปพัฒนาทักษะการคิดค�านวณ/แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์	



ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

		 	 ครผููท้�าหน้าทีบ่รรณารกัษ์ห้องสมุดโรงเรยีน	และครผููร้บัผดิชอบกจิกรรมส่งเสรมินสัิยรกัการอ่าน

เข้ารับการอบรมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต	เมื่อวันที่	30	สิงหาคม	2561	

ณ	โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว	จังหวัดปัตตานี	จ�านวน	170	คน	คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย	                                                

          เชิงคุณภาพ

   ครูผู ้ท�าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนและครูผู ้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมนิสัย

รักการอ่านมีความรู้	และสามารถน�ากิจกรรมที่ได้จากการอบรมมาพัฒนาห้องสมุด	และกิจกรรมส่งเสริม

รักการอ่านได้อย่างมีคุณภาพ

2.  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

     งบประมาณ  104,500  บาท 
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3.  โครงการจัดท�าแผนจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

     สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน

     งบประมาณ  102,000  บาท 

ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

   ครูผู้สอนระดับปฐมวัยเข้าร่วมประชุมการจัดท�าแผนการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	พุทธศักราช	2560	เมื่อวันที่	6	–	7	กันยายน	2561	ณ	โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว	

จงัหวดัปัตตาน	ีจ�านวน	135	โรงๆ	ละ	1	คน	รวม	135	คน	และผูเ้กีย่วข้อง	จ�านวน	10	คน	รวมทัง้สิน้	145	คน

	คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย			                                              

          เชิงคุณภาพ

   ครูผู้สอนระดับปฐมวัยสามารถจัดท�าแผนการจัดประสบการณ์	วิเคราะห์หน่วยการจัดการ

เรียนรู้	และจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	พุทธศักราช	2560	

ได้อย่างมีคุณภาพ
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ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ      

             1.	โรงเรียนในโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการฝึกทักษะอาชีพ

เพื่อรองรับเมืองต้นแบบ	“สามเหลี่ยมมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	จ�านวน	42		โรง

													 2.	โรงเรียนในโครงการได้รับการนเิทศ	ก�ากบั	ตดิตามการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่รองรับ

เมืองต้นแบบ	“สามเหลี่ยมมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	จ�านวน	42		โรง	

													 3.	ผู้บริหารสถานศึกษา	จ�านวน	42	คน	และครูผู้รับผิดชอบโครงการ		จ�านวน	42	คน	

รวมทั้งสิ้น		84		คน	ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการด�าเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาหลักสูตร

เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ	“เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน”	เม่ือวันที่	4	ตุลาคม	2561	

ณ	ห้องพญาตาน	ีโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว	จังหวัดปัตตานี	คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย

          เชิงคุณภาพ

		 	 1.	โรงเรียนในโครงการได้รับการนิเทศ	ก�ากับติดตามการด�าเนินงานการขับเคลื่อน

การจัดการศึกษาหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ	 “เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน”	

ท�าให้การด�าเนินการจัดการเรียนรู้	อย่างมีประสิทธิภาพ	

		 	 2.	 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการ	 ได้รับความรู้จากการร่วมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้แนวทางการด�าเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ	

“เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน”	สามารถน�าความรู้ไปจัดการศึกษาสู่ชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี			

		 	 3.	ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามจุดเน้นและบริบทของสถานศึกษา	ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะ

ด้านอาชีพอย่างยั่งยืน

4. โครงการการจัดการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่รองรบัการพฒันาเมอืงต้นแบบ “สามเหล่ียมมัน่คง มัง่คัง่ ย่ังยนื”

    งบประมาณ  1,328,000  บาท       
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม

                   การเข้าถึงบริการทางการศึกษา

1.  โครงการตรวจ ติดตามการด�าเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

     สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ปี 2561

     งบประมาณ  30,640 บาท 

ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

   คณะกรรมการตรวจ	ตดิตามการด�าเนนิงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรยีน	จ�านวน	45	คน	

ออกติดตามการด�าเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน	จ�านวน	136	โรง	คิดเป็นร้อยละ	100	

ของกลุ่มเป้าหมาย

          เชิงคุณภาพ

   โรงเรียนด�าเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ	

โดยการน�าโปรแกรม	Thai	School	lunch	มาใช้ในการจัดส�ารับอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้รับประทาน

อย่างคุ้มค่าและมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ	อันส่งผลต่อการลดจ�านวนเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ
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2.  โครงการการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

    ผ่านดาวเทียม (DLTV)

    งบประมาณ  30,000  บาท

ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

          	 	1.	จดัท�า	VTR	เพือ่น�าเสนอผลการปฏบัิตทิีเ่ป็นเลศิ	(Best	Practice)	ของโรงเรยีนบ้านหัวคลอง

ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้		DLTV	เต็มรูปแบบ	

	 		 	2.	จัดพิมพ์สต๊ิกเกอร์ประชาสมัพันธ์		NEW	DLTV		น�าไปตดิรถราชการของส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศึกษา	จ�านวน	3	คัน

												 	3.	จดัท�าป้ายไวนลิประชาสมัพันธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้		NEW	DLTV	เพือ่ตดิบรเิวณหน้า

ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปัตตาน	ีเขต	1	และทีโ่รงเรียนบ้านหวัคลอง	จ�านวน	2	ป้าย

          เชิงคุณภาพ

           		 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	สามารถสร้างการรับรู้กระบวนการ

จดัการเรยีนการสอน	โดยใช้	NEW	DLTV	ให้สาธารณชนรับทราบ	สนองตามนโยบายส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

    ผู้บริหารสถานศึกษา	หัวหน้าวิชาการ	และครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก	จ�านวน	144	คน	

และผู้เกี่ยวข้อง	จ�านวน	20	คน	รวมทั้งสิ้น	164	คน	เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียน	น�าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอน	DLTV	ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด	จ�านวน	48	โรง	

เมื่อวันที่	6	ตุลาคม	2561	ณ	ห้องประชุมชบาทอง	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1

          เชิงคุณภาพ

             1.	ผู้บริหารโรงเรียน	หัวหน้าวิชาการ	และครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด	มีความรู้	

ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักการและแนวทางการปฏิบัติในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการ

ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	ท่ีครอบคลุมการเรียนรู ้ตลอดชีวิต	การจัดการเรียนการสอนตามแผน

การจัดการเรียนรู้ใหม่	 แบบ	Active	 Learning	 สามารถบริหารและจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

													 2.	โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	ส่งผลให้ผู้ปกครอง	ชุมชน	มีเจตคติที่ดี	ให้การยอมรับ	สนับสนุนในการจัด

การเรียนการสอนให้ดีขึ้น													

3. โครงการการถอดบทเรยีนน�าเสนอแลกเปลีย่นเรยีนรูโ้รงเรียนต้นแบบในการจดัการเรยีนการสอน DLTV

   งบประมาณ  34,450  บาท
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ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

		 	 1.	บุคลากรในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	เข้ารับการอบรม

หลกัสตูรจติสาธารณะและใจบริการ	ต้านคอรปัชัน่ทกุรปูแบบ	ตามรอยพ่อ	เม่ือวนัที	่	10	-	11	กนัยายน		2561

	ณ	ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา	จังหวัดสงขลา	จ�านวน	80	คน	คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย

		 	 2.	จัดท�าป้ายขึ้นรูปมีมิติ		“ไม่ทนต่อการทุจริต”	ติดตั้ง	ณ	ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	เพื่อเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร	จ�านวน	1	ป้าย	

          เชิงคุณภาพ

   บคุลากรส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปัตตาน	ีเขต	1	มีจติสาธารณะ	และใจบริการ

	มคีวามตระหนกัรู้	มทัีศนคต	ิค่านยิมท่ีไม่ยอมรบัและต่อต้านการทจุรติ	องค์กรมีภาพลกัษณ์ทีด่ี		

1.  โครงการส�านักงานเขตพื้นที่สุจริต กิจกรรมจิตสาธารณะและใจบริการ ต้านคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

     งบประมาณ  193,350  บาท   

 ยทุธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพฒันาระบบบรหิารจดัการ และส่งเสรมิให้ทกุภาคส่วน

                   ม่ีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ  

   ครูผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเอกสารด้านการจบการศึกษา	เข้ารับการอบรมการจัดเก็บ

ข้อมูลเอกสารด้านการจบการศึกษา	และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา	เมื่อวันที่		11		กันยายน		2561																											

ณ		ห้องประชมุชบาทอง	ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาปัตตาน	ีเขต	1		จ�านวน		136		โรง		ๆ		ละ	1	คน	

คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย

          เชิงคุณภาพ  

   ครูผู้รับผิดชอบการจัดท�าและจัดเก็บเอกสารด้านการจบการศึกษา	 มีความรู้	 สามารถจัดเก็บ

เอกสารด้านการจบ	และให้บริการข้อมูลทางการศึกษาอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

2. โครงการการประชุมพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลเอกสารด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูล 

    ทางการศึกษา

    งบประมาณ  16,000  บาท
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โครงการตามยุทธศาสตร ์

ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวัดชายแดนภาคใต้



 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

1. โครงการพฒันาศกัยภาพการจดัการของโรงเรยีนคูข่นานศนูย์การศกึษาอิสลามประจ�ามัสยดิ (ตาดีกา)

    งบประมาณ  336,900  บาท   

ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

             1.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1		ได้จัดสรรงบประมาณให้

โรงเรียนของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน		64	โรง	และศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�ามัสยิด	(ตาดีกา)	จ�านวน	

64	ศูนย์	เพื่อจัดกิจกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษาร่วมกัน

		 	 2.	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ครูอิสลามศึกษา	 วิทยากรอิสลามศึกษา	 และครูตาดีกา	 ได้รับการ

พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�ามัสยิด	(ตาดีกา)		

เม่ือวนัที	่10	กนัยายน	2561	ณ		ห้องพญาตาน	ีโรงแรมเซาท์เทร์ินววิ	จงัหวดัปัตตาน	ีจ�านวน	266	คน	คดิเป็น

ร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย

 เชิงคุณภาพ

	 	 โรงเรียนของรัฐและศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�ามัสยิด	(ตาดีกา)	มีความสัมพันธ์ที่ดี	สามารถ

บรหิารจดัการหลักสูตรอิสลามศึกษา	และใช้ทรพัยากรร่วมกนัอย่างมีประสทิธภิาพ	ส่งผลให้นกัเรยีนมีคณุภาพ
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม

                    แห่งการเรียนรู้

1. โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ 

   ให้กับนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้

   งบประมาณ  130,200  บาท 

ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

   นกัเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการของโรงเรยีนเมอืงปัตตาน	ี	โรงเรยีนบ้านบูด	ี	และโรงเรยีนบ้านบางมะรวด	

จ�านวน	40	คน	ครูผู้ควบคุมนักเรียน	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	5	คน	รวมทั้งสิ้น	45	คน	ไปทัศนศึกษา

และเรยีนรู้ด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีในงานมหกรรมเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั

ทอดพระเนตรสรุยิปุราคา	ณ	หว้ากอ	ครบรอบ	150	 ปี	ทีอุ่ทยานวทิยาศาสตร์พระจอมเกล้า	ณ	หว้ากอ	 จังหวัด

ประจวบครีขีนัธ์	เมือ่วนัที	่17	-	19		สิงหาคม	2561	

          เชิงคุณภาพ

   นักเรียนมีความรู ้ความเข ้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางด ้านวิทยาศาสตร ์	 

และเทคโนโลยี		เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยรูปแบบที่หลากหลาย	สามารถน�าความรู้มาปรับใช้

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาการเรียนรู้อย่างแท้จริง  

ข้อเสนอแนะ

	 ควรจัดให้มีกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง	เพื่อเป็นการเสริมสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
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ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ  

         นักเรียน	และครู เข ้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	เมื่อวันที่	24	–	27	พฤศจิกายน	2561

ณ	ท้องสนามหลวง	กรุงเทพมหานคร	จ�านวน	97	คน		คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย

          เชิงคุณภาพ  

   นักเรียนและครูได้ตระหนักถึงความส�าคัญของความเป็นชาติไทย	 อันมีพระมหากษัตริย ์

ทรงเป็นประมุข	โดยน้อมน�าแนวพระราชด�าริ	สืบสานปณิธาน	และพระบรมราโชบายน้อมร�าลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 และซึมซับ

เรื่องราวจากการชมนิทรรศการสถาปัตยกรรม	และน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

2. โครงการทัศนศึกษางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

    มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

    งบประมาณ  200,300 บาท
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ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

     นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี	3	จากโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาในสงักดั	จ�านวน	17	โรง	

ได้ฝึกประสบการณ์อาชีพ	ณ	โรงเรียนที่นักเรียนสังกัด	สถานประกอบการของเอกชน	และหน่วยงานราชการ	

ระหว่างวันที่	1	–	25	เมษายน	2561	จ�านวน	90	คน	คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย

          เชิงคุณภาพ

     นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะอาชพี	มีแนวทางการประกอบอาชพีตามความสนใจของตนเอง	

สูเ่ส้นทางการมงีานท�า	สงัคมสนัตสิขุ	และมรีายได้ระหว่างปิดภาคเรยีน	

3. โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

    งบประมาณ 302,100 บาท 
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ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

             นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี	3		จากโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาในสงักดั	จ�านวน	17	โรง	

ได้เข้าร่วมกิจกรรม	ระหว่างเดือนสิงหาคม	–	กันยายน	2561	ดังนี้

	 					 1.	เรียนรู้โลกกว้างเส้นทางอาชีพ		เป็นการฝึกอาชีพให้นักเรียนในสถานศึกษา	โดยมีวิทยากร

จากภายนอก	จ�านวน	1,300	คน

	 					 2.	หารายได้ระหว่างเรยีน	เป็นการท�างานของนกัเรียนในสถานศึกษา	โดยได้รบัค่าจ้าง		จ�านวน	100		คน

	 					 3.	ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ	เป็นการท�างานของนกัเรยีนตามสถานประกอบการ

ภายนอกสถานศึกษา	โดยได้รับค่าจ้าง	จ�านวน	206	คน

          เชิงคุณภาพ

    		 1.	นักเรียนได้รับการพัฒนา	ยกระดับคุณภาพการศึกษา	มีแนวทางการประกอบอาชีพตาม

ความสนใจของตนเอง	สู่เส้นทางการมีงานท�า	สร้างสงัคมสนัตสิขุ

	 				 2.	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสมีความรู้ความเข้าใจ

ในรูปแบบ	 Active	 Learning	 และครูผู้สอนสามารถน�าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพ	 Thailand	 4.0	

โดยยึดหลัก	“ศาสตร์พระราชา”	โดยสามารถปรับใช้ในห้องเรียนได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.  โครงการเรยีนรูโ้ลกกว้างสูเ่ส้นทางอาชีพ  ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปัตตานี เขต 1

     งบประมาณ  2,147,000 บาท 
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ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

         			ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	ได้จัดสรรทุนการศึกษาภูมิทายาท

ให้นักเรียน		จ�านวน		1,710		คน	ดังนี้

          เชิงคุณภาพ

             นักเรียนที่มีฐานะยากจน	เรียนดี	มีความประพฤติดี	ขาดโอกาส		หรือมีความสามารถพิเศษ	

หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		ได้รับโอกาสทางการศึกษา

อย่างต่อเนื่องจนจบหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา	ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม	จริยธรรม	

และมีทักษะในการด�ารงชีวิต

1. โครงการทุนภูมิทายาท

    งบประมาณ  6,097,000 บาท

 ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทางการศกึษา
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ทุนภูมิทายาท

ระดับ ประเภททุน ปีการศึกษา  ทุนละ(บาท)
 จ�านวน 

(คน)
จ�านวนเงิน (บาท) 

ก่อนประถม - มัธยมศึกษา ไม่ต่อเนื่อง 2561 		5,000 260 		1,300,000

มัธยมศึกษา ต่อเนื่อง 2561 10,000 160 		1,600,000

ก่อนประถม (อนุบาล 1 – 3) ต่อเนื่อง 2560 	1,000 455 				455,000

ประถมศึกษา ต่อเนื่อง 2560 	2,000 701 		1,402,000

มัธยมศึกษา ต่อเนื่อง 2560 	10,000 134 		1,340,000



2. โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

    งบประมาณ  10,318,001  บาท
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ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

           		 1.	โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	เข้าร่วม

โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้	จ�านวน	4	โรง	คือ	โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ	อ�าเภอ

เมืองปัตตานี	โรงเรียนบ้านบางมะรวด	อ�าเภอปะนาเระ	โรงเรียนบ้านมะปริง	อ�าเภอยะหริ่ง	และโรงเรียน

วัดมุจลินทวาปีวิหาร	(เพชรานุกูลกิจ)		เปิดรับนักเรียนเข้าอยู่ประจ�าพักนอน	ตั้งแต่ภาคเรียนที่	1/2561	

จ�านวน	229	คน

													 2.	โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	อาคารประกอบ	เพื่อใช้เป็น

อาคารเรือนนอนและประกอบศาสนกิจ	รวมทั้งได้จัดหาเตียงนอน	ตู ้เสื้อผ้าวัสดุอุปกรณ์ที่จ�าเป็น

ต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันให้แก่นักเรียนในโครงการ		

													 3.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้สรรหาอัตราจ้าง	เพื่อท�าหน้าที่สอน	และดูแลนักเรียน

ประจ�าพักนอน	จ�านวน	4	โรง	ๆ	ละ	1	อัตรา	

          เชิงคุณภาพ

              นักเรียนจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย	 ที่ถูกทอดทิ้ง	 ไม่มีผู้อุปการะ	 และที่ได้รับผลกระทบ

จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ได้รับการดูแลช่วยเหลือ	มีที่พักและอาหารฟรี

มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน	

ปัญหา/อุปสรรค

            1.	อาคารเรือนนอนส�าหรับนกัเรียนมคีวามคบัแคบไม่ได้มาตรฐาน	และร้อนอบอ้าว		ห้องน�า้ห้องส้วม

แยกจากอาคารเรือนนอน	ท�าให้ไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย

												2.	ครูอัตราจ้างที่ดูแลนักเรียนประจ�าพักนอนมีเพียง	1	คน	ท�าให้ดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึง		

และยงัขาดบคุลากรในส่วนทีจ่�าเป็นอ่ืน	ๆ 	ได้แก่	พนกังานท�าความสะอาด	แม่ครวั	พนกังานรกัษาความปลอดภัย

												3.	งบบริหารจัดการส�าหรับใช้เป็นค่าสาธารณูปโภค	และใช้ในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน

	อุปกรณ์ฝึกทักษะอาชีพ		เครื่องใช้อุปโภคในชีวิตประจ�าวันส�าหรับนักเรียนในโครงการมีไม่เพียงพอ	

ข้อเสนอแนะ

   1.	ควรจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรือนนอนตามแบบมาตรฐาน

			 2.	ควรจัดสรรงบประมาณส�าหรับจ้างผู้ดูแลนักเรียนประจ�าพักนอน	พนักงานท�าความสะอาด	



ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

   1.	ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท	

จ�านวน	6	คน	ๆ	ละ	50,000	บาท	ดังนี้

						 	 -	มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์	วทิยาเขตปัตตาน	ี									จ�านวน		4		คน

					 	 -	มหาวิทยาลัยปทุมธานี					 	 	 	 จ�านวน		2		คน

		 	 2.	ครูและบคุลากรทางการศกึษา	ได้รบัการคดัเลอืกเพือ่รบัทนุการศกึษาในระดบัปรญิญาเอก	

ณ	มหาวิทยาลัยทักษิณ	จังหวัดสงขลา	จ�านวน	1	คน	เป็นเงิน	100,000	บาท				

 เชิงคุณภาพ

  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาศักยภาพ	 ให้มีคุณวุฒิการศึกษาสูงข้ึน	 สามารถน�า

ความรู้ความสามารถและประสบการณ์	ไปใช้ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	มีขวัญ

และก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

1. โครงการทุนการศึกษาส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

    งบประมาณ  400,000 บาท

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

             โรงเรียนในสงักดัทุกโรง	จดักจิกรรมสร้างความสมัพนัธ์โรงเรยีนกบัชมุชน	โดยมีคณะกรรมการ

สถานศกึษา	ผู้ปกครอง	ครู	บคุลากรทางการศกึษา	และนกัเรยีน	เข้าร่วมกจิกรรมกบัโรงเรยีน	คิดเป็นร้อยละ	

100	ของกลุ่มเป้าหมาย	

          เชิงคุณภาพ

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1		และโรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดี

กับชุมชน	ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนในการจัดการศึกษา	ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก�าลังใจ

และมั่นใจในความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น	ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการจัดการศึกษา

ปัญหา/อุปสรรค

 	งบประมาณที่จัดสรรไม่เพียงพอกับการด�าเนินการ

ข้อเสนอแนะ

 ควรให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

2.  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

    งบประมาณ  1,904,000  บาท
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ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

   ผู้บริหารการศึกษา	เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัด	

และบุคลากรของส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาปัตตาน	ีเขต	1	เข้ารบัการอบรมการใช้วทิยสุือ่สาร

และการรักษาความปลอดภัยครู	 เมื่อวันที่	28	สิงหาคม	2561	ณ	ห้องประชุมชบาทอง	ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	จ�านวน	186	คน		คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย

          เชิงคุณภาพ

   ผู้บริหารการศึกษา	เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัด	

และบุคลากรของส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาปัตตาน	ี เขต	1	ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และ

ทกัษะการใช้วทิยสุือ่สาร	สามารถตดิต่อสือ่สารและรายงานสถานการณ์ต่าง	ๆ	ในพืน้ทีไ่ด้อย่างมีประสทิธภิาพ

ปัญหา/อุปสรรค

 วิทยุสื่อสารของโรงเรียนช�ารุดเป็นจ�านวนมาก	  

ข้อเสนอแนะ

	 ควรจัดสรรงบประมาณในการซ่อมวิทยุสื่อสารของโรงเรียน	เพื่อให้ใช้การได้ตามปกติ

3. โครงการประชุมการใช้วิทยุสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัยครู ปีการศึกษา 2561  

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 

    งบประมาณ  38,200  บาท  
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ผลการด�าเนินงาน

          เชิงปริมาณ

   ผูบ้ริหารการศึกษา	และบคุลากรของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปัตตานี	เขต	1	 

ได้ออกเยี่ยมครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้	จ�านวน	60	คน	คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มเป้าหมาย 

          เชิงคุณภาพ

     ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	มีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

4. โครงการการเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

    ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

    งบประมาณ  125,040  บาท
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ผลงานดเีด่น 
ที่ประสบความส�าเร็จ



รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 256173

ผลงานดีเด่นที่ประสบความส�าเร็จ

รางวัลพระราชทาน

 รางวัลระดับประเทศ

การประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

	 ผลการด�าเนินงานการเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการมีส่วนร่วมจาก 

ทุกภาคส่วน	จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานโดยใช้ยุทธศาสตร์หลัก	6		ยุทธศาสตร์ในการด�าเนินงานให้บรรลุ

วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์	ส่งผลให้ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1		มีผลงานที่

ประสบความส�าเร็จได้รับรางวัล	ดังนี้	

รายการ  สถานศึกษา รางวัลที่ได้รับ

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับ

รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2560
ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษา	ขนาดใหญ่	 โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 

	ระดับประถมศึกษา	ขนาดใหญ่

รายการ สถานศึกษา รางวัลที่ได้รับ

1.	การแข่งขันท่องอาขยานท�านองเสนาะ	 

			ป.1	-	ป.3

โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด รางวัลเหรียญทอง	อันดับที่	6

2.	การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์	 

			ประเภททดลอง	ป.4	-	ป.6

โรงเรียนอนุบาลปัตตานี รางวลัเหรยีญทอง	รองชนะเลศิอนัดบัที	่1

3.	การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์		 

			(Science	Show)	ป.4	-	ป.6

โรงเรียนบ้านท่าพง รางวัลเหรียญทอง	อันดับที่	11

4.	การประกวดละครคุณธรรม	ป.1	-	ป.	3 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด รางวัลเหรียญทอง	อันดับที่	4
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รางวัลระดับประเทศ

รายการ สถานศึกษา รางวัลที่ได้รับ

5.	การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์	 

			ป.1	-	ป.3

โรงเรียนยะหริ่ง รางวัลเหรียญทอง	รองชนะเลิศอันดับที่	1

6.	การแข่งขันการวาดภาพระบายสี	 

			ป.4	-	ป.6

โรงเรียนยะหริ่ง รางวัลเหรียญทอง	รองชนะเลิศอันดับที่	1

7.	การแข่งขันประติมากรรม	ม.1	-	ม.3 โรงเรียนบ้านบูดี รางวัลเหรียญทอง	อันดับที่	11

8.	การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน		 

			ม.1	-	ม.3

โรงเรียนบ้านฝาง รางวัลเหรียญเงิน	อันดับที่	10

9.	การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม	 

			ม.1	-	ม.3

โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ รางวัลเหรียญทอง	รองชนะเลิศอันดับที่	2

10.	การแข่งขันการสร้างหนังสือ				 

					อเิลก็ทรอนกิส์	(E-book)	ม.1	-	ม.3

โรงเรียนเมืองปัตตานี	 รางวัลเหรียญทอง	อันดับที่	12

11.	การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง	 

					ป.4	-	ป.6

โรงเรียนเมืองปัตตานี รางวัลเหรียญทอง	ชนะเลิศ

12.	การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น				

					ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง				 

					ทางการเรียนรู้	ป.1	-	ป.6

โรงเรียนเมืองปัตตานี	 รางวัลเหรียญทอง	อันดับที่	5



ภาคผนวก
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คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา

นายภิรมย์		จีนธาดา	 		 	ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	3																						

			 	 	 	 	ปฏิบัติราชการในต�าแหน่ง	ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

	 	 	 	 	ประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	

คณะท�างาน                                           

นายอับดุลลายิด		เบ็ญฮาวัน	 	รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1

นายเสกสรรค		กอเส็ม	 	 	รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1

นางณัฐพร		สุวรรณชนะ				 	ผู้อ�านวยการกลุ่มอ�านวยการ	 	 	 	

นายสมาน		เง๊าะ	 	 	ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	 	 	 	

นายประเสริฐ		วาเล๊าะ											ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	 	 	

นางสาวสุรางค์		อาจณรงค์						ผู้อ�านวยการกลุ่มนิเทศ	ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวกษิมา		คงตุก	 										นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ช�านาญการพิเศษ

																																						ปฏิบัติหน้าที่	ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางอารี		พันทสิริ												 	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ช�านาญการพิเศษ

นางศิริรัตน์		ทองสิพพัญญู							นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ช�านาญการ	 	

นางจันทร์สม		เจือสนิท											นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ช�านาญการ	 	

นางสุมาลี		สุขศรี	 										นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ช�านาญการ	 	

นางกูมาลาตี		เจะแว														นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ช�านาญการ	

นายปวีณ		อินทรศรีสม											นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ช�านาญการ

นางสาววิชุตา		สงสว่าง											พนักงานราชการ	

บรรณาธิการ

นายเสกสรรค		กอเส็ม	 										รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1

นางสาวกษิมา		คงตุก	 										นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ช�านาญการพิเศษ

	 	 	 	 	ปฏิบัติหน้าที่	ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางอารี		พันทสิริ												 	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ช�านาญการพิเศษ

นางศิริรัตน์		ทองสิพพัญญู							นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ช�านาญการ

นางกูมาลาตี		เจะแว	 	 	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ช�านาญการ 

ออกแบบ

นายยัสมันดี		โต๊ะแวมะ										พนักงานราชการ	

นายอัสมัน		ยูนุ๊		 										พนักงานราชการ	




