
รายงานผล
การด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 – มี.ค. 65)

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 รอบ 6 เดือน (ต.ค.2564-มี.ค.2565)    รอบ 9 เดือน (ต.ค.2564-มิ.ย.2565)    รอบ 12 เดือน (ต.ค.2564-ก.ย.2565)  
 
1. ชื่อโครงการ    พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพป. : 

  การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน  

2. ลักษณะโครงการ 2.1   ใหม ่    ต่อเนื่อง 
                          2.2   แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา             นโยบาย 

3. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
            3.1    ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์ 
        3.1.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชี และการรายงาน ท าให้หน่วยงานได้ข้อมูล หรือรายงาน 
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นพ้ืนฐานของหลักความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
        3.1.2 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการควบคุม ดูแล และการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน เป็นไปอย่าง
เหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนได้มากที่สุด และเพ่ือให้ได้ผลงาน  
ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 

      3.1.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐาน 
ที่ 2 การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ : การบริหารงานด้านงบประมาณ ประเด็นการตรวจสอบภายใน  
อย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป                  

  ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ 
............................................................................................................................. .......................................................... 
........................................................................ ...............................................................................................................  

            3.2 เป้าหมาย 
แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 

1. สพป.นครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษา 
ในสังกัด จ านวนไม่น้อยกว่า 40 โรงเรียน  
ได้รับการตรวจสอบ 

   สพป.นครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด  
ได้รับการตรวจสอบ ดังนี้ 
     1. ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ 
ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนราชการ   
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
ทั้งในส่วนของ สพป.นครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษา 
ในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1  
และไตรมาสที่ 2 
     2. ตรวจสอบใบส าคัญและหลักฐานการจ่าย ของ สพป.นม.3  
(ค่าสาธารณูปโภค) 
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แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 

    สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการตรวจสอบ ดังนี้ 
     1. ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) โดยบูรณาการงานตรวจสอบ
ภายในร่วมกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน สพฐ. กับผู้ตรวจสอบภายใน 
สพท. จ านวน 10 โรงเรียน 
     2. ตรวจสอบการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษา  
จ านวน 1 โรงเรียน 
     3. ตรวจสอบการจัดซื้อการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ของสถานศึกษา จ านวน 1 โรงเรียน 
    4. ตรวจสอบการด าเนินงาน การเงิน และบัญชี ในแต่ละโครงการ 
ที่สถานศึกษาได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จ านวน 1 โรงเรียน 
     5. ตรวจสอบบัญชี และการบริหารจัดการทางการเงิน 
ที่สถานศึกษาได้รับจากบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานภายนอก  
ที่มาใช้สถานที่ของสถานศึกษา และเงินรายได้สถานศึกษา  
จ านวน 14 โรงเรียน 
     6. ติดตามผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษาครั้งก่อน 
จ านวน 1 โรงเรียน  
 

กรณีด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะยังไม่สิ้นสุดกิจกรรม/โครงการ ซึ่งจะด าเนินการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ในส่วนที่เหลือ  ในเดือนมิถุนายน 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565  

 3.3 กิจกรรมการด าเนินงาน 
แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 

1. การวางแผนการตรวจสอบ/ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 

     ด าเนินการวางแผนการตรวจสอบ และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทีค่รอบคลุม 
ทั้งระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด 

2. การก าหนดประเด็นการตรวจสอบ      ก าหนดประเด็นการตรวจสอบ และด าเนินการจัดท าคู่มือ/
เครื่องมือการตรวจสอบ และกระดาษท าการตรวจสอบ  
ที่ใช้ในการตรวจสอบภายใน สพป.นครราชสีมา เขต 3  
และตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
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แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 

3. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
สพป.นม.3 และสถานศึกษา 

 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สพป.นครราชสีมา เขต 3  
และสถานศึกษาในสังกัด (รอบ 6 เดือนแรก) 

     1. ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค 
ค้างช าระของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มถิุนายน 2560  
ทั้งในส่วนของ สพป.นครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษาในสงักัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2     
    2. ตรวจสอบใบส าคัญและหลักฐานการจา่ย ของ สพป.นม.3  
(ค่าสาธารณูปโภค) 

 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด  
ซ่ึงด าเนนิการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ดังนี้  
      1. ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใชจ้่ายดา้นการศึกษา 
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) โดยบูรณาการงานตรวจสอบภายใน
ร่วมกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน สพฐ. กับผู้ตรวจสอบภายใน สพท.  
จ านวน 10 โรงเรียน 
     2. ตรวจสอบการเงิน การบญัชี ของสถานศึกษา จ านวน 1 โรงเรียน 
     3. ตรวจสอบการจัดซื้อการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซือ้จัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของสถานศึกษา 
จ านวน 1 โรงเรียน 
    4. ตรวจสอบการด าเนินงาน การเงิน และบญัชี ในแตล่ะโครงการ 
ที่สถานศึกษาได้รบัอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 โรงเรียน 
     5. ตรวจสอบบัญชี และการบริหารจัดการทางการเงินที่สถานศึกษา 
ได้รับจากบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานภายนอก ที่มาใชส้ถานที่ 
ของสถานศึกษา และเงินรายไดส้ถานศึกษา จ านวน 14 โรงเรียน 
     6. ติดตามผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษาคร้ังก่อน 
จ านวน 1 โรงเรียน 

4. การจัดท ารายงานผล 
การตรวจสอบ 
 

สรุปข้อมูลผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใชจ้่ายดา้นการศึกษา 
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) ของ สพป.นครราชสีมา เขต 3  
และสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 10 โรงเรียน โดยน าสง่ข้อมูลการรายงาน 
การประเมินตามตวัชี้วัดที่ 13 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการเงินกู้เพือ่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายดา้นการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) ผ่านระบบ
รายงานผลการประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (KPI Report System : KRS)  
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. ผ่านเวบ็ไซต์ https://krs.psdg-obec.go.th 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 
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กรณีด าเนินการไม่ครบกิจกรรมที่ก าหนด เพราะยังไม่สิ้นสุดกิจกรรม/โครงการ ซึ่งจะด าเนินการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบภายในสถานศึกษาในส่วนที่เหลือ ในเดือนมิถุนายน 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565 

 3.4 งบประมาณ 
แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 

     การเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ได้แก่ 
การวางแผนการตรวจสอบ, การก าหนดประเด็น 
การตรวจสอบ, การจัดท าคู่มือ/เครื่องมือการตรวจสอบ 
และกระดาษท าการตรวจสอบ และการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ  

     รวมเงินงบประมาณ  จ านวน  40,000.- บาท 
 

     การเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ได้แก่ 
การวางแผนการตรวจสอบ, การก าหนดประเด็นการ
ตรวจสอบ, การจัดท าคู่มือ/เครื่องมือการตรวจสอบ 
และกระดาษท าการตรวจสอบ  และการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ (รอบ 6 เดือนแรก) 

     รวมเงินงบประมาณ  จ านวน 5,955.- บาท 

สามารถประหยัดงบประมาณได้   จ านวน...............................บาท 

 3.5 ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แผนก าหนดไว้ 
ผลการด าเนินงาน/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการด าเนินงาน 

   สพป.นครราชสีมา เขต 3  
และสถานศึกษาในสังกัด  
จ านวนไม่น้อยกว่า 40 โรงเรียน  
ได้รับการตรวจสอบ   

   สพป.นครราชสีมา เขต 3  
และสถานศึกษาในสังกัด  
จ านวนไม่น้อยกว่า 40 โรงเรียน  
ได้รับการตรวจสอบ   

   สพป.นครราชสีมา เขต 3  
และสถานศึกษาในสังกัด  
จ านวน 40 โรงเรียน  
ได้รับการตรวจสอบ 
   

4.  ปัญหา/อุปสรรค 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปี  

เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .......................................................... 
........................................................................ .......................................................................................... ..................... 
 
 
                                              (ลงชื่อ)   ขวัญเรือน  รุ้งตาล      ผู้รายงาน/ผู้รับผดิชอบโครงการ 

(นางขวัญเรือน  รุ้งตาล) 
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

                                              (ลงชื่อ)   เผด็จศึก  โชติกลาง  ผู้รับรอง 
(นายเผด็จศึก  โชติกลาง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
วันที่  18  /  เมษายน  /  2565 



โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพป. : การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
รอบ 6 เดือน (ต.ค.2564 – มี.ค.2565)  รอบ 9 เดือน (ต.ค.2564 – มิ.ย.2565)  รอบ 12 เดือน (ต.ค.2564 – ก.ย.2565) 

1. ชื่อโครงการ  เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล   

2. ลักษณะโครงการ 2.1  ใหม่         ต่อเนื่อง 
   2.2  แก้ปัญหา/ปรับปรุง        พัฒนา           นโยบาย 

3. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
   3.1  ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์ 
          ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

3.2 เป้าหมาย 
แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

          เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ในสังกัด 40 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
ด้านการบริหารจัดการครบทุกด้าน 
2. มีแผนการบริหารจัดการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 
3. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีความเข้มแข็ง 
ในการบริหารจัดการ มีความพรอ้มในการให้บริการ 
ทางการศึกษา แก่นักเรียนและชุมชน สามารถบริหารจัดการ
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพสง่ผลต่อการพัฒนานักเรียนได้อยา่งมี
คุณภาพ และมปีระสิทธิภาพ 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคณุภาพในสังกัด และ
ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมรับฟังบรรยายการเพิ่มศักยภาพ 
การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ การน าเสนอกลยทุธ์
ความส าเร็จในการบริหารและจดัการสถานศึกษา  
4 ฝ่าย คือ 1)งานวิชาการ 2)งานงบประมาณ  
3)งานบุคลากร 4)งานบริหารทั่วไป โดยใช้กลยุทธ ์
การวางแผนสู่การปฏบิัติ กลยุทธ์การบริหารจัดการ 
วิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารจัดการ และการเขียนรายงาน
ผลการด าเนนิงานตามกลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล เพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและ
มีความพร้อมในการบริหารจัดการ 5 เรื่อง คือ 1)ภาวะผู้น า 
2)ภาษาและการสื่อสาร (3 ภาษา) 3)การบริหาร
สถานศึกษา 4)การบริหารแบบมีส่วนร่วม 5)การสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือของชุมชน ในการให้บริการ
ทางการศึกษา และสามารถจัดท าแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลได้มาตรฐานตามบริบทของ
โรงเรียน  

 
 กรณีด าเนินการไดต้่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะ 

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

.............................................................................................................................................................................. 
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3.3 กิจกรรมการด าเนินงาน 
แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

        เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล ให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการ 5 เรื่อง 
คือ 1) ภาวะผู้น า 2) ภาษาและการสื่อสาร (3 ภาษา)   
3) การบริหารสถานศึกษา 4) การบริหารแบบมสี่วนร่วม  
5) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือชุมชน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ด้านการวางแผน
น าสู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรปูธรรม ให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง 40 โรงเรียนๆ ละ 2 คน   
รวม 80 คน ระยะเวลา 2 วัน 
 
   
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพในสังกัด ครู 
ผู้เกี่ยวข้อง ผูบ้ริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 3  
และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมรับฟังบรรยายการเพิ่มศักยภาพ 
การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ การน าเสนอกลยทุธ์
ความส าเร็จในการบริหารและจดัการสถานศึกษา  
ของโรงเรียนคุณภาพในสังกัด และแบ่งกลุ่มร่วมกนั
วิเคราะห์และน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 4 ฝ่าย คอื 1)งานวิชาการ  
2)งานงบประมาณ 3)งานบุคลากร 4)งานบริหารทั่วไป  
โดยก าหนดกลยทุธ์หลัก กลยุทธก์ารขับเคลื่อน เป้าหมาย/
แนวทาง/วิธีด าเนินการของโรงเรียน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ก าหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นการวางแผนสู่การปฏบิัติ
ในการบริหารจัดการโรงเรียนมคีุณภาพ ให้มีความเข้มแข็ง
ทางวชิาการ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน 
และชุมชน สง่เสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มุ่งเนน้
การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามบริบท
ของตนเอง เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ และมปีระสิทธิภาพ 

              

  กรณีด าเนินการไม่ครบกิจกรรมที่ก าหนด เพราะ
.............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.4 งบประมาณ 
แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ด้านการวางแผนน าสู่ 
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้อง 40 โรงเรียนๆ ละ  2 คน รวม 80 คน 
ระยะเวลา 2 วัน  
งบประมาณทั้งสิ้น 39,440 บาท  
(สามหมื่นเก้าพนัสี่ร้อยสี่สบิบาทถ้วน)  

ผู้เข้าร่วมประชุมเชงิปฏิบตัิการเพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพในสังกัด  ครู ผู้เกี่ยวข้อง 
ผู้บริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 3 และเจ้าหน้าที่  
จ านวน 88 คน ระยะเวลา 2 วัน  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์  
และมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
เป็นจ านวนเงนิทั้งสิ้น 39,440 บาท  
(สามหมื่นเก้าพนัสี่ร้อยสี่สบิบาทถ้วน) 

              

 สามารถประหยัดงบประมาณได้    จ านวน........--...........บาท 
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3.5 ผลส าเร็จที่ได้รับจากกจิกรรมการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
40 โรงเรียน ได้รับการพัฒนา 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ 
2. มีแผนบริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 
 
เชิงคุณภาพ 
1. แผนบริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล ส าหรับ 
ให้โรงเรียนใช้เป็นกรอบแนวทาง 
การด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา น าสู่การปฏบิัติได้อยา่ง
เป็นรูปธรรม 
2. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ประกอบด้วย ผูบ้ริหาร ครู ผู้ปกครอง 
ชุมชนและผู้มสี่วนเก่ียวข้อง สามารถ
บริหารจัดการได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
ส่งผลต่อการพฒันานักเรียน 
มีคุณภาพ และมปีระสิทธิภาพ      
 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
คุณภาพในสังกัด ครู ผู้เกี่ยวข้อง 
ได้รับการเพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
2. สามารถวิเคราะห์กลยุทธ์
ความส าเร็จในการบริหารและ
จัดการสถานศึกษา 4 ฝ่าย คือ  
1)งานวชิาการ 2)งานงบประมาณ 
3)งานบุคลากร 4)งานบริหารทั่วไป  
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง 
การด าเนินงานจัดท าแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนคุณภาพ  
3. สามารถน ากลยุทธ์ไปใช้ 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ได้อย่างมีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
คุณภาพในสังกัด ครู ผู้เกี่ยวข้อง  
ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการเพิ่ม
ศักยภาพการบริหารจัดการได้อย่าง
เข้มแข็ง ทั้ง 4 ฝ่าย คือ  
1)งานวชิาการ  
2)งานงบประมาณ  
3)งานบุคลากร  
4)งานบริหารทั่วไป   
2. สถานศึกษามีแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพ  
3. สถานศึกษามีการน าแผนบรหิาร
จัดการโรงเรียนคุณภาพ มาใช้เป็น 
กรอบแนวทางการด าเนินงาน 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ได้อย่างเปน็รูปธรรม 
4. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผูป้กครอง 
ชุมชนและผู้มสี่วนเก่ียวข้อง มีสว่นร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
 

 

4. ปัญหา/อปุสรรค 
  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในสังกัดมีบริบทการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ท าให้การบริหาร
จัดการข้ึนอยู่กับรูปแบบเฉพาะของแต่ละโรงเรียน 
 

5.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

 
 (ลงชื่อ).........................................................ผู้รายงาน              
           (นางสาวศิริลักษณ์  เรืองศรีโรจน์) 

 
(ลงชื่อ)..........................................................ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

                                                          (นางบัญชา  ศรีปัญญาวุฒิ) 
 
 
 
 



โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 
   
   
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 รอบ  6  เดือน  (ต.ค- มี.ค)            รอบ 9 เดือน (ต.ค-มิ.ย)            รอบ  12  เดือน (ต.ค-ก.ย)  
 

1. ชื่อโครงการ    โครงการเพศวิถีศึกษา   
 

2. ลักษณะโครงการ    2.1   ใหม่  ต่อเนื่อง 
                             2.2   แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา             นโยบาย 
 

3. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
            3.1     ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค ์
1.1 ส่งเสริมให้ รร ส่งครูเข้ารับการอบรมเพศวิถีศึกษาผ่านเวปไซค์ เพศวิถีศึกษาออนไลน์ 
     http://cse-elearning.obec.go.th/ 
1.2 โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน 
                    ไม่ครบ/ไมต่รงตามวัตถุประสงค์ เพราะ 
...................................ครบตามวัตถุประสงค์....................................................................................................................... 
            3.2 เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 
1  ส่งเสริมให้ รร ทุกโรงเรียนจ านวน 182 โรงเรียนส่งครู
เข้ารับการอบรมเพศวิถีศึกษาอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 
คน  

ประชาสัมพันธ์ให้ครูเข้ารับการอบรมเป็นระยะ 

2 ผู้ที่จบหลักสูตรทีไ่ด้คะแนนสงูสุด ได้รับการยกย่องโดย
ได้รับบัตร 

โรงเรียนครูเข้ารับการอบรมเพศวิถีศึกษารวมผู้เข้าอบรม 
ผ่านการอบรมและได้รับเกียรติบัตรจ านวน 190 คน  
 

3 ผู้ที่จบหลักสูตรทีไ่ด้คะแนนสงูสุด 10 อันดับแรก ได้รับการ
ยกย่องโดยได้รับบัตรและเงนิรางวัล 

คัดเลือกผู้ที่ได้ผ่านการอบรมและได้คะแนนแผนการสอน
เพศวิถีศึกษาได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก 
 

กรณีด าเนินการไดต้่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะ.................................................................................................................. 
 

 3.3 กิจกรรมการด าเนินงาน 
แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 

1 ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการ
อบรมในระบบออนไลน ์

จัดท าหนังสือราชการสง่ในระบบ AMSS  

2 ประชุมคณะกรรมการตรวจแผนการสอนเพศวิถีศึกษา ด าเนินการตรวจแผนการสอนเพศวิถีศึกษา 
4 คณะกรรมการประเมินแผนการสอนเพศวิถีศึกษา ได้ประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนของครูที่เข้าอบรม

เพศวิถีศึกษา 
4 คณะกรรมการประเมินและแจ้งผลการประเมินให้โรงเรียน
ทราบ 

ครูที่ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก 

 
กรณีด าเนินการไม่ครบกิจกรรมที่ก าหนด เพราะ.................................................................................................................. 
              
 
 
 
 
 
 



 3.4 งบประมาณ  5,000 บาท  
แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ AMSS  
 

 โรงเรียนทราบปฏิทินการอบรมและส่งครูเข้ารับการอบรม 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการและประเมิน
แผนการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา 
 

คณะกรรมการด าเนินการประเมินแผนการจัดการเรียน
การสอนเพศวิถีศึกษา 

กิจกรรมที่ 3 แจ้งผลการประเมินผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 10 
อันดับแรกให้โรงเรียนทราบ 
 

รางวัลผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกได้รับเงินรางวัล 
เรางวัลละ 500 บาท 

 
สามารถประหยัดงบประมาณได ้  จ านวน .....................................บาท 

 
              3.5 ผลส าเร็จที่ได้รบัจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับหลงัการด าเนินงาน 

1. โรงเรียนมีครูเพศวิถีศึกษาเพิ่มข้ึน  ทุกโรงเรียนมีครูเพศวิถีศึกษาอย่างน้อย
โรงเรียนละ 1 คน 

บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา 

2.ผู้เข้ารับการอบรมทีไ่ด้คะแนนสูงสุด
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

.ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการอบรมและ
ได้คะแนนประเมินแผนการจัดการเรียน
การสอนได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับ
แรกได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ครูในสังกัด สพป นม 3 มีความรู้เรื่อง
เพศวิถีศึกษามากข้ึนและสามารถน าไป
จัดการเรียนการสอนในสถานศกึษาได้  

   
 
4.  ปัญหา/อุปสรรค  ในสถานการโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 สถานศึกษาไม่สามารถเปิดท าการเรียนการสอนได้ตามปกติ
ดังนั้น กิจกรรมเพศวิถีศึกษา สถานศึกษาจึงต้องจัดแบบบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 
5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  มีการนิเทศติดตามก ากบัอย่างต่อเนื่องโดยใช้วิธนีิเทศแบบออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       6. ภาพกิจกรรม/โครงการ  

                                                ภาพกิจกรรม 

         
 

         
 
 
                                        (ลงชื่อ)                                                   ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                 (..นายเฉลิมรัฐ  วงษ์วฒันะ.....)  
  
                                        (ลงชื่อ)                                                   รอง/ผอ.กลุ่ม/หรือผู้ควบคุม 
                                                 (..นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย......) 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 รอบ  6  เดือน (ต.ค. - มี.ค.)       รอบ  9  เดือน (ต.ค. - มิ.ย.)       รอบ  12  เดือน (ต.ค. - ก.ย.) 
 

1. ชื่อโครงการ    พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   

2.  ลักษณะโครงการ      2.1  ใหม ่   ต่อเนื่อง 
                              2.2    แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา            นโยบาย 

3. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน 

 3.1    ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์ 
  3.1.1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานตำแหน่ง  
  3.1.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพ

และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.1.3 เพื ่อให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีม  

และเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
  3.1.4 เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
  3.1.5 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
  3.1.6 เพื ่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที ่มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์  

และมีผลงานดีเด่นเป็นที ่ประจักษ์ มีความประพฤติดี และปฏิบัติตนตามมาตรฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพ ตลอดจน  
ทำคุณประโยชน์ให้กับการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
                    ไม่ครบ/ไมต่รงตามวัตถุประสงค์ เพราะ 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 

 3.2 เป้าหมาย 
แผนที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน/รายละเอียด 

เป้าหมายเชิงผลผลติ   
   1. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา 
เขต 3 ได้รับการพัฒนา ตามมาตรฐานตำแหน่ง  
   2. ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รบัการพัฒนาวนิัย คุณธรรม  
และจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษา  
   3. บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ได้รับการคัดเลือก 
และยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์
   ผู้บริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจ 
ในการปฏิบัติงาน มีความรู้ประสบการณ์ และมีการพัฒนา
ตนเอง อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถขับเคลื่อน 
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ตลอดจน มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหนา้ที่  
และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

   
    กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตัิงานในหน้าที่
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย กิจกรรม
อบรมพัฒนา, กิจกรรมศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ 
และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้เข้ารับอบรมพฒันา  
และเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 30 คน ประกอบด้วย 
     - รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ใหม่)  
สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 จำนวน 18 คน  
     - คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team), 
คณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team)  
และคณะกรรมการดำเนินงานฯ จำนวน 12 คน 
     กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการทางานเป็นทีม  
กิจกรรมอบรมพัฒนา ประกอบด้วย การบรรยาย, แบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติตามฐานการเรียนรู้, สรุปองค์ความรู้, นำเสนอองค์ความรู ้
ติดตาม และประเมินผลหลังการอบรมพัฒนา  
โดยมีบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3  
เข้ารับการอบรมพัฒนา และเข้าร่วมกิจกรรมฯ  จำนวน 65 คน  



- 2 - 
 

แผนที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน/รายละเอียด 
 

     กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
ผู้บริหารสถานศึกษา (เร่ืองวินัยข้าราชการ, เร่ืองการละเมิด)  
จะดำเนนิการในเดือนเมษายน 2565 
     กิจกรรมที่ 3 การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  

• การประกวดรางวลัหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น 
ประสพผลสำเร็จเป็นทีป่ระจักษ ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับชาติ สพฐ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการประกวดฯ  
สพป.นม.3 ไดส้่งสถานศึกษา ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดบัภาค  
เข้าร่วมการประเมินและคัดเลือก ระดับชาติ ประกอบด้วย 
ประเภทสถานศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน และประเภทบุคคล 
จำนวน 8 คน รวม 10 รายการ    

• การประกวด/คัดเลือกรางวัลประเภทต่าง ๆ  

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เพราะ
............................................................................................................................. .......................................................... 

 3.3 กิจกรรมการดำเนินงาน 
แผนที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน/รายละเอียด 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการทางานเปน็ทีม  
   กิจกรรมที่ 1.1 อบรมพัฒนา จำนวน 2 วัน  
       1. การบรรยาย  
       2. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติตามฐานการเรียนรู้  
       3. นำเสนอองค์ความรู้ / สรุปองค์ความรู้  
   กิจกรรมที่ 1.2 ติดตาม และประเมินผล 
หลังการอบรมพัฒนา  

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาวนิัย คณุธรรม และจริยธรรม
ผู้บริหารสถานศึกษา (เร่ืองวินัยข้าราชการ,  
เร่ืองการละเมิด)  
   - อบรมพัฒนา จำนวน 1 วนั จำนวน 2 รุ่น  

กิจกรรมที่ 3 การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
   กิจกรรมที่ 3.1 คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
   กิจกรรมที่ 3.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากร ทางการศึกษา  

  

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีผู้เข้ารับอบรมพัฒนา 
และเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ดังนี ้
     - รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ใหม่) สังกัด สพป.นครราชสีมา  
เขต 3 จำนวน 18 คน  
     - คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team), 
คณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team)  
และคณะกรรมการดำเนินงานฯ จำนวน 12 คน 
     กิจกรรมที่ 4.1 อบรมพัฒนา จำนวน 1 วนั  

• ภาควิชาการ ในวันที่ 23 ธนัวาคม 2564  
ณ โรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี สพป.นครราชสีมา เขต 3 
     กิจกรรมที่ 4.2 ศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ จำนวน 2 วัน  
การศึกษาดูงานโรงเรียนตน้แบบ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ในการประเมินสัมฤทธผิลการปฏิบัติงานในหนา้ที่เพื่อพัฒนาการศึกษา 
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  
ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ใหม่) สังกัด สพป.นม.3  
ที่บรรจุและแต่งตัง้ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 14 คน, 
บรรจุและแต่งตั้งฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 จำนวน 3 คน  
และบรรจุและแตง่ตั้งฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 จำนวน 1 คน  
รวม 18 คน  
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แผนที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน/รายละเอียด 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ตำแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา  
   กิจกรรมที่ 4.1 อบรมพัฒนา  
จำนวน 1 วัน  
   กิจกรรมที่ 4.2 ศึกษาดูงานสถานศึกษา
ต้นแบบ จำนวน 2 วนั 
 
 

• ภาคศึกษาดูงาน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ในระหว่างวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2564  ณ โรงเรียนอนุบาลวดัหนองขุนชาติ  
อำเภอหนองฉาง สพป.อุทัยธาน ีเขต 2  

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการทางานเป็นทีม  
     กิจกรรมอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย การบรรยาย,  
แบ่งกลุ่มฝึกปฏบิัติตามฐานการเรียนรู้, สรุปองค์ความรู้, นำเสนอองค์ความรู้ 
ติดตาม และประเมินผลหลังการอบรมพัฒนา โดยมีบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 เข้ารับการอบรมพัฒนา และเข้าร่วมกิจกรรม   
จำนวน 65 คน  ในระหว่างวันที ่25 - 26 มีนาคม 2565  ณ วังน้ำเขียวเลควิว 
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

• กิจกรรม Walk Rally โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เปน็ผู้จัดกิจกรรม ดังนี ้
     RC จุดที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อำเภอครบุรี     
     RC จุดที่ 2 โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง อำเภอปักธงชัย  
     RC จุดที่ 3 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว    
     RC จุดที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข อำเภอวังน้ำเขียว 

• การบรรยาย, แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบตัิตามฐานการเรียนรู้ “การทำงานเปน็ทีม 
ให้มีศักยภาพ TEAM WORK” และจัดกิจกรรม Walk Rally Team Building 
“สานสัมพันธ์ภายในองค์กร” โดยนายพนม รอดสันเทียะ  
และคณะ KRบา้นEntertain เปน็วิทยากรให้ความรู้/จัดกิจกรรม 

• บรรยายพิเศษเรื่อง “กายดี จิตดี ชีวีเป็นสุข” นายววิัฒน์ สิรพัธน์โภคิน 
รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 3 เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

• บุคลากรทุกคน สรปุองค์ความรู ้AAR : After Action Review  
และนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จาการอบรมพัฒนา และเข้าร่วมกิจกรรมฯ  
โดยใช้กระบวนการ PLC  และปิดการอบรมเชิงปฏบิัติการ “กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพการทำงานเปน็ทีม”  โดยนายววิัฒน์ สิรพัธนโ์ภคิน รองผู้อำนวยการ  
สพป.นครราชสีมา เขต 3 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษา  
(เร่ืองวินัยข้าราชการ, เร่ืองการละเมิด) จะดำเนินการในเดือนเมษายน 2565 

กิจกรรมที่ 3 การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
• การประกวดรางวลัหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ 

เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 10 
ประจำปีการศึกษา 2563  
          ระดับชาติ  สพป.นม.3 ได้ส่งสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดบัภาค เข้าร่วมการประเมิน 
และคัดเลือก ระดับชาติ ประกอบด้วย ประเภทสถานศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน  
และประเภทบุคคล จำนวน 8 คน รวม 10 รายการ  
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แผนที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน/รายละเอียด 
  
 
 

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ได้มีการระบาดในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สพฐ. ได้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการนำเสนอผลงานเปน็การนำเสนอผา่นคลิปวิดโีอ (Video Clip)  
และการซักถามจากคณะกรรมการผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ง สพฐ. ได้ดำเนนิการ
จัดการประกวดฯ ระดบัชาติ  ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2565  
ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (ยงัไมป่ระกาศผลการประกวดฯ) 

• การประกวด/คัดเลือกรางวัลประเภทต่าง ๆ 
               การมอบเกียรติบัตร และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รบัรางวัล  
ประจำปี พ.ศ. 2564 ในงานวันยกย่องเชิดชูเกียรติครูดี ของแต่ละอำเภอ  
ในสังกัด สพป.นม.3 โดยในแตล่ะอำเภอ จัดให้มีการมอบเกียรติบัตร  
และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล ในงานวันยกย่องเชิดชูเกียรติครูดี ดังนี้ 
     - อำเภอเสิงสาง  ณ โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521) ในวนัที่ 16 มกราคม 2565 
     - อำเภอวังน้ำเขียว  ณ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565   
     - อำเภอปักธงชัย  ณ โรงเรียนบา้นเมืองปักสามัคคี      
     - อำเภอครบุรี  ณ โรงเรียนครบุรีวิทยา ในวนัที่ 11 มีนาคม 2565 
 

กรณีดำเนินการไม่ครบกิจกรรมที่กำหนด เพราะ 
............................................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ...............................................................................................  

  3.4 งบประมาณ 
แผนที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน /รายละเอียด 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการทางานเปน็ทีม  
จำนวน 87,000 บาท  
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาวนิัย คณุธรรม และจริยธรรม
ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 27,300 บาท  
กิจกรรมที่ 3 การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 33,000 บาท 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัตงิานในหนา้ที่
ตำแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา  จำนวน 50,320 บาท 

รวมเงินงบประมาณ จำนวน  197,620.- บาท 

 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการทางานเปน็ทีม  
จำนวน 96,500 บาท (กิจกรรมที่ 1 จำนวน 87,000 บาท 
และขออนุมติใช้เงินกิจกรรมที่ 3 จำนวน 9,500 บาท)  
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัตงิานในหนา้ที่
ตำแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา จำนวน 50,320 บาท 

รวมเงินงบประมาณ จำนวน  146,820.- บาท 
 

สามารถประหยัดงบประมาณได ้จำนวน.......................บาท  
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            3.5 ผลสำเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ แผนกำหนดไว้ 
ผลการดำเนินงาน/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับหลงัการดำเนินงาน 

เชิงปริมาณ   
1. บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.นครราชสีมา
เขต 3 ได้รับการพัฒนา  
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกดั สพป.นครราชสีมา 
เขต 3 ได้รับการพัฒนา  
3. บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ได้รบัการคัดเลือก 
และยกย่องเชิดชูเกียรติ  

เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา มีความกระตือรือร้น 
มีความตั้งใจในการปฏบิัติงาน มคีวามรู้ประสบการณ์ 
และมีการพัฒนาตนเองอย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง 
และสามารถขับเคลื่อนการปฏิรปูการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนมีขวัญและกำลังใจ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ และได้รบัการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

    
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 

 
 

 

 

 
ร้อยละ 80 

เชิงปริมาณ   
1. บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.นครราชสีมา 
เขต 3 (กลุ่มเป้าหมาย) ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกดั สพป.นครราชสีมา 
เขต 3 (กลุ่มเป้าหมาย) ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา  
3. บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ร้อยละ 100 
ได้รับการคัดเลือกและยกย่องเชดิชูเกียรติ 

เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 
มีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจในการปฏิบัตงิาน  
มีความรู้ประสบการณ์ และมีการพัฒนาตนเอง 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และสามารถขับเคลื่อน 
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ตลอดจนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหนา้ที่  
และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

4.  ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................................................................................. .......................................................... 
.................................................................................................................................................. ..................................... 

5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .......................................................... 
........................................................................ ...............................................................................................................  

  

(ลงชื่อ)                                      ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางเกดสุชา  ทองน้อย) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
(ลงชื่อ)  

(นายสายัณห์  คอกขุนทด) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 
(ลงชื่อ)              

(นายเผด็จศึก  โชติกลาง) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 



 
สรุปแบบประเมินการประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา   
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ภาควิชาการ   ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564   ณ โรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี สพป.นครราชสีมา เขต 3 
ภาคศึกษาดูงาน/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในระหว่างวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2564  

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง สพป.อุทัยธานี เขต 2 
************************** 

คำชี้แจง   1. โปรดกาเครื่องหมาย    ลงในช่องตามความเห็น/ความพึงพอใจ ของท่าน 
    2. แบบประเมินโครงการฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมินฯ 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 

 
 
 



 

 
ความพึงพอใจโดยรวมในการประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน ในครั้งนี้   
อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 80  และอยู่ในระดับมาก จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 



 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
รร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติมีความพร้อมทุกด้านน่าชื่นชม วิทยากรพ่ีเลี้ยงทุกท่านให้ความเป็นกันเอง น่ารักมากค่ะ  
ควรเพ่ิมเวลาของกิจกรรม PLC 
ควรมีเวลามากกว่านี้ ยานพาหนะน่าจะดีกว่านี้ครับ 
ควรดำเนินงานการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ควรเพ่ิมระยะเวลาการสังเกตชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปแบบประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   กจิกรรมการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3    

ในระหว่างวันที่  25 - 26  มีนาคม  2565    
ณ วังน้ำเขียวเลควิว  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

********************** 

คำชี้แจง   1. โปรดกาเครื่องหมาย    ลงในช่องตามความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ของท่าน 
    2. แบบประเมินโครงการฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมินฯ 
 

 

 
 
 



 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/อบรมพัฒนา 
 



 

ความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมกิจกรรม/อบรมพัฒนา ในครั้งนี้  (จากผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ 48 คน) 
อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75    อยู่ในระดับมาก จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 27.09 
อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.08    อยู่ในระดับน้อย จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
ควรมีกิจกรรมบ่อย ๆ 
อบรมครั้งต่อไปให้ใช้วิทยากรคนนี้อีก ได้ประโยชน์ สนุก มีสาระ ไม่น่าเบื่อ  
     แต่ควรปรับปรุงเรื่องอาหาร ไม่อร่อย อยู่ได้เพราะส้มตำ กินได้แต่อาหารภาคกลางคืน  
ควรจัดทุกปี 
ควรจัดโครงการนี้ ทุก ๆ ปี 
อยากให้มีกิจกรรมนี้ ทุกปี 
ควรมีต่อเนื่อง 
ควรมีการจัดทุกปีและมีกิจกรรมที่หลากหลายเปลี่ยนสถานที่จัด 
ควรจัดกิจกรรมพัฒนาทีมงาน สพป.นครราชสีมา เขต 3 เป็นประจำทุกปี 
ควรมีการพัฒนาบุคลากรใน สพท. เป็นประจำ ทุกปี 
ผู้บริหาร/บุคลากร ทุกคนควรร่วมในทุก ๆ กิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน 
ควรจัดปีละ 2 ครั้ง และให้ครบทุกคน ทุกระดับ 
จัดกิจกรรมควรมีนอกสถานที่ไกล ๆ กว่านี้ 
อยากให้มีโครงการแบบนี้อีก 
ดีมากควรจัดอีกค่ะ 
ควรจัดกิจกรรมแบบนี้ ทุกปี 
ควรจัดกิจกรรมพัฒนาทีมงาน ทุกปี อย่างต่อเนื่อง 
เห็นควรให้จัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปี เนื่องจากบุคลากรในเขตมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมกัน 80%  
     และผลที่ได้รับตรงตามวัตถุประสงค์ 
จัดอีกรอบ 
กำหนดจัดกิจกรรมเป็นระยะสั้น กลาง ยาว 
ดีมาก 
ควรเพ่ิมเติมความรู้ในการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

รอบ  6  เดือน  (ต.ค- มี.ค)            รอบ 9 เดือน (ต.ค-มิ.ย)            รอบ  12  เดือน (ต.ค-ก.ย)  
 

1. ชื่อโครงการ    พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนและส่งเสริม ความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 กิจกรรมการอบรม...การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ของสมอง (BBL) สู่การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่
ส าเรจ็ (EF) ตามแนวคิด High Scope  เพื่อพัฒนาเด็กตามมาตรฐานหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. 
 

2. ลักษณะโครงการ    2.1   ใหม่ ต่อเนื่อง 
                             2.2   แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา            นโยบาย 
 

3. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
            3.1     ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
3.2 เพ่ือส่งเสริมครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสามารถจัดการศึกษา

ปฐมวัยสอดคล้องตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดคุณภาพ 
3.3 เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยให้สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยได้

บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยต่อไป 
3.4 เพ่ือพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่มาตรฐานคุณภาพและสอดคล้องตามแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษา 
3.5 นิเทศ  ติดตามเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัยให้ทันสมัยและ

สอดคล้องตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
                    ไม่ครบ/ไมต่รงตามวัตถุประสงค์ เพราะ 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
            3.2 เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 
1 ครูปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกดั ครูปฐมวัยทุกโรงเรียนในสงักัดได้รับการพัฒนาเปน็ไปตาม

แผนการด าเนนิงาน 
2  
3  
กรณีด าเนินการไดต้่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะ.................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
 

 3.3 กิจกรรมการด าเนินงาน 
แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 

1กิจกรรมที่ 1 การประชุมสัมมนาครูปฐมวัยสร้างความ
เข้าใจในการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งการจัด
การศึกษาปฐมวัย  
(จ านวน 183 โรงเรียน ) 

ยุบรวม 2 กิจกรรมด าเนินการบรูณาการกิจกรรมด้วยกัน 
เป็นกิจกรรมการอบรม...การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น
การเรยีนรู้ของสมอง (BBL) สู่การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิต
ที่ส าาเรจ็ (EF) ตามแนวคิด HighScope  เพื่อพัฒนาเด็กตาม
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. 
 

2กิจกรรมที่ 2 การประชุมสัมมนาครูปฐมวัยสร้างความ
เข้าใจการจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทยและการตรวจกลั่นกรองโครงงานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยการเตรียมการขอ

 



ประเมินรับตราพระราชทานฯ 
3  
กรณีด าเนินการไม่ครบกิจกรรมที่ก าหนด เพราะ.................................................................................................................. 
              3.4 งบประมาณ 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 
1กิจกรรมที่ 1 การประชุมสัมมนาครูปฐมวัยสร้างความ
เข้าใจในการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งการจัด
การศึกษาปฐมวัย  
(จ านวน 183 โรงเรียน ) 

ยุบรวม 2 กิจกรรมด าเนินการบรูณาการกิจกรรมด้วยกัน 
เป็นกิจกรรมการอบรม...การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น
การเรยีนรู้ของสมอง (BBL) สู่การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิต
ที่ส าาเรจ็ (EF) ตามแนวคิด HighScope  เพื่อพัฒนาเด็กตาม
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. 
งบประมาณ ท้ังหมด 35,500 บาท 
อบรมวันท่ี26 กุมภาพันธ์ 2565   ที่โรงแรมโกลเด้นแลนด์รสีอร์ท 
 

2กิจกรรมที่ 2 การประชุมสัมมนาครูปฐมวัยสร้างความ
เข้าใจการจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทยและการตรวจกลั่นกรองโครงงานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยการเตรียมการขอ
ประเมินรับตราพระราชทานฯ 

 

3  
สามารถประหยัดงบประมาณได ้  จ านวน .....................................บาท 
          
              3.5 ผลส าเร็จที่ได้รบัจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับหลงัการด าเนินงาน 

-จ านวนครูปฐมวัยทีไ่ด้รับการพัฒนา ทุกโรงเรียน เป้าไปตามแผนการด าเนินงาน 
-จ านวนโรงเรียนทีผ่่านการประเมินรับ
ตราพระราชทานบา้นนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย 

ทุกโรงเรียนที่ขอรับการประเมิน ทุกโรงเรียนที่ขอรับการประเมิน 

   
 
4.  ปัญหา/อุปสรรค 
     งบประมาณที่สนับสนุนไมเ่พียงพอต่อความต้องการของครูที่ต้องการเข้ารับการอบรม  
5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ /  
     ประสานความร่วมมือจากบริษัท/องค์กรพัฒนาวิขาการของเอกชนขอสนับสนุนงบประมาณ  
 
                                        (ลงชื่อ)                                                   ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                       (...นางจิรภัทร  พงศ์พัทธ์รุจ....)  
  
 
                                        (ลงชื่อ)                                                   ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 
                                                       (...นางพัชราภรณ์  พินิจพงษ์...) 
 
 
                                        (ลงชื่อ)                                                   รอง.ผอ.สพป.นม.3 
                                                       (...นายวิวัฒน์  สริพัธน์โภคิน...) 



 
ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 

โครงการ    พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนและส่งเสริม ความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย 
กิจกรรมการอบรม...การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ของสมอง (BBL) สู่การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่ส าาเร็จ 

(EF) ตามแนวคิด HighScope  เพื่อพัฒนาเด็กตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560. 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 

ณ.โรงแรมโกลเด้นแลนด์รสีอร์ท 
 

  

 
 

  

  

นายเผด็จศึก  โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานในพิธีเปิดการอบรม  นายววิฒัน์  
ศิรพธัน์โภคิน รอง.ผอ.สพป.นม.3 กล่าวรายงานการอบรม 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2565 

รอบ  6  เดือน  (ต.ค- มี.ค)            รอบ 9 เดือน (ต.ค-มิ.ย)            รอบ  12  เดือน (ต.ค-ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ    ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน 

2. ลักษณะโครงการ    2.1   ใหม่   ต่อเนื่อง 

                             2.2   แก้ปัญหา/ปรับปรุง   พัฒนา             นโยบาย 

3. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

            3.1     ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์ 

    1. เพ่ือส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดให้เข้มแข็ง และมีความพร้อมเพ่ือ
รับการประเมินคุณภาพภายนอก 

    2. เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือ
แผนปฏิบัติการประจ าปี และการรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
 

          ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

                      3.2 เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 

สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ประจ าปีงบประมาณ 2564  จ านวน 
76 โรง มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ เข้มแข็ง มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือ
แผนปฏิบัติการประจ าปี และการรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาในสังกัด และใช้เป็นข้อมูล
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 
 

สถานศึกษาสามารถด าเนินการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี และการรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาในสังกัด และ
ใช้เป็นข้อมูลเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ต่อไป 

 

กรณีด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะ
................................................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. .......................................................... 

 



 3.3 กิจกรรมการด าเนินงาน 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

 

 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ส าหรับครูผู้รับผิดชอบงาน
ประกันระดับปฐมวัย ในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2565 
และส าหรับครูผู้รับผิดชอบงานประกันระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในวันที่  26  กุมภาพันธ์  2565  ปีการศึกษา 
2564 จ านวน 160  คน ณ  ห้องประชุมโรงเรียน
บ้านเมืองปักสามัคคี  
 
 

 12  กรณีด าเนินการไม่ครบกิจกรรมที่ก าหนด เพราะ     
      ....................................................................................................................................... .................................. 
      .......................................................................................... ............................................................................... 
      ............................................................................................................................. ............................................ 
      ............................................................................................................................. ............................................ 
      .......................................................................... ...............................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              3.4 งบประมาณ 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 

1.ค่าอาหารกลางวัน    160 คนๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท
(160 X 1 X 80) เป็นเงิน  12,800  บาท 

1.ค่าอาหารกลางวัน 160 คน ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 
บาท (160 X 1 X 80) เป็นเงิน  12,800  บาท 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 160 คนๆละ 2 มื้อๆละ 
25 บาท    เป็นเงิน 8,000  บาท              

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 160 คนๆละ 2 มื้อๆละ 
25 บาท    เป็นเงิน 8,000  บาท              

3. ค่าวิทยากร  1 คน            เป็นเงิน 12,000  บาท 3. ค่าวิทยากร 1 คน            เป็นเงิน 12,000  บาท 
4. ค่าสถานที่  2  วัน           เป็นเงิน 6,000  บาท 4. . ค่าสถานที่  2  วัน           เป็นเงิน 6,000  บาท 



สามารถประหยัดงบประมาณได้   จ านวน .....................................บาท 

                       3.5 ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับหลังการด าเนินงาน 

สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่พร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  จ านวน 
76 โรง มี ระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่ เข้มแข็ง มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ใน ก ารป รับ แผน พั ฒ น าการจั ด
การศึ กษ าห รือแผนป ฏิ บั ติ ก าร
ป ระจ าปี  และการราย งานการ
ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง  ( SAR) ข อ ง
สถานศึกษาในสังกัด และใช้ เป็น
ข้ อมู ล เ พ่ื อ รอ งรั บ ก ารป ระ เมิ น
คุณภาพภายนอกต่อไป 

สถานศึกษาสามารถด าเนินการ
พั ฒ น าร ะบ บ ป ระกั น คุ ณ ภ าพ
การศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้น พ้ื นฐาน 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
หรือแผนปฏิบัติการประจ าปี และ
การรายงานการประเมินตน เอง 
(SAR) ของสถานศึกษาในสังกัด และ
ใช้เป็นข้อมูลเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกต่อไป 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน
รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ส าหรับครู
ผู้รับผิดชอบงานประกันระดับปฐมวัย 
ในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2565 และ
ส าหรับครูผู้รับผิดชอบงานประกัน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในวันที่  
26  กุมภาพันธ์  2565  ปีการศกึษา 
2564 จ านวน 160  คน ณ  ห้อง
ประชุมโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี  
 
 

 

4.  ปัญหา/อุปสรรค 

    1. ระยะเวลาในการอบรมน้อยเกินไป 
 

5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ /  

1. จัดสรรงบประมาณเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาอบรม และเพ่ิมจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
  

                                        (ลงชื่อ)                                                   ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                           ( นางฐิตารีย์  จุฑางกูร.)  
  
                                        (ลงชื่อ)                                                   ผอ.กลุ่ม/หรือผู้ควบคุม 
                                                       (. นางพัชราภรณ์  พินิจพงศ์.) 
 
                                        (ลงชื่อ)                                                   รอง/หรือผู้ควบคุม 
                                                        (. นายวิวัฒน์  สิรพัธน์โภคิน.) 
 

 



 

 

 

 

6.รูปภาพประกอบ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                        (ลงชื่อ)                                                   ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                                      (..นางฐิตารีย์  จุฑางกูร....)  

                                         (ลงชื่อ)                                                   รอง/ผอ.กลุ่ม/หรือผู้ควบคุม 

                                                      (...นางสาวเพ็ชรรัตน์  ศรีไทย.....) 



 

 

 

ภาคผนวก 



รายการโครงการที่น าข้อมูลเข้าในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
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การรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
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ค ำสั่ง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 
ที ่  500/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 
------------------------------------------ 

 

  ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 และพระรำชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 และระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล                
กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนสภำพัฒนำ             
กำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ได้จัดท ำระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)           
เพ่ือใช้ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยหน่วยงำนภำครัฐต้องน ำเข้ำ           
ข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน โดยวิเครำะห์ควำมสอดคล้องระหว่ำงโครงกำรกับแผนแม่บทภำยใต้    
ยุทธศำสตร์ชำติ ทั้ง 23 ประเด็น และแผนปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้ำน และใช้เป็นช่องทำงให้ประชำชน          
มีส่วนร่วมในกำรติดตำม เป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์ ประมวลผลทั้งส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ (สศช.) และทุกส่วนรำชกำร เป็นระบบ Platform เดียวกัน นั้น 
 

  ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินกำร ในระบบติดตำมและประเมินผล
แห่งชำติ (eMENSCR) ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 3 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำน เพ่ือด ำเนินงำน 
ประกอบด้วย 

 

1) คณะกรรมการอ านวยกการ ประกอบด้วย 
1. นำยเผด็จศึก   โชติกลำง  ผอ. สพป. นครรำชสีมำ เขต 3         ประธำนกรรมกำร 
2. นำยวิวัฒน์  สิรพัธน์โภคิน  รอง ผอ. สพป. นครรำชสีมำ เขต 3          รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยสำยัณห์ คอกขุนทด  รอง ผอ. สพป. นครรำชสีมำ เขต 3          รองประธำนกรรมกำร 
4. นำยสุริยนต์ กัลยำณี  รอง ผอ. สพป. นครรำชสีมำ เขต 3          รองประธำนกรรมกำร 
5. นำยธำนินทร์   ศิริก ำเนิด       ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร                    กรรมกำร 
6. นำงขวัญเรือน   รุ้งตำล         ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน                 กรรมกำร 
7. นำงประทุมทิพย์   พรหมคุณ     ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์                กรรมกำร 
8. นำงสำวคนึงนิต อินทรกระโทก  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ                           กรรมกำร 
9. นำงรัตดำ   คูณมำ    ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                  กรรมกำร 
10. นำงเกดสุชำ ทองน้อย        ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูฯ                       กรรมกำร 
11. นำงศลิษำ   ศิริก ำเนิด       ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ                กรรมกำร 
12. นำงพัชรำภรณ์   พินิจพงศ์        ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ                 กรรมกำร
13. นำยอติวิชญ์ วงศิริ  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ ผอ. กลุ่มกฎหมำยและคด ี                กรรมกำร
14. นำงบัญชำ   ศรีปัญญำวุฒิ ผอ. กลุ่มนโยบำยและแผน              กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหนว้าที่  ในกำรก ำกับ ติดตำม เร่งรัด กำรน ำเข้ำข้อมูล โครงกำร/กำรด ำเนินกำร ในระบบติดตำมและ
ประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 
 

/2) คณะท ำงำน... 
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2) คณะท างานวกลั่นวกรองคยามถูกต้องข้อมูลโครงการผ่านวระบบสารสนวเทศการติดตามและประเมินวผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ประกอบด้วย 
 1. นำยสุริยนต์ กัลยำณี  รอง ผอ. สพป. นครรำชสีมำ เขต 3     หัวหน้ำคณะท ำงำน 
 2. นำยธำนินทร์   ศิริก ำเนิด       ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร                 คณะท ำงำน 
 3. นำงขวัญเรือน   รุ้งตำล         ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน              คณะท ำงำน 
 4. นำงประทุมทิพย์   พรหมคุณ       ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์             คณะท ำงำน 
 5. นำงสำวคนึงนิต อินทรกระโทก  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ                        คณะท ำงำน 
 6. นำงรัตดำ   คูณมำ    ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล               คณะท ำงำน 
 7. นำงเกดสุชำ ทองน้อย        ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุม่พัฒนำครูฯ                    คณะท ำงำน 
 8. นำงศลิษำ   ศิริก ำเนิด       ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ             คณะท ำงำน 
 9. นำงพัชรำภรณ์   พินิจพงศ์        ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ              คณะท ำงำน 

10. นำยอติวิชญ์ วงศิริ  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ ผอ. กลุ่มกฎหมำยและคด ี             คณะท ำงำน 
11. นำงบัญชำ   ศรีปัญญำวุฒิ ผอ. กลุ่มนโยบำยและแผน           คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
12. นำยประเชิญชัย   เจริญครบุรี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหนว้าที่  ในกำรกลั่นกรองควำมถูกต้องของข้อมูลโครงกำรในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) โดยท ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลโครงกำร โดยท ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง   
ของข้อมูลโครงกำรทีผู่้รับผิดชอบโครงกำร บันทึกเป็น “ร่ำงโครงกำร” ไว้ในระบบ โดยด ำเนินกำรดังนี้ 
 1. กรณีตรวจสอบแล้ว และเห็นว่ำถูกต้อง สมบูรณ์ ให้ “คลิกส่งโครงกำร” เพ่ือขอรับกำรอนุมัติข้อมูล
โครงกำรตำมเส้นทำงกำรบังคับบัญชำ (M7)  
 2. กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ำ ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้รับผิดชอบโครงกำรเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง และตรวจสอบ    
อีกครั้งก่อนคลิกส่งข้อมูลโครงกำรเพื่อขอรับกำรอนุมัติข้อมูลโครงกำรอีกครั้ง 
 

3) คณะท างานวนว าเข้าข้อมูลโครงการผ่านวระบบสารสนวเทศการติดตามและประเมินวผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ประกอบด้วย 
 1. นำงบัญชำ   ศรีปัญญำวุฒิ ผอ. กลุ่มนโยบำยและแผน   คณะท ำงำน 
 2. นำยธำนินทร์   ศิริก ำเนิด       ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร      คณะท ำงำน 
 3. นำงขวัญเรือน   รุ้งตำล         ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน   คณะท ำงำน 
 4. นำงประทุมทิพย์   พรหมคุณ       ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  คณะท ำงำน 
 5. นำงสำวคนึงนิต อินทรกระโทก  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ    คณะท ำงำน 
 6. นำงรัตดำ   คูณมำ    ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล    คณะท ำงำน 
 7. นำงเกดสุชำ ทองน้อย        ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูฯ     คณะท ำงำน 
 8. นำงศลิษำ   ศิริก ำเนิด       ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ   คณะท ำงำน 
 9. นำงพัชรำภรณ์   พินิจพงศ์        ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ   คณะท ำงำน
 10. นำยอติวิชญ์ วงศิริ  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ ผอ. กลุ่มกฎหมำยและคด ี  คณะท ำงำน 
 11. นำงษิตำวริน   ทรัพย์วรำภรณ์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ           คณะท ำงำน 
 12. นำงจิรภัทร   พงศ์พัทธ์รุจ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            คณะท ำงำน 
 13. นำงฐิตำรีย์   จุฑำงกูร  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            คณะท ำงำน 
 14. นำงสำวสุปรีดำ   สถิตธรรมรัตน์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            คณะท ำงำน 
 15. นำงชนิกำนต์   โสภำพิศ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ           คณะท ำงำน 
 16. นำยเฉลิมรัฐ   วงษ์วัฒนะ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            คณะท ำงำน 
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 17. นำงปำริชำติ   สมบูรณ์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            คณะท ำงำน 
 18. นำงพิมพ์ณภำ   พงษ์ธนณัชศุภดำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ             คณะท ำงำน 
 19. นำงสำวณัฐฐินันท์  โอกระโทก ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ             คณะท ำงำน 
 20. นำงสำวสรำรัตน์    ฉลองกลำง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ             คณะท ำงำน 
 21. นำงสำวพรทวีคุณ   ศิริคุณ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ             คณะท ำงำน 
 22. นำงสำวพรพิมล     เปล่งคงคม   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร             คณะท ำงำน 
 23. นำงสิรดำ    จวงตะค ุ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร             คณะท ำงำน 
 24. นำงฐิตินันท์     นวลละออง  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร             คณะท ำงำน 
 25. นำงณัฏฐกำนต์     พงษ์จิรศักดิ์  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร             คณะท ำงำน 
 26. นำงสำวศิวำพร     สำคร  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร             คณะท ำงำน 
 27. นำงสำวณฐปณีย์    เวียงสิมำ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร             คณะท ำงำน 
 28. นำงดำรุณี     สำธร  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร            คณะท ำงำน 
 29. นำยสุภรัฐ     แป้นคงพะเนำว์ นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร             คณะท ำงำน 
 30. นำงสำววำยุพร     อุดมตะค ุ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร             คณะท ำงำน 
 31. นำงสำวสุมล     ศิริปรุ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร            คณะท ำงำน 
 32. นำยประเชิญชัย    เจริญครบุรี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร            คณะท ำงำน 
 33. นำงสุภำภรณ์      จิตรำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร            คณะท ำงำน 
 34. นำงสำวกำญจนำ   มีสุข  นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร             คณะท ำงำน 
 35. นำงสำวบังอร     โหงกระโทก นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร             คณะท ำงำน 
 36. นำงสำวพรพรรณ   จิตธงไชย นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร             คณะท ำงำน 
 37. นำงสำวศิริลักษณ์  เรืองศรีโรจน์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร              คณะท ำงำน 
 38. นำงสำวรุ้งรัตตำ    วรรณเสถียร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร                คณะท ำงำน 
 39. นำงสำวอรดำ     อบสุนทร       เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน             คณะท ำงำน 
 40. นำงสำวเพ็ญพิชชำ เยำว์สูงเนิน เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน             คณะท ำงำน 
 41. นำงสำวอโรชำ     สุวรรณดี เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน              คณะท ำงำน 
 42. นำงสำววันวิสำ     วัฒนำศิลป์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน             คณะท ำงำน 
 43. นำยภำนุชิต     วัดกระโทก นักจัดกำรงำนทั่วไป              คณะท ำงำน 
 44. นำยอำนนท ์   เกสันเทียะ นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  คณะท ำงำน 
 45. นำงสมศรี   เสร็จกิจ พนักงำนรำชกำรช่วยรำชกำร             คณะท ำงำน 

46. นำงสำวธัญสุดำ  แสนลือชำ ลูกจ้ำงชั่วครำว                         คณะท ำงำน 
มีหนว้าที่  ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) และวิเครำะห์
ควำมสอดคล้องระหว่ำงโครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนระดับต่ำง ๆ และนโยบำยรัฐบำล รวมทั้ง             
ตอบข้อซักถำมเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนโครงกำรแก่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแล้วให้บันทึกเป็น “ร่ำงโครงกำร” ไว้ในระบบ 
 

4) คณะท างานวตรยจสอบสถานวะโครงการในวระบบติดตามและประเมินวผลแห่งชาติ (eMENSCR)          
ของส านวักงานวเขตพื้นวที่การศึกษาประถมศึกษานวครราชสีมา เขต 3 ประกอบด้วย 

1. นำงบัญชำ   ศรีปัญญำวุฒิ ผอ. กลุ่มนโยบำยและแผน           หัวหน้ำคณะท ำงำน 
2. นำงสำวสุมล   ศิริปรุ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร              คณะท ำงำน 
3. นำงสุภำภรณ์    จิตรำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             คณะท ำงำน 
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4. นำงสำวศิริลักษณ์   เรืองศรีโรจน์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร                คณะท ำงำน 
5. นำงสำวรุ้งรัตตำ    วรรณเสถียร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร                คณะท ำงำน 
6. นำงสำวอรดำ   อบสุนทร         เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน              คณะท ำงำน 
7. นำยประเชิญชัย   เจริญครบุรี      นักวิเครำะหน์โยบำยและแผนช ำนำญกำร           คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
8. นำงสำวธัญสุดำ   แสนลือชำ ลูกจ้ำงชั่วครำว             คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขนุกำร 

มีหนว้าที่  เฝ้ำระวัง ตรวจสอบสถำนะโครงกำรในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)           
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และน ำเสนอควำมเคลื่อนไหวต่อผู้บริหำรตำมสำยกำรบังคับบัญชำ รวมทั้ง
เป็นผู้ประสำนงำนหลักระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กับส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน เกี่ยวกับกำรน ำเข้ำข้อมูลในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) และเรื่องอ่ืน ๆ       
ที่เก่ียวข้อง 
 

  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ           
หำกมีปัญหำให้รำยงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 ทรำบ 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง ณ วันที่   1   ธันวำคม  พ.ศ. 2564 
                                                                       
 

(นำยเผด็จศึก  โชติกลำง) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 

 



ระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศ ตามระยะเวลาและรายการที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด  

ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้การรายงานดังกล่าวจัดท าผ่านระบบสารสนเทศเป็นหลัก ส านักงานฯ จึงได้
จัดท าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพ่ือเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานของรัฐใช้รายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนระดับต่างๆ ของประเทศ ซึ่ง “หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย” (หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็น
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอ่ืนใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ 
ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ) มีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ และรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวต่อส านักงานฯ ดังนั้นการใช้งานระบบ eMENSCR ในการ
รายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย 

1. ประเภทของผู้ใช้งานระบบฯ (User) 

 ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ จ าแนกประเภทของผู้ใช้งานระบบฯ ตามบทบาทหน้า ดังต่อไปนี้ 

1)  ผู้น าเข้าข้อมูลโครงการ คือ ส่วนราชการระดับกองโดยความรับผิดชอบของผู้อ านวยการกองหรือ
เทียบเท่า ท าหน้าที่ในการน าเข้าข้อมูลโครงการหรือการด าเนินงาน ตลอดจนการรายงานความก้าวหน้าเป็นราย  
ไตรมาส และส่งข้อมูลเพื่อขอรับการอนุมัติจาก “ผู้อนุมัต”ิ 

2) ผู้น าเข้าข้อมูลแผน คือ ส่วนราชการระดับกองที่ได้รับมอบหมายในการน าเข้าแผนระดับ 3  
ของหน่วยงานเข้าสู่ระบบฯ เช่น กองยุทธศาสตร์, กองนโยบายและแผน โดยหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าและ
ระดับกระทรวงจะได้รับเพียง Username เดียวต่อหนึ่งหน่วยงาน 

3)  ผู้อนุมัติ คือ ผู้ใช้งานระบบฯ ที่สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลโครงการที่ส่วนราชการระดับกอง
น าเข้ามาในระบบฯ เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องก่อนจะน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการจัดท ารายงานเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาต่อไป (รายละเอียดในส่วนนี้จะถูกอธิบายในหัวข้อ “ล าดับการอนุมัติ (M7)”) 

4)  ผู้ประสานงานระดับกระทรวง (ป.ย.ป.) คือ  กลุ่มงาน ป.ย.ป. หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ 
ป.ย.ป. ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบฯ ที่สามารถดูภาพรวมของทุกโครงการในทุกสถานะภายในกระทรวงได้ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประสานงานและติดตามความคืบหน้าในการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ 

5)  ผู้ติดตามและตรวจสอบ คือ ผู้ใช้งานระบบฯ ที่มีอ านาจหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ, คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ, คณะรัฐมนตรี , สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร , สมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น 

2. ข้อมูลที่หน่วยงานจะต้องน าเข้าระบบ eMENSCR 

หน่วยงานของรัฐจะต้องน าข้อมูลเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ใน 2 ส่วน 
ได้แก่ การน าเข้าข้อมูลโครงการหรือการด าเนินงาน และ การน าเข้าแผนระดับ 3 (แผนปฏิบัติการด้าน... , 
แผนปฏิบัติราชการ) ของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



ส่วนที่ 1 การน าเข้าข้อมูลโครงการหรือการด าเนินงาน 

 1) การเพิ่มโครงการใหม่ (M1-M5) 
 เมื่อหน่วยงานของรัฐมีโครงการที่จะเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ หน่วยงานระดับกอง โดยความ
รับผิดชอบของผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าจะต้องส่ง ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน เข้า
ในระบบฯ ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณนั้น1 ทั้งนี้ หากเป็นโครงการที่มีการริเริ่มระหว่างปีงบประมาณ ให้
หน่วยงานน าเข้าข้อมูลดังกล่าวภายใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมาสที่มีการริเริ่มโครงการ โดยข้อมูลที่จะต้องน าเข้าใน
ระบบฯ ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก (5 Module) ได้แก่ 

 M1 : ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 
 M2 : ข้อมูลทั่วไป 
 M3 : รายละเอียดโครงการ 
 M4 : กิจกรรม 
 M5 : แผนการใช้งบประมาณ 

โดยข้อมูลโครงการในส่วน M1-M5 จะถูกบันทึกเข้าสู่ระบบฯ ในสถานะ “ร่างโครงการ” กล่าวคือ ข้อมูล
โครงการจะยังไม่ถูกเผยแพร่และผู้กรอกข้อมูลยังสามารถแก้ไขข้อมูลได้อยู่เสมอ จนกว่าร่างโครงการดังกล่าวจะถูก
ส่งไปยัง “ผู้อนุมัติ” และเปลี่ยนสถานะจากร่างโครงการเป็น “โครงการรออนุมัติ” (รายละเอียดในส่วนนี้จะถูก
อธิบายในหัวข้อ “ล าดับการอนุมัติ (M7)”) 

 2) การรายงานความก้าวหน้า (M6) 
เมื่อโครงการที่ได้น าข้อมูลรายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน (M1-M5) เข้าในระบบแล้ว ถูกด าเนินการ

หรือมีความคืบหน้า หน่วยงานผู้กรอกข้อมูลข้างต้นจะต้อง รายงานผลการด าเนินการ (M6) ที่เกิดขึ้นเป็นราย 
ไตรมาส โดยมีระยะเวลา 30 วัน หลังสิ้นไตรมาสในการรายงานผล โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติ
ตามล าดับ (M7) ด้วยเช่นกัน 

 

  

                                                           
1
 ส ำหรับปีงบประมำณ 2563 อำจมีกำรพิจำรณำขยำยกรอบเวลำเพื่อให้สอดคล้องกบักระบวนกำรงบประมำณและควำมเหมำะสมตอ่ไป 



ส่วนที่ 2 การน าเข้าแผนระดับ 3 (แผนปฏิบัติการด้าน.../แผนปฏิบัติราชการ) ของหน่วยงาน 

 นอกจากการน าเข้าข้อมูลโครงการดังที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้นนั้น ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐ
จะต้องน าเข้าสู่ระบบ ฯ ได้แก่ การน าเข้าแผนระดับ 3 (แผนปฏิบัติการด้าน.../แผนปฏิบัติราชการ) ของหน่วยงาน 
โดยข้อมูลที่จะต้องน าเข้าระบบฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

 การกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลแผนระดับ 3 ของหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบฟอร์ม เพ่ือแสดงถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
ระดับ 2 และ 3 อื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 
 
 
 
 

 การอัปโหลดไฟล์ (.pdf) แผนระดับ 3 ฉบับเต็ม ที่หน่วยงานได้จัดท าเข้าสู่ระบบฯ ใน
รูปแบบ pdf file โดยหน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนระดับ 3 ได้ตามความ
เหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

ทั้งนี้  การน าเข้าแผนระดับ 3 ให้หน่วยงานมอบหมายกองนโยบายและแผนหรือกองที่เกี่ยวข้อง 
เพียง Username เดียว ในการน าเข้าข้อมูล โดยต้องผ่านการอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา (M7) 

 
3. ล าดับการอนุมัติ (M7) 

 การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ทั้งในส่วนของข้อมูลโครงการและในส่วนของการ
น าเข้าแผนระดับ 3  ล้วนต้องผ่านการอนุมัติข้อมูลตามล าดับขั้น (M7) เพ่ือเป็นการยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูล ซึ่งรูปแบบล าดับการอนุมัติจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของหน่วยงาน โดยสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

1) หน่วยงานราชการส่วนกลาง 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส าหรับเตรยีมข้อมูลเพื่อกรอกเข้าในระบบ eMENSCR 

http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/ 



2) หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 

 

3) รัฐวิสาหกิจ 

 

4) องค์การมหาชนหรือหน่วยงานในก ากับ 

 

 

 

 



5) มหาวิทยาลัย 

 

 

ทั้งนี้ ส าหรับหน่วยงานที่ได้แจ้งข้อมูลล าดับการอนุมัติมายังส านักงานฯ แล้ว แต่ภายหลังมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหาร ซึ่งท าให้ล าดับการอนุมัติ (M7) ของหน่วยงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในเบื้องต้นขอให้
หน่วยงานแจ้งรายละเอียดดังกล่าวมาทาง email : emenscr@nesdc.go.th เพ่ือหารือแนวทางการด าเนินการต่อไป 

4. สถานะของโครงการ 

1) ร่างโครงการ หมายถึง โครงการที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลเข้าในระบบฯ ครบถ้วนแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลเพ่ือ
ขอรับการอนุมัต ิซ่ึงในส่วนนี้ผู้กรอกข้อมูล ยังสามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดภายในโครงการได้อยู่เสมอ 

2) ร่างโครงการ (ไม่สมบูรณ์) หมายถึง โครงการที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลเข้าในระบบฯ ยังไม่ครบถ้วน จึงไม่
สามารถส่งข้อมูลเพื่อขอรับการอนุมัติได ้

3) รออนุมัติ หมายถึง โครงการที่ผู้น าเข้าข้อมูลโครงการได้ส่งข้อมูลไปยังผู้อนุมัติแล้ว และผู้อนุมัติอยู่ระหว่าง
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4) รอแก้ไข หมายถึง โครงการที่ผู้อนุมัติพิจารณาแล้วว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วน และได้ส่งกลับไปให้ผู้
น าเข้าข้อมูลโครงการด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม 

5) อนุมัติแล้ว หมายถึง โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วตลอดสายการบังคับบัญชา และข้อมูลโครงการถูก
เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ 

5. การขอ Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 

ในกรณีที่หน่วยงานใดยังไม่มี ชื่อผู้ใช้ (Username) ส าหรับ Login เข้าใช้งานระบบฯ หรือ ลืมรหัสผ่าน/
ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถด าเนินการได้โดยการกรอกข้อมูลตาม แบบฟอร์มการขอ Username และ 
Password และ แบบฟอร์มการ Reset Password ซึ่งดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/ระบบ-
emenscr ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง email : emenscr@nesdc.go.th 

 



ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

(ส ำหรับผู้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร) 

คู่มือกำรใช้งำน 



2 

1 

3 

4 

ชื่อผู้ใช ้

แถบเมนู 

แถบค้นหำ 

รำยชื่อโครงกำร 

เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ใช้จะพบกับหน้าหลัก ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้  

ส่วนประกอบของหน้ำหลัก 



กรอบเวลำในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร และกำรอนุมัติข้อมูล 
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กำรน ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ eMENSCR จะต้องผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล
ตำมล ำดับขั้น (M7) ดังนั้น เม่ือหน่วยงำนระดับกองได้กรอกข้อมูล
โครงกำรอย่ำงสมบูรณ์แล้ว จะต้องกดส่งโครงกำรเพื่อขอรับกำรอนุมัติ 
โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

กำรส่งข้อมูลโครงกำร/ผลกำรด ำเนินกำร เพื่อขอรับกำรอนุมัติ 

1 

2 
กดปุ่ม “ส่งโครงกำร” 

กดที่ เครื่องหมำย        หลัง
โครงกำรที่จะด ำเนินกำร 

การส่งข้อมูลโครงการ/ผลการด าเนินการ เพื่อขอรับการอนุมัติ 



3. คลิกที่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ เพื่อเลือกความสอดคล้อง 
ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกแผนระดับ 2 อื่นๆ เพิ่มเติม หากโครงการมี
ความสอดคล้อง 

2. ในส่วนของ “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งเป็นแผนระดับ 1 จะถูก
เชื่อมโยงผ่าน“แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” ให้โดย
อัตโนมัติ ดังนั้น กรุณาเลือกแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านล่าง  

1. กรอกชื่อโครงการ/การด าเนินงาน 

4. เพ่ิมความสอดคล้องกับแผนระดับ 3 (ไม่บังคับ) 

1 

2 

3 

4 

M1 การเพิ่มโครงการใหม่  



1 

2 

1. คลิก  
“แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ” 

2. คลิก เลือกความสอดคล้องโดยตรง 

      ส าหรับการเลือกความสอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น ระบบฯ ได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติกับแผนแม่บทฯ 
ไว้แล้ว ซึ่งมีวิธีการเลือกดังนี้ 

กำรเลือกควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติและยุทธศำสตร์ชำติ 



3 

3. คลิก เลือกความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ครบทุก
หัวข้อดังต่อไปนี ้

4. คลิก เลือกความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติในส่วนของประเด็น
ยุทธศาสตร์  โดยระบบจะแสดงเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติและประเด็น
ยุทธศาสตร์ฯ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท่ีท่านเลือกเท่านั้น 

4 5 5. คลิก เลือกความเชื่อมโยงกับเป้ายุทธศาสตร์ชาติแล้วคลิก “ถัดไป”  
ท้ังนี้ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติท่ีเกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้น เมื่อท่านเลือก
ยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องแล้ว 

• ประเด็นแผนแม่บท ฯ 
• แผนย่อย 
• เป้าหมายแผนย่อย 
• แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย 
• เป้าหมายของแผนแม่บท ฯ ประเด็น 

กำรเลือกควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติและยุทธศำสตร์ชำติ 



6 

6. กรอกข้อมูลเพื่ออธิบายว่าโครงการของท่าน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ีท่านเลือก
อย่างไร  และมีส่ วนในการสนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร 

กำรเลือกควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติและยุทธศำสตร์ชำติ 



7 

8 10 

9 

7. กรอกข้อมูลเพื่ออธิบายว่าโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายแผนย่อยท่ี
ท่านเลือกอย่างไร และมีส่วนในการสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร 

8. กรอกข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการ โครงการนี้จะมี
ส่วนในการสนับสนุนให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด 

9. กรอกข้อมูลเพื่ออธิบายว่าโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายของแผน
แม่บท ฯ ประเด็นท่ีท่านเลือกอย่างไร และมีส่วนในการสนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างไร 

10. กรอกข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการ โครงการนี้จะมี
ส่วนในการสนับสนุนให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด 

กำรเลือกควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติและยุทธศำสตร์ชำติ 



นอกจากแผนทั้ง 3 ระดับแล้ว ท่านสามารถเลือกความสอดคล้องกับส่วน
อ่ืน ๆ ได้ (ไม่บังคับ) ได้แก่ ความสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาล , 
นโยบายเร่งด่วน, กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

M1 



1. เลือกว่าข้อมูลที่น าเข้าในระบบฯ 
มีลักษณะเป็น “โครงการ” หรือ 
“การด าเนินการ” อย่างใดอย่างหนึ่ง 

2. ใส่ชื่อ แผนงาน กรณีโครงการ/
การด าเนินงาน อยู่ภายใต้แผนงาน 

3. กรณีเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการ
ใหญ่ ให้ระบุรหัสของโครงการใหญ่ใน
ระบบ eMENSCR (ถ้ามี) 

4. เลือกลักษณะ ว่าเป็นโครงการ/การ
ด าเนินการ ที่ใช้งบประมาณ หรือ ไม่ใช้
งบประมาณ 

5. เลือกวิธีการด าเนินงาน ด าเนินการเอง/
จัดจ้าง หากด าเนินการทั้ง 2 วิธี ให้เลือก
ทั้งสองตัวเลิก  

6. ระบรุหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

M2 



1. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้อ านวยการกอง
หรือเทียบเท่า 

2. กรอกรายละเอียดข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโครงการเป็นอย่างดี 

1 

2 

M2 



1 1. กรอกข้อมูลเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลตามท่ีปรากฏ 

2. ระบุพื้นท่ีด าเนินโครงการ (ในกรณีท่ีเป็นโครงการเชิงพื้นท่ี) 
โดยการค้นหาพื้นท่ีในช่อง “ค้นหา” 

2 3 

3. กรอกข้อมูลในกรณีท่ีด าเนินโครงการมากกว่าหนึ่งพื้นท่ี หรือ
ต้องการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที ่

M3 



2. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมจะ
สอดคล้องกับ ระยะเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุด
โครงการตามปีงบประมาณใน (M3) 

1. เพิ่มกิจกรรมโดยการ คลิกเครื่องหมาย 
“+” ถ้าหากมีกิจกรรมย่อย ก็สามารถ
คลิกเครื่องหมาย “+” ภายใต้กิจกรรม
หลักเพิ่มเติมได้ 

4. เลื่อน/ย่อ/ขยาย แถบสีฟ้าเพื่อก าหนดกรอบ
ระยะเวลาของกิจกรรม (ปีงบประมาณ) 

3. คลิกเพื่อแก้ไข/ลบ กิจกรรม 

1 
2 

3 4 

M4 



1. กรอกข้อมูลงบประมาณทีห่น่วยงานเป็นผู้ขอรับจัดสรร 

3. กรอกข้อมูลงบประมาณกรณีหน่วยงานใช้งบประมาณจากเงิน
รายได้ของหน่วยงานเองตามวงเงินโครงการ 

2. กรอกข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานขอผ่านหน่วยงานอ่ืนและ
ระบชุื่อหน่วยงานนั้น 

4.กรอกข้อมูลกรณีใช้เงินกู้จาก ในประเทศหรือต่างประเทศ 
ตามวงเงินโครงการ 

5. กรอกข้อมูลงบประมาณกรณีที่วงเงิน โครงการมา
จากแหล่งอื่น เช่น เงินบริจาค เป็นต้น 

1 

2 

3 

4 

5 

6 6. กรอกข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณของในรายไตรมาส 

M5 



การรายงานความก้าวหน้า 

คลิกที่ “รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ” 
บริ เวณแถบเมนู เพื่ อรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการเป็น
รายไตรมาส 

  ซึ่งในส่วนน้ีจะแสดงเฉพาะ
โครงการหรือการด าเนินงาน
ท่ีอยู่ ในช่วงท่ีต้องรายงาน
ความก้าวหน้าเท่านั้น 



หมายถึงโครงการหรือการด า เนินงานที่ รายงาน
ความก้าวหน้าของไตรมาสนั้นๆ แล้ว 

หมายถึงโครงการหรือการด าเนินงานท่ียังไม่ได้รายงาน
ความก้าวหน้าของไตรมาสนั้นๆ 

การรายงานความก้าวหน้า 

คลิก “รายงานความก้าวหน้า
ประจ าไตรมาส” 



1. กรอกความก้าวหน้าต่อเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของ
โครงการที่ท่านระบุไว้ใน (M3) 

2. กรอกความก้าวหน้าต่อเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ของโครงการที่ท่านระบุไว้ใน (M3) 

3. กรอกความก้าวหน้าต่อดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงที่ท่าน
ระบุไว้ใน (M3) 

4. กรอกความก้าวหน้าของกิจกรรมในไตรมาสที่ผ่านมา 

6. ระบสุาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

5. กรอกจ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 

M6 



1. คลิก เพ่ือกรอกข้อมูลความก้าวหน้าของ
โครงการ/การด าเนินงาน ต่อเป้าหมายของ
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ  และแผนแม่ บทภาย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งที่สอดคล้องโดยตรงและโดย
รอง 

2 .  ก ร อกข้ อมู ล ค ว ามก้ า วหน้ า ขอ ง
โครงการ/การด าเนินงาน ต่อแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับ 2 
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

1 

2 

M6 



1. กรอกข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานของ
โครงการ/การด าเนินงาน 

2. กรอกข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของโครงการ/การด าเนินงาน 
เช่น เกิดปัญหาอุทกภัย จึงไม่สามารถ
ด าเนินกิจกรรมตามแผนในไตรมาส... ได ้

3. ใส่รายละเอียดข้อเสนอแนะของโครงการ 

4. กดเพ่ือบันทึกร่างโครงการในระบบ eMENSCR 

1 

2 

3 

4 

M6 



 
การรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 ขอรำยงำนผลกำรติดตำม

ประเมินผล ตำมประเด็นกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  
นโยบายที่ 1  ด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน  

1.1 การจัดการเรียนการสอนที่ มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนทุกระดับมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้   
เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลัก และการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active Learning) 
  1.1.1 หน่วยรับตรวจที่รำยงำนผลในนโยบำยนี้  จ ำนวน......184......แห่ง  จ ำแนกเป็น 
   1.1.1.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน.........1........แหง่  
   1.1.1.2 สถำนศึกษำ  จ ำนวน........183.........แหง่ 
        1.1.2 สภำพควำมก้ำวหน้ำ ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย  
   1. มีกำรนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ และกำรวัด
ประเมินผลของโรงเรียนน ำร่อง (โรงเรียนคุณภำพประถมศึกษำ) ที่เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ร่วมกับ มศว. และ มรภ. 
   2. มีกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียนต้นแบบ และ          
ครูแกนน ำด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภำคีเครือข่ำย 
   3. มีแผนนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ของโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 
       1.1.3 ปัญหำและอุปสรรค 

1.1.3.1 ด้ำนครูผู้สอน   
 1) ขำดทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรวัดประเมินผล 

    2) ขำดทักษะกำรใช้สื่อเทคโนโลยี 
1.1.3.2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร   

1) ยังจ ำเป็นต้องได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
    2) กำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ที่ยังไม่เป็นระบบ ขำดกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศ 

1.1.3.3 ด้ำนสื่อ วัสดุอุปกรณ์   
- ยังขำดสื่อเทคโนโลยีที่เหมำะสมและทันสมัย 

1.1.3.4 ด้ำนอื่น ๆ 
-  ขำดกำรนิเทศ ติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 

1.1.4 กำรแก้ไขปัญหำและข้อเสนอแนะ  
 1) นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง 
     .............................-............................................................................................... 

   2) ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning อย่ำงต่อเนื่อง 
     ..............................-................................................................................................ 
      1.1.5 นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทำงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
แบบ Active Learning ของสถำนศึกษำท่ำน ที่คิดว่ำเป็นต้นแบบหรือแบบอย่ำงท่ีดี (Best Practice) (ถ้ำม)ี  
** แนบรูปภาพ หรือรายละเอียด  

……………………………….………-……………………………………………………..………………………………… 
     /1.2 กำรจัดกำร… 

แบบ รต.65 
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1.2 การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้มีความทันสมัย สอดรับกับวิถีใหม่
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถีชีวิต 
ของความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง   
   1.2.1 หน่วยรับตรวจที่รำยงำนผลในนโยบำยนี้ จ ำนวน……2…… แห่ง   จ ำแนกเป็น 
   1.2.1.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ         จ ำนวน…..-…...แห่ง  
   1.2.1.2 สถำนศึกษำ                        จ ำนวน…..2….แห่ง 
  1.2.2 สภำพควำมก้ำวหน้ำ ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 
     - คณะครูที่ได้รับกำรอบรมได้ด ำเนินกำรน ำสื่อวิดีทัศน์ที่ทำงโครงกำรจัดท ำขึ้นมำใช้    
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย นักเรียนมีควำมตื่นเต้น สนใจอีกทั้ง
สำมำรถศึกษำได้ด้วยตนเอง ในส่วนของสื่อ AR ในระดับปฐมวัยและประถมต้นก ำลังรอกำรพัฒนำระบบ            
ใหส้มบูรณ์จำกทำงโครงกำร 
  1.2.3 ปัญหำและอุปสรรค 
   1.2.3.1 ด้ำนครูผู้สอน 
    1) ครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมำยให้สอนในรำยวิชำนี้ไม่ตรงเอก จึงท ำให้ยำก   
ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำประวัติศำสตร์ 

  2)  เวลำในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนมีน้อยหลังจำกได้รับสื่อวิดีทัศนจ์ำกทำงโครงกำร 
    3)  ขำดใบงำนและใบควำมรู้ที่สอดคล้องกับวิดีทัศน์ในแต่ละตอน 
    4) กำรเรียนรู้ที่แท้จริง (Authentic Learning) เป็นกำรออกแบบกำรเรียนรู้
ให้นักเรียนให้นักเรียนได้เรียนในสภำพที่ใกล้เคียงชีวิตจริงที่สุด โดยขึ้นอยู่กับบริบทหรือสภำพแวดล้อม           
แต่ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19)  จึงเป็นไปได้ยำก เพรำะ
ห้องเรียนไม่ใช่บริบทที่จะท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ในมิติที่ลึก ไม่เหมือนสภำพจริง 
   1.2.3.2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
    -  ขำดอุปกรณ์ในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของครูและนักเรียน 
   1.2.3.3  ด้ำนสื่อ  วัสดุอุปกรณ์ 
    -  ขำดอุปกรณ์รองรับที่จะให้นักเรียนได้ใช้ในกำรเล่นเกมที่ทำงโครงกำร
ก ำลังพัฒนำอยู ่
   1.2.3.4  ด้ำนอื่นๆ 
    1)  ช่องทำงในกำรเข้ำถึงสื่อวิดีทัศน์มีน้อย 
    2)  ควรมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทัศนศึกษำสถำนที่จริง 
  1.2.4  กำรแก้ไขปัญหำและข้อเสนอแนะ 
   -  เนื่องจำกทำงโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนำดเล็กจึงอยำกให้ทำงโครงกำรสนับสนุน
อุปกรณ์เพ่ือใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
      1.2.5 นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทำงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
ประวัติศำสตร์และหน้ำที่พลเมืองให้มีควำมทันสมัย ที่คิดว่ำเป็นต้นแบบหรือแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice)  
(ถ้ำม)ี  ** แนบรูปภาพ หรือรายละเอียด  

……………………………-……………………………………………………………..…………………………………… 
      
  
 

/1.3 กำรพัฒนำ… 
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1.3 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะ
ทางภาษาและดิจิทัล  
  1.3.1 หน่วยรับตรวจที่รำยงำนผลในนโยบำยนี้  จ ำนวน........184......แห่ง  จ ำแนกเป็น 
   1.3.1.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน...........1......แห่ง  
   1.3.1.2 สถำนศึกษำ  จ ำนวน.....183.....  แห่ง    
  

  1.3.2 สภำพควำมก้ำวหน้ำ ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย  
   1. มีโครงกำรพัฒนำครูผู้สอนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
   2. มีกำรจัดท ำแผนประสบกำรณ์จัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษระดับปฐมวัย 
   3. มีกำรจัดอบรมครูผู้สอนระดับปฐมวัยในกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ภำษำอังกฤษ
ระดับอนุบำล 3 
   4. กำรอบรมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้แบบเรียนของกระทรวงศึกษำธิกำรและเทคนิค 
กำรสอนภำษำอังกฤษส ำหรับครูผู้สอนในระดับปฐมวัยตำมกรอบมำตรฐำน CEFR     
 

       1.3.3 ปัญหำและอุปสรรค 
1.3.3.1 ด้ำนครูผู้สอน   

- ขำดทักษะทำงด้ำนกำรสื่อสำร  
1.3.3.2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร   

1) ขำดงบประมำณในกำรพัฒนำเพื่อเพ่ิมทักษะทำงด้ำนภำษำ 
    2)  กำรพัฒนำไม่มีควำมต่อเนื่อง 

1.3.3.3 ด้ำนสื่อ วัสดุอุปกรณ์   
- ยังขำดสื่อเทคโนโลยีที่เหมำะสมและทันสมัยในกำรพัฒนำ 

1.3.3.4 ด้ำนอื่น ๆ 
- ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ (โควิด 19) ท ำให้   

กำรด ำเนินกำรในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำขำดควำมต่อเนื่องและไม่สะดวกในกำรด ำเนินงำน
ด้วยกิจกรรมต่ำง ๆ  

  
1.3.4 กำรแก้ไขปัญหำและข้อเสนอแนะ  

 1)  ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือพัฒนำครูและบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 
   2)  ควรมีกำรนิเทศ ติดตำมอย่ำงเป็นระบบ     
   

  1.3. 5  นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทำงกำรด ำ เนินงำนเกี่ ยวกับ กำรพัฒนำคุณภำพ 
และประสิทธิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทให้มีสมรรถนะทำงภำษำและดิจิทัล ที่คิดว่ำเป็น
ต้นแบบหรือแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) (ถ้ำม)ี  
** แนบรูปภาพ หรือรายละเอียด  

………………………………-………………………………………………………………..……………………………… 
      
 
   
 

/1.4 หลักเกณฑ์... 
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1.4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(หลักเกณฑ์ ว.9 (PA))     
     1.4.1 หน่วยรับตรวจที่รำยงำนผลในนโยบำยนี้  จ ำนวน......183......แห่ง  จ ำแนกเป็น 
   1.4.1.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน........-.........แห่ง  
   1.4.1.2 สถำนศึกษำ  จ ำนวน.......183..........แห่ง 
 

        1.4.2 สภำพควำมก้ำวหน้ำ ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย  
   - ข้ำรำชกำรครูศึกษำจำกคู่มือ และจำก Zoom Meeting ที่ทำง ก.ค.ศ. จัดพร้อมทั้ง
ทำงเว็บไซต์ ก.ค.ศ. ท ำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถจัดท ำ PA ได ้
 

       1.4.3 ปัญหำและอุปสรรค 
1.4.3.1 ด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 1) เป็นกำรประเมินแบบใหม่ ที่ผู้ประเมินยังไม่คุ้นชินกับกำรประเมินแบบดิจิทัล 

    2) ต้องใช้เวลำในกำรโหลดเอกสำร, ตรวจเอกสำรตำมระบบดิจิทัล 
1.4.3.2 ด้ำนกำรประเมินวิทยฐำนะ   

- เนื่องจำกขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดยื่นค ำขอวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์ ว.9 (PA)     
จึงยังไม่ทรำบปัญหำและอุปสรรคในกำรท ำงำน 

1.4.3.3 ด้ำนกำรเปลี่ยนหลักเกณฑ์กำรประเมินบ่อย ท ำให้มีควำมยุ่งยำกในกำรเตรียม
เอกสำรหลักฐำนรองรับกำรประเมิน 

1) ยุ่งยำกในกำรเตรียมแบบดิจิทัล ระบบ DPA 
    2) ครูต้องเตรียมกำรสอบในรูปแบบไฟล์ ถ่ำยวิดีทัศน์ท ำให้ยุ่งยำก 

1.4.3.4 ด้ำนอื่น ๆ 
- ควำมพร้อมด้ำน ICT ด้ำนเทคโนโลยีไม่พร้อมทุกโรงเรียน 

 

1.4.4 กำรแก้ไขปัญหำและข้อเสนอแนะ 
 1) ควรจัดประชุมซักซ้อมตำมข้ันตอนแต่ละขั้นตอนให้เข้ำใจชัดเจน 
2) ควรมีตัวอย่ำงในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถดูได้ตอลด เพ่ือให้เข้ำใจระบบ 

กำรประเมิน 
 

  1.4.5 นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทำงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน
ต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (หลักเกณฑ์ ว.9 (PA)) ที่คิดว่ำเป็นต้นแบบ
หรือแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) (ถ้ำม)ี ** แนบรูปภาพ หรือรายละเอียด  

......................ยังไม่มีผู้ใดจัดส่ง PA............................................................................ 
 
 

 
 
 

/1.6 ควำมปลอดภัย… 
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1.6 ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภัย และบริหารจัดการเชิงบูรณาการ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1.6.1 หน่วยรับตรวจที่รำยงำนผลในนโยบำยนี้  จ ำนวน.....184.......แห่ง  จ ำแนกเป็น 
   1.6.1.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน........1.............แห่ง  
   1.6.1.2 สถำนศึกษำ  จ ำนวน.........183........แห่ง 
        1.6.2 สภำพควำมก้ำวหน้ำ ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย กำรด ำเนินกำร    
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ ได้มีกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือให้เกิดควำมก้ำวหน้ำ ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน       
ตำมนโยบำย ดังนี้ 

 1) ประชุมรับทรำบนโยบำย “กำรอบรมทำงไกลกำรใช้ระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย 
กระทรวงศึกษำธิกำร (MOE Safety Platform)” ผ่ำนระบบทำงไกล สพฐ.  

 2) ด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์ควำมปลอดภัยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 3) ด ำเนินกำรจัดประชุมชี้แจงผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ สถำนศึกษำ     

ในสังกัดทุกโรงเรียนในสังกัดให้รับทรำบแนวทำงกำรด ำเนินงำนและกำรใช้ระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย              
(MOE Safety Center) 

 4) น ำสถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร ควำมปลอดภัย            
โดยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ครบ 183 โรงเรียน 

 5) น ำสถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรสมัครเข้ำสู่ระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย 
(MOE Safety Center) ครบ 183 โรงเรียน 

 6) เตรียมควำมพร้อมในกำรเฝ้ำระวัง รับมือภัยต่ำงๆ และรับแจ้งเหตุ ภำยใต้กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)      

1.6.3 ปัญหำและอุปสรรค 
1.6.3.1 ด้ำนครูผู้สอน   

..................................-.................................................................................... 
1.6.3.2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร   

..................................-............................................................ ........................ 
1.6.3.3 ด้ำนสื่อ วัสดุอุปกรณ์   

- ระบบในกำรรำยงำนเหตุ – รับแจ้งเหตุ มีควำมหน่วงล่ำช้ำ  
1.6.3.4 ด้ำนอื่น ๆ 

.................................-............................................................. ........................ 
1.6.4 กำรแก้ไขปัญหำและข้อเสนอแนะ 
................................................-.................................................................................................. 

      1.6.5 นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทำงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของผู้ เรียน  
โดยกำรสร้ำงสถำนศึกษำปลอดภัย ที่คิดว่ำเป็นต้นแบบหรือแบบอย่ำงท่ีดี (Best Practice)  (ถ้ำมี)  
** แนบรูปภาพ หรือรายละเอียด  

…………………………………………-…………………………………………..………………......………....………… 
 
 

/นโยบำยที่ 2… 
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นโยบายที่ 2  ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 2.1 การค้นหาเด็กวัยเรียนหลุดจากระบบการศึกษาและติดตามให้ความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบการศึกษา 

2.1.1 หน่วยรับตรวจที่รำยงำนผลในนโยบำยนี้  จ ำนวน.........11.......แห่ง  จ ำแนกเป็น 
   2.1.1.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ       จ ำนวน.........-.......แห่ง  
   2.1.1.2 สถำนศึกษำ       จ ำนวน.........11.....แห่ง    
        2.1.2 สภำพควำมก้ำวหน้ำ ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย  

 2.1.2.1 สถำนศึกษำมีกำรค้นพบเด็กวัยเรียนที่หลุดจำกระบบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
จ ำนวน...12......คน   

2.1.2.2 กำรติดตำมให้ควำมช่วยเหลือเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ ส ำหรับเด็กที่อยู่ใ น
กำรศึกษำภำคบังคับ  จ ำนวน ........-......คน  ประกอบด้วย   (อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรติดตำม) 

1) กศน.  จ ำนวน.......-......คน    
2) อำชีวศึกษำ  จ ำนวน .....-....คน  

2.1.2.3 กำรติดตำมให้ควำมช่วยเหลือผู้เรียนเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ ส ำหรับเด็กที่อำยุเกิน 
15 ปี  จ ำนวน......-......คน   

1) กศน. จ ำนวน........-.....คน    
2) อำชีวศึกษำ จ ำนวน ......-...คน  
3) เข้ำท ำงำนสถำนประกอบกำร จ ำนวน.......-......คน  
4) ประกอบอำชีพอ่ืน ๆ จ ำนวน ........-.......คน   

       2.1.3 ปัญหำและอุปสรรค 
  1) สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ท ำให้       

กำรติดตำมค้นหำเด็กตก หล่นและเด็กออกกลำงคัน เป็นไปได้ล่ำช้ำ และยำกล ำบำก 
   2) งบประมำณในกำรติดตำมไม่เพียงพอ 

2.1.4 กำรแก้ไขปัญหำและข้อเสนอแนะ  
1)  ประสำนโรงเรียน /ครู ผู้รับผิดชอบและครูประจ ำชั้นนักเรียน เพ่ือให้ข้อมูล

นักเรียน เนื่องจำกโรงเรียนได้ท ำกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนและคัดกรองควำมบกพร่องของนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
โดยใช้กำรสื่อสำรหลำยช่องทำง ผ่ำนผ่ำนทำง application ต่ำงๆ เพ่ือน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ และหำทำง
ช่วยเหลือต่อไป 

 2) ควรจัดสรรงบประมำณในกำรติดตำมนักเรียน 
      2.1.5 นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทำงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรค้นหำเด็กวัยเรียนหลุดจำก
ระบบกำรศึกษำและติดตำมให้ควำมช่วยเหลือเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ ที่คิดว่ำเป็นต้นแบบหรือแบบอย่ำงที่ดี 
(Best Practice) (ถ้ำม)ี ** แนบรูปภาพ หรือรายละเอียด  

……………………………………………-…………………………………………………..…………………................ 
 
 
 
 
 

/2.2 กำรดูแล... 
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 2.2 การดูแลเด็กปฐมวัย ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้พัฒนาการสมวัย  
ได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา 

2.2.1 หน่วยรับตรวจที่รำยงำนผลในนโยบำยนี้  จ ำนวน.......183.....แห่ง  จ ำแนกเป็น 
  2.2.1.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน.........-........แห่ง  

   2.2.1.2 สถำนศึกษำ  จ ำนวน......183...........แห่ง 
 

        2.2.2 สภำพควำมก้ำวหน้ำ ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย  
 2.2.2.1 ผู้เรียนในระดับปฐมวัย (อนุบำล 3) ปีกำรศึกษำ 2564 ทั้งหมด จ ำนวน...

2,689...คน  จ ำแนกเป็น  
1) ผู้เรียนปกติ  จ ำนวน..2,689.....คน  
2) ผู้เรียนที่มีควำมบกพร่อง    จ ำนวน........-.....คน  

2.2.2.2 ผู ้เรียนปกติ มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ 
สังคม และสติปัญญำ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรคุณภำพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้ำน จ ำนวน.......-.......คน  
คิดเป็นร้อยละ......-.....  (เทียบจำกผู้เรียนปกติ)  

 

       2.2.3 ปัญหำและอุปสรรค 
   -  ขณะนี้อยู่ในช่วงที่โรงเรียนประเมินพัฒนำกำรเด็ก และรำยงำนผลต่อส ำนักงำน

เขตเขตพ้ืนที่ ภำยในสิ้นเดือนมีนำคม จึงไม่สำมำรถรำยงำนผลได้ 
 

2.2.4 กำรแก้ไขปัญหำและข้อเสนอแนะ 
            -  ควรขยำยเวลำให้เขตพ้ืนที่รำยงำน ภำยในเดือนเมษำยน พร้อม SAR  

  

      2.2.5 นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื ่อพัฒนำคุณภำพผู ้เร ียนปฐมวัย  
ในสถำนศึกษำของท่ำน ที่คิดว่ำเป็นต้นแบบหรือแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) (ถ้ำมี) ** แนบรูปภาพ  
หรือรายละเอียด  

รูปแบบ “เครือข่ำยครูปฐมวัย”ร่วมพัฒนำ โดยมีกระบวนการด าเนินงานดังนี้ 
1) ยึดตำมกรอบของกลุ่มพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

มีทั้งหมด 12 กลุ่ม  
2) เลือกประธำนกลุ่มเครือข่ำยครูปฐมวัย,รองประธำน,เลขำนุกำร 
3) เลือกประธำนเครือข่ำยครูปฐมวัยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ จำกประธำนเครือข่ำย      

12 เครือข่ำย 
4) ตั้งช่องทำงสื่อสำร เพ่ือประสำนงำน และแลกเปลี่ยนไลน์กลุ่มประธำน , รอง, เลขำ 

และครูปฐมวัย 
5) กิจกรรมที่เครือข่ำยด ำเนินงำน คือกำรพัฒนำวิชำชีพ และกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ 
6) เป็นเครือข่ำยและคณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำน และกิจกรรมของครูปฐมวัย         

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที ่
……………………………………………-…………………………………………………..…………………................ 

 
 
 
 

/2.3 กำรสร้ำง… 
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  2.3 การสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  
และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษท้ังในและนอกระบบการศึกษา    

2.3.1 หน่วยรับตรวจที่รำยงำนผลในนโยบำยนี้  จ ำนวน........184.........แหง่ จ ำแนกเปน็ 
   2.3.1.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน........1.........แหง่  
   2.3.1.2 สถำนศึกษำ  จ ำนวน.......183..........แหง่ 
 

        2.3.2 สภำพควำมก้ำวหน้ำ ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย  
   1. นักเรียนพิกำร จ ำนวน 169 โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 5,391 คน ในวัยเรียน      
ทุกคนมีสิทธิโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำรับกำรศึกษำร่วมกับเด็กทั่วไป และได้รับกำรพัฒนำ                    
เต็มตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล มีกำรคัดกรอง จัดท ำแผนพัฒนำตำมรำยบุคคล และขอสื่อ สิ่งอ ำนวย       
ควำมสะดวก เพ่ือพัฒนำเด็ก 
   2. นักเรียนด้อยโอกำสได้รับทุนช่ วยเหลือจำก กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำค             
ทำงกำรศึกษำ (กสศ.)  จำกกำรคัดกรองในระบบพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจนและนักเรียนยำกจนพิเศษ 
   3. มีกำรจัดอบรมให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรคัดกรองเด็กพิกำร พัฒนำทักษะในกำรพัฒนำสมรรถภำพเด็กในแต่ละประเภทควำมพิกำร                   
ได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
 

       2.3.3 ปัญหำและอุปสรรค 
 - ยังขำดงบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
 

2.3.4 กำรแก้ไขปัญหำและข้อเสนอแนะ  
 1) ควรจัดสรรงบประมำณเพ่ิมเติม เพ่ือกำรพัฒนำเด็ก 
 2) พิกำรและเด็กด้อยโอกำส และครูผู้ให้กำรดูแลเด็กพิกำร 
 

      2.3.5 นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทำงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรสร้ำงโอกำสและกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำที่มีคุณภำพส ำหรับคนพิกำรและผู้ด้อยโอกำสและผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษทั้งใน  
และนอกระบบกำรศึกษำ ที่ท่ำนคิดว่ำเป็นต้นแบบหรือแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) (ถ้ำม)ี ** แนบรูปภาพ หรือ
รายละเอียด  

………………………………………………-…………………………………………..………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/นโยบำยที่ 3... 
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นโยบายที่ 3  ด้านความร่วมมือ 
 3.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill)  
และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) 

 3.2.1 หน่วยรับตรวจที่รำยงำนผลในนโยบำยนี้ จ ำนวน.....183......แห่ง จ ำแนกเป็น 
   3.2.1.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน........-........แห่ง  
   3.2.1.2 สถำนศึกษำ  จ ำนวน .....183.....แห่ง 
        3.2.2 สภำพควำมก้ำวหน้ำ ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย  

3.2.2.1 ด้ำนหลักสูตร   
 - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรท ำแผนโครงกำร 

   3.2.2.2 ด้ำนกระบวนกำรพัฒนำ 
 1) ก ำหนดนโยบำยและจัดท ำแผนพัฒนำกำรแนะแนวด้ำนกำรศึกษำอำชีพ 

ส่วนตัวและสังคมให้กับนักเรียน 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
 3) ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวบูรณำกำรเรียนกำรสอน         

กำรฝึกประสบกำรณ์อำชีพ (Work Experience) ที่สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดของนักเรียน 
 4 )  น ำนวั ตกร รมกำรวั ดบุ คลิ กภำพให้ นั ก เ รี ยน ได้ ค้ นพบตั ว เอง                     

ในด้ำนควำมสนใจ ควำมถนัดด้ำนอำชีพ 
 5) พัฒนำแกนน ำครูแนะแนว และครูผู้รับผิดชอบงำนแนะแนวให้สำมำรถ

จัดกิจกรรมแนะแนวและกำรขับเคลื่อนงำนแนะแนวอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 6) จัดท ำ จัดหำและพัฒนำ สื่อ เครื่องมือทำงกำรแนะแนวที่ครอบคลุม

ขอบข่ำยของกำรแนะแนวรวมทั้งเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ส่งเสริมครูแนะแนวและครูผู้รับผิดชอบงำนแนะแนว
ได้น ำข้อมูล เครื่องมือและเทคโนโลยีไปใช้ในกำรพัฒนำและจัดกิจกรรมแนะแนวให้เกิดคุณภำพต่อนักเรียน 

 7) ประสำนภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนงำน 
  3.2.3 ปัญหำและอุปสรรค 

3.2.3.1 ด้ำนครูผู้สอน   
1) ครูผู้สอนยังไม่มีทักษะด้ำนกำรแนะแนวอำชีพ    

          2) ครูผู้สอนขำดกำรเชื่อมโยงกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ 
3.2.3.2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร   

1) ขำดบุคลำกรด้ำนกำรแนะแนวอำชีพ 
    2) ผู้บังคับบัญชำในสถำนศึกษำยังขำดควำมส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำต่อ
เพ่ือกำรมีงำนท ำ 
                               3.2.3.3 ด้ำนสื่อ วัสดุอุปกรณ์   

- ขำดงบประมำณในกำรจัดท ำสื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
3.2.3.4 ด้ำนอื่น ๆ 

.......................................-........................................................................ 
 

/3.2.4 กำรแก้ไข… 
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3.2.4 กำรแก้ไขปัญหำและข้อเสนอแนะ  
 1) สร้ำงควำมตระหนักทุกฝ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
 2) สร้ำงนวัตกรรมในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ 

      3.2.5 นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทำงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นกำรมีส่วนร่วม และกำรส่งเสริมกำรฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ ำวัน 
ของสถำนศึกษำท่ำนที ่ค ิดว ่ำ เป ็นต ้นแบบหรือแบบอย่ำงที ่ด ี (Best Practice)  (ถ้ำมี) ** แนบรูปภาพ  
หรือรายละเอียด  

………………………………………………-…………………………………………..………………………………… 
      

นโยบายที่ 4  ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 4.1 การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่เน้น
การมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน   

 4.1.1 หน่วยรับตรวจที่รำยงำนผลในนโยบำยนี้  จ ำนวน.......1........แหง่  จ ำแนกเปน็ 
   4.1.1.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน.......1..........แห่ง  
   4.1.1.2 สถำนศึกษำ  จ ำนวน.......-..........แห่ง 
 

        4.1.2 สภำพควำมก้ำวหน้ำ ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย  
         4.1.2.1 กำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ
กำรศึกษำที่เน้นกำรมีส่วนร่วม และกำรส่งเสริมกำรฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ ำวัน  

  ศึกษำนิเทศก์แกนน ำและครูแกนน ำเข้ำร่วมกำรอบรมอบรมหลักสูตร       
“อุ่นใจไซเบอร์” และคัดเลือกโรงเรียนเพ่ืออบรมขยำยผล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” ไปสู่บุคลำกร                
ทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอนในรำยวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ
วิทยำกำรค ำนวณ จ ำนวน 1 คน ต่อ 1 โรงเรียน และขยำยผลสู่ชั้นเรียนส ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษำ     
ปีที่ 4 – มัธยมศึกษำปีที่ 6 อย่ำงน้อย จ ำนวน 25 คน 

4.1.2.2 รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำภำยใต้สถำนกำรณ์          
กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  
               นอกจำกรูปแบบกำรสอนแบบ 5 รูปแบบ คือ 1. ON-SITE, 2. ONLINE,      
3. ON-AIR (DLTV), 4. ON-DEMAND และ 5. ON-HAND แล้ว พบว่ำ โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 ใช้กำรสอนร่วมกับกำรบูรณำกำรกับกำรสอนในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น 

1) รูปแบบกำรสอนโดยใช้ Google Classroom  
2) รูปแบบกำรสอนโดยใช้ YouTube เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

3) รูปแบบกำรสอนโดยใช้ FACE BOOK 

4) รูปแบบกำรสอนโดยใช้ APP LINE 
 

 
 
 
 
 

/4.1.3 ปัญหำและ… 
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4.1.3 ปัญหำและอุปสรรค 
4.1.3.1 ด้ำนครูผู้สอน   

1) ครูผู้ต้องเตรียมกำรจัดท ำสื่อกำรเรียนและใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่คุ้นเคย 
              2) ครูมีภำระงำนมำกขึ้น บำงโรงเรียนต้องจัดกำรเรียนกำรสอนในหลำย
รูปแบบ และครูจ ำเป็นต้องสอนเนื้อหำเดิมซ้ ำ 

3) กำรควบคุมชั้นเรียนในรูปแบบออนไลน์เป็นไปได้ยำก เช่น นักเรียน       
ไม่สนใจ นักเรียนไม่เปิดกล้อง 

4) กำรติดตำมผู้เรียนที่ไม่ได้เข้ำมำเรียนหรือหลุดออกจำกระบบขณะเรียน
ออนไลน์ท ำได้ยำก 

4.1.3.2 ด้ำนผู้เรียน   
1) นักเรียนขำดควำมรับผิดชอบ 
2) สภำพแวดล้อมที่บ้ำนไม่เอ้ือต่อกำรเรียน 
3) สัญญำณอินเตอร์เน็ตไม่เพียงพอ 
4) ผู้ปกครองนักเรียนไม่สำมำรถจัดหำโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได ้
5) นักเรียนเกิดควำมเครียด กังวล 
6) นักเรียนปฐมวัยไม่สำมำรถเรียนออนไลน์ไดด้้วยตนเอง  
7) นักเรียนไม่กล้ำซักถำมค ำถำมครู 

 4.1.3.3 ด้ำนสื่อ วัสดุอุปกรณ์   
                       1) ไม่มีควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์    
ให้มีคุณภำพ เช่น กล้อง ไมค์ หรือแท็ปเลต 

           2) ครูต้องสร้ำงสื่อกำรเรียนหรือวีดีโอเพ่ิมเติม 
  3) บำงโรงเรียนไม่มีครูที่มีควำมถนัดหรือสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำร

เรียนในรูปแบบออนไลน์ 
  4) ไม่มีสัญญำณอินเทอร์เน็ต หรือมีอินเทอร์เน็ตแต่ไม่เสถียร ควำมเร็ว

อินเทอร์เน็ตช้ำ 
4.1.3.4 ด้ำนอื่น ๆ 

..............................-....................................................................................  
4.1.4 กำรแก้ไขปัญหำและข้อเสนอแนะ  

1) ผู้บริหำรโรงเรียนและครูร่วมมือกันในกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้        
ที่ต้องกำรให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนเพื่อกำรพัฒนำผู้เรียนให้มำกข้ึน  

2)  ควรจัดสรร สนับสนุนอุปกรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ ให้แก่
นักเรียนขำดแคลน 

 

 4.1.5 นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทำงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี      
ที่ทันสมัยมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับกำรศึกษำที่เน้นกำรมีส่วนร่วม และกำรส่งเสริมกำรฝึกทักษะดิจิทัล       
ในชีวิตประจ ำวัน  ที ่ท่ำนคิดว่ำเป็นต้นแบบหรือแบบอย่ำงที ่ด ี (Best Practice) (ถ้ำมี) ** แนบรูปภาพ  
หรือรายละเอียด  

…………………………………-…………………………………………………………..………………………………… 
      



การรายงานผลการด าเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในระบบ e-MES รอบท่ี 1 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
 

 

 

 



 

 ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีข้ึนไป 

 

 

 

 

 



 

 ตัวชี้วัดที่ 13 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

 

 



ติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

 



 

 

 
แบบติดตามนโยบาย จุดเน้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 (ฉบับท่ี 1) 

-----------------------  
 

ค าชี้แจง    
 1. แบบติดตามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 สนองตอบนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 12 ข้อ  และ Quick win 7 ข้อ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบาย                
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564-2565 ฉบับลงวันที่  25 มิถุนายน 2564              
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน นวัตกรรมขับเคลื่อน” มีองค์ประกอบ 4 ด้าน                  
คือ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และ ด้านประสิทธิภาพ  และ สพฐ . ได้ก าหนดจุดเน้น                            
ในการด าเนินงาน 9 จุดเน้น ได้แก่  
 จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียน        
ทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

 จุดเน้นที่ 2  เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน                 
ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
 จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3–6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการ                
ที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  

 จุดเน้นที่  4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ เน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้ง              
จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

 จุดเน้นที่ 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน พร้อมกับการส่งเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์อย่าง
ประสิทธิภาพ และการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
 จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม                   
และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning)  มีการวัด               
และประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้ เรียน (Assessment for Learning)                   
ทุกระดับ  
 จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่างไกล                
และถ่ินทุรกันดาร   
 จุดเน้นที่ 8 มุง่เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 

 จุดเน้นที่ 9 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
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เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล                        
ให้กบัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
 2. แบบติดตามมีทั้งหมด 3 ตอน ได้แก่  
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
     ตอนที่ 2 ประเด็นการติดตามการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        
 ตอนที่ 3  ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ  
 
 3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง ในระบบติดตาม e-MES โดย 
 ตอนที่ 1 ขอให้รายงานข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกตอ้ง  

 ตอนที่ 2 ขอให้รายงานข้อมูลอย่างชัดเจน ครอบคลุมนโยบาย สพฐ. 4 ด้าน  
ตามก าหนดการ ดังนี้ 
               ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 2 วันที่  17 - 23 กุมภาพันธ์ 2565    
               ครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 3 วันที่  1 เมษายน -  25  มิถุนายน 2565      
               ครั้งที่ 3 ไตรมาสที่ 4 วันที่  15 กรกกฎาคม - 26 กันยายน 2565 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3 
1.2 เขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. (Cluster) กลุ่มท่ี 13 
1.3 โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด จ านวน 183 โรงเรียน จ าแนกตามพ้ืนที่ตั้ง ดังนี้ 
           1.3.1 โรงเรียนที่ตั้งอยู่พื้นราบ จ านวน 183 โรงเรียน จ าแนกตามขนาด1 ดังนี้  
           1) ขนาดเล็ก      จ านวน    97  โรงเรียน 
           2) ขนาดกลาง   จ านวน   81  โรงเรียน 
           3) ขนาดใหญ่     จ านวน      5  โรงเรียน 
           4) ขนาดใหญ่พิเศษ  จ านวน      0  โรงเรียน 
            



3 
 

 

                 

 
             1.3.3 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ที่ได้รับงบประมาณประจ าปี พ.ศ.  2565      จ านวน โรงเรียน 
 1) โรงเรียนคุณภาพประถมศึกษา จ านวน 1 โรงเรียน ได้รับงบประมาณ จ านวน 5,337,000 บาท 
 2) โรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษา   จ านวน 0 โรงเรียน  ได้รับงบประมาณ จ านวน บาท 
 3) โรงเรียน Stand Alone       จ านวน 1 โรงเรียน  ได้รับงบประมาณ จ านวน 74,000 บาท      
          1.3.4 โรงเรียนในพ้ืนที่มีการระบาด Covid -19 รุนแรง จ านวน 0 โรงเรียน (หมายถึง โรงเรียนที่อยู่           
ในพ้ืนที่การระบาดของ Covid -19 รุนแรง ตามประกาศ ศบค.) จ าแนกตามขนาดดังนี้   
                1) ขนาดเล็ก       จ านวน 0 โรงเรียน 
          2) ขนาดกลาง    จ านวน 0 โรงเรียน 
          3) ขนาดใหญ่      จ านวน 0 โรงเรียน 
                4) ขนาดใหญ่พิเศษ   จ านวน 0 โรงเรียน            
1.4 นักเรียนในสังกัด (ข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564) (การนับจ านวนนกัเรียนข้อ 1.4.1 – 1.4.6 
สามารถนบัซ้ าได)้ 
    1.4.1 นักเรียนปกติทั่วไป     จ านวน    29,042 คน 
    1.4.2 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (หมายถึงนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนพิการเรียนร่วม)
                                                                จ านวน     5,391  คน 
    1.4.3 นักเรียนด้อยโอกาส     จ านวน   20,462  คน 
   1.4.4 นักเรียนประจ าพักนอน (เฉพาะโรงเรียนในพ้ืนที่สูง ห่างไกล และถิ่นทุรกันดาร) ถ้าไม่มีไม่ต้อง
รายงานข้อมูลในข้อ 2.4.1   
                           จ านวน           0  คน 
     1.4.5 นักเรียนออกกลางคัน    จ านวน         71  คน 

    1.4.6 นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จ านวน 40 คน 
 
 

ค านิยาม  ขนาดโรงเรียน ใช้เกณฑ์จ านวนนักเรียนในการแบ่งขนาด (ใช้เกณฑ์ สนผ.) ดังนี้  
1. ขนาดของโรงเรียนระดับประถมศึกษา  

1) ขนาดเล็ก    จ านวนนักเรียน 1-120 คน   
2) ขนาดกลาง จ านวนนักเรียน 121-600 คน 
3) ขนาดใหญ่ จ านวนนักเรียน 601-1500 คน  
4) ขนาดใหญ่พิเศษ จ านวนนักเรียน 1501 ขึ้นไป  

     2. ขนาดของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  
1) ขนาดเล็ก   จ านวนนักเรียน 1-499 คน   
2) ขนาดกลาง จ านวนนักเรียน 500-1499 คน  
3) ขนาดใหญ่ จ านวนนักเรียน 1500-2499 คน  
4) ขนาดใหญ่พิเศษ จ านวนนักเรียน 2500 ขึ้นไป  
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1.5 จ านวนบุคลากร จ าแนกเป็น (ข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564) 
    1.5.1 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   จ านวน   87  คน 

    1) ผู้บริหารการศึกษา       จ านวน   4  คน 

     2) บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38ค (1)    จ านวน   20 คน 

    3) บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38ค (2)   จ านวน   51  คน 

    4) ลูกจ้างประจ า        จ านวน   2  คน 

     5) พนักงานราชการ     จ านวน   2 คน 

      6) ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)    จ านวน   4  คน 

              7) ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพท.)    จ านวน   4  คน 

    8) ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ประเภทอ่ืนๆ ระบุ......... จ านวน   0  คน 

          1.5.2 บุคลากรในโรงเรียน จ าแนกเป็น 
    1) ผู้บริหารโรงเรียน   ผู้อ านวยการ   จ านวน          183  คน 

       รองผู้อ านวยการ    จ านวน   18  คน 

    2) ข้าราชการครู        จ านวน        1,808  คน 

    3) ลูกจ้างประจ า       จ านวน   52  คน 

    4) พนักงานราชการ      จ านวน           118  คน 

    5) ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)    จ านวน           381  คน 

    6) ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ รร.)    จ านวน           157  คน 

    7) ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท. /หน่วยงานอ่ืน) จ านวน     0  คน 

    8) ครูชาวต่างชาติ       จ านวน     0  คน
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ตอนที่ 2 ประเด็นการติดตามฯ การด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
              2.1  นโยบาย สพฐ. ด้านความปลอดภัย : โรงเรียนเหมือนบ้าน “อบอุ่น น่าอยู่”: ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา  ประกอบด้วย จุดเน้นที่ 1 และ จุดเน้นที่ 2   
                    สนองตอบนโยบาย ศธ. เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ฉบับลงวันที่  25 มิ.ย. 2564  QW. ข้อ 1  
                    สนองตอบนโยบาย ศธ. เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ฉบับลงวันที่  29 ต.ค. 2564  ข้อ 1    

     เรื่อง ความปลอดภัย : กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย (MOE Safety Center) เพ่ือดูแลความปลอดภัยให้สถานศึกษาอย่างรอบด้าน อาทิ การบูลลี่ (bully)                                          
     ทั้งในสังคมปกติ และทาง Social โดยมีแพลตฟอร์มในการช่วยเหลือเรื่องความปลอดภัยต่าง ๆ เพ่ือให้หน่วยงานทุกระดับเข้าไปช่วยเหลือดูแลได้อย่างรวดเร็ว    

จุดเน้น สพฐ. วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา 

และข้อเสนอแนะ 
เอกสารอ้างอิง 

(ถ้าม)ี 
2.1.1 จุ ด เ น้ น ที่  1 เ ร่ ง
แก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของ โรคโควิด 
– 19 โดยเพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะ
ถดถอยทา งกา ร เ รี ย น รู้  
(Learning Loss 
Recovery) ให้กับผู้เรียนทุก
ร ะ ดั บ  ร ว ม ทั้ ง ล ด
ความเครียดและสุขภาพจิต
ของผู้เรียน 
  
หมายเหตุ :  
นโยบายด้านความปลอดภัย  
ในจุดเน้นที่ 1 เน้นการลด
ค ว า ม เ ค รี ย ด แ ล ะ
สุขภาพจิตของผู้เรียน 

 1. สพท. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน ในสังกัด ให้ด าเนินการขับเคลื่อน
นโยบาย สพฐ. ด้านความปลอดภัย : โรงเรียนเหมือนบ้าน “อบอุ่น                
น่าอยู่” : ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา โดยจุดเน้นที่ 1  เน้นการ                 
ลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน โดยมี  
  1.1 วิธีการ/รูปแบบ/โครงการ/กิจกรรม  
1. สืบเนื่องจากการจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักจิตวิทยา
ประจ าสถานศึกษา 2565 เพื่อสร้างเครือข่ายในการในการเฝ้าระวังและ
ดูแลสุขภาพจิตนักเรียน 
2. ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินการสมัครใช้งานระบบ
สุขภาพจิตโรงเรียนโปรแกรม School Health HERO Application  
3. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการรายงานจากระบบสุขภาพจิตโรงเรียนโปรแกรม 
School Health HERO Application  
 
โดยด าเนินการในโรงเรยีนกลุ่มเป้าหมาย  

(1) โปรดเลือกขนาดโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2     
           [/] 1   ทุกขนาด   
             [  ] 2   ไมค่รบทุกขนาด ( เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
                          [ ] ขนาดเลก็   
                          [ ] ขนาดกลาง  
                          [ ] ขนาดใหญ ่

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาในสังกัด 183 โรงเรียน  
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการ
ลงทะเบียนและสามารถเข้าใช้งาน
โปรแกรม School Health HERO 
Application  
2. สพป.นครราชสีมา เขต 3 ร่วมกับ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 และโรงเรียน 
ติดตามช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
  
 

ส านั ก ง าน เขต พ้ื นที่
การศึกษา ไม่สามารถเข้า
ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง  ของโรงเรียน
ในสังกัด จากโปรแกรม 
School Health HERO 
Application ได้ ท าให้ผล
การช่วยเหลือล่าช้า 

 

[ ] โครงการ 
[ ] นวัตกรรม 
[/] อ่ืน ๆ ระบุ.......... 
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จุดเน้น สพฐ. วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา 

และข้อเสนอแนะ 
เอกสารอ้างอิง 

(ถ้าม)ี 
                          [ ] ขนาดใหญ่พเิศษ 

(2) โปรดเลือกลักษณะพื้นที่ตั้งของโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 
           [/] 1   ทุกลักษณะพื้นทีต่ัง้  
             [ ] 2   ไม่ครบทุกลักษณะพื้นที่ตั้ง ( เลือกไดม้ากกวา่ 1 ข้อ) 
                          [ ] พื้นที่ราบ  
                          [ ] พื้นที่เกาะแก่ง  
                          [ ] พื้นที่สูง 
                          [ ] พื้นทีร่ะบาด Covid-19 รุนแรง 
    1.2 นวัตกรรม  (ถ้ามีอธิบายพอสงัเขป) 
ไม่ม ี

2.1.2 จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้าง
ระบบและกลไกในการดูแล
ความปลอดภัยนักเรียนด้วย
ระบบมาตรฐานความปลอดภัย
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE 
Safety Platform) 
 
หมายเหตุ :  
นโยบายด้านความปลอดภัย  
ในจุดเน้นที่ 2 เน้นสร้างระบบ
ที่ดี มีภูมิคุ้มกัน และทันเวลา 

1. สพท. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรยีนในสังกัดด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
สพฐ. ด้านความปลอดภัย : โรงเรียนเหมือนบ้าน “อบอุ่น น่าอยู่” 
: ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา โดยจุดเน้นที่ 2 เน้นสร้างระบบท่ี
ดี มีภูมิคุ้มกัน และทันเวลา โดยมี  
  1.1 วิธีการ/รูปแบบ/โครงการ/กิจกรรม  
1. ประชุมรับทราบนโยบาย “การอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)” ผ่าน
ระบบทางไกล สพฐ.  
2. ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
3. ด าเนินการจัดประชุมช้ีแจงผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ 
สถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดให้รับทราบแนวทางการด าเนินงานและ
การใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย  (MOE Safety Center) 
4. น าสถานศึกษาในสังกัดด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ความ
ปลอดภัยโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ครบ 183 โรงเรียน 
5. น าสถานศึกษาในสังกัดด าเนินการสมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย (MOE Safety Center) ครบ 183 โรงเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาในสังกัด 183 โรง 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใน
สั ง กั ด ด า เ นิ น ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ ความปลอดภัย 
ด าเนินการสมัคร และเข้าใช้งาน
ระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
(MOE Safety Center)  
 

การเข้าใช้งานในระบบยัง
ไม่มีความเสถียรท าให้เข้า
ใช้งานระบบยากล าบาก 

 

[ ] โครงการ 
[ ] นวัตกรรม 
[/] อ่ืน ๆ ระบุ.......... 



7 
 

 

จุดเน้น สพฐ. วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา 

และข้อเสนอแนะ 
เอกสารอ้างอิง 

(ถ้าม)ี 
6 รายงานผลการด าเนินการเข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE 
Safety Center) ไปยังวิทยากรพี่เลี้ยง สพฐ.  
7 เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือภัยต่างๆ ที่ได้รับจากการ
แจ้งเหตุ  
 
โดยด าเนินการในโรงเรยีนกลุ่มเป้าหมาย  

(1) โปรดเลือกขนาดโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2     
           [/] 1 ทุกขนาด   
            [ ] 2 ไม่ครบทุกขนาด ( เลือกไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
                          [ ] ขนาดเล็ก  
                          [ ] ขนาดกลาง  
                          [ ] ขนาดใหญ ่
                          [ ] ขนาดใหญ่พเิศษ 

(2) โปรดเลือกลักษณะพื้นที่ตั้งของโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 
           [/] 1 ทุกลักษณะพื้นที่ตั้ง  
            [ ] 2 ไม่ครบทุกลกัษณะพื้นที่ตั้ง ( เลือกไดม้ากกวา่ 1 ข้อ) 
                          [ ] พื้นที่ราบ  
                          [ ] พื้นที่เกาะแก่ง  
                          [ ] พื้นที่สูง 
                          [ ] พื้นทีร่ะบาด Covid-19 รุนแรง 
    1.2 นวัตกรรม  (ถ้ามีอธิบายพอสงัเขป) 
               ไม่ม ี
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 2.2  นโยบาย สพฐ.ด้านโอกาส “เราจะไม่ท้ิงใคร ไว้ข้างหลัง”: เท่าเทียม เข้าถึง ส่งต่อ มีอาชีพ  ประกอบด้วย จุดเน้นที่ 1 และ จุดเน้นที่ 3   
                    สนองตอบนโยบาย ศธ. เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ฉบับลงวันที่  25 มิ.ย. 2564  ข้อ 8 ข้อ 11 และ QW. ข้อ 7  
                    สนองตอบนโยบาย ศธ. เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ฉบับลงวันที่  29 ต.ค. 2564  ข้อ 3   

เรื่อง เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน : กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาและภาคีเครือข่าย เพ่ือหาแนวทางในการน าเด็กตกหล่น/
ออกกลางคัน  (ทั้งเด็กปกติและเด็กพิการ) กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาให้มากท่ีสุด โดยหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง สพฐ. สอศ. สช.และ กศน.บูรณา
การท างานร่วมกัน เพ่ือให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการส่งเสริมด้านอาชีพเพ่ือการมีงานท า    

จุดเน้น สพฐ. วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา 

และข้อเสนอแนะ 
เอกสารอ้างอิง 

(ถ้ามี) 
2.2.1 จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหา
กลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด – 19 โดยเพ่ิม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา 
ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการ
เ รี ย น รู้  (Learning Loss 
Recovery) ให้กับผู้ เ รียนทุก
ระดับ รวมทั้งลดความเครียด
และสุขภาพจิตของผู้เรียน 
 
หมายเหตุ :  
นโยบายด้านโอกาส   
ในจุดเน้นที่ 1 เน้นการเพ่ิม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา 

1. สพท. ส่งเสรมิสนับสนุนโรงเรยีนในสังกัดด าเนินการขบัเคลื่อน
นโยบาย สพฐ.ด้านโอกาส“เราจะไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง”: เท่า
เทียม เข้าถึง ส่งต่อ มีอาชีพ  ตามจุดเน้นที่ 1 เน้นการเพ่ิมโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษา โดยมี  
  1.1 วิธีการ/รูปแบบ/โครงการ/กิจกรรม  
1.ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนพัฒนาการแนะแนวด้านการศึกษา 
อาชีพ ส่วนตัว และสังคมให้กับนักเรียน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
3.ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการเรียนการสอน การ
ฝึกประสบการณือาชีพ (Work Experience) ที่สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของนักเรียน 
4.น านวัตกรรมการวัดบุคลิกภาพให้นักเรียนได้ค้นพบตัวเองในด้าน
ความสนใจ ความถนัดด้านอาชีพ 
5.พัฒนาแกนน าครูแนะแนว และครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว ให้
สามารถจัดกิจกรรมแนะแนว และการขับเคลื่อนงานแนะแนวอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
6.จัดท า จัดหาและพัฒนา สื่อ เครื่องมือทางการแนะแนวที่ครอบคลุม
ขอบข่ายของการแนะแนวรวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมครูแนะ
แนวและครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวได้น าข้อมูล เครื่องมือและ
เทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาและจัดกิจกรรมแนะแนวให้เกิดคุณภาพต่อ

เชิงปริมาณ 
1. อยู่ระหว่างส ารวจข้อมูลความต้องการ
ของผู้ เรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 63 
โรงเรียน 
2.โรงเรียนในสังกัดจ านวน 1 โรงเรียนจัดท า
หลักสูตร Pre-VEd.(หลักสูตรสะสมหน่วยกิจ
เตรียมการศึกษาทางอาชีพ) มีนักเรียนม.3 
สมัครเข้าเรียนด้านอาชีพ 70 % 
3. มีนักเรียนที่คาดว่าจะจบช้ันม.3 เข้า
ศึกษาดูงานตามโโครงการเพิ่มทักษะด้าน
อาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้
เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
จ านวน 22 คน 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความตระหนักในอาชีพสามารถ
เลือกอาชีพและศึกษาต่อตามความถนัดและ
ความต้องการและความสนใจ 
 

1.สถานการณ์ Covid-19 
ท าให้มีการคาดเคลื่อนใน
การเข้าศึกษาดูงานตาม
โครงการเพิ่มทักษะด้าน
อ า ชี พ แ ก่ นั ก เ รี ย น
ครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้
เรียนต่อหลังจบการศึกษา
ภาคบังคับ 
2.โรงเรียนประถมยังขาด
บุคลากรทางด้านการแนะ
แนว 
3.ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ใ น
ส ถ า น ศึ ก ษ า ยั ง ข าด
ความส าคัญในการจัด
การศึกษาต่อเพื่อการมี
งานท า 
4.ขาดงบประมาณในการ
ด าเนินการของโรงเรียน 
 
 

[/] โครงการ 
[ ] นวัตกรรม 
[/] อ่ืน ๆ ระบุ.......... 
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จุดเน้น สพฐ. วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา 

และข้อเสนอแนะ 
เอกสารอ้างอิง 

(ถ้ามี) 
นักเรียน 
7.ประสานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงาน
แนะแนวเชิงรุกทันเหตุการณ์ 
   7.1 ส่งเสริมร่วมกับภาคีเครือข่ายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ
แก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาค
บังคับ 
   7.2 ส่งเสริมโรงเรียนหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าเช่น 
ทวิศึกษา, Pre-VEd. (หลักสูตรสะสมหน่วยกิจเตรียมการศึกษาทาง
อาชีพ) 
โดยด าเนินการในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
  8. จัดท า จัดหาและพัฒนา สื่อ เครื่องมือทางการแนะแนวที่ครอบคลุม
ขอบข่ายของการแนะแนวรวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมครูแนะ
แนวและครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวได้น าข้อมูล เครื่องมือและ
เทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนา และจัดกิจกรรมแนะแนวให้เกิดคุณภาพ
ต่อนักเรียน 
  9. ประสานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
งานแนะแนวเชิงรุกทันเหตุการณ์ 
 
โดยด าเนินการในโรงเรยีนกลุ่มเป้าหมาย  

(1) โปรดเลือกขนาดโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2     
           [/] 1 ทุกขนาด   
            [ ] 2 ไม่ครบทุกขนาด ( เลือกไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
                          [ ] ขนาดเล็ก  
                          [ ] ขนาดกลาง  
                          [ ] ขนาดใหญ ่
                          [ ] ขนาดใหญ่พเิศษ 
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จุดเน้น สพฐ. วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา 

และข้อเสนอแนะ 
เอกสารอ้างอิง 

(ถ้ามี) 
 

(2) โปรดเลือกลักษณะพื้นที่ตั้งของโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 
           [/] 1 ทุกลักษณะพื้นทีต่ั้ง  
            [ ]  2 ไม่ครบทุกลักษณะพืน้ที่ตั้ง ( เลือกไดม้ากกวา่ 1 ข้อ) 
                          [ ] พื้นที่ราบ  
                          [ ] พื้นที่เกาะแก่ง  
                          [ ] พื้นที่สูง 
                          [ ] พื้นทีร่ะบาด Covid-19 รุนแรง 
1.2 นวัตกรรม  (ถ้ามีอธิบายพอสังเขป) 
                 ไม่ม ี

2.2.2 จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้
เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 6 ปี และ
ผู้ เรี ยนระดั บการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน เข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษา และป้องกันการหลุดออก
จากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็ก
ตกหล่น เด็กออกกลางคัน และ
เด็กพิการที่ค้นพบจากการปัก
หมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่
ระบบการศึกษา 
 
  

1. สพท. ส่งเสรมิสนับสนุนโรงเรยีนในสังกัดด าเนินการขบัเคลื่อน
นโยบาย สพฐ. ด้านโอกาส “เราจะไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง”: เท่า
เทียม เข้าถึง ส่งต่อ มีอาชีพ  ตามจุดเน้นที่ 3 โดยมี  
  1.1 วิธีการ/รูปแบบ/โครงการ/กิจกรรม  
1. ประชุมรับทราบนโยบาย “โครงการพาน้องกลับมาเรียน” ผ่านระบบ
ทางไกล (Video Conference) สพฐ./เขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา 
2. เขตพื้นที่การศึกษาตั้ง War Room กลุ่มไลน์ ”พาน้องกลับมาเรียน” 
3. เขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาลงทะเบียนระบบ ศธ. พาน้องกลับมา
เรียน 
4. เขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา แต่งตั้งคณะท างานเพื่อค้นหา 
ติดตามเด็กตกหล่น/ออกกลางคัน เพื่อน ากลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
5.  เขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล ติดตาม
เด็กตกหล่น/ออกกลางคัน เพื่อน ากลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
6. ประชุมคณะท างาน เพื่อหาแนวทางในการค้นหา ติดตามเด็กตกหลน่/
ออกกลางคัน เพื่อน ากลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยด าเนินการใน
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
 
โดยด าเนินการในโรงเรยีนกลุ่มเป้าหมาย  

(1) โปรดเลือกขนาดโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2     

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาในสังกัดกลุ่มเป้าหมาย  
52  โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจการใช้งาน
ระบบ และแนวทางในการด าเนินงาน
การติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและออก
กลางคัน 
2. สถานศึกษาสามารถวิ เคราะห์  
ข้อมูลจ าแนกสภาพปัญหาและสาเหตุ
ที่นักเรียนตกหล่นและออกกลางคัน 
เพ่ือเป็นแนวทางในการให้ความ
ช่วยเหลือ 
 
 

1. สถานการณ์การ
แพร่ ระบาด Covid-
19 ท า ใ ห้ ก า ร
ด า เนิ นงานในการ
ติดตามค่อนข้างล่าช้า 
2. งบประมาณในการ
ด าเนินการไม่เพียงพอ 
3. เมนูต่างๆ ในระบบ 
ยังไม่ชัดเจน ควรจะมี
ค านิ ย าม  อธิ บาย 
เพ่ิมเติม 
 
 

  [ ] โครงการ 
  [ ] นวัตกรรม 
[/] อ่ืน ๆ ระบุ.......... 
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จุดเน้น สพฐ. วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา 

และข้อเสนอแนะ 
เอกสารอ้างอิง 

(ถ้ามี) 
           [/] 1 ทุกขนาด   
              [ ] 2 ไม่ครบทุกขนาด ( เลอืกไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
                          [ ] ขนาดเล็ก  
                          [ ] ขนาดกลาง  
                          [ ] ขนาดใหญ ่
                          [ ] ขนาดใหญ่พเิศษ 

(2) โปรดเลือกลักษณะพื้นที่ตั้งของโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 
           [/] 1 ทุกลักษณะพื้นทีต่ั้ง  
              [ ] 2 ไม่ครบทุกลักษณะพืน้ที่ตั้ง ( เลือกไดม้ากกวา่ 1 ข้อ) 
                          [ ] พื้นที่ราบ  
                          [ ] พื้นที่เกาะแก่ง  
                          [ ] พื้นที่สูง 
                          [ ] พื้นทีร่ะบาด Covid-19 รุนแรง 
    1.2 นวัตกรรม  (ถ้ามีอธิบายพอสงัเขป) 
                      ไม่ม ี
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 2.3 ด้านคุณภาพ “ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้เรียน ชุมชน และ ตลาด” :  คุณภาพผู้เรียน คณุภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากร   
คุณภาพการบริหารจัดการศกึษา  ประกอบด้วย จดุเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 และ จุดเน้นที่ 6     
                    สนองตอบนโยบาย ศธ. เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ฉบับลงวันที่  25 มิ.ย. 2564  ข้อ 1 ข้อ 2             
ข้อ 3 ข้อ 5 และ QW. ข้อ 2  
                    สนองตอบนโยบาย ศธ. เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ฉบับลงวันที่  29 ต.ค. 2564  ข้อ 5   

เรื่อง การพัฒนาครู : หาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาครูให้ครูสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน จากเดิมที่เป็ นผู้ให้ความรู้ ให้เป็น Coaching ฯ 
ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนรู้และองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากสิ่งรอบตัว จากโทรศัพท์มือถือ ท าอย่างไรให้การพัฒนาครูสอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป ควรเปลี่ยนกระบวนการคิดของครู (Mindset)ในการพัฒนาเด็ก เพื่อตอบโจทย์ในการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ สอดคล้องตามศตวรรษที่ 21 

  ตอบสนองนโยบาย ศธ.ปี 2565  ตามประกาศ ศธ. นโยบาย ฉบับลงวันที่  29 ต.ค. 2564  ข้อ 2  การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
เรื่อง การจัดท าแพลตฟอร์มกลาง : เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืน ๆ หรือเชื่อมโยงกับภาคเอกชน มีการจัดหมวดหมู่องค์ความรู้เพื่อให้เด็กได้เข้าถึง                   

และครูสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนได้ดว้ย     

จุดเน้น สพฐ. วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา 

และข้อเสนอแนะ 
เอกสารอ้างอิง 

(ถ้าม)ี 
 2.3.1 จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหา
กลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด – 19 โดยเพิ่มโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะ
ถ ด ถ อ ย ท า ง ก า ร เ รี ย น รู้  
(Learning Loss Recovery) 
ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้ง
ลดความเครียดและสุขภาพจิต
ของผู้เรียน 
หมายเหตุ :  
นโยบายด้านโอกาส ในจุดเน้นที่ 1 
ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ 
(Learning Loss Recovery) 
ให้กับผู้เรียนทุกระดับ 

1. สพท. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
สพฐ. ด้านคุณภาพ “ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้เรียน 
ชุมชน และ ตลาด”:  คุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากร  
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา   ตามจุดเน้นที่ 1 เน้นฟ้ืนฟูภาวะ
ถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) โดยมี  
  1.1 วิธีการ/รูปแบบ/โครงการ/กิจกรรม  
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 
  1 กิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ 
  2 กิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
  3 กิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
  4 กิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยาย
โอกาส ทางการศึกษา) 
 5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะด้าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 

เชิงปริมาณ 
 
1. ครู ผู้ สอนภาษาอั งกฤษระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 สังกัด จ านวน 
160 คน 
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 160 คน  
3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึ กษาและพลศึ กษาระดั บ ช้ั น
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 80 คน 
4. ครูผู้สอนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 70 คน 
 
 

 
 

[/] โครงการ 
[ ] นวัตกรรม 
[ ] อ่ืน ๆ ระบุ.......... 
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จุดเน้น สพฐ. วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา 

และข้อเสนอแนะ 
เอกสารอ้างอิง 

(ถ้าม)ี 
 6 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยใน
ศตวรรษที่ 21 แบบเชิงรุก ตามนโยบาย “เด็กไทย วิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้
ทุกคน” ในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
โดยด าเนินการในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  

(1) โปรดเลือกขนาดโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2     
           [/] 1 ทุกขนาด   
             [ ] 2 ไม่ครบทุกขนาด ( เลอืกไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
                          [ ] ขนาดเล็ก  
                          [ ] ขนาดกลาง  
                          [ ] ขนาดใหญ ่
                          [ ] ขนาดใหญ่พเิศษ 

(2) โปรดเลือกลักษณะพื้นที่ตั้งของโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 
           [/] 1 ทุกลักษณะพื้นทีต่ั้ง  
             [ ]  2 ไม่ครบทุกลักษณะพืน้ที่ตั้ง ( เลือกไดม้ากกวา่ 1 ข้อ) 
                          [ ] พื้นที่ราบ  
                          [ ] พื้นที่เกาะแก่ง  
                          [ ] พื้นที่สูง 
                          [ ] พื้นทีร่ะบาด Covid-19 รุนแรง 
    1.2 นวัตกรรม  (ถ้ามีอธิบายพอสงัเขป) 
                      ไม่ม ี

5. ครูผู้สอนมีความรู้  ความเข้าใจ 
เทคนิคและทักษะด้านกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้
และส่ งเสริ มประสบการณ์ ด้ าน
วิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี 
6. นักเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนา
ทักษะทางภาษาไทย สามารถอ่านออก
เขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่อง มี
สมรรถนะการอ่านขั้นสูง และใช้
ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมตามระดบัช้ัน และสอดคล้อง
กับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
เชิงคุณภาพ 
1.ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ
และเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ 
3. ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดตามหลักสูตร 
4. ผู้เรียนมีทักษะการเรยีนรูสู้่ศตวรรษ
ที่ 21 
5. ครูผู้สอนมีความรู้  ความเข้าใจ
เทคนิคและทักษะด้านกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้
และส่ งเสริ มประสบการณ์ ด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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จุดเน้น สพฐ. วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา 

และข้อเสนอแนะ 
เอกสารอ้างอิง 

(ถ้าม)ี 
 

2.3.2 จุดเน้นที่ 4 พัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาท่ีเน้น
สมรรถนะและการจัดท า
กรอบหลักสูตรรวมทั้งจัด
กระบวนการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง
และศลีธรรมให้เหมาะสมตาม
วัยของผู้เรียน 
 

1. สพท. ส่งเสรมิสนับสนุนโรงเรยีนในสังกัดด าเนินการขบัเคลื่อนนโยบาย
สพฐ. ด้านคุณภาพ “ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้เรียน 
ชุมชน และ ตลาด” : คุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากร  
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามจุดเน้นที่ 4 โดยมี  
  1.1 วิธีการ/รูปแบบ/โครงการ/กิจกรรม  
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะโดยด าเนินการในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
  1 กิจกรรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและเตรียมความ
พร้อมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  2 กิจกรรม  12 เดื อน Webinar  เปิ ดโลกนวัตกรรมการเรี ยนรู้
ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต 
 
 
โดยด าเนินการในโรงเรยีนกลุ่มเป้าหมาย  

(1) โปรดเลือกขนาดโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2     
           [/] 1 ทุกขนาด   
             [ ] 2 ไม่ครบทุกขนาด ( เลอืกไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
                          [ ] ขนาดเล็ก  
                          [ ] ขนาดกลาง  
                          [ ] ขนาดใหญ ่
                          [ ] ขนาดใหญ่พเิศษ 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษามีความเข้าใจและ
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นสมรรถนะ 
2. โรงเรียนคุณภาพในสังกัด จ านวน 
3. โรงเรี ยนมี การเช่ือมโยงและ
ประยุกต์ใช้ในการจัดท านวัตกรรม
แผนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ 
วิถีอนาคตสู่ห้องเรียน 
 
 
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีความเข้าใจและ
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นสมรรถนะ 
2. สถานศึ กษาจั ดการ เ รี ยนรู้
สอดคล้องกับตามความจ าเป็นและ
ความต้ องการของผู้ เรี ยนชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคม 
3.  โรงเรี ยนมี การเช่ือมโยงและ
ประยุกต์ใช้ในการจัดท านวัตกรรม
แผนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ 
วิถีอนาคตสู่ห้องเรียน 
 
 

 
 

[/] โครงการ 
[ ] นวัตกรรม 
[ ] อ่ืน ๆ ระบุ.......... 
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จุดเน้น สพฐ. วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา 

และข้อเสนอแนะ 
เอกสารอ้างอิง 

(ถ้าม)ี 
(2) โปรดเลือกลักษณะพื้นที่ตั้งของโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 

           [/] 1 ทุกลักษณะพื้นทีต่ั้ง  
             [ ] 2 ไม่ครบทุกลักษณะพืน้ที่ตั้ง ( เลือกไดม้ากกวา่ 1 ข้อ) 
             [ ] พื้นที่ราบ  
                          [ ] พื้นที่เกาะแก่ง  
                          [ ] พื้นที่สูง 
                          [ ] พื้นทีร่ะบาด Covid-19 รุนแรง 
1.2 นวัตกรรม  (ถ้ามีอธิบายพอสังเขป) 
                  ไม่ม ี

2.3.3 จุดเน้นที่ 5 จัดการ
อบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
พร้อมกับการส่งเสริมทักษะ
การสอนแบบออนไลน์อย่าง
ประสิทธิภาพ และการให้
ความรู้ด้านการวางแผนและ
การสร้างวินัยด้านการเงิน
และการออม เพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินครู 

1. สพท. ส่งเสริมสนับสนนุโรงเรียนในสังกัดด าเนนิการขบัเคลื่อน
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ “ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
ของ ผู้เรียน ชุมชน และ ตลาด”:  คุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้บริหาร 
ครู และบุคลากร  คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามจุดเน้นที่ 5 
โดยมี  
  1.1 วิธีการ/รูปแบบ/โครงการ/กิจกรรม  
 - กองทนุวิมาน 
โดยด าเนินการในโรงเรยีนกลุ่มเป้าหมาย  

(1) โปรดเลือกขนาดโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2     
          [/] 1 ทุกขนาด   
            [ ] 2 ไม่ครบทุกขนาด ( เลือกไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
                          [ ] ขนาดเล็ก  
                          [ ] ขนาดกลาง  
                          [ ] ขนาดใหญ ่
                          [ ] ขนาดใหญ่พเิศษ 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- 
 
เชิงคุณภาพ 
- 

 
 

[ ] โครงการ 
[ ] นวัตกรรม 
[ ] อ่ืน ๆ ระบุ.......... 
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จุดเน้น สพฐ. วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา 

และข้อเสนอแนะ 
เอกสารอ้างอิง 

(ถ้าม)ี 
(2) โปรดเลือกลักษณะพื้นที่ตั้งของโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 

           [/] 1 ทุกลักษณะพื้นทีต่ั้ง  
             [ ] 2 ไม่ครบทุกลักษณะพืน้ที่ตั้ง ( เลือกไดม้ากกวา่ 1 ข้อ) 
                          [ ] พื้นที่ราบ  
                          [ ] พื้นที่เกาะแก่ง  
                          [ ] พื้นที่สูง 
                          [ ] พื้นทีร่ะบาด Covid-19 รุนแรง 
    1.2 นวัตกรรม  (ถ้ามีอธิบายพอสงัเขป) 
                     ไม่ม ี

2.3.4 จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับ
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ
(Active Learning)  มีการวัดและ
ประเมินผลในช้ันเรียน เพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้และสมรรถนะ ของ
ผู้ เ รี ย น  (Assessment  for 
Learning) ทุกระดับ  
 

1. สพท. ส่งเสรมิสนับสนุนโรงเรยีนในสังกัดด าเนินการขบัเคลื่อนนโยบาย
สพฐ. ด้านคุณภาพ “ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้เรียน 
ชุมชน และ ตลาด”:  คุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากร  
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามจุดเน้นที่ 6 โดยมี  
  1.1 วิธีการ/รูปแบบ/โครงการ/กิจกรรม  
 โครงการพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการวิจัย 
    1 กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ Active learning เพื่อพัฒนา
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
    2 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  
ตามแนวทางพหุปัญญา 
โดยด าเนินการในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  

(1) โปรดเลือกขนาดโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2     
           [/] 1 ทุกขนาด   
              [ ] 2 ไม่ครบทุกขนาด ( เลอืกไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
                          [ ] ขนาดเล็ก  
                          [ ] ขนาดกลาง  
                          [ ] ขนาดใหญ ่
                          [ ] ขนาดใหญ่พเิศษ 

เชิงปริมาณ 
1.โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 3  มีส่ วนร่ วมในการพัฒนา
คุณภาพกระบวนการเรียนรู้สู่การ
พั ฒนาคุ ณภาพผู้ เ รี ยน โดย ใ ช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
2. ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3มี
เครือข่ายนักวิจัยที่สามารถใช้การวิจัย
เป็ นฐานในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[/] โครงการ 
[ ] นวัตกรรม 
[ ] อ่ืน ๆ ระบุ.......... 
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จุดเน้น สพฐ. วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา 

และข้อเสนอแนะ 
เอกสารอ้างอิง 

(ถ้าม)ี 
 

(2) โปรดเลือกลักษณะพื้นที่ตั้งของโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 
           [/] 1 ทุกลักษณะพื้นทีต่ั้ง  
            [ ] 2 ไม่ครบทุกลกัษณะพื้นที่ตั้ง ( เลือกไดม้ากกวา่ 1 ข้อ) 
                          [ ] พื้นที่ราบ  
                          [ ] พื้นที่เกาะแก่ง  
                          [ ] พื้นที่สูง 
                          [ ] พื้นทีร่ะบาด Covid-19 รุนแรง 
   1.2 นวัตกรรม (ถ้ามีอธิบายพอสังเขป) 
                      ไม่ม ี
 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้ นที่ ก า รศึ กษาประถมศึ กษา
นครราชสีมา เขต 3ได้รับการส่งเสริม
และสนั บสนุ นการท าวิ จั ยและ
นวั ตกรรมเพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพ
กระบวนการเรี ยนรู้ ตลอดจนน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางาน
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 
2. เครือข่ายวิชาการของส านักงานเขต
พื้ นที่ ก า รศึ กษาประถมศึ กษา
นครราชสีมา เขต 3 ได้รับการพัฒนา
ความสามารถในการท าวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2.4 ด้านประสิทธิภาพ “น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ธรรมาภิบาลบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน" : การกระจายอ านาจ  
การมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม การขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม มีกลไกลตรวจสอบและความรับผิดชอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย จุดเน้นที่ 7 จุดเน้นที่ 8  
และ จุดเน้นที่ 9 
                    สนองตอบนโยบาย ศธ. เรื่อง นโยบายการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ฉบบัลงวันที ่ 25 มิ.ย. 2564  ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 5 และ QW. ข้อ 2  
                    สนองตอบนโยบาย ศธ. เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ฉบับลงวันที่  29 ต.ค. 2564  ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 10 และ QW ข้อ 3    
           เรื่อง การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก : เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กทีม่ีจ านวนมาก ปัญหาครูไม่ครบชั้น ไม่ครบวิชาเอก 
จึงมีแนวคิดในการสร้างโรงเรียนเครือข่าย ให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการภายใต้โครงการ “โรงเรียนคุณภาพ” ทั้งนี้ ยกเว้นโรงเรียน Stand Alone  
ที่ยังต้องคงอยู่ (เนื่องจากสภาพของพ้ืนที่ต้ัง) ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ด้วย 
  สนองตอบนโยบาย ศธ.ข้อ 7 การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
           เรื่อง กฎระเบียบต่าง ๆ : ที่ท าให้การด าเนินงานล่าช้า โดยยึดผลลัพธ์ คือ เด็ก และ ครู เป็นส าคัญ เพ่ือให้การท างานบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

จุดเน้น สพฐ. วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา 

และข้อเสนอแนะ 
เอกสารอ้างอิง 

(ถ้ามี) 
2.4.1 จุดเน้นที่ 7 ยกระดับ
คุณภาพของนักเรยีนประจ า
พักนอน ส าหรับโรงเรียนที่
อยู่ในพ้ืนท่ีสูง ห่างไกล และ
ถิน่ทุรกันดาร   
หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่มี
นักเรียนพักนอน  ไม่ต้อง
รายงาน 

1. สพท. ส่งเสรมิสนับสนุนโรงเรยีนในสังกัดด าเนินการขบัเคลื่อน
นโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ “น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ธรรมาภิบาลบนฐานข้อมูลทีถู่กต้องและ
เป็นปัจจุบัน" : การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมจากภาคประชา
สังคม การขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม มีกลไกลตรวจสอบและ
ความรับผิดชอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามจุดเน้นที่ 7  โดยมี  
  1.1  วิธีการ/รูปแบบ/โครงการ/กิจกรรม  
               ไม่มีนักเรียนพักนอน 
   1.2 นวัตกรรม  (ถ้ามีอธิบายพอสังเขป) 
  
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- 
 
เชิงคุณภาพ 
- 
 

 
 

[ ] โครงการ 
[ ] นวัตกรรม 
[ ] อ่ืน ๆ ระบุ.......... 
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จุดเน้น สพฐ. วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา 

และข้อเสนอแนะ 
เอกสารอ้างอิง 

(ถ้ามี) 
2.4.2 จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้น
การ ใ ช้ เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล    
เพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
 

1. สพท. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดด าเนินการขับเคลื่อน
นโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ “น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ธรรมาภิบาลบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน" : การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมจากภาค
ประชา -สั งคม การขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม มีกลไกล
ตรวจสอบและความรับผิดชอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
จุดเน้นที่ 8 โดยมี  
  1.1 วิธีการ/รูปแบบ/โครงการ/กิจกรรม  
โครงการเพิม่ศักยภาพการบรหิารจัดการโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนคุณภาพในสังกัด ให้ด าเนินการดับ
เคลื่อนนโยบาย ด้านประสิทธิภาพ "น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ใช้ธรรมาภิบาลลนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
โดยด าเนินการในโรงเรยีนกลุ่มเป้าหมาย   

(1) โปรดเลือกขนาดโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2     
           [/] 1 ทุกขนาด   
             [ ] 2 ไม่ครบทุกขนาด ( เลอืกไดม้ากกว่า 1 ขนาด) 
                          [ ] ขนาดเล็ก  
                          [ ] ขนาดกลาง  
                          [ ] ขนาดใหญ ่

(2) โปรดเลือกลักษณะพื้นที่ตั้งของโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 
           [/] 1   ทุกลักษณะพื้นที่   
             [ ]  2   ไม่ครบทุกขนาด ( เลือกได้มากกว่า 1 ขนาด) 
                          [ ] พื้นที่ราบ  
                          [ ] พืน้ที่เกาะแก่ง  
                          [ ] พื้นที่สูง 
                          [ ] พื้นทีร่ะบาด Covid-19 รุนแรง 
1.2 นวัตกรรม  (ถ้ามีอธิบายพอสังเขป) 
                  ไม่ม ี

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 39 โรงเรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
1.พัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการเรียนรู้ 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียนในเป็น
ปัจจุบัน ถูกต้อง 
 

 
 

[/] โครงการ 
[ ] นวัตกรรม 
[ ] อ่ืน ๆ ระบุ.......... 
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จุดเน้น สพฐ. วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา 

และข้อเสนอแนะ 
เอกสารอ้างอิง 

(ถ้ามี) 
2.4.3 จุ ด เ น้ นที่  9 เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา โดยการกระจาย
อ านาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน 
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดย
การจั ดสรรกรอบวง เ งิ น
งบประมาณ(Block Grant) 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
สถานศึกษา 
 
 

1. สพท. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด ให้ด าเนินการขับเคลื่อน
นโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ “น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ธรรมาภิบาลบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน" : การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมจากภาค
ประชา -สั งคม การขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม มีกลไกล
ตรวจสอบและความรับผิดชอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
จุดเน้นที่ 9  ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
คุณภาพ  โดยมี  
1.1 วิธีการ/รูปแบบ/โครงการ/กิจกรรม   
1. ส่งเสริมให้โรงเรียนคุณภาพ ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย 
ด้านประสิทธิภาพ ตามโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 2. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยด าเนินการในโรงเรยีนกลุ่มเป้าหมาย   

(1) โปรดเลือกประเภทโรงเรยีนคณุภาพ ข้อ 1 หรือ ข้อ 2     
           [ ] 1 ทุกประเภท   
             [/] 2 ไมค่รบทุกประเภท ( เลือกได้มากกว่า 1 ขนาด) 
                          [/] โรงเรียนคณุภาพระดับประถมศึกษา  
                          [ ] โรงเรยีนคณุภาพระดับมัธยมศึกษา  
                          [/] โรงเรียน Stand Alone 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนคุณภาพหนองนกเขียนสามัคคี ได้รบั
การจดัสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2565 งบ
ลงทุน รายก่อสร้างอาคารเรียน จ านวน 
5,337,000.- บาท 
2. โรงเรียน Stand Alone โรงเรยีนบา้นซับเต่า 
ไดร้ับการจดัสรรงบประมาณปีงบประมาณ 
2565  งบด าเนินงาน จ านวน 74,000.-บาท 
 
เชิงคุณภาพ 
อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน 
 

 
 

[/] โครงการ 
[ ] นวัตกรรม 
[ ] อ่ืน ๆ ระบุ.......... 



21 
 

 

จุดเน้น สพฐ. วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา 

และข้อเสนอแนะ 
เอกสารอ้างอิง 

(ถ้ามี) 
(2) โปรดเลือกลักษณะพื้นที่ตั้งของโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 

           [ ] 1   ทุกลักษณะพื้นที่   
             [/]  2   ไมค่รบทุกขนาด ( เลือกได้มากกว่า 1 ขนาด) 
                          [/] พื้นที่ราบ  
                          [ ] พื้นที่เกาะแก่ง  
                          [/] พื้นที่สูง 
                          [ ] พื้นทีร่ะบาด Covid-19 รุนแรง 
1.2 นวัตกรรม  (ถ้ามีอธิบายพอสังเขป) 
                   ไม่ม ี

 
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อ สพฐ. 
 3.1 ปัญหา อุปสรรค ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 
 3.2 ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนานโยบาย ระดับ สพฐ. 
  



ติดตามข้อมูล PA ปีการศึกษา 2564 ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 



-2- 

 









ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 3
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