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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  

  ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1     เรื่องที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 1.2 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 มติที่ประชุม  รบัทราบ 

 1.3 จุดเนนแนวทาง นโยบายการขับเคลื่อนและพัฒนาคณุภาพการศกึษา ของสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปการศึกษา 2565 

 “จัดการศึกษาวิถีใหม  สถานศึกษาปลอดภัย ใสใจคดิ อาน เขียน เรียนรูฐานสมรรถนะ” 
                 จุดเนนที่ 1 จัดการศึกษาวิถีใหม  
      ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
      1) รอยละ 100 ของสถานศกึษาสามารถจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ 
                                   การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
     จุดเนนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
                           ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
      1) รอยละ 85 ของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ รูจักดูแลตนเองใหปลอดภัย 
                                   จากภัยคุกคาม  ภัยยาเสพติด ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม 
     2) รอยละ 80 ของครูที่สงเสริมและพัฒนาผูเรยีน ใหมีความรู ความเขาใจ  
                                   รูจักวิธีปองกันและแกไข เก่ียวกับภัยคุกคาม ภัยยาเสพติด ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม 
     3) รอยละ 80 ของสถานศึกษา มีแนวทางปองกัน ดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหมี 
                                   ความพรอม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงภัยพิบัติ และภัยคกุคามทุกรูปแบบ 
     4) รอยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดลอมที่ระบบนิเวศการเรยีนรู 
                   ที่ปลอดภัย 
   จุดเนนที่ 3 ใสใจคิด อาน เขียน 
      ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
      1) รอยละ 70 ของผูเรียนที่ไดรับการพัฒนาดานการอาน การเขียนและการคิดวิเคราะห 
      2) รอยละ 70 ของผูเรียนที่ไดรับผลการคัดกรองการอาน การเขียน ในระดับพอใช 
     3) รอยละ 70 ของสถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะ 
        การคิดคาํนวณ 
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                จุดเนนที่ 4  การเรียนรูฐานสมรรถนะ 
       ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
      1) รอยละ 80 ของสถานศึกษาที่เตรียมความพรอมรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
   คานิยมองคกร “คุณภาพตองนํา  คุณธรรมตองเย่ียม เปยมดวยความสุข” 

 มติที่ประชุม  ขอแกไข จุดเนนที่ 3 ขอ 3) รอยละ 70 เปน รอยละ 80 ของสถานศกึษาที่มีการ          

จัดกิจกรรมการเรยีนรูเพื่อพัฒนาทกัษะการคิดคํานวณ  

วาระที่ 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

                     เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 3 /2564 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564                

ใหที่ประชุมรับรอง 

          มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

วาระที่ 3     เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 3.1 สรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปการศกึษา 2564 ผานระบบออนไลน 

 1. ดานวิชาการ 

 2. ดานบรหิารงานทั่วไป 

 3. ดานบรหิารงานบุคคล 

 4. ดานงบประมาณ 

 5. ดานนโยบายสูการปฏิบัติ 

สรุปดานการบริหารงานวิชาการ จํานวนโรงเรียน 131 โรงเรียน 

       ดานที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตร 

  ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 97.9     

ดานที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 99.73 

ดานที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู    

   ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 96.55 

ดานที่ 4 การวัดและการประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 

  ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 99.22 

ดานที่ 5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

  ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 94.02 

ดานที่ 6 การสงเสรมิความรูดานวิชาการแกชุมชน 

  ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 90.45 

ดานที่ 7 การนิเทศการศึกษา 

  ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 98.85 
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ดานที่ 8 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

  ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 99.06 

สรุปดานการบริหารงานวิชาการ  

  ดานที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ การจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรยีนเปนสําคัญ คิดเปนรอยละ 

99.73 

ดานที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน  คิดเปนรอยละ 90.45 

เฉลี่ย 8 ดาน คิดเปนรอยละ 96.98 

สรุปดานการบริหารงานบุคคล  จํานวนโรงเรียน 116 โรงเรียน 

ดานที่ 1 การเปนคนดี มีความรู ความสามารถ จงรักภักดี มีวัฒนธรรม และรับผิดชอบ 

   ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 100 

ดานที่ 2 การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร 

ปฏิบัติ คดิเปนรอยละ 98.80 

ดานที่ 3 การจัดการเรียนการสอน 

ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 99.46 

ดานที่ 4 การบริหารจัดการสถานศึกษา 

   ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 99.28 

ดานที่ 5 การรักษาวินยัและนิติการ 

ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 98.96 

สรุปดานการบริหารงานบุคคล  

ดานที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ดานที่ 1 การเปนคนดี มีความรู ความสามารถ จงรักภักดี มีวัฒนธรรม

และรับผิดชอบ  คิดเปนรอยละ 99.73 

  ดานที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ ดานที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร คิดเปนรอยละ 98.80 

  เฉลี่ย 5 ดาน คิดเปนรอยละ 99.30 

สรุปดานการบริหารงานงบประมาณ  จํานวนโรงเรียน 113 โรง 

ดานที่ 1 การดําเนินการวางแผนการบริหารดานงบประมาณและการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การศกึษาอยางมีคณุภาพ 

  1.1การจัดทําคาํขอตั้งงบประมาณประจําป   ปฏิบัติ    คิดเปนรอยละ 100 

  1.2 แผนปฏิบัติราชการประจําป       ปฏิบัติ    คิดเปนรอยละ 99.33 

  1.3 การระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 

95.15 

           สรุปดานที่ 1 เฉลี่ยคิดเปนรอยละ  98.16 
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  ดานที่ 2 การดาํเนินการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอยางเปนระบบ 

         2.1 การจัดทําบัญชี             ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 97.46 

                     2.2 การจัดทํารายงานการเงินและการตรวจสอบรับ-จาย ประจําวัน ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 

93.86 

                     2.3 การจัดหาพัสดุ      ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 100 

 สรปุดานที่ 2 เฉลี่ย คิดเปนรอยละ 97.11 

ดานที่ 3 การดําเนินการควบคุมภายในการใชงบประมาณอยางเปนระบบ 

  3.1 การควบคุมเงินคงเหลือ  ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 99.33 

  3.2 การเก็บรักษาเงนิ  ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 93.80 

      3.3 การควบคุมการรับเงนิ   ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 99.82 

  3.4 การควบคุมการจายเงิน  ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ  99.46 

        3.5 การควบคุมใบเสร็จรับเงิน  ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 99.33 

          สรุปดานท่ี 3 เฉลี่ย คิดเปนรอย 98.35 

  ดานที่ 4 การดาํเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การบริหารงานดานงบประมาณ 

  4.1 การตรวจสอบภายในดานงบประมาณของสถานศกึษา  ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ  99.82 

  สรุปดานการบริหารงานงบประมาณ  

  ดานที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ การดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การบริหารงาน 

  ดานงบประมาณ  คิดเปนรอยละ  99.82 

  ดานที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ ดานที่ 2 การดําเนินการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 

  อยางเปนระบบคิดเปนรอยละ  97.11 

เฉลี่ยทั้ง 4 ดาน คิดเปนรอยละ  98.36 

สรุปดานการบริหารงานทั่วไป  จํานวนโรงเรียน 108 โรง 

  ดานที่ 1 การพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ       ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 99.32 

ดานที่ 2 การวางแผนการศึกษา     ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ  99.10 

ดานที่ 3 การประสานงานและพัฒนาเครอืขายการศกึษา      ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 97.93 

ดานที่ 4 การรับนักเรียน      ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 100 

ดานที่ 5 งานสงเสริมกิจการนักเรียน     ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 99.10 

ดานที่ 6 งานสงเสริมสุขภาพอนามัย    ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 99.46 

ดานที่ 7 การดูแลสถานที่และสภาพแวดลอม   ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 98.79 

ดานที่ 8 การประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 98.68 

ดานที่ 9 การประชาสัมพันธงานการศึกษา    ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 99.06  

สรุปดานการบริหารงานทั่วไป  

 ดานที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ การรบันักเรียน คิดเปนรอยละ  99.82 

 ดานที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา คิดเปนรอยละ 97.93 

เฉลี่ย 9 ดาน คิดเปนรอยละ  99.05 
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สรุปดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ   

1.ดานความปลอดภัย 

        1.1 มีระบบกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา 

จํานวนโรงเรียน 63 โรง ปฏิบัติ 63 โรง คิดเปนรอยละ 100 

 

 1.2 จัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

อยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรบัการปกปองคุมครองความปลอดภัยท้ังดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการสราง

ทักษะใหผูเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายตางๆ ทามกลาง 

สภาพแวดลอมทางสังคม จํานวนสถานศึกษา 63 โรง ปฏิบัต ิ63 โรง คิดเปนรอยละ 100 

2. ดานโอกาส 

2.1 สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดีทั้งรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม          

และสติปญญาใหเหมาะสมกับวัยจํานวนสถานศึกษา 63 โรง ปฏิบัติ 63 โรง คิดเปนรอยละ 100 

2.2 ดําเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางมีคุณภาพตาม

มาตรฐานตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งสงเสรมิและพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษสู             

ความเปนเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในกาแขงขันของประเทศ จํานวนสถานศึกษา 63 โรง ปฏิบัติ 63 โรง           

คิดเปนรอยละ 100 

 3. ดานคุณภาพ 

    3.1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก                 

โดยมุงพัฒนาผูเรยีนทุกระดับการศกึษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21(3R8C) และเหมาะสม

กับบริบทสังคมไทย 

    จํานวนสถานศึกษา 62 โรง 

   ปฏิบัติ  คิดเปนรอยละ 100 

     3.2 ปรับปรุงหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เนนสมรรถนะหลักที่จําเปนในแตละระดับ 

   จํานวนสถานศึกษา 63 โรง 

   ปฏิบัต ิ52 โรง คิดเปนรอยละ 82.5 

   ไมปฏิบัติ 6 คิดเปนรอยละ 9.5 

   อื่นๆ 5 โรง คิดเปนรอยละ 4.5 

    3.3 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนปฏิบัติจริง (Active learning) รวมทั้งสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสราง

สมดุลทุกดาน สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรยีนทุกระดับ 

   จํานวนสถานศึกษา 63 โรง 

   ปฏิบัต ิ63 โรง  คิดเปนรอยละ100 

    3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน              

ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี ดิจิทัล มี

การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู  
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   จํานวนสถานศึกษา 62 โรง 

   ปฏิบัต ิ61 โรง คิดเปนรอยละ 98.4 

   ไมปฏิบัติ 1 โรง คิดเปนรอยละ 1.6 

    3.5 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูและทกัษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21  

อยางครบถวน มีสมรรถนะและทักษะดานการอาน การเขียนคิดคํานวณ การคิดข้ันสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถานบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 

    จํานวนสถานศึกษา 62 โรง 

   ปฏิบัต ิ61 โรง  คิดเปนรอยละ 98.4 

ไมปฏิบัติ 1 โรง คิดเปนรอยละ 1.6 

4. ดานประสิทธิภาพ 

    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐาน 

ขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

    จํานวนสถานศึกษา 62 โรง 

   ปฏิบัต ิ59 โรง คิดเปนรอยละ 95.2 

   ไมปฏิบัติ 3 โรง คิดเปนรอยละ 4.8 

    4.2 พัฒนาโรงเรยีนคณุภาพชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน Stand Alone ใหมีคุณภาพอยางย่ังยืน

สอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ 

    จํานวนสถานศึกษา 61 โรง 

ปฏิบัต ิ43 โรง คิดเปนรอยละ 70.5 

ไมปฏิบัติ 14 โรง คิดเปนรอยละ 23 

อ่ืนๆ 4 โรง คิดเปนรอยละ  6.5 

    4.3 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และเพ่ิมความ

คลองตัวในการบริหารจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

    จํานวนสถานศึกษา 62 โรง 

   ปฏิบัติ 45 โรง คิดเปนรอยละ 72.6 

    ไมปฏิบัต ิ17 โรง คิดเปนรอยละ 27.4 

    4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    จํานวนสถานศึกษา 61 โรง 

ปฏิบัต ิ59 โรง คิดเปนรอยละ 96.7 

ไมปฏิบัติ 2 โรง คิดเปนรอยละ 3.3 

การดําเนินงานตามจุดเนนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

1.ปฐมวัยเกงกลาพัฒนาครบดาน 

จํานวนสถานศึกษา 63 โรง 

ปฏิบัต ิ63 โรง  คิดเปนรอยละ 100 
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2. รักการอานเปนนิจ 

จํานวนสถานศึกษา 63 โรง 

ปฏิบัต ิ62 โรง  คิดเปนรอยละ 98.4 

ไมปฏิบัติ 1 โรง คดิเปนรอยละ  1.6 

3. ใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

   จํานวนสถานศึกษา 63 โรง 

    ปฏิบัติ 63 โรง  คิดเปนรอยละ 100 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.2 สรุปผลการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)                      

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564  

โรงเรียนในสังกัด สพป.นม. 3 มีจํานวน 183 โรงเรียน มีโรงเรียนสมัคร เขารวมทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 129 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 70.49                   

ไมสนใจ คิดเปนรอยละ 29.51  

โรงเรียนในสังกัด สพป.นม. 3 ที่เปดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 มีจํานวน 63 โรงเรียน มีโรงเรยีน

สมัครเขารวมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2564 จํานวน 

43 โรงเรียน คดิเปนรอยละ 68.25 ไมสนใจ คิดเปนรอยละ 37.75 

ผล O-NET ช้ันประถมศกึษาปที่  6  ปการศึกษา 2558 - 2564 (สังกัด สพฐ.) 

ระดับ 
กลุมสาระการเรียนรู 

ไทย สังคมฯ Eng คณิตฯ วิทย เฉล่ีย 

ประเทศป กศ.2558 49.33 49.18 40.31 43.47 42.59 44.98 

ประเทศ ป กศ.2559 52.98 46.68 34.59 40.47 41.22 43.19 

ประเทศ ป กศ.2560 46.58 - 36.34 37.12 39.12 39.79 
ประเทศ ป กศ.2561 55.90 - 39.24 37.50 39.93 43.14 

ประเทศ ป กศ.2562 49.07 - 34.42 32.90 35.55 37.99 

ประเทศ ป กศ.2563 56.20 - 43.55 29.99 38.78 42.13 

ประเทศ ป กศ.2564 50.38 - 39.22 36.83 34.31 40.19 

เทียบประเทศ 2563-2564 -5.82 - -4.33 6.84 -4.47 -1.94 

สังกัดสพฐ. ป กศ.2558 48.39 47.64 36.61 41.76 41.55 43.19 

สังกัดสพฐ. ป กศ.2559 51.88 45.08 31.11 38.76 40.27 41.42 

สังกัดสพฐ. ป กศ.2560 45.29 - 32.73 35.55 38.13 37.93 
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สังกัดสพฐ. ป กศ.2561 54.61 - 35.47 35.65 38.83 41.14 
สังกัดสพฐ. ป กศ.2562 47.95 - 30.86 31.60 34.30 36.18 

สังกัดสพฐ. ป กศ.2563 54.96 - 38.87 28.59 37.64 40.02 

สังกัดสพฐ. ป กศ.2564 49.54 - 35.46 35.85 33.68 38.63 

เทียบสพฐ. ป กศ.2563-2564 -5.42 - -3.41 7.26 -3.96 -1.39 

เขตพื้นที่ฯ ป กศ.2558 47.13 47.17 34.07 40.62 41.38 42.07 

เขตพื้นที่ฯ ป กศ.2559 52.39 45.53 29.63 39.02 40.32 41.38 

เขตพื้นที่ฯ ป กศ.2560 44.55 - 31.34 35.67 39.00 37.64 

เขตพื้นที่ฯ ป กศ.2561 54.48 - 34.96 36.53 38.54 41.13 

เขตพื้นที่ฯ ป กศ.2562 48.64 - 29.69 31.32 34.25 35.98 

เขตพื้นที่ฯ ป กศ.2563 56.64 - 37.89 29.41 38.00 40.49 

เขตพื้นที่ฯ ป กศ.2564 51.99 - 36.79 38.05 34.48 40.33 

เทียบเขต 3 ป กศ.2563-2564 -4.65 - -1.10 8.64 -3.52 -0.16 

เทียบ เขต-สังกัด ป กศ.2563-2564 2.45 - 1.33 2.20 0.80 1.70 

เทียบ เขต-ประเทศ ป กศ.2563-2564 1.61 - -2.43 1.22 0.17 0.14 
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ผล O-NET มัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา  2558 - 2564 (สังกัด สพฐ.) 
 

ระดับ 
กลุมสาระการเรียนรู 

ไทย สังคมฯ Eng คณิตฯ วิทย เฉลี่ย 

ประเทศ 2558 42.64 46.24 30.62 32.40 37.63 37.91 

ประเทศ 2559 46.36 49.00 31.80 29.31 34.99 38.29 

ประเทศ 2560 48.29 - 30.45 26.30 32.28 34.33 

ประเทศ 2561  54.42 - 29.45 30.04 36.10 37.50 

ประเทศ 2562 55.14 - 33.25 26.73 30.07 36.30 

ประเทศ 2563 54.29 - 34.38 25.46 29.89 36.01 
ประเทศ 2564 51.19 - 31.11 24.47 31.45 34.56 

เทียบประเทศ 2563-2564 -3.10   -3.27 -0.99 1.56 -1.45 

สังกัดสพฐ. 2558 42.89 46.42 30.16 32.42 37.88 37.95 

สังกัดสพฐ. 2559 46.81 49.34 31.39 29.53 35.12 38.44 
สังกัดสพฐ. 2560 48.77 - 30.14 26.55 32.47 34.48 

สังกัดสพฐ. 2561 55.04 - 29.10 30.28 36.43 37.71 

สังกัดสพฐ. 2562 55.91 - 32.98 26.98 30.22 36.52 

สังกัดสพฐ. 2563 55.18 - 34.14 25.82 30.17 36.33 

สังกัดสพฐ. 2564 52.13 - 30.79 24.75 31.67 34.84 

เทียบ สพฐ. 2563-2564 -3.05   -3.35 -1.07 1.50 -1.50 

เขตพื้นที่ฯ 2558 40.42 41.60 25.59 27.15 33.25 33.60 

เขตพื้นที่ฯ 2559 42.60 45.49 26.82 23.49 32.02 34.08 

เขตพื้นที่ฯ 2560 44.84 - 26.94 21.04 30.23 30.76 

เขตพื้นที่ฯ 2561  49.42 - 25.45 25.52 33.13 33.38 

เขตพื้นที่ฯ 2562 51.51 - 27.95 21.56 28.69 32.43 

เขตพื้นที่ฯ 2563 50.43 - 28.37 21.37 27.32 31.87 

เขตพื้นที่ฯ 2564 45.96 - 25.63 20.52 29.16 30.32 

เทียบเขต 2563-2564 -4.47 - -2.74 -0.85 -1.84 -1.55 

เทียบเขต-สังกัด  2563-2564 -6.17 - -5.16 -4.23 -2.51 -4.52 

เทียบเขต-ประเทศ 2563-2564 -5.23 - -5.48 -3.95 -2.29 -4.24 
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เปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) 

ระหวาง สพป.นครราชสีมาเขต 3 กับระดบั สพฐ.และระดับประเทศ ปการศึกษา 2564 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

ประถมศึกษาปที่ 6 

ระดับเขตพื้นท่ี ระดับสังกัด สพฐ. ระดับประเทศ 

2563 2564 +/- 2564 +/- 2564 +/- 

ภาษาไทย 
56.64 51.99 -4.65 49.54 +2.45 50.38 +1.61 

ภาษาองักฤษ 37.89 36.79 -1.10 35.46 +1.33 39.22 -2.43 

คณิตศาสตร 29.41 38.05 +8.64 35.85 +2.20 36.83 +1.22 

วิทยาศาสตร 38.00 34.48 -3.52 33.68 +0.80 34.31 +0.17 

โดยรวม 40.49 40.33 -0.16 38.63 +1.70 40.19 +0.14 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

มัธยมศึกษาปที่ 3 

ระดับเขตพื้นท่ี ระดับสังกัด สพฐ. ระดับประเทศ 

2563 2564 +/- 2564 +/- 2564 +/- 

ภาษาไทย 
50.43 45.96 -4.47 52.13 -6.17 51.19 -5.23 

ภาษาองักฤษ 28.37 25.63 -2.74 30.79 -5.16 31.11 -5.48 

คณิตศาสตร 21.37 20.52 -0.85 24.75 -4.23 24.47 -3.95 

วิทยาศาสตร 27.32 29.16 -1.84 31.67 -2.51 31.45 -2.29 

โดยรวม 
31.87 30.32 -1.55 34.84 -4.52 34.56 -4.24 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

มัธยมศึกษาปที่ 6 

ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด สพฐ. ระดับประเทศ 

2563 2564 +/- 2564 +/- 2564 +/- 

ภาษาไทย 
36.92 33.71 -3.21 47.74 -14.03 46.40 -12.69 

สังคมศึกษา 
33.54 35.64 +2.10 37.45 -1.81 36.87 -1.23 

ภาษาองักฤษ 22.20 17.61 -4.59 25.83 -8.22 25.56 -7.95 

คณิตศาสตร 19.38 16.25 -3.13 21.83 -5.58 21.28 -5.03 

วิทยาศาสตร 28.26 29.71 +1.45 29.04 +0.67 28.65 +1.06 

โดยรวม 28.06 26.58 -1.48 32.38 -5.80 31.75 -5.17 
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โรงเรียนและนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ( O-NET )                       

ปการศกึษา 2564 ไดคะแนน วิชาคณิตศาสตร เต็ม 100 คะแนน ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 

1. โรงเรียนบานทุงแขวน จํานวน  6 คน  ไดแก  

1. เด็กชายคงภัทร  กองสมบัติ 4. เด็กชายณัฐวุฒิ  หรั่นกระโทก 

2. เด็กชายพงชธร  กาจณรงค  5. เด็กชายชนกันต  พิมานแมน                             

3. เด็กหญิงปริยารัฐ  สุรยินต   6. เด็กชายวิชยุตม ชวยสําโรง     

2. โรงเรียนบานหนองหินโคน จํานวน 2 คน  ไดแก 

1. เด็กหญิงฐิตา  ผลเจริญ       

2. เด็กหญิงเอมมิกา พิรกัษา 

3. โรงเรียนครบุรีวิทยา จํานวน 1 คน   

           เด็กหญิงปภาวดี  รากกระโทก 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

นายปญญา  เจริญพจน  กรรมการ ก.ต.ป.น. 

ใหขอเสนอแนะ วาอยากใหสํานักงานเขตพ้ืนที่ฯ กระตุน สนับสนุน ใหโรงเรียนเห็นความสําคัญ และ              

สงเด็กเขารวมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) เพ่ือจะไดนําไปพัฒนาการเรยีนการสอน 

ศน.นางฐิตารีย  จุฑางกูร 

ใหขอเสนอแนะ วาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ที่ผานมา มีโรงเรยีน

สนใจสงนักเรียนเขารวมสอบ จํานวนหลายโรงเรยีน ตองทําการ work in เขาในวันสอบทําใหขอสอบไมเพียงพอ

ตอผูที่จะเขาสอบ อยากเสนอแนะใหโรงเรยีนในสังกัด สมคัรสอบทุกโรงเรียนไวกอน วันสอบจรงิอาจจะไมสามารถ

มาสอบได ขาดสอบก็ได เพ่ือไมเสยีโอกาสของนักเรียน 

3.3 การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศกึษาปที่ 3 และการทดสอบเพ่ือ

ประเมินความสามารถในการอาน (RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2564   

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพผูเรียน(NT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3  ปการศกึษา  2564 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 

ระดับ 
ปการศึกษา 

ป  2564 ป  2563 
ดาน

คณิตศาสตร 
ดานภาษาไทย รวม 2 ดาน ดาน

คณิตศาสตร 
ดานภาษาไทย รวม 2 ดาน 

ประเทศ 49.44 56.14 52.80 40.47 47.46 43.97 
สพฐ. 48.73 55.48 52.11 41.30 47.76 43.97 
เขตพื้นที่ 44.96 50.23 47.59 42.21 46.68 44.45 

เขต -ประเทศ -4.48 -5.91 -5.21    
เขต –สพฐ. -3.77 -5.91 -5.21    
2564 - 2563    2.75 3.55 3.14 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT)  ชั้นประถมศกึษาปที่  3ปการศึกษา  2564   

ในปการศึกษา  2564  การประเมินคุณภาพผูเรยีน  (NT)  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  3 เปนการสมคัรใจ
ในการสอบ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 3 มีโรงเรยีนที่สมัครใจ
สอบจํานวน  152  โรงเรียน  จากท้ังหมด  183  โรงเรียน  มีผลการประเมินดังนี้ 

ความสามารถดานคณิตศาสตรมีคาเฉลี่ยเทากับ  44.96  ความสามารถดานภาษาไทย มีคาเฉลี่ยเทากับ  
50.23 รวมความสามารถทั้ง 2 ดานมีคาเฉลี่ยเทากับ  47.59 

การเปรียบเทียบระดับคาเฉลี่ยของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยระดับประเทศ  ความสามารถดานคณติศาสตร  คาเฉลี่ยต่ํากวา 

ระดับประเทศเทากับ -4.48 ความสามารถดานภาษาไทย  มีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดบัประเทศเทากับ -5.91           
และคาเฉลี่ยรวมทั้ง  2  ดาน  มีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศเทากับ -5.21 
 2.  เปรยีบเทียบกับคาเฉลี่ยระดบัสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ความสามารถดาน
คณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทากับ -3.77 ความสามารถดาน
ภาษาไทยมีคาเฉลี่ยต่ํากวาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทากับ -5.91         และรวม
ความสามารถท้ัง  2  ดาน  มีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานเทากับ  -5.21 
 3.  เปรยีบเทียบกับปการศึกษา  2563 ความสามารถดานคณิตศาสตร  มีคาเฉลี่ยสูงกวาปการศกึษา  
2563 เทากับ 2.75  ความสามารถดานภาษาไทย  มีคาเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา  2563 เทากับ 3.51 และรวม
ความสามารถท้ัง  2  ดาน  มีคาเฉลี่ยสูงกวาป  2563 เทากับ 3.14 
  

สรุปผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา  2564 
โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 3 

 
 

ระดับ 
ปการศึกษา 

ป  2564 ป  2563 
การอาน 
ออกเสียง 

การอาน 
รูเรื่อง 

รวม 2 ดาน การอาน 
ออกเสียง 

การอาน 
รูเร่ือง 

รวม 2 ดาน 

ประเทศ 69.95 72.79 71.38 74.14 71.86 73.02 
สพฐ. 69.04 72.30 70.67 74.13 72.23 73.20 
เขตพื้นที่ 69.70 67.95 68.83 75.94 67.14 71.58 

เขต -ประเทศ -0.25 -4.84 -2.55    
เขต –สพฐ. 0.66 -4.35 -1.84    
2564 - 2563    -6.24 0.81 -2.75 

 
สรุปผลการประเมินความสามารถดานการอาน (RT) ชั้นประถมศึกษาปที่  1 ปการศึกษา 2564   

ในปการศึกษา 2564 การประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษา             
ปที่ 1 เปนการสมัครใจในการสอบ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
มีโรงเรียนที่สมัครใจสอบจํานวน  154  โรงเรียน จากท้ังหมด  183  โรงเรียน  มีผลการประเมินดังนี้ 

ความสามารถดานการอานออกเสียง  คาเฉลี่ยเทากับ 69.70  ความสามารถดานการอานรูเรื่อง                    
มีคาเฉลี่ยเทากับ 67.95  รวมความสามารถทั้ง  2  ดานมีคาเฉลี่ยเทากับ 68.83 
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การเปรียบเทียบระดับคาเฉลี่ยของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยระดับประเทศ  ความสามารถดานการอานออกเสียง คาเฉลี่ยต่ํากวา 

ระดับประเทศเทากับ  -0.25  ความสามารถดานการอานรูเรื่อง  มีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศเทากับ             -
4.84  และคาเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ดาน  มีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศเทากับ  -2.55 
 2.  เปรยีบเทียบกับคาเฉลี่ยระดบัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความสามารถดานอาน
ออกเสียง มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทากับ 0.66  ความสามารถดาน
การอานรูเร่ืองมีคาเฉลี่ยต่ํากวาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทากับ -4.35 และรวมความสามารถ
ทั้ง  2  ดานมีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐานเทากับ -1.84 
 3.  เปรยีบเทียบกับปการศึกษา 2563 ความสามารถดานการอานออกเสียง  มีคาเฉลี่ยต่ํากวาปการศึกษา  
2563 เทากับ -6.24  ความสามารถดานการอานรูเร่ือง  มีคาเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2563 เทากับ 0.81                  
และรวมความสามารถทั้ง  2  ดาน  มีคาเฉลี่ยต่ํากวาป  2563 เทากับ -2.75 

 มติที่ประชุม  รบัทราบ 

3.4 การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป 2565 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
        3.4.1  งบประจํา 
      -คาใชจายในการประชุม ก.ต.ป.น.         80,000 บาท 
     -คาใชจายในการนิเทศ ติดตามและประเมินผล    130,000 บาท 
         3.4.2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     -พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรูสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

  โดยใชกระบวนการวิจัย        43,800 บาท 
   -การพัฒนาครูผูรับผิดชอบการประเมิน ITA ONLINE  39,200 บาท 
   -สงเสริม  สนับสนุนการวัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน   
            40,650 บาท 
   -สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน     38,800 บาท 
   -พัฒนาคณุภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมทักษะดานกระบวนการ 
    ทางวิทยาศาสตร       44,900 บาท 
   -พัฒนาทักษะการนิเทศ          19,800 บาท 
   -พัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการสอนและสงเสริม 

                                 ความเขมแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย     55,800 บาท 
   -พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
           หลักสูตรฐานสมรรถนะ                                   99,500 บาท 
  -พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย    71,850 บาท 
   -พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21       135,000 บาท      
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  3.5 สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2564 ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

    ศน.สุปรีดา สถิตธรรมรัตน ผูรับผิดชอบกลุมงานนิเทศฯ ไดนําเสนอสรุปผลการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามเอกสารแนบในวาระการประชุม แกคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ไดทราบ 

   มติที่ประชุม รับทราบ 

3.6 สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในลักษณะการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning 
   ตาม พ.ร.บ.การปองกันและแกปญหาในวัยรุน พ.ศ.๒๕๕๙ และกฎกระทรวงกําหนดประเภท 
ของสถานศึกษาและการดําเนินงานของสถานศึกษาในการปองกันและแกปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.๒๕๖๑ 
มีเจตนาใหรัฐมีหนาที่ในการดูแลชวยเหลือเด็กและครอบครัวใหอยูในสภาพที่มีมาตรฐานในการดํารงชีวิตที่ดี  
ไดรบัการดูแลใหมีการพัฒนาการตามวัย และเด็กทุกคนตองมีหลักประกันความปลอดภัย ไดรับความคุมครอง   

         จาก ผูเก่ียวของ ท้ังเด็กที่ประสบปญหาและเด็กที่ไมประสบปญหา สํานักงานคณะกรรมการ 
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมีนโยบายใหสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง จัดใหมีครูเพศวิถีศึกษาทุกโรงเรียนและสงเสรมิ 
ใหมีการพัฒนาความรูในรูปแบบออนไลนพัฒนาขึ้น 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ไดสงเสริมและประชาสัมพันธ            
ใหโรงเรยีนสงครูเขาอบรมผานระบบเพศวิถีศึกษาออนไลนและไดคดัเลือกครูที่ผานการอบรม ผูท่ีไดคะแนนสูงสุด 
90 คะแนน ลําดับแรก จํานวน 10 คน เพ่ือรับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ณ หองประชุม สพป.นครราชสีมา 
เขต ๓ ระหวางวันท่ี ๒๗ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

3.7 ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เร่ือง การเลิกสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประชุมครั้งที่ 5/2565 เม่ือวันที่ 
11 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 จํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบานหนองประดู ตําบลสําโรง อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 4   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

         4.1 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจําปการศึกษา 2565         

นายเบญจพล  แสงภารา กรรมการ ก.ต.ป.น.                                                                                  

                     ขอเสนอแนะ เนื่องจากสถานการณ โควิด - 19 ผูติดเชื้อลดลงแลว ควรออกนิเทศ ตามโรงเรียน 

โดยใหกําหนดกลุมเปาหมาย เชนโรงเรียนคุณภาพ เอาเครื่องมือไปแลกเปลี่ยนเรียนรู กับโรงเรียน 

 











                                                                                           
 
 
 
                                        

 
 
 
 

ค าสั่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ที่  .249 /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประจ าปี 2564 

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

           ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจติดตาม  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2549  
หมวด 5  ว่าด้วยการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อ 25 (7)  ให้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจ าเป็น  และอ้างถึ งมติที่ประชุม
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3  ประจ าปีการศึกษา  2564   ก าหนดให้มีการด าเนินงานตามโครงการติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผลและนิเทศยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาฯ 5 ด้าน 
โดยก าหนดนิเทศ ติดตาม โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน  182 โรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                      
    เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว   เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ
ดังกล่าว  จึงแต่งตัง้คณะอนุกรรมการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย 
1. นายกิตติพงศ์   โด่งพิมาย  ผอ.สพป.นม. 3    ประธาน 
2. นายศราวุธ   พิมละมาศ  รอง ผอ.สพป.นม.3     รองประธาน 
3. นายสายัณห์  คอกขุนทด  รอง ผอ.สพป.นม.3   รองประธาน 
4. นางสุริยนต์   กัลยาณ ี   รอง ผอ.สพป.นม.3   รองประธาน 
5. นายธานินทร์   ศิริก าเนิด   ผอ.กลุ่มอ านวยการ     กรรมการ 
6. นางบัญชา   ศรีปัญญาวุฒิ  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการ 
7. นางขวัญเรือน   รุ้งตาล    ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
8. นางประทุมทิพย์   พรหมคุณ    ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  กรรมการ 
9. นางรัตดา   คูณมา     ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
10. นางเกดสุชา   ทองน้อย    ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการ 
11. นางศลิษา   ศิริก าเนิด    ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
12. นางสาวคนึงนิต  อิทรกระโทก            ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
13. นางสาวเพชรรัตน์ ศรีไทย     ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ                           กรรมการเลขานุการ 
14. นางชนิกานต์   โสภาพิศ    ศึกษานิเทศก์             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางพิมพ์ณภา พงษ์ธนณัชศุภดา ศึกษานิเทศก์                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



มีหน้าที่  ก ากับ  ดูแล  ให้ค าปรึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดประสิทธิภาพ 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

2. คณะกรรมการจัดท าแผน ก.ต.ป.น. และพัฒนาเครื่องมือ   ประกอบด้วย 
1. นายกิตติพงศ์   โด่งพิมาย  ผอ.สพป.นม.3    ประธานกรรมการ 
2. นายสายัณห์  คอกขุนทด  รอง ผอ.สพป.นม.3     รองประธาน 
3. นายปัญญา   เจริญพจน์  ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
4. นายคมสัณห์  ค าพิทักษ์  ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
5. นายเบ็ญจพล  แสงภารา  ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
6. นายบุญเพิ่ม   จ าปาโพธิ์    ก.ต.ป.น.      กรรมการ 
7. นางณัชชา  ยุระชัย   ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
8. นางจิตรลดา   ซิวดอน    ก.ต.ป.น.      กรรมการ 
9. นางลภาภัทร   พลสิทธิ์     ก.ต.ป.น.     กรรมการ 
10. นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย  ศึกษานิเทศก์              กรรมการ 
11. นางพัชราภรณ์  พินิจพงศ์  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
12. นางจิรภัทร   พงศ์พัทธ์รุจ  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
13. นางฐิตารีย์   จุฑางกูร   ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
14. นางสาวสุปรีดา  สถิตธรรมรัตน์    ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
15. นางสาวพรทวีคุณ   ศิริคุณ    ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
16. นางปาริชาติ   สมบูรณ์    ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
17. นางสาวสรารัตน์   ฉลองกลาง   ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
18. นายเฉลิมรัฐ   วงษ์วัฒนะ    ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
19. นางสาวณัฐฐินันท์   โอกระโทก   ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
20. นางสาวเพ็ชรรัตน์  ศรีไทย  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กรรมการและเลขานุการ 
21. นางชนิกานต์   โสภาพิศ    ศึกษานิเทศก์                             กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
22. นางพิมพ์ณภา พงษ์ธนณัชศุภดา ศึกษานิเทศก์                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ จัดท าแผนและพัฒนาเครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาฯ 5 ด้าน  
 
3. คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามแผนของ ก.ต.ป.น. 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 
คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ด้านที่ 1 ด้านการบริหารงานวิชาการ    
1. นายสายัณห์  คอกขุนทด    รอง ผอ.สพป.นม.3       ที่ปรึกษา 
2. นางจิตรลดา  ซิวดอน   ก.ต.ป.น.         ประธานกรรมการ 
3. นางณัชชา  ยุระชัย   ก.ต.ป.น.         รองประธานกรรมการ 
4. นางอุทุมพร   เครือบคนโท  ผอ.รร.สะแกราชวิทยาคม     กรรมการ 
5. นางสาวณัฐฐินันท์   โอกระโทก   ศึกษานิเทศก์        กรรมการ 
6. นางฐิตารีย์   จุฑางกูร   ศึกษานิเทศก์    กรรมการและเลขานุการ 



7. นางปาริชาติ   สมบูรณ์   ศึกษานิเทศก์    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
  มีหน้าที ่   1. ศึกษาคู่มือ และจัดท าแผน เครื่องมือ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา  
       2. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาฯ ด้านการบริหารงานวิชาการ โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย  
               3. สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาฯ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ  ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ  

คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
1. นายสายัณห์  คอกขุนทด    รอง ผอ.สพป.นม.3       ที่ปรึกษา 
2. นายเบ็ญจพล  แสงภารา  ก.ต.ป.น.         ประธานกรรมการ 
3. นางขวัญเรือน  รุ้งตาล   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  รองประธานกรรมการ 
4. นายชวภณ  พานเมือง    ผอ.รร.บ้านหนองโสมง    กรรมการ 
5. นางชนิกานต์   โสภาพิศ  ศึกษานิเทศก์    กรรมการและเลขานุการ 
6. นายเฉลิมรัฐ   วงษ์วัฒนะ  ศึกษานิเทศก์    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 หน้าที ่    1. ศึกษาคู่มือ และจัดท าแผน เครื่องมือ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
       2. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาฯ ด้านการบริหารงานงบประมาณ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
               3. สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาฯ ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ  
 
คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ด้านที่ 3 ด้านบริหารงานบุคคล    
1. นายสายัณห์  คอกขุนทด    รอง ผอ.สพป.นม.3       ที่ปรึกษา 
2. นายคมสัณห์  ค าพิทักษ์   ก.ต.ป.น.         ประธานกรรมการ 
3. นางเกดสุชา   ทองน้อย    ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  รองประธาน 
4 .นางรัตดา  คูณมา  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
5. นางพัชราภรณ์   พินิจพงศ์  ศึกษานิเทศก์    กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวสรารัตน์  ฉลองกลาง  ศึกษานิเทศก์    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 
 มีหน้าที่ 1. ศึกษาคู่มือ และจัดท าแผน เครื่องมือ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
       2. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาฯ ด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย  
               3. สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาฯ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ  
   
 



คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ด้านที่ 4 ด้านบริหารงานทั่วไป    
1 .นายสายัณห์  คอกขุนทด    รอง ผอ.สพป.นม.3       ที่ปรึกษา 
2. นายบุญเพิ่ม   จ าปาโพธิ์   ก.ต.ป.น.         ประธานกรรมการ 
3. นางศลิษา  ศิริก าเนิด  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  รองประธานกรรมการ 
4. นายสมชาย  เชิญกลาง   ผอ.รร.บ้านสระตะเคียน     กรรมการ 
5. นางสาวศิริวรรณ์  รักษาสระน้อน  ผอ.รร.บ้านไชยวาล     กรรมการ 
6. นางสาวสุปรีดา  สถิตธรรมรัตน์  ศึกษานิเทศก์    กรรมการและเลขานุการ 
7. นางพิมพ์ณภา   พงษ์ธนณัชศุภดา ศึกษานิเทศก์    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
  มีหน้าที ่   1. ศึกษาคู่มือ และจัดท าแผน  เครื่องมือ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา  
       2. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาฯ ด้านการบริหารงานบริหารทั่วไป
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
               3. สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาฯ ด้านการ
บริหารงานบริหารทั่วไป ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ    

 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ด้านที่ 5 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ    
1. นายสายัณห์  คอกขุนทด      รอง ผอ.สพป.นม.3       ที่ปรึกษา 
2. นายปัญญา   เจริญพจน์  ก.ต.ป.น.    ประธานกรรมการ 
3. นางลภาภัทร   พลสิทธิ์     ก.ต.ป.น.    รองประธานกรรมการ 
4. นางบัญชา   ศรีปัญญาวุฒ ิ  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน     กรรมการ 
5. นางจิรภัทร  พงศ์พัทธืรุจ   ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
6. นางสาวพรทวีคุณ  ศิริคุณ  ศึกษานิเทศก์    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่   1. ศึกษาคู่มือ และจัดท าแผน  เครื่องมือ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา  
       2. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาฯ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
               3. สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาฯ ด้านการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ    
 

4. คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร,สรุปผลการติดตามและการรายงานผล   ประกอบด้วย 
1.นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ประธานกรรมการ 
2. นางพัชราภรณ์  พินิจพงศ์  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
3. นางจิรภัทร   พงศ์พัทธ์รุจ  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
4. นางฐิตารีย์   จุฑางกูร   ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
5. นางสาวสุปรีดา  สถิตธรรมรัตน์    ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
6. นางสาวพรทวีคุณ   ศิริคุณ    ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
7. นางปาริชาติ   สมบูรณ์    ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 



8. นางสาวสรารัตน์   ฉลองกลาง   ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
9. นายเฉลิมรัฐ   ฉลองกลาง    ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
10. นางสาวณัฐฐินันท์   โอกระโทก   ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
11. นางชนิกานต์   โสภาพิศ    ศึกษานิเทศก์                             กรรมการและเลขานุการ 
12.นางพิมพ์ณภา พงษ์ธนณัชศุภดา ศึกษานิเทศก์                          กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
13. นางนิศาชล   กล้ารบ    พนักงานธุรการ ส.4                กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
14. นางสาวเจษฎาภรณ์   ตุลพิพาก เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน          กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
15. นางสาวมาลินี  เสยกระโทก          เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน           กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
  มีหน้าที ่ สรุปผลการติดตาม พร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ทราบต่อไป 
 
 

 ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ  หากมีปัญหาใดให้รายงาน   
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ทราบ 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  22   กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 

        สั่ง  ณ  วันที่  22   กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
          (นายกิตติพงศ์   โด่งพิมาย) 
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 



สรุปรายงาน
ผลติดตาม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ปีงบประมาณ 2564 

กลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศกึษา

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความสําคัญและความเปนมา 
 

         การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  มีความสําคัญตอการใหการสนับสนุน 
ใหขอเสนอแนะ ตลอดจนใหแนวทางการจัดการศึกษา และการบริหารราชการของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามเจตนารมณของการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ดังน้ัน  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  จึงจัดทําโครงการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และ
นิเทศการศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา   เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ 
ตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวของ  สามารถปฏิบัติบทบาทหนาที่ใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอการบริหารงานของสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา โดยใชแนวทางการดําเนินงานยกระดับคุณภาพงานวิชาการดวยการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวม 

การดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ของสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ครั้งน้ี ใชกระบวนการ การติดตาม (Monitoring) 
หมายถึง การศึกษาความกาวหนาการบริหารการจัดการและการดําเนินการของหนวยงาน และ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง การกํากับ 
ดูแลเพื่อปรับปรุงพัฒนา การบริหารการจัดการศึกษาและดําเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ที่กําหนดไว การประเมินผล (Evaluation)  หมายถึง การตีคาผลการบริหารการจัดการศึกษา และ
ดําเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานที่กําหนดไว  โดยเปรียบเทียบกับเกณฑและเปาหมาย 
ที่กําหนดไว และการนิเทศการศึกษา (Supervision) ซึ่งหมายถึง ความรวมมือ ระหวางหนวยงาน 
และสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา โดยการใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริม สนับสนุนเพื่อปรับปรุง
พัฒนา 

เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงาน คือ แบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ซึ่งครอบคลุมการติดตามคุณภาพการบริหารงาน 4  ดาน ของสถานศึกษา ไดแก การบริหารงานทั่วไป           
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารงานวิชาการ และงานตามนโยบายและ
จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมท้ังนโยบาย และจุดเนนของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 หวังเปนอยางย่ิงวาสถานศึกษา 
ทุกแหงจะไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศอยางเปนระบบ ตอเน่ืองและทั่วถึง 
รวมทั้งสามารถรวบรวมขอมูลเพื่อใชกําหนดแนวทางการดําเนินงานยกระดับคุณภาพการบริหาร
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จัดการและงานวิชาการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดใหมีคุณภาพสูงข้ึน
ตอไป 
 
วัตถุประสงค 
  1. เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 
  2. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดําเนินการโดยมุง 
ผลสัมฤทธ์ิของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  และสถานศึกษา          
ในสังกัด 
  3. เพื่อนําผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษามาใชปรับปรุงและ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 
เปาหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  1. รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 3 ไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3 
  เชิงคุณภาพ 
  2. สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีระบบการการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ที่เปนระบบและมีคุณภาพ 
  3. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 บริหาร
จัดการงานไดอยางมีคุณภาพในระดับดี รอยละ 80 ข้ึนไป 
  4. สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3มีขอมูลเพื่อนํามาใชปรับปรุง 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ถูกตอง ครบถวน 
 
ขอบขายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  1. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารจัดการของสถานศึกษา 4 ดาน 
ไดแก 
      1.1 การบริหารงานทั่วไป 
      1.2 การบริหารงานบุคลากร 
      1.3 การบริหารงบประมาณ 
      1.4 การบริหารงานวิชาการ 

  2. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารจัดการงานตามนโยบายและ 
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จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ไดแก 
  2.1 ดานโอกาส 
  2.2 ดานความปลอดภัย 
  2.3 ดานคุณภาพ 
  2.4 ดานประสิทธิภาพ 
  2.5 ปฐมวัยเกงกลา 
  2.6 รักการอานเปนนิจ 
  2.7 ใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีผลการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและระบบประกันคุณภาพการศึกษา  สงผลใหการ
บริหารจัดการศึกษาทั้งระบบมีความเปนเอกภาพและขับเคลื่อนสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 
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บทที่ 2 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 
หลักการและแนวคิด 

การปฏิรูปการศึกษา  มีความมุงหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย       
ที่สมบูรณ เปนคนดี มีความสามารถ และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข การดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมาย  จําเปนตองมีการกระจายอํานาจใหทุกฝายมีสวนรวมในการขับเคลื่อนไปสูจุดหมาย 
ตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2553 ในสวนของคุณภาพการจัดการศึกษาที่อยูในกํากับ ดูแล รับผิดชอบของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงได
ออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวน หลักเกณฑและวิธีการไดมา ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2548 เพื่อเปนการระดมทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณคาแหงภูมิปญญา ใหมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหได
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) กําหนดข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา  
20 วรรค 3  และวรรค 5   กําหนดวา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหเปนการศึกษา วิเคราะห วิจัย 
นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารและการดําเนินการโดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล 
จากหนวยงานภายนอก คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีบทบาทหนาที่ทํางานรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในการดําเนินงานแบบองครวม เพื่อใหการจัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 
มีการประสานงาน  รวมมือในการนําไปใชขับเคลื่อน  และการกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 
คํานิยาม 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
หมายถึง  องคคณะบุคคลที่มีบทบาทหนาที่ ทํางานรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการศึกษา 
วิเคราะห วิจัย นิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผล การบริหารและการดําเนินการ โดยมุงเนน
ผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรบัการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลจากหนวยงานภายนอก  การติดตาม (Monitoring)   หมายถึง การศึกษา
ความกาวหนาการบริหารการจัดการและการดําเนินการของหนวยงาน  และสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   การตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง การกํากับ ดูแล เพื่อปรับปรุง
พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาและดําเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานที่กําหนดไว 



หน้า 5 
 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตีคาผลการบริหารการจัดการศึกษา และดําเนินไปตาม 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานที่กําหนดไว   โดยเปรียบเทียบกับเกณฑและเปาหมายที่กําหนดไว 
การนิเทศการศึกษา (Supervision)   หมายถึง  ความรวมมือระหวางหนวยงาน และสถานศึกษา  
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา โดยการใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริม สนับสนุนเพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงสราง 
คณะกรรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา 
กฎกระทรวงกําหนดจํานวนหลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2548 กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 9 คน ประกอบดวย 
  1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนประธานกรรมการ 
  2. กรรมการที่เปนผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ จํานวนหน่ึงคน 
  3. กรรมการที่เปนผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของเอกชน จํานวนหน่ึงคน 
  4. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหาคน ซึ่งแตงต้ังจากผูที่มีความรู ความสามารถ ความ 
เช่ียวชาญและประสบการณสูงในดานการศึกษาปฐมวัย  ดานการศึกษาช้ันพื้นฐาน  ดานการวิจัย   
และประเมินผลดานการบริหารการศึกษา  ดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ดานใดดานหน่ึงหรือ
หลายดานรวมกัน 
  5. ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เปนกรรมการและ
เลขานุการ 
 

บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 20 วรรค 3 
กําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ 
เขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนการศึกษา วิเคราะห วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหารและ
การดําเนินการ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
เตรียมรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลจากหนวยงานภายนอก  โดยดําเนินการติดตาม  
ประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ทั้ง 4  ดาน คือ  
ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานบริหารทั่วไป ทั้งน้ีระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2562   หมวด 2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา สวนที่ 4 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไดใหรายละเอียด
ของการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไวดังน้ี 
  ขอ 25 การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาเปนการศึกษา 
วิเคราะห  วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการดําเนินการ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิ 
ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพืน้ที่การศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลจากหนวยงานภายนอก 
  ขอ 26 ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที ่



หน้า 6 
 

การศึกษา  ตามกฎกระทรวงวาดวยการ กําหนด จํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปน้ี 
  (1) สงเสริม สนับสนุนใหมีการนํามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มากําหนดเปนแนวทาง 
ในการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดําเนินการของหนวยงานและสถานศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (2) กําหนดแนวทางกาศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารและการดําเนินการของหนวยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
  (3) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุงเนน
ผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
  (4) ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผนที่กําหนด 
  (5) รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผนและ
ใหขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
  (6) สงเสริมใหมีการประสานงานการติดตาม ประเมนิผล และนิเทศการศึกษากับ
คณะกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  (7) แตงต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจําเปน 
  (8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย 
  ขอ 27 ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการ ดังน้ี 
  (1) มอบหมายศึกษานิเทศก หรือขาราชการอื่นในสังกัด ทําหนาที่ติดตาม ประเมินผลและ 
นิเทศการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
  (2) จัดทําแผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจําป ใหสอดคลองกับ 
แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา แลวแจงใหสถานศึกษาในสังกัดทราบ 
  (3) ศึกษา วิเคราะห วิจัย ดําเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา การบริหาร 
การศึกษาโดยมุงผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการ
เตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหนวยงานภายในและภายนอก 
  (4) รายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเสนอผูบังคับบัญชาและ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
  (5) ประสานใหหนวยงานและเจาหนาที่ เพื่อช้ีแจง ใหถอยคําหรือสงเอกสารและหลักฐาน 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
  (6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย 

แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดบทบาทหนาที่และแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประสบ
ผลสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไวดังตอไปน้ี 
 



หน้า 7 
 

บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
  1. สงเสริม สนับสนุน ใหมีการนํามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มากําหนดเปนแนวทางใน
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการของหนวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
  2. กําหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารและ การดําเนินการของหนวยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
  3. พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยมุงเนน
ผลสัมฤทธ์ิ ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
  4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผน ที่
กําหนด 
  5. รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและ การดําเนินการ
และใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
  6. สงเสริมใหมีการประสานการดําเนินการกับคณะกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

อํานาจหนาท่ี ก.ต.ป.น. ท่ีไดแกไขตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตรวจราชการ การ
ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 สวนท่ี 4 การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   การติดตาม   ประเมินผล  และนิเทศ
การศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปนการศึกษา วิเคราะห วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารและการดําเนินการโดยมุงผลสัมฤทธ์ิ ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
เพื่อเตรียมการรับการนิเทศติดตาม และประเมินผลจากหนวยงานภายนอก ใหคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ตามกฎกระทรวงวาดวย
การกําหนดจํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมา ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2548 มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
  (1) สงเสริม สนับสนุนใหมีการนํามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มากําหนดเปนแนวทาง ในการ
ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการของหนวยงานและสถานศึกษา ใน สังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา 
  (2) กําหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารและการดําเนินการของหนวยงาน 
และสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
  (3) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุงเนน
ผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
  (4) ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผนที่กําหนด 
  (5) รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผน และ
ใหขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
  (6) สงเสริมใหมีการประสานงานการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา กับ
คณะกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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  (7) แตงต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจําเปน 
  (8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย 

(ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการ
จัดการศึกษา พ.ศ.2560) 
   ตามบทบาทหนาที่และแนวทางดําเนินงานของคณะกรรมการดังกลาวขางตนมีหัวหนากลุม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ในฐานะกรรมการและเลขานุการ  พรอมดวย 
กลุมงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ทําหนาที่ดังน้ี 

  1. ใชและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการบริหารและการดําเนินงานของหนวยงาน
และสถานศึกษา 
  2. เสนอแตงต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะหวิจัยการบริหารและการดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
  3. เสนอแนวทางการศึกษาวิเคราะหวิจัยการบริหารและการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา 
  4. เสนอรายงานการศึกษาวิเคราะหวิจัยการบริหารและการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา 
  5. จัดทําและเสนอแผนการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  6. เสนอแตงต้ังคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  7. รวมกับคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  8. เสนอแนวทางขอเสนอแนะจากรายงานการศึกษาวิเคราะหวิจัยและรายงานการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  9. เสนอรายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจําป 
  10. ดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  11. ประสานงานกับคณะกรรมการและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  กําหนดแผนติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 ไวดังน้ี 
  1. ศึกษา วิเคราะห นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
เพื่อกําหนดขอบขายการติดตาม ตรวจสอบ 
  2. จัดทํา (ราง แผนการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจําปการศึกษา 
2564 และเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบฯ 
  3. ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และผูเกี่ยวของ 
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เพื่อพิจารณาและใหความเห็นชอบ แผนและเครื่องมือที่ใชติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2564  ของสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต 3 
  4. แจงใหโรงเรียนในสังกัดและผูเกี่ยวของทราบ 
  5. แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
และประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และแนวทางการการติดตาม ตรวจสอบฯ 
  6. กําหนดปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปการศึกษาละ 1
ครั้ง แจงโรงเรียนในสังกัดทราบ และเตรียมรับการติดตาม ตรวจสอบฯ 
  7. ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด 
  8. ประชุม วิเคราะห และจัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาตอสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 
 

วิธกีารติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ในปการศึกษา 2564 เน่ืองจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (2019)  จึงได

เปลี่ยนวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ โดยใชการติดตาม ตรวจสอบในรูปแบบออนไลน ผานระบบ 
Google Form โดยใหสถานศึกษาเขาไปกรอกขอมูลในระบบ  ทั้งน้ี สํานักงานเขตพื้นที่จะดําเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาทุกสถานศึกษาในสังกัด ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 
และใหกลุมงานเลขานุการ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปนผูรวบรวมและ
สรุปผลการติดตามแตละรวมทั้ง จัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่เสนอใหผูเกี่ยวของทราบตอไป 
 

ขอบขายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลแลนิเทศการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 กําหนดขอบขายของการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดครอบคลุมการบริหารงาน 4 ดาน ไดแก การ
บริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคลากร การบริหารงบประมาณ การบริหารงานวิชาการ และ
ครอบคลุมงานตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมทั้งนโยบายชอง
สํานักงานเขตโดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารจัดการของสถานศึกษา  4 ดาน
ไดแก 

    1.1 ดานการบริหารงานวิชาการ 
          1) การบริหารจัดการหลักสูตร 

          2) การจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

         3) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู    

                    4) การวัดและการประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 

          5) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
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       6) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 

 7) การนิเทศการศึกษา 

  8) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

                1.2 การบริหารงานบุคลากร 
           1) การเปนคนดี มีความรู ความสามารถ จงรักภักดี มีวัฒนธรรม และรับผิดชอบ 

    2) การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 

   3) การจัดการเรียนการสอน 

  4) การบริหารจัดการสถานศึกษา 

 5) การรักษาวินัยและนิติการ 

                1.3 การบริหารงานงบประมาณ 

  1) การดําเนินการวางแผนการบริหารดานงบประมาณและการระดมทรัพยากรเพื่อ    

               พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

 2) การดําเนินการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอยางเปนระบบ    

  3) การดําเนินการควบคุมภายในการใชงบประมาณอยางเปนระบบ   

 4) การดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การบริหารงานดานงบประมาณ 

      1.4 การบริหารงานทั่วไป 

     1) การพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ        

    2) การวางแผนการศึกษา  

    3) การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา      

 4) การรับนักเรียน      

   5) งานสงเสริมกิจการนักเรียน      

    6) งานสงเสริมสุขภาพอนามัย     

 7) การดูแลสถานที่และสภาพแวดลอม   

   8) การประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน  

 9) การประชาสัมพันธงานการศึกษา    

2. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารจัดการงานตามนโยบายและ 
จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ไดแก 
      2.1 ดานโอกาส 
      2.2 ดานความปลอดภัย 
      2.3 ดานคุณภาพ 
      2.4 ดานประสิทธิภาพ 
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      2.5 ปฐมวัยเกงกลา 
      2.6 รักการอานเปนนิจ 
      2.7 ใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
 
ปฏิทินการดําเนินงาน 
ระยะเวลา การดําเนินงาน 
พฤษภาคม ประชุมประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 
มิถุนายน แตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 

นิเทศการศึกษา และเครื่องมือติดตามฯ 
กรกฏาคม ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 

นิเทศการศึกษา และเครื่องมือติดตามฯ 
กันยายน อบรมสัมมนาสรุปรายงานผลการดําเนินงานประปงบประมาณ 
ธันวาคม-มกราคม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสถานศึกษาผานระบบ

ออนไลน 
กุมภาพันธ-มีนาคม สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯและจัดทํารายงานเสนอผูเกี่ยวของ 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินงาน 

 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา และติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการโดยมุงผลสัมฤทธ์ิของสถานศึกษาในสังกัด
เพื่อนําผลมาใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ใหมีคุณภาพสูงข้ึน มีวิธีการดําเนินงานตามข้ันตอนดังน้ี 
  1. กลุมเปาหมาย 
  2. ขอบขายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  3. เครื่องมือที่ใชติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
  5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  6. การวิเคราะหขอมูล 
 
กลุมเปาหมาย 
  กลุมเปาหมายในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ไดแก โรงเรียนใน 
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จํานวน 182 โรง  
 
ขอบขายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3   กําหนดขอบขายของการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถนศึกษาในสังกัดครอบคลุมการ
บริหารงาน 4 ดาน  ไดแก การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคลากร การบริหารงบประมาณ  
การบริหารงานวิชาการ   และครอบคลุมงานตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน รวมทั้งนโยบายชองสํานักงานเขตพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
  1. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารจัดการของสถานศึกษา ไดแก 

    1.1 ดานการบริหารงานวิชาการ 
          1) การบริหารจัดการหลักสูตร 

          2) การจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

          3) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู    

                    4) การวัดและการประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 

          5) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

                    6) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 

                    7) การนิเทศการศึกษา 

                    8) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
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               1.2 การบริหารงานบุคลากร 
          1) การเปนคนดี มีความรู ความสามารถ จงรักภักดี มีวัฒนธรรม และรับผิดชอบ  

                    2) การสงเสริมและพฒันาบุคลากร 

   3) การจัดการเรียนการสอน 

  4) การบริหารจัดการสถานศึกษา 

  5) การรักษาวินัยและนิติการ 

              1.3 การบริหารงานงบประมาณ 

 1) การดําเนินการวางแผนการบริหารดานงบประมาณและการระดมทรัพยากรเพื่อ  

                        พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

 2) การดําเนินการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอยางเปนระบบ    

  3) การดําเนินการควบคุมภายในการใชงบประมาณอยางเปนระบบ   

 4) การดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การบริหารงานดานงบประมาณ 

              1.4 การบริหารงานทั่วไป 

   1) การพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ        

  2) การวางแผนการศึกษา  

 3) การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา      

 4) การรับนักเรียน      

 5) งานสงเสริมกิจการนักเรียน      

 6) งานสงเสริมสุขภาพอนามัย     

 7) การดูแลสถานที่และสภาพแวดลอม   

 8) การประสานราชการกับสวนภูมภิาคและสวนทองถ่ิน  

 9) การประชาสัมพันธงานการศึกษา    

  2. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารจัดการงานตามนโยบายและ 
จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ไดแก 
      2.1 ดานโอกาส 
      2.2 ดานความปลอดภัย 
      2.3 ดานคุณภาพ 
      2.4 ดานประสิทธิภาพ 
      2.5 ปฐมวัยเกงกลา 
      2.6 รักการอานเปนนิจ 
      2.7 ใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
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เครื่องมือท่ีใชติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
เครื่องมือที่ใชติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ไดแก แบบติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีลักษณะเปนแบบประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน 
แบงออกเปน 4 ตอน แตละตอนมีคําอธิบายความหมายของหัวขอการประเมิน ประเด็นพิจารณาที่ใช
ประเมิน วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และเกณฑการใหคะแนนและระดับคุณภาพ มีรายละเอียดดังน้ี 
  ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ตอนที่ 2 การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 ดานที ่1 การบริหารงานวิชาการ  

    ดานที ่2 การบริหารงานบุคคล  
    ดานที ่3 การบริหารงบประมาณ  

   ดานที่ 4 การบริหารงานทั่วไป  
  ตอนที่ 3 การติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและจุดเนนของสํานักงาน 
    คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

การสรางและพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ 
การสรางและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประจําป 2564 ไดดําเนินการ 
ตามข้ันตอน ดังน้ี 
  1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และ กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา สราง
เครื่องมือติดตามตรวจสอบฯ โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของดังน้ี 
      1.1 มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
      1.2 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

    1.3 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      1.4 นโยบายและจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
  2. สรางเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ไดแก แบบติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  3. วิพากษและตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยผูทรงคุณวุฒ ิ
  4. ปรับปรุงเครื่องมือและจัดทําฉบับจริงเพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

เกณฑการใหคะแนนและระดับคุณภาพ 
  เกณฑการใหคะแนนและระดับคุณภาพ แบงเปน 2 สวน ดังน้ี 
  1. เกณฑการใหคะแนนและระดับคุณภาพสําหรับการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของ 
สถานศึกษา 4 ดาน  มีดังน้ี 
      1) รายการปฏิบัติ จํานวน 6-7 ขอ 
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   ปฏิบัติได 6-7 ขอ  หมายถึง ดีมาก 
   ปฏิบัติได 4-5 ขอ  หมายถึง ดี 
   ปฏิบัติได 3 ขอ     หมายถึง ปานกลาง 
   ปฏิบัติได 2 ขอ     หมายถึง พอใช 
   ปฏิบัติได 1 ขอ     หมายถึง ปรับปรุง 
       2) รายการปฏิบัติ จํานวน 5 ขอ หรือ 6 ขอ 
    ปฏิบัติได 5 -6 ขอ   หมายถึง ดีมาก 

ปฏิบัติได 4 ขอ  หมายถึง ดี 
   ปฏิบัติได 3 ขอ  หมายถึง ปานกลาง 
   ปฏิบัติได 2 ขอ หมายถึงพอใช 
   ปฏิบัติได 1 ขอ  หมายถึง ปรับปรุง 
      3) รายการปฏิบัติ จํานวน 4 ขอ 
   ปฏิบัติได 4 ขอ  หมายถึง ดีมาก 

ปฏิบัติได 3 ขอ  หมายถึง ดี 
   ปฏิบัติได 2 ขอ  หมายถึงพอใช 
   ปฏิบัติได 1 ขอ หมายถึง ปรับปรุง 
      4) รายการปฏิบัติ จํานวน 3 ขอ 
   ปฏิบัติได 3 ขอ  หมายถึง ดีมาก 
   ปฏิบัติได 2 ขอ  หมายถึง ปานกลาง 
   ปฏิบัติได 1 ขอ หมายถึง พอใช 
 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 
  1. จัดสงแบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ใหสถานศึกษา 
              ดําเนินการประเมินตนเองผานระบบออนไลนรูปแบบ Google Form 
   2. ใหสถานศึกษาดําเนินการประเมินตนเองผานระบบออนไลนภายในเดือนมกราคม 2565 
   3. คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สรุปและรวบรวม   
       ขอมูลประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
 
การวิเคราะหขอมูล 
  วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ และคาเฉลี่ย 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ในครั้งน้ีไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโรงเรียนในสังกัด ดังน้ี 
  ดานการบริหารงานวิชาการ  จํานวน 131  โรง 
  ดานการบริหารงานบุคคล  จํานวน 116  โรง 
  ดานการบริหารงานงบประมาณ จํานวน 113  โรง 
  ดานการบริหารงานบริหารทั่วไป จํานวน 108  โรง 

การดําเนินงานตามนโยบายและจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสูการปฏิบัติ   จํานวน  63  โรง 
  ทําการวิเคราะหผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา นําเสนอ
ตามลําดับ ดังน้ี 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน 
ตอนท่ี 2 ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศดานคุณภาพการบริหารการศึกษา 
  1. ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาในภาพรวม 
  2. ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา การบริหารจัดการของ
สถานศึกษาทั้ง 4 ดาน 
  3. ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ดานการดําเนินงานตาม
นโยบายและจุดเนนของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
 
ตอนท่ี 1   ขอมูลพ้ืนฐาน 
  สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ต้ังอยูที่ ถนนสุขาภิบาล14 
ตําบลแชะ อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  มีโรงเรียนในสังกัดจํานวนทั้งสิ้น 182  โรง 
ใน 4 อําเภอ ไดแก อําเภอครบุรี อําเภอเสิงสาง อําเภอปกธงชัย และ อําเภอวังนํ้าเขียว โดยม ี
 
ตอนท่ี 2   ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศดานคุณภาพการบริหารการศึกษา      
             5 ดาน 
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  1. ดานการบริหารงานวิชาการ 
     จํานวนโรงเรียนที่ติดตาม ตรวจสอบ ตนเอง จํานวน 131 โรงเรียน 
ตารางการวิเคราะหขอมูลดานการบริหารงานวิชาการ 
 

ดาน 
 

รายการ 
จํานวนสถานศึกษา   

อ่ืนๆ ปฏิบัติ คิดเปน
รอยละ 

ไมปฏิบัติ คิดเปน 
รอยละ 

1. การบริหารหลักสูตร 
1.ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให 
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
2.จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
3.จัดทําหลักสูตรทองถ่ินที่สอดคลองและ 
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
4.จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกช้ันเรียนและจัด 
ครบ 3 กิจกรรม ไดแกกิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
นักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน 

 
131 
 
 
131 
 
120 
 
131 

 
100 
 
 
100 
 
91.6 
 
100 

 
 
 
 
 
 
11 

 
 
 
 
 
 
8.4 

 

 
2 

 
การจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
1.จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ 
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส        
โคโรนา 2019 ( COVID-19) 
2.มีกระบวนการสอนและวิธีการสอนที่เปน 
ข้ันตอนการสอนที่ชัดเจนและหลากหลาย เชน        
ข้ันนํา ข้ันสอน  และขอสรุปบทเรียน 
3.มีการวิเคราะหความแตกตางของผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
130 
 
 
131 
 
 
131 
 

 
 
99.2 
 
 
100 
 
 
100 

 
 
1 

 
 
0.80 
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ดาน 

 
รายการ 

จํานวนสถานศึกษา  
อ่ืนๆ ปฏิบัติ คิดเปน

รอยละ 
ไมปฏิบัติ คิดเปน

รอยละ 
3 การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

1.มีทะเบียนแหลงเรียนรู 
2.มีทะเบียนการผลิตสื่อในการจัดการเรียนรู 
3.มีการผลิตและใชสื่อการสอน/สื่อเทคโนโลยีใน 
การจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย 
4.มีการจัดมุมความรูเสริมประสบการณใน 
หองเรียน ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู 
 

 
122 
123 
131 

 
130 

 
 

 
93.1 
93.9 
100 

 
99.2 

 
9 
8 
 
 
1 

 
6.9 
6.1 

 
 

0.80 

 

4 การวัดและประเมินผลและการเทียบโอนผล      
การเรียน 
1.มีคูมือระเบียบการวัดผลและประเมินผล 
ของสถานศึกษา 
2.ครูดําเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพ
จริง 
3.การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผล 
การเรียนดําเนินการตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 
4.มีการสรางและใชเครื่องมือการวัดและ 
ประเมินผลที่หลากหลาย 
 

 
130 

 
130 
129 

 
131 

 

 
99.2 

 
99.2 
98.5 

 
100 

 
1 
 
1 
2 

 
0.80 

 
0.80 
1.5 

 

5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
1.กําหนดนโยบายและแนวทางการใชการ 
วิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู 
2.พัฒนาครูใหมีความรูเกีย่วกับการปฏิรูป 
การเรียนรู โดยใชกระบวนการวิจัยเปนสําคัญ 
3.ใชกระบวนการวิจัย ในการพัฒนาการ 
เรียนรูของผูเรียน 
4.รวบรวมและจัดทํารายงานผลการวิจัย 
 

 
127 

 
123 

 
127 

 
121 

 
96.9 

 
93.9 

 
96.9 

 
92.4 

 
4 
 
8 
 
4 
 

10 

 
3.1 

 
6.1 

 
3.1 

 
7.6 
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ดาน 

 
รายการ 

จํานวนสถานศึกษา  
อ่ืนๆ ปฏิบัติ คิดเปน

รอยละ 
ไมปฏิบัติ คิดเปน

รอยละ 
6 การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 

1.จัดแสดงผลงานทางวิชาการหรือจัดคาย 
วิชาการเพื่อเปดโอกาสใหผูปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน เขามา       
มีสวนรวมและแลกเปลี่ยนเรียนรูในกิจกรรม 
อยางนอย ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 
2.เชิญหรือประสานความรวมมือกับ 
บุคคล/วิทยากร/ครูที่มีผลงาน/องคกรตางๆ     
มาใหความรูแกนักเรียน อยางนอยปการศึกษา
ละ 1 ครั้ง 
 

 
111 

 
 
 
 

126 

 
84.7 

 
 
 
 

96.2 

 
20 
 
 
 
 
5 

 
15.3 

 
 
 
 

3.8 

 

7. การนิเทศการศึกษา 
1.จัดกิจกรรมสงเสริมและสรางความ 
ตระหนักใหแกครูและผูเกี่ยวของใหมีความ
เขาใจกระบวนการนิเทศภายใน 
2.มีปฏิทิน/ปฏิบัติการนิเทศภายใน 
สถานศึกษา 

 
130 

 
 

129 
 
 

 
99.2 

 
 

98.5 

 
1 
 
 
2 

 
0.80 

 
 

1.5 

 

8 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
1.มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และ 
แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
3.นําแผนปฏิบัติการประจําปไปใชใน 
สถานศึกษาตามที่กําหนดไว 
4.มีการแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน 
ผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
5.มีการรายงานผลสรุปโครงการตาม 
รูปแบบ PDCA 

 
 

131 
 
 

130 
 

130 
 

131 
 
 
 

127 

 
 

100 
 
 

99.2 
 

99.2 
 

100 
 
 
 

96.9 

 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 

0.80 
 

0.80 
 
 
 
 
 

3.1 
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2.ดานการบริหารงานบุคคล จํานวนโรงเรียนที่ติดตาม ตรวจสอบ ตนเอง จํานวน 116 โรงเรียน 
ตารางวิเคราะหขอมูลดานการบริหารงานบุคคล 
 

ขอ 
 

รายการ 
จํานวนสถานศึกษา อ่ืนๆ 

ปฏิบัติ คิดเปน
รอยละ 

ไม
ปฏิบัติ 

รอยละ 

1 ดานท่ี 1 การเปนคนดี มีความรู ความสามารถ 
จงรักภักดี มีวัฒนธรรม และรับผิดชอบ 
1.สถานศึกษามีการสงเสริมวินัย คุณธรรม          
และจริยธรรมแกครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตน        
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติตน       
เปนแบบอยางที่ดี จงรักภักดีตอองคกร 
4.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
รับผิดชอบตอหนาที่และเกิดผลการปฏิบัติงาน       
ที่ดี 
5.สถานศึกษาเสนอขอพระราชการเครื่อง
อิสริยาภรณ/เหรียญจักรพรรดิมาลา ใหแก
ขาราชการครูผูเสียสละและอุทิศตนใหกับทาง
ราชการ 

 
 

116 
 

116 
 

116 
 

116 
 

116 

 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

2 ดานท่ี 2 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
1.สงเสริมใหครูไดรับทุนการศึกษา หรือได 
ศึกษาตอดวยตนเองในระดับที่สูงข้ึน 
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนพัฒนา 
ตนเอง (ID PLAN) 
3.สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เขารวมประชุม อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง 
ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพอยางตอเน่ืองและ       
ดวยวิธีการที่หลากหลาย 
4.ครูและบุคลากรทางการศึกษาผานการ 
ประเมินเพื่อเลื่อนตําแหนง หรือเลื่อนวิทยาฐานะ 
หรือปรับระดับลูกจางประจําใหสูงข้ึน 
5.สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาให
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ หรือไดรับรางวัลใน
ระดับตางๆ 
 

 
109 

 
116 

 
116 

 
 
 

116 
 
 

116 

 
94 
 

100 
 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 

 
7 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
6 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 21 
 

 
ขอ 

 
รายการ 

จํานวนสถานศึกษา  
อ่ืนๆ ปฏิบัติ รอยละ ไม

ปฏิบัติ 
รอยละ 

3 ดานท่ี 3 การจัดการเรียนการสอน 
1.ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  
ใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู 
2.ครูมีการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
โดยใชระดับพฤติกรรมการเรียนรูของแตละ
ตัวช้ีวัดเปนเปาหมายการจัดการเรียนการสอน 
3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัดศักยภาพของผูเรียน
และสถานการณปจจุบัน 
4.ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัดศักยภาพของผูเรียน
และสถานการณปจจุบัน 
5.ครูใชสื่อ/อุปกรณ/เทคโนโลยี เครื่องมืออํานวย
ความสะดวกที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
6.ครูสามารถแกปญหาที่เกิดจากการเรียนการ
สอนดวยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 
7.ครูมีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย         
ตามสภาพจริง 
 
 

 
116 

 
115 

 
 

116 
 
 

116 
 
 

115 

 
100 

 
99.1 

 
 

100 
 
 

99.1 
 
 

99.1 

 
 
 
1 
 
 
- 
 
 
1 
 
 
1 

 
 
 

0.9 
 
 
- 
 
 

0.9 
 
 

0.9 

 

4 ดานท่ี 4 การบริหารจัดการสถานศึกษา 
1.ผูบริหารมีการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2.สถานศึกษามีผลงาน รางวัลของนักเรียน       
ครู ผูบริหาร 
3. สถานศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพัฒนา
เพิ่มข้ึน 
4.ผูบริหารมีการนิเทศภายในและใหคําปรึกษา
แนะนําแกครูและบุคลากรทางการศึกษาอยาง
สม่ําเสมอ 
5.ผูบริหารมีรูปแบบ วิธีการในการบริหารจัด
การศึกษาในสถานการณปจจุบัน 
 

 
115 
115 

 
116 

 
115 

 
 

115 

 
99.1 
99.1 

 
100 

 
99.1 

 
 

99.1 

 
1 
1 
 
- 
 
1 
 
 
1 

 
0.9 
0.9 

 
- 
 

0.9 
 
 

0.9 
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ขอ 

 
รายการ 

จํานวนสถานศึกษา  
อ่ืนๆ ปฏิบัติ คิดเปน 

รอยละ 
ไมปฏิบัติ รอยละ 

5 ดานท่ี 5 การรักษาวินัยและนิติการ 
1.สงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามวิีนัยในตนเอง ยอมรับและนับถือ 
ปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาท ขนบธรรมเนียมและ
แบบแผนอันดีของสังคม รวมทั้งเปนแบบอยางที่ดี 
2.สรางความตระหนักใหครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาไดปฏิบัติตนใหเหมาะสมตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
3.มีแผนหรือมาตรการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
4.เผยแพรและใหความรูดานกฎหมายอื่นๆ ใหแกครู
และบุคลากรในสถานศึกษา 
5.รับเรื่องรองทุกข/รองเรียน และดําเนินการทาง
วินัยตามอํานาจหนาที ่
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3.ดานการบริหารงานงบประมาณ 
 จํานวนโรงเรียนที่ติดตาม ตรวจสอบ ตนเอง จํานวน 113 โรงเรียน 
ตารางการวิเคราะหขอมูลดานการบริหารงานงบประมาณ 

 
ดาน 

 
รายการ 

จํานวนสถานศึกษา  
   อ่ืนๆ ปฏิบัติ คิดเปน

รอยละ 
ไมปฏิบัติ คิดเปน

รอยละ 
1. การดําเนินการวางแผนการบริหารงานดาน

งบประมาณและการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

     

 1.1 การจัดทําคําขอต้ังงบประมาณประจําป 
1.คณะกรรมการสถานศึกษา มีสวนรวมใน 
การวางแผนกําหนดแนวนโยบายในการจัดต้ัง
งบประมาณ 
2.ตรวจสอบ ทบทวนขอมูลความขาดแคลน 
และจําเปน 
3.เรียงลําดับความสําคัญตามความจําเปน 
4.จัดทําคําขอเสนองบประมาณประจําป 
5.เสนอคําขอฯสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
113 

 
 

113 
 

113 
113 
113 

 
100 

 
 

100 
 

100 
100 
100 

   

 1.2แผนปฏิบัติราชการประจําป 
1.สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
2.แผนปฏิบัติการประจําปมีความสอดคลองกับ
ภารกิจของสถานศึกษาและจุดเนนของสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3แผนปฏิบัติการประจําปไดรับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4.การใชจายแตละโครงการ/กิจกรรมเปนไป 
ตามแผนปฏิบัติการประจําป(กรณีมีความจําเปนไม
สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการประจําปได สถานศึกษาไดรายงาน
ปญหา/อุปสรรคการดําเนินงานใหผูอํานวยการ
สถานศึกษาทราบ) 
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112 

 
 

112 
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(0.90) 
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ดาน 

 
รายการ 

จํานวนสถานศึกษา    
อ่ืนๆ ปฏิบัติ คิดเปน

รอยละ 
ไม
ปฏิบัติ 

คิดเปน
รอยละ 

 1.3 การระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
1.จัดทําแนวทาง/แผน ในการระดมทรัพยากรจากภาคี
เครือขาย/ภาคประชาสังคม มาใชเพื่อประโยชนทาง
การศึกษา 
2. ดําเนินการตามแนวทาง/แผนในการระดมทรัพยากร
จากภาคีเครือขาย/ภาคประชาสังคม มาใชเพื่อประโยชน
ทางการศึกษา 
3. การระดมทรัพยากรจากภาคีเครือขาย/ภาคประชา
สังคม สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ และความ
รวมมือจากหลายภาคสวนเพิ่มข้ึน 
4.การใชจายแตละโครงการ/กิจกรรมเปนไปตามแผนการ
ระดมทรัพยากร         

 
 

107 
 
 

107 
 
 

108 
 
 
 
 

108 
 

 
 

94.7 
 
 

94.7 
 
 

95.6 
 
 
 
 

95.6 
 

 
 
6 
 
 
6 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
 

 
 

5.3 
 
 

5.3 
 
 

4.4 
 
 
 
 

4.4 
 

 

2 การดําเนินการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และ
พัสดุอยางเปนระบบ 

     

 2.1การจัดทําบัญช ี
1.มีการจัดทําทะเบียนคุมการรับและนําสงเงิน 
รายไดแผนดินเปนปจจุบัน และบันทึกรายการรับและ
นําสงเงินถูกตองตามหลักฐาน 
2.มีการจัดทําทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ  
เพื่อควบคุมเงินแตละประเภท ครบถวน เปนปจจุบันและ
การบันทึกรายการรับ – จาย ถูกตองตรงตามหลักฐาน 
3.มีการจัดทําทะเบียนคุมเงินโครงการตาม 
แผนปฏิบัติราชการประจําป 
4.การจัดทําสมุดคูฝาก (สวนราชการผูเบิก) เปน 
ปจจุบันและมีการบันทึกควบคุมการฝากถอนเงินกับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาถูกตองครบถวน 
5.ทุกสิ้นวันทําการ ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผู 
ที่ไดรับมอบหมายทําการตรวจสอบการบันทึกรายการ
เคลื่อนไหวทะเบียนตางๆ ตามที่ระบบการควบคุมการเงิน
ของหนวยงานยอยกําหนด 
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ดาน 

 
รายการ 

จํานวนสถานศึกษา    
อื่นๆ ปฏิบัติ คิดเปน

รอยละ 
ไม
ปฏิบัติ 

คิดเปน
รอยละ 

 2.2การจัดทํารายงานการเงินและการตรวจสอบรับ-จาย
ประจําวัน 
1.นําสงรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันทํา 
การสุดทายของเดือนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทราบเพี่อตรวจสอบและกํากับดูแล ภายในวันที่ 15          
ของเดือนถัดไป 
2.ยอดเงินคงเหลือแตละประเภทในรายงานเงิน 
คงเหลือประจําวันถูกตองตรงกับทะเบียนคุมทุกประเภท 
3.นําสงรายงานการรับ-จายเงินรายไดสถานศึกษา
ประจําปงบประมาณ ตามแบบที่กําหนด เสนอให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบภายใน 30 วันนับแต
วันสิ้นปงบประมาณ 
4.มีการแตงต้ังหรือมอบหมายใหมีผูทําหนาที ่
ตรวจสอบการรับ-จายประจําวันตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน
การจายเงินการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง            
พ.ศ.2562 ขอ 43 และ 83 
5.ผูที่ไดรับมอบหมายมีการตรวจสอบการรับ-จาย 
ประจําวันตามที่ระเบียบกําหนดวันใดมีเงินรายไดเกินกวา 
10,000 บาท มีการนําเงินสงคลังอยางชาไมเกิน 3 วันทํา
การเงินภาษีหัก ณ ที่จาย มีการนําสงสรรพากรในทองที่
ภายใน 7 วัน นับแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่จายเงิน 
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 2.3การจัดหาพัสดุ 
1.สถานศึกษาดําเนินการจัดพัสดุตาม พ.ร.บ.การ 
จัดซื้อจัดจางฯ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวของ 
2.สถานศึกษามีการจัดแผนการจัดซื้อจัดจาง 
3.สถานศึกษามีการแตงต้ังคณะกรรมการกําหนด 
คุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการ/ราคากลาง 
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113 
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100 
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ดาน 

 
รายการ 

จํานวนสถานศึกษา  
อ่ืนๆ ปฏิบัติ คิดเปน

รอยละ 
ไมปฏิบัติ คิดเปน

รอยละ 
3 ดําเนินการควบคุมภายในการใชงบประมาณอยาง

เปนระบบ 

     

 3.1การควบคุมเงินคงเหลือ 
1.จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันทุกสิ้นวันโดย
ถูกตองเปนปจจุบัน และเสนอรายงานใหผูอํานวยการ
สถานศึกษาลงนาม 
2.ยอดเงินคงเหลือแตละประเภทที่แสดงในรายงาน
เงินคงเหลือประจําวันตรงกับยอดเงินคงเหลือตาม
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณและทะเบียนคุมการ
รับและ นําสงเงินรายไดแผนดิน 
3. ยอดเงินสดคงเหลือ มีอยูจริงครบถวนและตรงกับ
รายงานเงินคงเหลอืประจําวัน 
4. ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามสมุดเงินฝาก
ธนาคารตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
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 3.2การเก็บรักษาเงิน 
1.การเก็บรักษาเงินสด เงินฝากธนาคารของเงิน 
แตละประเภทเปนไปตามวงเงินอํานาจการเก็บรักษา
ที่กระทรวงการคลังอนุมัติและระเบียบที่เกี่ยวของ 
2.กรณีสถานศึกษาไมมีตูนิรภัย มีเงินสดในมือได 
จัดทํา “บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา” 
3.เสนอ “บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา” ให 
ผูอํานวยการสถานศึกษาลงนามพรอมทั้งนําเงินมอบ
ใหผูอํานวยการสถานศึกษารับไปเก็บรักษา 
4.นําเงินสงรายไดแผนดิน อยางนอยเดือนละ 1  
ครั้ง วันใดมีเงินรายไดเกินกวา 10,000 บาท มีการนํา
เงินสงคลังอยางชาไมเกิน 3 วันทําการ 
5.เงินภาษีหัก ณ ที่จาย มีการนําสงสรรพากรใน 
ทองที่ภายใน 7 วัน นับแตวันสิ้นเดือนของเดือน 
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ดาน 

 
รายการ 

จํานวนสถานศึกษา  
อื่นๆ ปฏิบัติ คิดเปน

รอยละ 
ไมปฏิบัติ คิดเปน

รอยละ 
 3.3การควบคุมการรับเงิน 

1.มีคําสั่งหรือบันทึกมอบหมายผูทําหนาที่รับ-จายเงิน
อยางชัดเจน 
2.ผูทําหนาที่จัดเก็บรักษา หรือรับชําระเงิน เปน 
เจาหนาที่การเงิน หรือผูรับไดมอบหมาย 
3.มีการออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของสํานักงาน 
แบบของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ใหแกผูชําระเงินทุกครั้ง 
4.ใบเสร็จรับเงินระบขุอมูลรายละเอียดครบถวน
สมบูรณ 
5.ยอดเงินในใบเสร็จรับเงินถูกตองตรงกับรายการ 
ที่บันทึกไวในทะเบียนคุมตางๆ 
 
 

 
112 

 
113 

 
113 

 
 

113 
 

113 
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100 

 
 

100 
 

100 

   
1 

(0.9) 

 3.4การควบคุมการจายเงิน 
1.การจายเงินแตละประเภทตรงตามวัตถุประสงค 
และระเบียบหรือ ขอกําหนดของเงินน้ัน ๆ 
2.การจายเงินทุกรายการไดรับอนุมัติจากผูอํานาจ 
3.มีหลักฐานการจายครบถวน สมบูรณทุกรายการ 
ที่จายเงิน และยอดเงินที่จายตรงกับที่ไดรับอนุมัติจาก
ผูมีอํานาจ 
4.ใบสําคัญคูจาย ที่เปนใบเสร็จรับเงินเจาหน้ี ม ี
สาระสําคัญครบถวนตามแบบที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 
5.ผูจายเงินไดลงลายมือช่ือรับรองการจายพรอมทั้งช่ือ
บรรจง และวันเดือนปที่จายเงินกํากับไวที่หลักฐาน
การจายทุกรายการ 
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ดาน 

 
รายการ 

จํานวนสถานศึกษา  

ปฏิบัติ คิดเปน
รอยละ 

ไมปฏิบัติ คิดเปน
รอยละ 

 3.5การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
1.มีการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน โดย 
บันทึกรายงานถูกตองครบถวน เปนปจจุบัน 
2.ใบเสร็จรับเงินที่ลงรายการผิดพลาด
สถานศึกษาใชวิธีการขีดฆาจํานวนเงิน และเขียน
ใหมทั้งจํานวน โดยผูรับเงินลงลายมือช่ือกํากับ
กรณียกเลิกใบเสร็จรับเงินมีการแนบ
ใบเสร็จรับเงินไวสําเนาในเลม 
3.ไมมีการใชใบเสร็จขามปงบประมาณ 
4.ใบเสร็จรับเงินของปงบประมาณกอนที่ใชไม 
หมดเลมสถานศึกษามีการประทับตราเลิกใช ปรุ 
หรือเจาะรู ใบเสร็จรับเงินฉบับที่เหลือติดอยูกบั
เลมไมใหนํามาใชรับเงินไดอีก 
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4 การดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
การบริหารงานดานงบประมาณ 

     

 4.1การตรวจสอบภายในดานงบประมาณของ
สถานศึกษา 
1.มีการรายงานผานระบบบัญชีการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน รายงานขอมูลตามโครงการพัฒนาระบบ
National Education Account (NEA) 
การรายงานขอมูลการเงินดานการศึกษาของ
สถานศึกษาผานเวปไซคhttps://e-
budget.jobobec.in.th/ 
2.มีการดําเนินการตามโครงการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานตามที่ไดรับจัดสรร  
3.มีการบันทึกขอมูลที่ดินสิ่งปลูกสรางดวย
โปรแกรม B-OBEC 
4.มีการตรวจสอบภายใน การบริหารงานดาน
งบประมาณของสถานศึกษา 
5.มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
นโยบายตอผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัด
การศึกษา 
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4. ดานการบริหารงานท่ัวไป 

จํานวนโรงเรียนที่ติดตาม ตรวจสอบ ตนเอง จํานวน 108 โรงเรียน 
ตารางวิเคราะหขอมูลดานการบริหารงานท่ัวไป 

 
ขอ 

 
รายการ 

จํานวนสถานศึกษา   
 

อ่ืนๆ ปฏิบัติ คิดเปน
รอยละ 

ไมปฏิบัติ คิดเปน
รอยละ 

1 การพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
      1.  สถานศึกษามีการจัดทําฐานขอมูลเพื่อใชใน
การบริหารจัดการ ในระบบตางๆ ไดอยางครบถวน 
ถูกตองและเปนปจจุบันเชน 

-ฐานขอมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) 
-ฐานขอมูลเพือ่การบริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศ (EMIS) 
-ฐานขอมูลสิ่งกอสรางภายในโรงเรียน(B-
OBEC) 

     2.  สถานศึกษาใชประโยชนจากขอมูล
สารสนเทศที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ 

3.  สถานศึกษาสนับสนุนขอมูลสารสนเทศ 
ใหแก 

หนวยงานในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน 
โรงพยาบาล สถานีตํารวจ องคการบริหารสวน
ทองถ่ิน 
     4.  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบเครือขาย
ขอมูล  สารสนเทศใหมีความพรอมและเช่ือมโยง
ขอมูลกับ     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     5.  สถานศึกษามกีารเผยแพร ประชาสัมพันธ 
ขอมูลสารสนเทศใหแกผูสนใจและหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ 
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ขอ รายการ จํานวนสถานศึกษา   
อ่ืนๆ ปฏิบัติ คิดเปน

รอยละ 
ไม
ปฏิบัติ 

คิดเปน
รอยละ 

2 การวางแผนการศึกษา 
1.สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 4 ป 

-จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นบาน 4 ป 
-มีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนา 

การศึกษา โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูมีสวนไดเสีย หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
งบประมาณที่สอดคลองกับนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตลอดจนความตองการของชุมชน โดยการมี
สวนรวมจากชุมชนและหนวยงานในพื้นที่ และเสนอ
แผนพัฒนาการศึกษาใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับทราบ  
      –จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
      -มีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน ประกอบดวยผูมีสวนได
สวนเสีย คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน หรือ
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
      -เสนอแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 
3. สถานศึกษามีแผนการใชจายงบประมาณที่สอดคลอง
กับการจัดสรรงบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและงบประมาณที่สถานศึกษาจัดหาได   
4.สถานศึกษามีการปรับแผนปฏิบัติการ ประจําป 
งบประมาณใหสอดคลองกับนโยบาย ในรูปแบบของ
คณะกรรมการ 
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3. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
1. สถานศึกษามีการประสานความรวมมือในการจัด  
    การศึกษากับหนวยงานภาครัฐ  
2. สถานศึกษามีการประสานความรวมมือในการจัด 
    การศึกษากับองคเอกชน 
3. สถานศึกษามีการประสานความรวมมือในการจัด  
   การศึกษากับชุมชน และเครือขายตาง ๆ 
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ขอ 

 
รายการ 

จํานวนสถานศึกษา   
 

อ่ืนๆ ปฏิบัติ คิดเปน
รอยละ 

ไม
ปฏิบัติ 

คิดเปน
รอยละ 

3. 4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
   จากหนวยงานภาครัฐ องคกร เอกชน ชุมชน และ  
   เครือขายตาง ๆ 
 

108 99.1    

4. การรับนักเรียน 
1. สถานศึกษามีการจัดทําขอมูลการสํามะโนประชากร
วัยเรียน 
2. สถานศึกษามีการประชาสัมพันธการรับนักเรียนผาน  
ชองทางที่หลากหลาย เชน ปายประชาสัมพันธ   
เว็บไซตประชาสัมพันธ social line การจัดกิจกรรม 
3. สถานศึกษามีการติดตามและเกณฑเด็กในระดับ 
ปฐมวัยและวัยการศึกษาบังคับใหเขาเรียน  
4. สถานศึกษารายงานผลการเกณฑเด็กเขาเรียนและ 
การรับนักเรียนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 
5. สถานศึกษาดําเนินงานรับนักเรียนตามคูมือแนว 
ทางการดําเนินงานรับนักเรียนของสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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5.  งานสงเสริมกิจการนักเรียน 
1. สถานศึกษามีการจัดระบบชวยเหลือดูแลนักเรียน 
2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน       
ลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
3. สถานศึกษามีการจัดต้ังสภานักเรียน และดําเนินงาน 
ตามมาตรการในการดําเนินงานกิจกรรมสภา       
นักเรียนระดับสถานศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. สถานศึกษาดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษาตาม 5 มาตรการ  กลยุทธ 4 
ตอง 2 ไม ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ขอ 

 
รายการ 

จํานวนสถานศึกษา  
 

อ่ืนๆ ปฏิบัติ คิดเปน
รอยละ 

ไม
ปฏิบัติ 

คิดเปน
รอยละ 

6 งานสงเสริมสุขภาพอนามัย 
1. สถานศึกษามีการใชโปรแกรม Thai school Lunch   
   ในการจัดอาหารกลางวันใหกับผูเรียน และจัดอาหาร 
   ใหผูเรียนไดถูกตองตามหลักโภชการ 
2. สถานศึกษามีการปองกันโรคระบาดที่อาจจะเกิดข้ึน  
   ในสถานศึกษา 
3. สถานศึกษามีการตรวจสุขภาพชองปากของผูเรียน 
4. สถานศึกษามีการบันทึกขอมูลนํ้าหนัก สวนสูงของ 
   ผูเรียนทุกภาคเรียน 
5. สถานศึกษามีการดําเนินงานอาหารเสริมนมใหกับ   
   ผูเรียนทุกคนอยางมีคุณภาพ 
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7. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 
  1. สถานศึกษามีอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 
  2. มีกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของคร/ูบุคลากร/
นักเรียน และเวลาที่แนนอนในการดูแลรักษา 
ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย ทั้งที่เปน  
บริเวณที่มี ผูรับผิดชอบเฉพาะและบริเวณความ
รับผิดชอบทั่วไปที่ทุกคนตองปฏิบัติ 
  3. มีการกําหนดพื้นที่ใชงานอยางชัดเจน เชน 
หองเรียน หองละหมาด หองพักครู หองพยาบาล 
หองสมุด หองสวมโรงอาหาร พรอมทั้งมีปายแสดงไว 
  4. มีการตรวจสอบและซอมแซมบํารุงรักษาอาคารและ  
วัสดุอุปกรณตาง ๆ เชน ประตู หนาตาง ข้ันบันได  ราว
บันไดโตะ-เกาอี้ หลอดไฟฟา สวิตช สายไฟ ให 
อยูในสภาพที่ดี มั่นคง ปลอดภัย และมีการทําความ 
สะอาดอยูเสมอ 
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ขอ 

 
รายการ 

จํานวนสถานศึกษา()  
 

อ่ืนๆ ปฏิบัติ คิดเปน
รอยละ 

ไม
ปฏิบัติ 

รอยละ 

7.   5. โรงอาหาร มีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย  
โตะ เกาอี้สะอาด แข็งแรงและจัดเปนระเบียบ บริเวณ  
ที่เตรียม-ปรุงอาหารตองสะอาด มีการระบายอากาศ 
รวมทั้งกลิ่นและควันจากการทําอาหารไดดี ภาชนะ  
อุปกรณ เชน จาน ชาม ชอน สอม แกวนํ้า ตองทํา       
จากวัสดุที่ไมเปนอันตราย และมีการทําความสะอาด
อยางถูกตอง 
  6. หองนํ้า-หองสวม มีการรักษาความสะอาดอยูเสมอ  
ทั้งพื้นผนัง โถสวม-โถปสสาวะไมมีคราบสกปรก  อาง
ลางมือกอกนํ้า กระจก อยูในสภาพดี ใชงานไดและมีแสง
สวางเพียงพอสามารถมองเห็นไดชัดเจน ทั่วบริเวณ มี
การระบายอากาศที่ดี ไมมีกลิ่นเหม็น กรณีมีหองสวม
แยก ชาย-หญิง ตองติดปายบอกหรือ สัญลักษณที่ชัดเจน 
และจัดใหมีการทําความสะอาดเปนประจํา  
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(1.8) 

8. งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 
1. จัดทําโครงสรางสายการบังคับบัญชาสําหรับการ 
ประสานงานราชการไวอยางชัดเจน เปนที่รับรูของ 
 บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
2. กําหนดแผนการประสานราชการและตัวช้ีวัด 
ความสําเร็จของการประสานราชการไวลวงหนา         
อยางชัดเจน 
 3. บุคลากรที่ตองรับผิดชอบประสานราชการ มีจํานวน 
เพียงพอ เปนผูที่เหมาะสม มีคุณภาพ มีความคิด 
สรางสรรค มีทักษะ เขาใจบทบาทหนาที่และ 
ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 
4. มีการประสานงานราชการอยางเปนระบบโดยใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ มีการสรางองค 
ความรูนวัตกรรมและวิธีการใหมๆในการพัฒนาการ 
ประสานงานราชการของสถานศึกษาที่เปนรูปธรรม  
และตอเน่ือง ของสถานศึกษากับหนวยงานทั้งภายใน     
และภายนอกเพื่อปรับปรุงพัฒนาการประสาน  
ราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 
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ขอ 

 
รายการ 

จํานวนสถานศึกษา  
 

อ่ืนๆ ปฏิบัติ คิดเปน
รอยละ 

ไม
ปฏิบัติ 

คิดเปน
รอยละ 

8.   5. มีคานิยมรวมในการประสานงานราชการ บุคลากร 
ในสถานศึกษา เช่ือถือ ปฏิบัติและพึงพอใจในแนวคิด 
การใหบริการและการประสานราชการ 
 

108 100    

9. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
  1. สถานศึกษามีการเผยแพรประชาสัมพันธ และ 
สื่อสารหลายชองทาง 
  2. สถานศึกษามีคําสั่งมอบหมายผูปฏิบัติงานดาน 
ประชาสัมพันธ 
  3. สถานศึกษามีจุดประชาสัมพันธแกผูมาติดตอ
ราชการ 
  4. สถานศึกษามีการประชาสัมพันธการศึกษาอยาง 
ตอเน่ืองโดยมีผูรับผิดชอบชัดเจน 
  5. สถานศึกษามีเครือขายประชาสัมพันธของ 
สถานศึกษา 
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5.  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารจัดการงานตามนโยบายและ 
จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
           จํานวนโรงเรียนที่ติดตาม ตรวจสอบ ตนเอง จํานวน 63 โรงเรียน 
 
การวิเคราะหขอมูลดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 

1. ดานความปลอดภัย 

1.1 มีระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และสถานศึกษา 

การปฏิบัติ  

 จํานวนสถานศึกษา63โรง 

 ปฏิบัติ  63   โรง   คิดเปนรอยละ100 

ไมปฏิบัติ    - 
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กระบวนการทํางาน 

 การบริหารบานเมืองที่ดี ดวยระบบ PDCA 

 1. ศึกษาสภาพทั่วไป ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรยีน ชุมชน ความเขมแข็งของเครือขาย 

เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยจากสภาพแวดลอม 

2. กําหนดมาตรการหลัก กําหนดมาตรการหลักเพื่อปองกัน และ/หรือ แกไข 

3. กําหนดมาตรการเสริม กําหนดมาตรการเสริมใหเหมาะสมกับความเช่ือ วัฒนธรรม 

และประเพณีของทองถิ่น และสภาพความเสี่ยงของทองถิ่น 

4. กําหนดกิจกรรม กําหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริม 

5. กําหนดเวลาและผูรับผิดชอบ กําหนดเวลาและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน และสามารถ 
ปฏิบัติได 
 6. ช้ีแจงนโยบายและการวางแผนการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน 
     6.1 วางแผนรักษาความปลอดภัยใหแกนักเรียน เนนการมีสวนรวมนักเรียน ครู 
ผูปกครอง  
ชุมชน และเครือขาย 
     6.2 จัดทําคําสั่งมอบหมายงาน,คําสั่งเวรประจําวัน(กลางวัน-กลางคืน) 
     6.3 จัดทําแผนเผชิญเหตุดานความปลอดภัย 
     6.4 ประสานความรวมมือกับผูนําชุมชน 
      6.5 ประชุมครู และประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ตระหนักถึงความปลอดภัยของผูเรียน  
มีการกําหนดนโยบายและสรางมาตรการในการดูแล ตรวจตรา เฝาระวังชวยเหลือและ 
คุมครองเด็กนักเรียน ครูบุคลากรและสถานศึกษาใหปลอดภัยจากอันตรายดานตางๆ  
ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) การคุมครองและชวยเหลือเด็ก 2) ภัยจากสิ่งแวดลอม 
                   3) อันตรายจากบุคคลและ 4) การสรางความสัมพันธอันดีในโรงเรียน 
ผลการดําเนินงาน 
 1.นักเรียน ครู บุคลากรและสถานศึกษามีความปลอดภัย... 
 2.ครู และนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการและเกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาเปดภาคเรียน 
อยางปลอดภัย 
 3.โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและการดูความปลอดภัยในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
 4.นักเรียน ครู และบุคลากร มีแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย และมีความ
มั่นใจ 
ในระบบรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
 5.ผูปกครอง ชุมชน ภาคีเครือขายมีความเขาใจตรงกัน และใหความรวมมือและชวยเหลือ 
เมื่อเกิดเหตุ 
6.ชุมชนมีความพึงพอใจในการดําเนินงานของโรงเรียน 
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ปญหา/อุปสรรค/สิ่งท่ีคนพบ 
 1.การประสานงานและทําความเขาใจกับผูปกครองคอนขางลําบาก เนื่องจากผูปกครอง
บางทานไมใหความรวมมือ และไมตระหนักถึงภัยตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนกับตัวนักเรียน 
2.การประสานงานในแตละฝายงานยังไมพรอมเพรียงเทาที่ควร 
 3.บุคลากรนอยไมเพียงพอตอการจัดเวรยามการดูแลยังไมทั่วถึง 
 4.ระบบกลองวงจรปด ยังมีจุดอับสายตา ไมทั่วถึง 
 5.อุปกรณไฟฟาบางชนิดไมสามารถซอมแซมและกลับมาใชงานได เน่ืองจากตองใช
งบประมาณ 
 จํานวนมาก 
 6.นักเรียนควรไดรับการดูแลชวยเหลือจากครอบครัวเพิ่มมากข้ึน 
 7.อุปกรณ ในการรักษาความปลอดภัย มีไมเพียงพอ 
 8.โรงเรียนมีแตครูผูหญิงถาเกิดปญหาอาจไมสามารถควบคุมสถานการณบางอยางได 
 9.ขาดแคลนงบประมาณ 
 10.สถานที่กวาง บุคลากรนอย การสอดสองดูแลไมทั่วถึง 
รองรอย/เอกสารอางอิง 
 1.แผนเผชิญเหตุ 
 2.รูปถาย 
 3.บันทึกการอยูเวรยาม รักษาความปลอดภัย 
 4.มาตรการดานความปลอดภัย คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน 
 5.คูมือและแผนเผชิญเหตุ คําสั่งเวรรักความปลอดภัยในสถานที่ราชการ 
 6.เอกสารการทําประกันอุบัติเหตุ 
 7.ระบบกลองวงจรปด 
 8.แบบบันทึกการดูแลชวยเหลือดานความปลอดภัยตางๆ ของนักเรียนในสถานศึกษา 
 9.รายงานการดําเนินงานตามโครงการเฝาระวังและปองกันโรคโควิด-19 
        1.2 จัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือใหผูเรียน 
เกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปองคุมครองความปลอดภัยท้ังดาน
รางกาย 
และจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผูเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายตาง 
ๆ ทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคม 
 

 การปฏิบัติ  

  จํานวนสถานศึกษา63โรง 

 ปฏิบัติ63 โรง  คิดเปนรอยละ100 

ไมปฏิบัติ- 
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กระบวนการทํางาน 

 1.จัดใหมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยครูประจําช้ันสํารวจ ติดตาม และประสาน 

ความรวมมือ เพื่อชวยใหผูเรียนมีความสุข ไดเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 2.ดําเนินการตามกระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดแก รูจักนักเรียนรายบุคคล  

คัดกรอง ปองกัน สงเสริม สงตอ 

 3.อบรมใหความรูปฏิบัติจริงตามเขตพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 4.จัดใหมีการอยูเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 

 5.จัดใหมีการวางแผนปองกันภัย 

 6.จัดใหมีการบริการใหคําปรึกษา 

 7.จัดใหมีปายนิเทศใหความรูเกี่ยวกับสื่อตางๆ 

 8.จัดใหมีเครือขายภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อสามารถติดตอขอความชวยเหลือทันที 

 9.จัดประชุมผูปกครองเพื่อแนะแนวทางวางแผนปองกันและแกไข 
 

ผลการดําเนินงาน 
 1.ผูเรียนเกิดการเรียนรูมีความสุข และปลอดภัย 
 2.ลดความเสี่ยงภายในสถานศึกษา 
 3.นักเรียน ครูและสถานศึกษาปลอดภัย 
 4.ครูสามารถใหการชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ 
 5.ผูมีสวนรวม พึงพอใจ 
 6.ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปองคุมครองความ
ปลอดภัยทั้งดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผูเรียนมีความสามารถในการดูแล
ตนเอง จากภัยอันตรายตาง ๆ ทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคม 
 7.การเย่ียมบาน 100% 
 8.นักเรียนไดรับการสอดสองดูแล เอาใจใส ติดตามความประพฤติ ผลการเรียน จากครู
ประจําช้ัน  
 และผูปกครองนักเรียนเปนอยางดี นําประเด็นแกไข พัฒนา ตอยอด เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน 
การสงตอผูเรียนในช้ันตอไป 
สิ่งท่ีคนพบ/ปญหาอุปสรรค 

 1.ปญหาสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ผูปกครองประสบในชวงเกิดการแพรระบาดของโรคโค
วิด-19 
 2.มีปญหาสถานศึกษาประกาศหยุดเรียนทําใหมีปญหาเรื่องผลการเรียนเปนอยางมาก การ
เรียน 
พบวามี 3 กลุม ประกอบดวย กลุมผูปกครองที่เอาใจใสดูแลบุตรหลานเปนอยางดี/ กลุมที่มีเวลา 
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บางไมมีเวลาวางบางดูแลใหคําปรึกษาการบานไดไมคอยเต็มที/่ กลุมที่ปลอยปละละเลยหรือ 
อาศัยอยูกับบุคคลอื่นที่มิใชผูปกครองหรือผูปกครองไมมีเวลาเลย 
 3.ขาดการประสานงานกับผูปกครองในการดูแลฯ 
 4.ภัยจากการใชสื่อโซเชียลชองนักเรียน 
 5.ขาดอัตรากําลังและงบประมาณ 
 
รองรอย/เอกสารอางอิง 

 1.แผนการดําเนินงาน 
 2.คําสั่งเวรประจําวัน/วันหยุด 
 3.รายงานผลการดําเนินงาน 
 4.ภาพถาย 
 5.บันทึกการอยูเวรยาม 
 6.เอกสารการคัดกรองนักเรียน กิจกรรมการเยี่ยมบาน 
 7.คูมือและมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน คําสั่งคณะทํางาน ภาพถาย  
การประชาสัมพันธทางเพจ และ เว็บไซต ของโรงเรียน 
 8.แบบรายงานการเย่ียมบาน 
 9.รายงานมอบทุนชวยเหลือนักเรียน 
 10.รายงานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณปองกัน โควิด 
 11.การขอรับการสนับสนุนชุดตรวจ ATK จากรพ.สต. 

 
2. ดานโอกาส 

2.1 สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดีท้ังรางกาย จิตใจ วินัย 

อารมณสังคม และสติปญญาใหเหมาะสมกับวัย 

การปฏิบัติ  

  จํานวนสถานศึกษา  63 โรง 

 ปฏิบัติ   63 โรง  คิดเปนรอยละ 100 

 ไมปฏิบัติ- 

กระบวนการทํางาน 

 1.คําสั่งแตงต้ังการรับนักเรียน(แผนรับนักเรียน) 
 2.จัดระบบประกันคุณภาพ 
 3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 4.จัดประสบการณ/กิจกรรมที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน 
 5.จัดทําสํามะโนนักเรียน ประชาสัมพันธการสมัครเรียน 
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 6.จัดประสบการณ หรือกิจกรรมเรียนรูแบบบูรณาการ, จัดทําและพัฒนาสื่อวัสดุและ

อุปกรณ,  

จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียนรู, สงเสริมสนับสนุนครูในดานการพัฒนาตนเอง,  

จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน 
 1.นักเรียนช้ันปฐมวัยไดเรียนและมีพัฒนาการตามเกณฑ 
 2.นักเรียนรอยละ 90 ของประชากรวัยเรียนในพื้นที่เขาเรียนในสถานศึกษา 
 3.จัดทําแผนการจัดประสบการณที่เหมาะสมกับบริบท วัย และความพรอมทางพัฒนาการ
ของเด็ก 
 4.ผูเรียนและผูปกครองใหความรวมมือในการจัดการเรียนรู 
 5.นักเรียนไดเขาเรียนหรือการรับนักเรียนเขาเรียนตามแผนการรับนักเรียน รอยละรอย 
และไดรับการสนับสนุนในทุกๆดาน ทั้งจากภาครัฐ และ ชุมชน 
 
ปญหา/อุปสรรค/สิ่งท่ีคนพบ 

 1.เด็กบางสวนขาดความพรอมในดานพัฒนาการทั้ง 4 ดาน 

 2.การเตรียมความพรอมเด็กมีพัฒนาการไมเทากัน 
 3.ผูปกครองบางคนตามใจบุตรหลานจนเกินไป สงผลใหครูไมกลาที่จะตํานิหรือสั่งสอน  
 4.ขาดงบประมาณในการจัดหาสือ่ เทคโนโลยี 
 5.ผูปกครองกังวลในสถานการณ COVID-19 การมาเรียน On site จึงไมครบ 100% 
 6.เด็กที่มีปญหาดานสุขภาพ และความพิการ การพัฒนาการอาจไมทันเพื่อน 
 7.ครูคนเดียว สอนควบ 3 ช้ันเรียน 
 8.ผูเรียนมีพัฒนาการที่แตกตางกัน 
 9.โรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดหาสือ่การเรียนรูที่หลากหลายและไมเพียงพอกับความ 
ตองการของผูเรียน 
 10.นักเรียนยายถ่ินฐานบอยเปนปญหาในการสํารวจเด็กเขาเรียน 
 11.ผูปกครองบางคน  มีคานิยมที่จะนําลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนประจําอําเภอ 
 12.การจัดประสบการณไดไมครอบคลุม เน่ืองจากภาวะโรคระบาด โควิด-19 
 
รองรอย/เอกสารอางอิง 

 1.เอกสารช้ันเรียน 
 2.แผนการจัดประสบการณ, แบบสํารวจ 
 3.บันทึกพัฒนาการ 
 4.รูปถาย เอกสารประจําช้ัน 
 5.แผนการรับนักเรียน การประชาสัมพันธทางเพจ และเว็บไซตของโรงเรียน 
 6.แบบประเมินพัฒนาการและระบบรับนักเรียน 
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 7.รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 8.ประกาศรับสมัครนักเรียน 
 9.รายงานประจําปของสถานศึกษา (SAR) 
 10.แผนปฏิบัติการ โครงการ แผนการรับนักเรียน หนังสือขอความอนุเคราะห ทร.14 
บันทึกการออกเย่ียมชุมชน 
 
 2.2 ดําเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางมี

คุณภาพตามมาตรฐาน ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียน

ท่ีมีความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

การปฏิบัติ  

จํานวนสถานศึกษา 63โรง 

ปฏิบัติ 63 โรง  คิดเปนรอยละ100 

ไมปฏิบัติ- 

กระบวนการทํางาน 

1.ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน โดยสอดคลองแผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 

 2.ประชุมวางแผนสรางความตระหนักใหครู เพื่อสรางแรงจูงใจในการศึกษาใหจบการศึกษา 
อยางมีคุณภาพ 
 3.สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนดานตางๆ 
 4.จัดกิจกรรมสงเสริมความถนัดใหกับนักเรียน 
 5.วางแผนนิเทศแนะแนวตามความถนัดความสนใจ 
 6.จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดรับการศึกษาจนถึงขั้นพื้นฐาน 
 7.สงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเขาแขงขันทักษะทางวิชาการ และดานตางๆที่ผูเรียน
ถนัดและสนใจ 
 8.การจัดกิจกรรมชุมนุม  
 9.กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 
 10.สงเสริมเด็กใหเรียนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน 
 11.สนับสนุนและสงเสริมนักเรียนที่ความสามารถพิเศษ โดยมอบทุนการศึกษา 
 12.การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน/จัดทํามาตรฐานการศึกษา/กิจกรรมเสริม

หลักสูตร/ 

 กิจกรรมทางวิชาการ 



หน้า 41 
 

 13.โรงเรียนจัดการศึกษาภาคบังคับครอบคลุมเขตพื้นที่บริการทุกกลุมเปาหมายรับนักเรียน 
ในระบบและนักเรียนพิการเรียนรวม สงเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ 
จนจบการศึกษาภาคบังคับ สนับสนุนเงินทุนและปจจัยอื่นแกนักเรียนดอยโอกาสอยางทั่วถึง 
 14.แตงตั้งคณะกรรมการติดตามนักเรยีนที่ขาดโอกาสเรียน มาโรงเรียนพรอมทั้งสอน
วิชาชีพ 
 ตามความถนัดและสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศดานสงเสริม 
เขาแขงขันทางวิชาการในเวทีตางๆ 
ผลการดําเนินงาน 

 1.ผูเรียนมีความรูความสามารถและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ไดตามศักยภาพ 
 2.ผูเรียนไดทักษะกระบวนการในการปฏิบัติการอยางมีขั้นตอนและเปนระบบ 
 3.นักเรียนมีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพเพื่อไปประกอบอาชีพ 
 4.นักเรียนคนพบความถนัดของตนเอง และใชเปนแนวทางในการศึกษาตอ 
 5.เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
 สูความเปนเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 6.นักเรียนเรียนอยางมีความสุข 
 7.มีการจัดกระบวนการที่สงเสริมคุณภาพผูเรียน เนนการอานออก เขียนได คิดเลขเปน 
สงเสริม 
และใหโอกาสผูเรียนอยางตอเนื่อง 
 8.ผูเรียนไดฝกทักษะทางวิชาการ วิชาชีพและทักษะวิชาชีวิตจากประสบการณจริงโดย 
ความรวมมือระหวางผูปกครอง ชุมชน สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของอยางตอเน่ือง 
 
สิ่งท่ีคนพบ/ปญหาอุปสรรค 
 1.ผูเรียนมีพัฒนาการที่แตกตาง 
 2.ผูเรียนบางคนยังไมคนพบความสามารถดวยตนเอง 
 3.ครูผูสอนไมตรงตามวิชาเอกและความถนัด ขาดความแมนยํา 
 4.งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด 
 5.ความพรอมของครอบครัวดานเศรษฐกิจ/ทุนการศึกษา 
 6.นักเรียนมีปญหาการอานออกเขียนไดเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะนักเรียนในระดับช้ัน 
 ประถมศึกษาปที่ 1 ..  
 7.เน่ืองจากสถานศึกษาประกาศหยุดเรียนจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  
 8.ผูปกครองไมมีเวลาดูแลเอาใจใส.ใหคําปรึกษาในเรื่องการเรียนเทาที่ควรเน่ืองจาก 
ตองประกอบอาชีพ 
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รองรอย/เอกสารอางอิง 

 1.แบบรายงานการจัดกิจกรรม 
 2.รางวัล เกียรติบัตร จากการแขงขันตาง ๆ , รูปภาพการเขารวมกิจกรรม 
 3.ขอมูลการศึกษาตอผลการแขงขัน รวมกิจกรรม 
 4.เอกสารปพ.5,ปพ.1, ปพ.3, หลักสูตรสถานศึกษา ,แผนพัฒนาการศึกษา 
 5.คําสั่ง เกียรติบัตร 
3.ดานคุณภาพ 
 3.1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกโดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 
21(3R8C)และเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

การปฏิบัติ  

จํานวนสถานศึกษา  62  โรง 

ปฏิบัติ 62  โรง  คิดเปนรอยละ 100 

ไมปฏิบัติ- 

กระบวนการทํางาน 

 1.ประชุมคณะครูในแตละกลุมสาระการเรียนรู และจัดประชุมครูผูสอนประจําสายช้ัน
เกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนการสอนรวมกัน เพื่อใหนักเรียนมีการวางแผนการทํางานเปนทีม โดยใชกิจกรรม  
 Active Learning 
 2.มอบหมายหัวหนากลุมสาระจัดทําหลักสูตร 
 3.มีการปรับปรุงหลักสูตรในแตละปการศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง 
 4.จัดทําแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 5.จัดทําฐานขอมูลคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนเปนรายบุคคล 
 6. พัฒนาครูดวยกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับความ
ตองการ 
 7. พัฒนานักเรียนดวยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคลองกับความ
ตองการ 
 8. จัดใหมีแหลงเรียนรูที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน 
 9. จัดใหมีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรูดวยเครื่องมือที่มีมาตรฐานดวยวิธีและ
รูปแบบ 
ที่หลากหลาย 
 10.การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครู เพื่อใหผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะ 
ในศตวรรษที่ 21จัดใหบุคลากรไดรับการพัฒนา อบรมในระบบออนไลน เพื่อพัฒนาความรู 
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และทักษะตางๆ รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรูที่ครูตองปรับเปลี่ยนสถานะจากผูสอน  
เปนโคช / สงเสริมการอบรมพัฒนาเพื่อขอมี ขอเลื่อน ขอคงวิทยฐานะ/ รวมถึงอบรมพัฒนา 
ตามบทบาท สายงานที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ และตามความสนใจ 
 
ผลการดําเนินงาน 

 1.ผูเรียนมีทักษะความรูความสามารถและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21(3R8C)  
 2.นักเรียนไดทํากิจกรรมที่สงเสริมวัฒนธรรมไทย 
 3.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกับทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 
 4.นักเรียนสามารถวางแผนและทํางานรวมกันเปนทีม โดยนํากระบวนการ Active 
Learning  
มาใชจัดกิจกรรมในแตละกลุมสาระการเรียนรู  
 5.นักเรียนสามารถสรางสรรคผลงานที่เกิดจากแนวคิด รวมทั้งสามารถประเมินช้ินงาน 
ของตนเองได 
 6.ผูเรียนไดรับการพัฒนาการอาน การเขียนและการคิด อีกทั้งยังสงเสริมคุณลักษณะ 
คุณธรรม  
จริยธรรม ความมีวินัยผานกระบวนการเรียนรู 
 7.ผูเรียนไดรับฝกทักษะ สมรรถนะที่จําเปนตามความสนใจและสอดคลองกับบริบทของ
ทองถ่ิน 
 8.นักเรียนอานออกเขียนได,คิดวิเคราะหได มีความสามารถในการสื่อสาร,นักเรียนมีทักษะ
ชีวิต 
 9.มีหลักสูตร แผนปฏิบัติการ ที่สอดคลองกับบริบทโรงเรียน 
 10.นักเรียนมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เหมาะสมตามหลักสูตร
สถานศึกษา  
และในศตวรรษที่ 21 
 11.นักเรียนมีทักษะในชีวิตประจําวันไดดี 
 12.ครูมีทักษะ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ผูเรียนมีทักษะในการ
เรียนรู 
ในยุคสื่อสังคมออนไลน เทาทันการเปลี่ยนแปลง 
 
สิ่งท่ีคนพบ/ปญหาอุปสรรค 
 1.นักเรียนยังขาดอุปกรณสื่อสารในการเรียน 
 2.สถานการณโควิดการเรียนการสอนถูกปรับเปลี่ยนตามสถานการณ 
 3.โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรดานวิชาอาชีพ 
 4.งบประมาณไมเพียงพอ 
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รองรอย/เอกสารอางอิง 

 1.หลักสูตรสถานศึกษา/แผนการจัดการเรียนรู 
 2.ผลงานนักเรียน 
 3.ภาพถายกิจกรรม 
 4.ใบงาน/และแบบบันทึกการอานการเขียน 
 5.รายงานประจําป 

3.2 ปรับปรุงหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนสมรรถนะหลักท่ีจําเปนในแตละระดับ 

การปฏิบัติ  

จํานวนสถานศึกษา 63  โรง 

ปฏิบัติ 52  โรง  คิดเปนรอยละ 82.5 

ไมปฏิบัติ 6  โรง  คิดเปนรอยละ 9.5 

อื่นๆ 5  โรง คิดเปนรอยละ 4.5 
 

กระบวนการทํางาน 

 1.จัดทําแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.แตงต้ังคณะทํางานปรับปรุงหลักสูตร และจัดทําหลักสูตรสมรรถนะ 
 3.พัฒนาครูดวยกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ 
 4.พัฒนานักเรียนดวยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคลองกับความ
ตองการ 
 5.จัดใหมีแหลงเรียนรูที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน 
 6.จัดใหมีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรูดวยเครื่องมือที่มีมาตรฐานดวยวิธีและ
รูปแบบ 
ที่หลากหลาย 
 7.จัดใหมีนิเทศ/กํากับ/ติดตาม/ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานที่ชัดเจน 
 8.เตรียมเสนอคําสั่ง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ใหเขตพื้นที่พิจารณาเพื่อ
แตงตั้ง 
 9.การสรางความเขาใจในการปฏิบัติของครูนักเรียน 
 10.ประชุมคณะครูเพื่อจัดทําหลักสูตรเกี่ยวกับสมรรถนะของนักเรียนในแตละชวงช้ันให
สอดคลอง 
กับธรรมชาติและความสามารถของนักเรียนแตละกลุม 
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 11.มีการจัดทําโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักที่จําเปน 
ในแตละระดับ 
 
ผลการดําเนินงาน 

 1.สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคลองหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เหมาะสมกับผูเรียน 
 2.ผูเรียนผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปน 
 3.มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เปนปจจุบันและเปนหลักสูตรที่เนนสมรรถนะหลักที่จําเปน 
ในแตละระดับ 
 4.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตรงตามหลักสูตร มีความรู ทักษะชีวิต สามารถนํา
ความรู  
ความสามารถไปใชไดจริง 
 5.โรงเรียนมีหลักสูตรพรอมใชเปนปจจุบันทันตามนโยบาย 
 6.ผูเรียนผานการประเมินสมรรถนะสําคัญทั้ง 5 ดาน 
 7.สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล มีการปรับปรุง
และ 
พัฒนาอยางตอเน่ือง 
 8.สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล มีการปรับปรุง
และ 
พัฒนาอยางตอเน่ือง 
สิ่งท่ีคนพบ/ปญหาอุปสรรค 
 1.ครูขาดความเขาใจในเรื่องหลักสูตร สมรรถนะและการนําไปใช 
 2.ความซ้ําซอนการทํางาน งบประมาณ 
 3. การแพรระบาดของโรคโควิด19 
 4.บุคลากรไมตรงกับวิชาที่สอน 
 5.ผูเรียนมีพัฒนาการที่ดีข้ึน 
รองรอย/เอกสารอางอิง 
 1.หลักสูตรสถานศึกษา 
 2.แบบประเมินผล 
 3.รายงานประจําปของสถานศึกษา 
 4.แผนการจัดการเรียนรู 
 5.แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 6.แบบรายงานผลทางการเรียน (ปพ.1 ปพ.5 ปพ.6) 
 7.บันทึกการประชุม 
 8.คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
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 9.ใบงาน/แบบฝกหัด 
 
3.3 จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนปฏิบัติจริง (Active learning) รวมท้ังสงเสริมการจัดการ
เรียนรูท่ีสรางสมดุลทุกดาน สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 

การปฏิบัติ  

จํานวนสถานศึกษา  63  โรง 

ปฏิบัติ  63  โรง  คิดเปนรอยละ 100 

ไมปฏิบัติ        - 

กระบวนการทํางาน 

 1.ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 
 2.สถานศึกษาจัดมีกิจกรรมชุมนุม และการจัดการเรียนการแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 
 3.ครูจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดการเรียนการสอนใหนักเรียน 
ไดลงมือปฏิบัติจริง และเนนกระบวนการทํางานเปนกลุม 
 4.สงเสริมใหครูอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ดาน Active learning 
 5.มีการสงเสริมสนับสนุนในการสรางความตระหนักและใหความแกครู โดยมีการประชุมให
ความรู 
 และแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลายม 
 6. มีการสงเสริมสนับสนุนการนําความรูสูการปฏิบัติดวยวิธีการที่หลากหลายและตอเน่ือง 
คัดกรอง 
วิเคราะหผลนักเรียนเปนรายบุคคล และแกไขปญหานักเรียนเปนรายบุคลตามผลการคัดกรอง  
มีการทําการทดสอบความสามารถของนักเรียน มีการคัดกรอง แบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุมเกง  
ปานกลางและกลุมออน มีการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับนักเรียน 
แตละกลุมอยางหลากหลาย 
 7.มีการสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทําสื่อหรือนวัตกรรมอยางเปนระบบและตอเนื่อง จัด
กิจกรรม 
 การจัดทําสื่อการเรียนรูของครูและนักเรียน 
 8.มีการวางแผนนิเทศและติดตามการจัดการอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 9.มีการสรุปติดตามรายงานผลและพัฒนาอยางตอเน่ืองและเปนระบบ และนําผลที่ไดมา
พัฒนา 
และวางแผนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตอไป 
ผลการดําเนินงาน 
 1.ผูเรียนไดรับการสงเสริมการเรียนรูผานประสบการณจริงอยางหลากหลาย 
 2.นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหและแกปญหา เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
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 3.ผูเรียนไดทักษะกระบวนการในการปฏิบัติการอยางมีขั้นตอนและเปนระบบ 
 4.ผูเรียนมีพัฒนาการที่ดีข้ึน 
 5.ครูมีการจัดกระบวนการเรียนที่เนนปฏิบัติจริง 
 6.สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน และนักเรียนไดรับการวัดผล และ
ประเมิน 
ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย 
 7.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนไปตามเกณฑ 
 8.ผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห การแกปญหา การนําความรูไปประยุกตใชไดและ
สามารถ 
 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้น ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย 
สิ่งท่ีคนพบ/ปญหาอุปสรรค 
 1.นักเรียนบางสวน ตองใหเวลาในการทํากิจกรรม เพราะนักเรียนแตละคนมีความแตกตาง
กัน 
ตามศักยภาพ 
 2.ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม 
 3.นักเรียนมีความแตกตางระหวางบุคคล ผูปกครองขาดความใสใจและใหความรวมมือ 
 4.ขาดแคลนงบประมาณ ขาดบุคลากร 
 5.ครูบางสวนยังขาดเทคนิคและการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 6.พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนไดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนต้ังแตเปลี่ยนมาเปน
การศึกษา 
 ยุค New Normal/ 
 7.มีการใชโทรศัพทเพื่อสนับสนุนการเรียนรู และใชในการสืบคนขอมูลมากข้ึน/  
 8.ครูประจําช้ันตองใหความรู สรางภูมิคุมกัน ในเรื่องการรูเทาทันสื่อหรือ fake news 
 
รองรอย/เอกสารท่ีเก่ียวของ 
 1.หลักสูตรสถานศึกษา 
 2.แผนการจัดการเรียนรู 
 3.ผลงานนักเรียน/ภาพถาย 
 4.คูมือวัดผล/ประเมินผล 
 5.บันทึกการจัดกิจกรรม  
 6.รายการการปฏิบัติงาน 
 7.รูปถาย ใบงาน 
 8.รายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม และผลงานนักเรียน 
 
 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการ
เรียน 
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การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง รวมท้ังมีจิตวิญญาณ
ความเปนครู 
 

การปฏิบัติ  

จํานวนสถานศึกษา62โรง 

ปฏิบัติ  61  โรง  คิดเปนรอยละ 98.4 

ไมปฏิบัติ 1 โรง  คิดเปนรอยละ 1.6 

กระบวนการทํางาน 

 1.สงเสริมและพัฒนาครูตามความสนใจและความตองการของสถานศึกษาใหเปนผูมีความรู 

 ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีความสามารถในการสื่อเทคโนโลยีไดอยางม ี

ประสิทธิภาพ 

 2. สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ

สอน 

ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดดี 

 4.โรงเรียนจัดหา สื่อเทคโนโลยี ดิจิทัล ติดตั้งทุกหองเรียน เพื่อใหครูผูสอนไดจัดการเรียน

การสอน 

 5.การจัดทํา PLC 

 

ผลการดําเนินงาน 

 1.ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียน 
การสอนไดเปนอยางดี 
 2.ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาและนําความรูความสามารถมาจัดการเรียนการสอนที่มี
ศักยภาพ 
 3.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาทางวิชาชีพต้ังแต รอยละ 90-100 
 4.ครูในโรงเรียนผานการอบรมทางออนไลน100% 
สิ่งท่ีคนพบ/ปญหาอุปสรรค 
 1.ขาดเครื่องมือเครื่องใชที่เปนสื่อเทคโนโลยี 
 2.งบประมาณไมเพียงพอ 
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 3.งบประมาณที่สนับสนุนการพัฒนาครูมีจํากัด 
 4.ครูและบุคลากรที่มีอายุมากจะเรียนรูการเปลี่ยนแปลงไดชาความครูรุนใหม 
 5.บุคลากรไมเพียงพอ 
 6.ครูบางสวนยังขาดทักษะการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 7.ระบบอินเทอรเน็ตขัดของไมเสถียร 
รองรอย/เอกสารท่ีเก่ียวของ 

ใบประกาศนียบัตร, คําสั่งการเขารวมอบรม, รูปภาพการเขารวมกิจกรรม, รายงาน

การเขารับการอบรบ  แผนพัฒนาตนเอง 

 3.5สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนของโลก

ศตวรรษ 

ท่ี 21 อยางครบถวน มีสมรรถนะและทักษะดานการอาน การเขียน คิดคํานวณ การคิดขั้นสูง 

นวัตกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เปนคนดี มีวินัย มีความรัก

ในสถานบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

การปฏิบัติ  

จํานวนสถานศึกษา62โรง 

ปฏิบัติ  61  โรง  คิดเปนรอยละ 98.4 

ไมปฏิบัติ 1 โรง   คิดเปนรอยละ 1.6 

4.ดานประสิทธิภาพ 

 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

การปฏิบัติ  

จํานวนสถานศึกษา62โรง 

ปฏิบัติ 59 โรง   คิดเปนรอยละ 95.2 

ไมปฏิบัติ 3 โรง  คิดเปนรอยละ 4.8 

กระบวนการทํางาน 
 1.ประชุมครูสรางความตระหนักในการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาบนขอมูล
สารสนเทศ 
 ที่ถูกตอง 
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 2.มอบหมายงานใหเจาหนาที่จัดทําขอมูลสารเทศที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 3.สงเสริมใหครูผูสอนผลิตและพัฒนาสื่อ และประยุกตใชสื่อที่มีความเหมาะสม 
 4.มีการจัดทําและปรับปรุงขอมูลสารสนเทศใหถูกตอง เปนปจจุบัน โดยมีคําสั่งแตงต้ัง
ผูรับผิดชอบ 
อยางชัดเจน 
 5.มีหนวยงานภายนอกเขามาสงเสริม สนับสนุน ดานการจัดการศึกษา 
 6.มีระบบการจัดการฐานขอมูลที่ทันสมัยและมีผูดูแลรับผิดชอบที่มีความรูความเขาใจใน
งาน 
 7.มีการวางแผนการทํางาน มีผูรับผิดชอบฝายขอมูลและประชาสัมพันธโรงเรียน 
ผลการดําเนินงาน 

 1. มีฐานขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองและปจจุบัน สามารถสืบคนไดอยางรวดเร็ว 
 2. มีเครือขายสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 3. ครูมีสื่อ นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ 
 4. การบริหารจัดการเปนไปตามแผนงาน 
 5. ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานและองการตางๆที่มีสวนเกี่ยวของใหความรวมมือในการ
สงเสริมการจัดการศึกษายางมีประสิทธิภาพ 
 6.มีการประชาสัมพันธลงทางสื่อโซเชียล สงผลใหชุมชนพึงพอใจและเขามามีสวนรวม 
มากข้ึน 
 7.มีการจัดกิจกรรม ใหความรูและสรางแรงจูงใจในการศึกษาตออยางหลากหลาย  
 8.มีการสรุปรายงานผลการดําเนินงาน ใหหนวยงานตนสังกัดและผูเกี่ยวของทราบ  
 9.มีรองรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได 
 10.นักเรียน ครู ผูบริหาร ชุมชน มีความพึงพอใจในระดับคุณภาพของโรงเรียน 
 11.ผูบริหารมีรูปแบบการบริหารที่ชวยพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
สิ่งท่ีคนพบ/ปญหาอุปสรรค 

 1.ความไมเสถียรของระบบ(โรงเรียนที่หางไกล) 

 2.ผูปกครองบางคนขาดเครื่องมือในการสื่อสาร 

 3.ยังมีงบประมาณดานการดําเนินงานและการสนับสนุนที่ไมเพียงพอ 

 4.การรายงานขอมูลตางๆ อาจลาชาเน่ืองดวยครูปฏิบัติหนาที่หลายหนาที่ 

 5.บุคคลการทําหนาที่วิเคราะหขอมูลมีไมเพียงพอและการทํางานยังไมเปนระบบ 

 6.การทํางานและการรับรูเรื่องเทคโนโลยีที่แตกตางกัน 

 

รองรอย/เอกสารอางอิง 

 1.บันทึกการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 2.ระบบฐานขอมูลของโรงเรียน 
 3.คําสั่งแตงต้ังผูรับผิดชอบ, ระบบขอมูลสารสนเทศ 
 4.รูปภาพหองตางๆและพื้นที่โดยรอบโรงเรียน 
 5.แบบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
 6.แฟมบันทึกขอมูล 
 
 4.2 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน Stand Alone ใหมี
คุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
การปฏิบัติ  

จํานวนสถานศึกษา 61โรง 

ปฏิบัติ 43 โรง   คิดเปนรอยละ 70.5 

ไมปฏิบัติ 14 โรง คิดเปนรอยละ 23 

อื่นๆ 4 โรง        คิดเปนรอยละ  6.5 

 

กระบวนการทํางาน 

 1.เปดโอกาสใหชุมชนและทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสะทอน

แนวคิด 

และความตองการในการจัดการศึกษาใหตรงกับความตองการของชุมชน 

 2.สถานศึกษามีการประชุมวางแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานรวมกันกับ

ผูปกครอง 

และชุมชนอยางเปนรูปธรรม โดยผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูนําในการทํางานเชิงรุกรวมกับ 

ชุมชนอยางตอเน่ือง ทําใหไดรับความรวมมือจากผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา  

มีสวนรวมในการสงเสริมการเรียนรูตามศักยภาพดวยความเต็มใจ และมีการรายงานผลการ 

ดําเนินงานตอผูเกี่ยวของ 

 3.จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะเวลา 3 ป กําหนด

มาตรฐาน 

และคาเปาหมาย โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

 1.ชุมชนมีความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการศึกษา 
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 2.มีการพัฒนาสภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมตอการเรียนรู

และ 

บริบทของผูเรียนในพืน้ที ่

 3.สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานองคกรภายนอกเขามา 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 4.สถานศึกษามีเครือขายรวมพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

 5.นักเรียนมีพฤติกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการ

ทดสอบ 

ระดับชาติ NT อยูในเกณฑที่ผูมีสวนเกี่ยวของพึงพอใจ ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET/ RT  

มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ และผลการประเมินสถานศึกษาภายนอกรอบ 4 จาก สมศ.  

ผานในระดับ "ดี" 

สิ่งท่ีคนพบ/ปญหาอุปสรรค 

 1.ขาดงบประมาณ,ขาดบุคลากร 
 2.โรงเรียนมีคุณภาพอยางย่ังยืน สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ 
 3.ผลสัมฤทธ์ิในการประเมินระดับชาติ สูงกวาระดับประเทศทุกระดับ 
 4.การสรางความเขาใจใหเกิดกับการรักหวงแหนสมบัติสวนรวมของชุมชน 
รองรอย/เอกสารอางอิง 

 1.หลักสูตรสถานศึกษา และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.บันทึกการประชุม ภาพถายกิจกรรม คําสั่งคณะทํางาน 
 3.แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
 4.แผนปฏิบัติการประจําป แผนพัฒนาวิชาการ 
 5.รายงานประจําปของสถานศึกษา 
 6.การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา/การประชุมผูปกครอง 
 
 4.3 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

และเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การปฏิบัติ  

จํานวนสถานศึกษา62โรง 

ปฏิบัติ45โรง  คิดเปนรอยละ 72.6 

ไมปฏิบัติ 17โรงคิดเปนรอยละ 27.4 
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กระบวนการทํางาน 

 1.ประชุมสรางความตระหนักใหครู 
 2.ใหคุณครูเสนอกิจกรรมและวัตกรรมใหมๆในการสอนพรอมติดตามประเมินผล 
 3.สนับสนุนครูและบุคลากรในการพัฒนานวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ นําเสนอขยายผล 
ใหเปนรูปธรรม 
 4.มีการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาผูเรียนตามบริบทของชุมชนโดยใชความรูจากปราชญ
ชาวบาน 
 5.ใชกระบวนการ PLC เพื่อสรางความเขาใจ 
ผลการดําเนินงาน 

 1.ครูใชสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.ครูมีวิจัยในช้ันเรียน อยางนอยภาคเรียนละ 1 เรื่อง ครูมีนวัตกรรมที่สงเสริมการจัด
กิจกรรม 
การเรียนการสอนและ สามารถสรางเปนผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของตนเองได 
 3.สถานศึกษามีนวัตกรรมในการพัฒนาสถานศึกษาสูความเปนเลิศดานการสงเสริมทักษะ
อาชีพ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.โรงเรียนมีนวัตกรรมใหมๆในการพัฒนาสูความเปนเลิศดานวิชาการ 
 5.มีรูปแบบการบริหารจัดการ การพัฒนาสถานศึกษา ที่มีความเหมาะสมกับโรงเรียน 
สิ่งท่ีคนพบ/ปญหาอุปสรรค 
 1.นักเรียนมีการเรียนรูที่หลากหลาย และเกิดความสนใจในการเรียน 
 2.ครูมีนวัตกรรมการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
 3.ขาดอุปกรณที่ทันสมัย 
 4.การใชนวัตกรรมยังไมกวางขวาง 
 5.การแพรระบาดของโรคโควิด19 
 6.คุณครูรุนอาวุโสขาดความเขาใจในนวัตกรรม 
 7.ดานการขาดแคลนบุคลากร 
รองรอย/เอกสารอางอิง 

 1.เอกสารงานวิจัย นวัตกรรมของครูผูสอน ภาพถายกิจกรรม เกียรติบัตร 

 2.รายงานประจําปของสถานศึกษา 

 3.ใบงานนักเรียน 

 4.บันทึกการสรางสื่อ นวัตกรรม 

4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การปฏิบัติ  
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จํานวนสถานศึกษา61โรง 

ปฏิบัติ 59โรง  คิดเปนรอยละ 96.7 

ไมปฏิบัติ 2โรงคิดเปนรอยละ 3.3 

กระบวนการทํางาน 

 1.นิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

 2.มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 

 3.มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนสอนของครูโดยคณะกรรมการ 

 4.จัดกระบวนการทํางานเริ่มต้ังแตประชุม ออกคําสั่งแตงต้ัง กําหนดปฏิทินการนิเทศ นําผล

การนิเทศ 

ไปใชประโยชนในการพัฒนา และยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 5.มีแผนปฏิบัติการ แผนการนิเทศ จัดทําสมุดนิเทศ ติดตาม มีคําสั่งคณะกรรมการนิเทศ 

 6.การบริหาร สานตอรวมใจ นิเทศภายในดวย COVID model ในการนิเทศ 

ผลการดําเนินงาน 

 1.การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

 2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 3.ครูไดรับการนิเทศ ตามกําหนด 
 4.สถานศึกษามีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนจัดการเรียนการสอนในแตละระดับช้ัน 
 5.ครูมีความต่ังใจ ใสใจงานสอน พัฒนางาน พัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง 
 6.สถานศึกษามีระบบนิเทศที่มีคุณภาพ ครูและบุคลากรไดรับการนิเทศติดตามการจัดการ
เรียนรู 
อยางตอเน่ือง 
 7.ครูกระตือรือรนในการทํางาน 
 8.สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการบริหารงานของโรงเรียน การทํางาน 
มีรูปแบบแบบแผนสามารถตรวจสอบได มีเอกสารหลักฐานรองรอยตางๆชัดเจน 
 9.คุณครูมีแรงจงใจมากขึ้น 
 10.ครูมีความรูความเขาใจในการทํางาน นําความรู คําแนะนําไปปรับใชในการจัดการเรียน
การสอน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
11.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาที่สูงขึ้น 
สิ่งท่ีคนพบ/ปญหาอุปสรรค 
1.สถานการณโควิดทําใหปรับรูปแบบการนิเทศเปนนิเทศออนไลน 
2.มีหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 
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3.ครูบางทานอคติกับการนิเทศ ประเมิน การเตรียมเอกสาร ข้ันตอนที่ยุงยาก 
รองรอย/เอกสารอางอิง 
 1.แผนนิเทศภายใน/ปฏิทินนิเทศ 
 2.สมุดนิเทศ 
 3.ภาพถาย 
 4.แบบบันทึกการนิเทศ 
 5.หองเรียนตามสภาพจริง 
 6.รายงานการนิเทศ 
 7.แบบนิเทศช้ันเรียน 
 8.บันทึกการนิเทศ,บันทึกการตรวจเยี่ยม 
 
การดําเนินงานตามจุดเนนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

1. ปฐมวัยเกงกลาพัฒนาครบดาน 

การปฏิบัติ  

จํานวนสถานศึกษา63โรง 

ปฏิบัติ63โรง  คิดเปนรอยละ 100 

ไมปฏิบัติ - 

กระบวนการทํางาน 

 1.มีการจัดทําหลักสูตรปฐมวัยและแผนการจัดประสบการณ 
 2.มีการจัดการเรียนการสอนใหเด็กไดรับการพัฒนาทางดานรางกายอารมณสังคม
สติปญญา 
ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 3.จัดประสบการณใหเด็กปฐมวัยอยางเต็มศักยภาพ 
 4.ประเมินพัฒนาการอยางหลากหลายวิธี 
 5.สงเสริมใหครูจัดประสบการณที่เนนใหผูเรียนกลาคิด กลาทํา และแสดงออก 
ผลการดําเนินงาน 
 1.นักเรียนมีความพรอม ในการเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
 2.นักเรียนไดรับการพัฒนาทางดานรางกายอารมณสังคมสติปญญาและไดรับการพัฒนา 
อยางรอบดาน 
 3.ผูเรียนไดรับการสงเสริมการเรียนรูที่หลากหลายผานกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน 
ในโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 
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 4.นักเรียนในระดับปฐมวัยไดรับการพัฒนาตามชวงอายุ และวัยไดอยางมีคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาดานการอานและการเขียนในระดับตอไป 
 5.นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่มีอายุตามเกณฑไดเขาเรียนในระดับปฐมวัยทุก
คน 
สิ่งท่ีคนพบ/ปญหาอุปสรรค 
 1.เด็กบางสวนยังขาดความพรอมในการพัฒนา 
 2.งบประมาณที่จํากัด 
 3.การยายของบุคลากรทําใหขาดความตอเน่ือง 
 4.การแพรระบาดของโรคโควิด-19 
 5.ขาดบุคลากร,ขาดงบประมาณ 
 6.ครูคนเดียวสอนควบ 3 ช้ันเรียน 
 7.ระดับชั้นอนุบาลไมสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Online ได เน่ืองจากนักเรียนไม
พรอม 
 ดานเครื่องมืออุปกรณ จึงจัดการเรียนการสอนแบบ Onhand 
รองรอย/เอกสารอางอิง 
 1.บันทึกพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย 
 2.หลักสูตรปฐมวัย 
 3.แผนการจัดประสบการณ 
 4.ภาพกิจกรรม 
 5.แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 6.เกียรติบัตรโลวิทยาศาสตรนอย 
 7.บันทึกการนิเทศ พูดคุยกับเด็ก 
 8.ผลงานนักเรียน 
 9.บันทึกหลังสอน 
 10.รายงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 11.รายงานผลการจัดกิจกรรม ผลงานนักเรียน 
 
 
 

2. รักการอานเปนนิจ 

การปฏิบัติ  

จํานวนสถานศึกษา 63โรง 

ปฏิบัติ 62โรง  คิดเปนรอยละ 98.4 

ไมปฏิบัติ 1โรงคิดเปนรอยละ  1.6 
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กระบวนการทํางาน 

จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

1. นักเรียนอานหนังสือและทําการสรุปเนื้อหาลงในบันทึกการอาน 

2. จัดการเรียนการสอนช่ัวโมงรักการอานสําหรับทุกหองเรียน และใชหองสมุดเปนแหลง

เรียนรู 

3. จัดสมุดบันทึกการอานใหนักเรียนตั้งแตระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1- 6 

4. คุณครูผูสอนรักการอานจะเปนผูตรวจ 

5. ผูรับผิดชอบสรุปผล / และจัดทํารายงานการผลการดําเนินงาน 

6.มีการจัดชุมนุมรักการอาน 

 7. กิจกรรมภาษาไทยวันละคํา เขียนตามคําบอก 
8. นักเรียนอานและเขียนโดยใชแบบฝกคัดและอานในชวงเชาของทุกวัน 

9.การจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่1 และ2 มุงพัฒนาการอานออก 

เขียนได 

เปนอันดับแรก เพื่อเปนพื้นฐานสูการพัฒนาในดานอื่นๆ 

10.มีการจัดต้ังชมรมวางทุกงานอานทุกคน โดยใหเพื่อนชวยเพื่อน พี่ชวยนอง 

ผลการดําเนินงาน 

 1.นักเรียนอานออกเขียนได 
 2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน สามารถอานและเขียนหนังสือไดเหมาะสมกับวัยและระดับช้ัน
ที่เรียน 
 3.ผลการสอบ RT ของโรงเรียนสูงกวาประเทศ 

 4.ผูเรียนไดรับการพัฒนาและแกปญหาการอาน การเขียน 
 5.ทุกช้ันเรียนมีมุมหนังสืออานเพิ่มเติมและการเพิ่มปริมาณหนังสืออานเพิ่มเติมในหองสมุด 
 6.ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
 7.นักเรียนสรางผลงาน ช้ินงาน และนวัตกรรม ที่เกิดจากการอาน 
 8.นักเรียนมีทักษะการอานออกเขียนไดตามเกณฑมาตรฐานของโรงเรียน 
สิ่งท่ีคนพบ/ปญหาอุปสรรค 

 1.การขาดความตอเนื่องในการอานของนักเรียนเมื่ออยูที่บาน 
 2.สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด19  
 3.เด็กมีพัฒนาการดานการอานที่แตกตางกัน 
 4.การจัดทําแบบบันทึกการอานใหนักเรียน ตองใชเวลาคอนขางนานในการอานและจัดทํา 
บันทึกการอาน  
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 5.เพราะมีนักเรียนจํานวนมาก และนักเรียนบางคนมีทักษะการอานหนังสือไมคลอง  
จึงทําใหเสียเวลาเปนอยางมาก 
 6.ผูเรียนมีศักยภาพแตกตางกัน 
 7.ภาระงานที่มากเพิ่มข้ึน 
 8.งบประมาณในการจัดซื้อหนังสืออานเพิ่มเติมใหหองสมุดหรือจัดสรรใหช้ันเรียน 
 9.การปดเรียนชวง covid -19 ทําใหการพัฒนาการอานของนักเรียนไปไดชากวาปที่ผานๆ
มา 
รองรอย/เอกสารอางอิง 
 1.บันทึกการอาน 
 2.รูปถาย 
 3.การทดสอบการอาน 
 4.ผลการพัฒนาการอาน 
 5.แบบฝกคัดและอาน 
 6.คะแนนของผูสอบ RT 
 7.หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู 
 8.ผลการประเมินการอาน การเขียน 
 9.บันทึกการเขาใชหองสมุด 
 10.ใบงาน สื่อการสอน 

11.รายงานโครงการฯ 
 

3. ใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
การปฏิบัติ  

จํานวนสถานศึกษา63โรง 

ปฏิบัติ 63โรง  คิดเปนรอยละ 100 

ไมปฏิบัติ   – 

 

กระบวนการทํางาน 

 1.กําหนดเปนจุดเนนของโรงเรียน สงเสริม สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน 

ต้ังแตกิจกรรมหนาเสาธง มีแผน โครงการ 

 2.ประชุมคณะครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อวางแผน 

การดําเนินงาน 

 3.แตงต้ังครูผูรับผิดชอบ 

 4.ดําเนินการตามกิจกรรม English One Word และ English Project for Kids  
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 5.จัดทําสื่อการอาน 
 6.จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคํา และจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 7.มีการจัดทําโครงการ morning talk เพื่อใหผูเรียนไดใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสาร 
อยางงาย 
 8.สงเสริมสนับสนุนใหคุณครูพูดภาษาอังกฤษดวยคําศัพทงายๆที่ใชในชีวิตประจําวัน 
 9.โรงเรียนจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูการใชภาษาอังกฤษตามหลักสูตร เชน โครงการ 
คายบูรณาการ เปนตน 
 10.การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในช้ันเรียน 
 11.มีกิจกรรมสงเสริมพัฒนาภาษาอังกฤษ มีการทําคําศัพทแตละระดับช้ันใหนักเรียนฝก
อาน 
ทุกวัน 
 12.กิจกรรมเขียนตามคําบอกทุกวัน มีกิจกรรมแขงขันและสงเสริมความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษ 

13.สรางกิจวัตรประจําวันในการใชภาษาอังกฤษ 
 14.สอนภาษาอังกฤษผานเกมสนุกใชเพลงภาษาอังกฤษเปนตัวชวย 
 
ผลการดําเนินงาน 
 1.นักเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษมากข้ึน 
 2.นักเรียนและครูผูสอน มีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ มีความสนใจและจะพัฒนา
ตนเองมากข้ึน 
 3.สามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารแบบงาย 
 4.นักเรียนมีการพัฒนาการทางดานการพูดภาษาอังกฤษไดดีอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
 6.นักเรียนสามารถสนทนาประโยคงายๆ ในชีวิตประจําวันได 
 7.ผูเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษและชอบเรียนภาษาอังกฤษ 
 
 
สิ่งท่ีคนพบ/ปญหาอุปสรรค 
 1.ขาดบุคลากรที่มีความรูในการสอนภาษาอังกฤษ 
 2.นักเรียนไดรับการพัฒนาและสามารถสื่อสารคํางายๆได 
 3.นักเรียนยังขาดความมั่นใจและยังไมกลาแสดงออกเทาที่ควร 
 4.การแพรระบาดของโรคโควิด19 
 5.ขาดบุคลากร 
 6.ขาดงบประมาณในการจัดทําสื่อ 
 7.คุณครูยังไมชินกับการใชภาษาอังกฤษ 
 8.เด็กขาดการกระตือรือรน ในการทองคําศัพท ซึ่งเปนพื้นฐานของการเรียนภาษาอังกฤษ 
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 9.การออกเสียงภาษาอังกฤษไมถูกตอง 
 10.สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสื่อสาร และการใชภาษาอังกฤษ ตองจัด และออกแบบ เพื่อ
จูงใจ 
ใหเกิดการใชภาษาอังกฤษมากข้ึน 
รองรอย/เอกสารอางอิง 
 1.บัตรคําศัพท 
 2.แบบบันทึกการใชภาษอังกฤษ 
 3.แบบประเมินการอานความกาวหนา 
 4.รายงานกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 5.แผนปายสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน 
 6.หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู 
 7.บันทึกการสอน 
 8.ใบงาน สื่อ 
 9.บันทึกผลการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 10.ผลการประเมินการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันตามระดับช้ัน 

11.บันทึกกิจกรรม ภาพถาย 
 12.รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 1.การนิเทศติดตามสามารถใชรูปแบบบูรณาการไดตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที ่
และสถานการณเปนกิจกรรมที่ดีเหมาะสมกับวัย 
 2.ควรใหการสนับสนุนกับโรงเรียนขนาดเล็กทุกดาน ทั้งดานงบประมาณ อัตรากําลัง  
เปนตน 
 3.ควรจัดอัตรากําลังครูใหครบช้ัน 
 4.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนิเทศและติดตามประเมินผล ตองกระตุนใหครูปรับปรุง 
การจัดการเรียนรูให 
 5.เหมาะกับผูเรียน โดยเนนใหมีปฏิสัมพันธรวมกัน 
 6.สถานศึกษาควรสงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการใชเทคโนโลยีและนําเทคโนโลยีมาใช 
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 7.สถานศึกษาควรจัดหาสื่อทางดานเทคโนโลยีใหเพียงพอกับความตองการของครู นักเรียน 
และมีความทันสมัย 
 8.งบประมาณดําเนินการจัดการการเรียนการสอนไมเพียงพอ ตองการงบประมาณเพิ่ม 
 9.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนิเทศและติดตามประเมินผล ตองกระตุนใหครูปรับปรุง 
การจัดการเรียนรูใหเหมาะกับผูเรียนโดยเนนปฏิสัมพันธรวมกัน 
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 10.จัดทําโครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู สอนซอมเสริมสําหรับนักเรียนช้ัน ป.1-3  
ใชเทคนิค สอบ สอน ซอม สําหรับนักเรียนช้ัน ป.4-6 และศึกษาคนควาจากเทคโนโลยี  
เนนใหนักเรียนฝกปฏิบัติ 
 11.จัดโครงการเขาคายคุณธรรม-จริยธรรม อบรมอยางเครงครัด เพื่อฝกคุณธรรมและ
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 
จุดเดน 
 1.โรงเรียนอยูในชุมชน ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน สงผลใหโรงเรียนมี
บรรยากาศดี  
นาดู นาอยู นาเรียน สะอาดรมรื่น 
 2.เปนโรงเรียนตนแบบการอาน เขียน คิด ตนแบบศตวรรษที่ 21 
 3.มีกิจกรรมหลากหลาย นักเรียนสนใจ 
 4.มีกิจกรรมสงเสริมภาษาอังกฤษเชนวันคริสมาสตอื่นๆ 
 5.นักเรียนอานได เขียนไดมากย่ิงข้ึน 
 6.นักเรียนอานออก เขียนได คิดเลขเปน 
 7.ใชชุมชนเปนฐานในการจัดการเรียนรู 
 8.กิจกรรมภาษาอังกฤษ ตามระดับชวงช้ันมีสื่อคําศัพทที่นาสนใจ  
 9.การบริหารแบบมีสวนรวม 
 10.ความรวมมือของ บวร และเครือขายรวมพัฒนา 
 11.สถานศึกษาขนาดเล็ก สามารถพัฒนาไดอยางคลองตัว 
 12.นักเรียนมีกิจกรรมที่หลากหลายในทุกดาน 
 13.การมีครูและบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความสามัคคีในการทํางาน และ 
การมีคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานเอกชนใหการสนับสนุนชวยเหลือโรงเรียน 
 อยางตอเน่ือง 
จุดควรพัฒนา 
 1.ขาดความตอเน่ืองในการจัดกิจกรรม 
 2.ควรมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคายภาษาอังกฤษ 
 3.ดานภาษาอังกฤษยังไมคลอง 
 4.พัฒนาในดานการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
 5.บุคลากรทางการศึกษามีไมเพียงพอตอการจัดการเรียนสอนทําผูเรียนไดรับการพัฒนา 
อยางไมเต็มศักยภาพอีกทั้งยังขาดปจจัยในการพัฒนาสภาพแวดลอมเพือ่ใหผูเรียนมีคุณภาพ 
ตามบริบทอยางแทจริง 
 6.นักเรียนมีการฝกทองคําศัพท 
 7.ความสามารถดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีของผูเรียน 
 8.สมรรถนะครูในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู 
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 9.การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 
และคร ู
มีไมครบชั้นจึงทําใหในบางกิจจกรมนักเรียนเรียนรูไดไมดีเทาที่ควร เชนทักษะดานภาษาอังกฤษ 
 และเทคโนโลยี 
 10.การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในบางกลุมสาระการเรียนรู 
 11.ความปลอดภัยในภาวะโรคโควิด 19 ในปจจุบันที่ควบคุมไดยากสงผลตอกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
 12.พัฒนาดานการสอนใหดีและทันสมัยมากข้ึนครูไมครบช้ันพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนา 
การเรียนการสอน 
 13.การพัฒนาดานบุคลากร ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใชทั้งศาสตรและศิลป ในการ
บริหารงาน  
 14.จํานวนบุคลากรที่มากยอมมีความคิดเห็นที่แตกตางในการทํากิจกรรม ควรจัดอบรมให
ความรู     ความเขาใจ สรางเจตคติในการทํางานรวมกัน 
 15.ควรสนับสนุนงบประมาณใหกับโรงเรียนขนาดเล็กในการจัดทําสื่อนวัตกรรมของครู  
เพื่อการเรียนการสอนของครูที่ทันสมัยตามศตวรรษที่ 21 
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                                                    บทท่ี 5 
                                         สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ปการศึกษา 2564 ไดทําการติดตาม ตรวจสอบการติดตามการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  โดยจัดทําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ใน  4 ดาน งานตามนโยบายและจุดเนนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาช้ันพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที ่

จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
ไดสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ดังน้ี 
สรุปดานการบริหารงานวิชาการจํานวนโรงเรียน 131 โรงเรียน 
 ดานที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตร 

  ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 97.9     

ดานที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 99.73 

ดานที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู    

  ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 96.55 

ดานที่ 4 การวัดและการประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 

  ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 99.22 

ดานที่ 5 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

  ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 94.02 

ดานที่ 6 การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 

  ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 90.45 

ดานที่ 7 การนิเทศการศึกษา 

  ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 98.85 

ดานที่ 8 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

  ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 99.06 

สรุปดานการบริหารงานวิชาการ  

 ดานที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ การจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ คิดเปน

รอยละ 99.73 

ดานที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชนคิดเปนรอยละ 

90.45 

เฉลี่ย 8 ดาน คิดเปนรอยละ 96.98 
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สรุปดานการบริหารงานบุคคลจํานวนโรงเรียน 116 โรงเรียน 

ดานที่ 1 การเปนคนดี มีความรู ความสามารถ จงรักภักดี มีวัฒนธรรม และรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 100 

ดานที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 

ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 98.80 

ดานที่ 3 การจัดการเรียนการสอน 

ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 99.46 

ดานที่ 4 การบริหารจัดการสถานศึกษา 

  ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 99.28 

ดานที่ 5 การรักษาวินัยและนิติการ 

ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 98.96 

สรุปดานการบริหารงานบุคคล  

ดานที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ดานที่ 1 การเปนคนดี มีความรู ความสามารถ จงรักภักดี มี

วัฒนธรรมและรับผิดชอบ  คิดเปนรอยละ 99.73 

 ดานที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ ดานที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากรคิดเปนรอยละ 

98.80 

 เฉลี่ย 5 ดาน คิดเปนรอยละ 99.30 

สรุปดานการบริหารงานงบประมาณ    จํานวนโรงเรียน 113 โรง 

ดานที่ 1 การดําเนินการวางแผนการบริหารดานงบประมาณและการระดมทรัพยากรเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

  1.1การจัดทําคําขอต้ังงบประมาณประจําป ปฏิบัติ    คิดเปนรอยละ 100 

  1.2 แผนปฏิบัติราชการประจําป  ปฏิบัติ    คิดเปนรอยละ 99.33 

  1.3 การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาปฏิบัติ คิดเปน

รอยละ  95.15 

           สรุปดานที่ 1 เฉลี่ยคิดเปนรอยละ  98.16 

 ดานที่ 2 การดําเนินการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอยางเปนระบบ 

  2.1 การจัดทําบัญชี             ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 97.46 

 2.2 การจัดทํารายงานการเงินและการตรวจสอบรับ-จาย ประจําวัน ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 93.86 

 2.3 การจัดหาพัสดุ  ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 100 

 สรุปดานที่ 2 เฉลี่ย คิดเปนรอยละ 97.11 

ดานที่ 3 การดําเนินการควบคุมภายในการใชงบประมาณอยางเปนระบบ 
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  3.1 การควบคุมเงินคงเหลือ  ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 99.33 

  3.2 การเก็บรักษาเงิน  ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 93.80 

  3.3 การควบคุมการรับเงิน   ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 99.82 

  3.4 การควบคุมการจายเงิน  ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ  99.46 

  3.5 การควบคุมใบเสร็จรับเงิน ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 99.33 

          สรุปดานที่ 3 เฉลี่ย คิดเปนรอย 98.35 

 ดานที่ 4 การดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การบริหารงานดานงบประมาณ 

  4.1 การตรวจสอบภายในดานงบประมาณของสถานศึกษา  ปฏิบัติ คิดเปนรอย

ละ  99.82 

 สรุปดานการบริหารงานงบประมาณ  

 ดานที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ การดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การ

บริหารงาน 

 ดานงบประมาณ  คิดเปนรอยละ  99.82 

 ดานที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ ดานที่ 2 การดําเนินการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี 

และพัสดุ 

 อยางเปนระบบคิดเปนรอยละ  97.11 

เฉลี่ยทั้ง 4 ดาน คิดเปนรอยละ  98.36 

สรุปดานการบริหารงานท่ัวไปจํานวนโรงเรียน 108 โรง 

 ดานที่ 1 การพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ       ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 99.32 

ดานที่ 2 การวางแผนการศึกษา    ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ  99.10 

ดานที่ 3 การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา     ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 97.93 

ดานที่ 4 การรับนักเรียน     ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 100 

ดานที่ 5 งานสงเสริมกิจการนักเรียน     ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 99.10 

ดานที่ 6 งานสงเสริมสุขภาพอนามัย    ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 99.46 

ดานที่ 7 การดูแลสถานที่และสภาพแวดลอม  ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 98.79 

ดานที่ 8 การประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 98.68 

ดานที่ 9 การประชาสัมพันธงานการศึกษา   ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 99.06

  

สรุปดานการบริหารงานทั่วไป  

 ดานที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ การรับนักเรียน      คิดเปนรอยละ  99.82 

 ดานที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา      
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คิดเปนรอยละ 97.93 

เฉลี่ย 9 ดาน คิดเปนรอยละ  99.05 

สรุปดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ   

1.ดานความปลอดภัย 

 1.1 มีระบบกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

สถานศึกษา 

จํานวนโรงเรียน 63 โรง  ปฏิบัติ 63 โรง คิดเปนรอยละ 100 

กระบวนการทํางาน 

1. ช้ีแจงนโยบายและการวางแผนการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน  

- วางแผนรักษาความปลอดภัยใหแกนักเรียน เนนการมีสวนรวมนักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน  

และ เครือขาย 

           -จัดทําคําสั่งมอบหมายงาน,คําสั่งเวรประจําวัน(กลางวัน-กลางคืน) 

           -จัดทําแผนเผชิญเหตุดานความปลอดภัย 

           -ประสานความรวมมือกับผูนําชุมชน 

            -ประชุมครู และประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ตระหนักถึงความปลอดภัยของผูเรียน มี

การกําหนดนโยบายและสรางมาตรการในการดูแล ตรวจตรา เฝาระวัง ชวยเหลือและคุมครองเด็ก

นักเรียน ครูบุคลากรและสถานศึกษาใหปลอดภัยจากอันตรายดานตาง  ๆ

2.ผลการดําเนินงาน 

 1.นักเรียน ครู บุคลากรและสถานศึกษามีความปลอดภัย... 

2.ครู และนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการและเกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาเปดภาคเรียน

อยางปลอดภัย 

3.โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและการดูความปลอดภัยในสถานศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ 

4.นักเรียน ครู และบุคลากร มีแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย และมีความมั่นใจ

ในระบบรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 

 5.ผูปกครอง ชุมชน ภาคีเครือขายมีความเขาใจตรงกัน และใหความรวมมือและชวยเหลือเมื่อ

เกิดเหตุ 

6.ชุมชนมีความพึงพอใจในการดําเนินงานของโรงเรียน 

ปญหา/อุปสรรค/สิ่งท่ีคนพบ 



หน้า 67 
 

1.การประสานงานและทําความเขาใจกับผูปกครองคอนขางลําบาก เน่ืองจากผูปกครองบาง

ทานไมให 

 ความรวมมือ และไมตระหนักถึงภัยตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนกับตัวนักเรียน 

 2.การประสานงานในแตละฝายงานยังไมพรอมเพรียงเทาที่ควร 

 3.บุคลากรนอยไมเพียงพอตอการจัดเวรยาม สถานที่กวางการดูแลไมทั่วถึง 

 4.อุปกรณ ในการรักษาความปลอดภัย มีไมเพียงพอ 

 5.อุปกรณไฟฟาบางชนิดไมสามารถซอมแซมและกลับมาใชงานได  

 6.โรงเรียนมีแตครูผูหญิงถาเกิดปญหาอาจไมสามารถควบคุมสถานการณบางอยางได 

 7.ขาดแคลนงบประมาณ 

 8.นักเรียนควรไดรับการดูแลชวยเหลือจากครอบครัวเพิ่มมากข้ึน 

รองรอย/ เอกสารอางอิง 

 1.แผนเผชิญเหตุ 

2.รูปถาย 

3.บันทึกการอยูเวรยาม รักษาความปลอดภัย 

4.มาตรการดานความปลอดภัย คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน 

5.คําสั่งเวรรักความปลอดภัยในสถานที่ราชการ 

6.เอกสารการทําประกันอุบัติเหตุ 

7.ระบบกลองวงจรปด 

8.แบบบันทึกการดูแลชวยเหลือดานความปลอดภัยตางๆ ของนักเรียนในสถานศึกษา 

 9.รายงานการดําเนินงานตามโครงการเฝาระวังและปองกันโรคโควิด -19 

 1.2 จัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปองคุมครองความปลอดภัยท้ังดาน

รางกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผูเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย

อันตรายตาง ๆ ทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคม  

 จํานวนสถานศึกษา63 โรง 

ปฏิบัติ 63 โรง  คิดเปนรอยละ100 

กระบวนการทํางาน 

 1.ดําเนินการตามกระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดแก รูจักนักเรียนรายบุคคล คัดกรอง 

ปองกัน  

 สงเสริม สงตอและจัดใหมีการบริการใหคําปรึกษา 

 2.จัดใหมีการอยูเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  
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 3. จัดใหมีการวางแผนปองกันภัย  

 4.จัดใหมีปายนิเทศใหความรูเกี่ยวกับสื่อตางๆ   ุ

5. จัดใหมีเครือขายภาครัฐ เอกชน เพื่อสามารถติดตอขอความชวยเหลือทันที  

 6.จัดประชุมผูปกครองเพื่อแนะแนวทางวางแผนปองกันและแกไข 

ผลการดําเนินงาน 

 1.ผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความสุข และปลอดภัย ผูมีสวนรวม พึงพอใจ 

2.ลดความเสี่ยงภายในสถานศึกษา นักเรียน ครูและสถานศึกษาปลอดภัย 

 3.ครูสามารถใหการชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ 

 4.ผูเรียนมีความสามารถและทักษะในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายตาง ๆ ทามกลาง

สภาพแวดลอม 

 ทางสังคม 

 5.การเย่ียมบาน 100%                                                                                                                                                                                                                   

 6.นักเรียนไดรับการสอดสองดูแล เอาใจใส ติดตามความประพฤติ ผลการเรียน จากครู

ประจําช้ัน  

และผูปกครองนักเรียนเปนอยางดี นําประเด็นแกไข พัฒนา ตอยอด เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานการสงตอ

ผูเรียนในช้ันตอไป 

ปญหา/อุปสรรค/สิ่งท่ีคนพบ 

 1.ปญหาสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ผูปกครองประสบในชวงเกิดการแพรระบาดของโรคโค

วิด 19 

 2.มีปญหาสถานศึกษาประกาศหยุดเรียนทําใหมีปญหาเรื่องผลการเรยีนเปนอยาง 

 3.ขาดการประสานงานกับผูปกครองในการดูแลฯ 

 4.ภัยจากการใชสื่อโซเชียลชองนักเรียน 

5.ขาดอัตรากําลังและงบประมาณ 

 

 

 

รองรอย/เอกสารอางอิง 

 1.เอกสารการคัดกรองนักเรียน กิจกรรมการเย่ียมบาน 

 2.คูมือและมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน คําสั่งคณะทํางาน  

 3.ภาพถาย การประชาสัมพันธทางเพจ และ เวบไซต ของโรงเรียน 

 4.แบบรายงานการเย่ียมบาน 
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 5.รายงานมอบทุนชวยเหลือนักเรียน 

6.รายงานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณปองกัน โควิด 

7.การขอรับการสนับสนุนชุดตรวจ ATK จากรพ.สต. 

2 ดานโอกาส 

2.1 สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดีท้ังรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 

สังคม  

และสติปญญาใหเหมาะสมกับวัยจํานวนสถานศึกษา 63 โรง 

 ปฏิบัติ 63 โรง  คิดเปนรอยละ100 

 

กระบวนการทํางาน 

1.คําสั่งแตงต้ังการรับนักเรียน(แผนรับนักเรียน) 

 2.จัดระบบประกันคุณภาพ 

 3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.จัดประสบการณ/กิจกรรมที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน 

 5.จัดทําสํามะโนนักเรียน ประชาสัมพันธการสมัครเรียน 

ผลการดําเนินงาน 

1.นักเรียนช้ันปฐมวัยไดเรียนและมีพัฒนาการตามเกณฑ 

2.นักเรียนรอยละ 90 ของประชากรวัยเรียนในพื้นที่เขาเรียนในสถานศึกษา 

3.จัดทําแผนการจัดประสบการณที่เหมาะสมกับบริบท วัย และความพรอมทางพัฒนาการ

ของเด็ก 

4.ผูเรียนและผูปกครองใหความรวมมือในการจัดการเรียนรู 

5.นักเรียนไดเขาเรียนหรือการรับนักเรียนเขาเรียนตามแผนการรับนักเรียน รอยละรอย และ

ไดรับการสนับสนุนในทุกๆดาน ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน 

ปญหา/อุปสรรค/สิ่งท่ีคนพบ 

1.เด็กบางสวนขาดความพรอมในดานพัฒนาการทั้ง 4 ดาน 

2.การเตรียมความพรอมเด็กมีพัฒนาการไมเทากัน 

3.ผูปกครองบางคนตามใจบุตรหลานจนเกินไป สงผลใหครูไมกลาที่จะตําหนิหรือสั่งสอน  

4.ขาดงบประมาณในการจัดหาสื่อ เทคโนโลยี 

5.ผูปกครองกังวลในสถานการณ COVID-19 การมาเรียน On site จึงไมครบ 100% 

6.เด็กที่มีปญหาดานสุขภาพ และความพิการ การพัฒนาการอาจไมทันเพื่อน 

7.ครูคนเดียว สอนควบ 3 ช้ันเรียน 
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8.ผูเรียนมีพัฒนาการที่แตกตางกัน 

9.โรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดหาสื่อการเรียนรูที่หลากหลายและไมเพียงพอกับความ

ตองการ 

ของผูเรียน 

รองรอย/เอกสารอางอิง 

1.เอกสารช้ันเรียน 

2.แผนการจัดประสบการณ, แบบสํารวจ 

3.บันทึกพัฒนาการ 

4.รูปถาย เอกสารประจําช้ัน 

5.แผนการรับนักเรียน การประชาสัมพันธทางเพจ และเว็บไซตของโรงเรียน 

6.แบบประเมินพัฒนาการและระบบรบันักเรียน 

2.2 ดําเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน  

ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู 

ความเปนเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในกาแขงขันของประเทศ 

 จํานวนสถานศึกษา 63 โรง 

 ปฏิบัติ 63 โรง  คิดเปนรอยละ100 

กระบวนการทํางาน 

 1.ประชุมวางแผนสรางความตระหนักใหครู เพื่อสรางแรงจูงใจในการศึกษาใหจบการศึกษา

อยางมีคุณภาพ 

 2. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามนักเรียน 

 3.สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนดานตาง  ๆ

 4.จัดกิจกรรมสงเสรมิความถนัดใหกับนักเรียน 

 5.วางแผนนิเทศแนะแนวตามความถนัดความสนใจ 

 6.จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดรับการศึกษาจนถึงข้ันพื้นฐาน 

 7.สงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเขาแขงขันทักษะทางวิชาการ และดานตางๆที่ผูเรียน   

ถนัดและสนใจ 

ผลการดําเนินงาน 

 1.ผูเรียนมีความรูความสามารถและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตไดตามศักยภาพ 

 2.ผูเรียนไดทักษะกระบวนการในการปฏิบัติการอยางมีข้ันตอนและเปนระบบ  
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 3.นักเรียนมีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพเพื่อไปประกอบอาชีพ 

 4.นักเรียนคนพบความถนัดของตนเอง และใชเปนแนวทางในการศึกษาตอ 

 5.เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษสู

ความเปนเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 6.นักเรียนเรียนอยางมีความสุข 

ปญหา/อุปสรรค/สิ่งท่ีคนพบ 

 1.ผูเรียนมีพัฒนาการที่แตกตาง 

 2.ผูเรียนบางคนยังไมคนพบความสามารถดวยตนเอง 

 3.ครูผูสอนไมตรงตามวิชาเอกและความถนัด ขาดความแมนยํา 

 4.งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด 

 5.ความพรอมของครอบครัวดานเศรษฐกิจ/ทุนการศึกษา 

รองรอย/เอกสารอางอิง 

 1.แบบรายงานการจัดกิจกรรม 

 2.รางวัล เกียรติบัตร จากการแขงขันตาง ๆ , รูปภาพการเขารวมกิจกรรม 

 3.ขอมูลการศึกษาตอผลการแขงขันรวมกิจกรรม 

 4.เอกสารปพ.5,ปพ.1, ปพ.3, หลักสูตรสถานศึกษา ,แผนพัฒนาการศึกษา 

 5.คําสั่ง เกียรติบัตร 

3. ดานคุณภาพ 

3.1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกโดย

มุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21(3R8C)

และเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

 จํานวนสถานศึกษา 62 โรง 

 ปฏิบัติ  คิดเปนรอยละ100 

กระบวนการทํางาน 

 1.ประชุมคณะครูในแตละกลุมสาระการเรียนรู และจัดประชุมครูผูสอนประจําสายช้ัน

เกี่ยวกับการจัด 

การเรียนการสอนรวมกัน  

 2.มีการปรับปรุงหลักสูตรในแตละปการศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง 

 3.จัดทําแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 4.จัดทําฐานขอมูลคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนเปนรายบุคคล  
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 5.พัฒนาครูดวยกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ  

 6.พัฒนานักเรียนดวยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคลองกับความ

ตองการ  

 7. จัดใหมีแหลงเรียนรูที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน  

 8. จัดใหมีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรูดวยเครื่องมือที่มีมาตรฐานดวยวิธีและ

รูปแบบที่หลากหลาย 

ผลการดําเนินงาน 

 1.ผูเรียนมีทักษะความรูความสามารถและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21(3R8C)  

 2.นักเรียนไดทํากิจกรรมที่สงเสริมวัฒนธรรมไทย  

 3.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกับทักษะในศตวรรษที่ 

21 

 4.นักเรียนสามารถวางแผนและทํางานรวมกันเปนทีม โดยนํากระบวนการ Active Learning  

มาใชจัดกิจกรรมในแตละกลุมสาระการเรียนรู  

 5.นักเรียนสามารถสรางสรรคผลงานที่เกิดจากแนวคิด รวมทั้งสามารถประเมินช้ินงานของ

ตนเองได 

 6.ผูเรียนไดรับการพัฒนาการอาน การเขียนและการคิด อีกทั้งยังสงเสริมคุณลักษณะ 

คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัยผานกระบวนการเรียนรู 

 7.ผูเรียนไดรับฝกทักษะ สมรรถนะที่จําเปนตามความสนใจและสอดคลองกับบริบทของ

ทองถ่ิน 

 8.นักเรียนอานออกเขียนได,คิดวิเคราะหได มีความสามารถในการสื่อสาร,นักเรียนมีทักษะ

ชีวิต 

ปญหา/อุปสรรค/สิ่งท่ีคนพบ 

 1.นักเรียนยังขาดอุปกรณสื่อสารในการเรียน 

 2.สถานการณโควิดการเรียนการสอนถูกปรับเปลี่ยนตามสถานการณ 

 3.โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรดานวิชาอาชีพ 

 4.งบประมาณไมเพียงพอ 

รองรอย/เอกสารอางอิง 

 1.หลักสูตรสถานศึกษา/แผนการจัดการเรียนรู  

2.ผลงานนักเรียน  

 3.ภาพถายกิจกรรม 

 4.ใบงาน/และแบบบันทึกการอานการเขียน 
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5.รายงานประจําป 

3.2 ปรับปรุงหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนสมรรถนะหลักท่ีจําเปนในแตละระดับ 

 จํานวนสถานศึกษา 63 โรง 

 ปฏิบัติ 52 โรง  คิดเปนรอยละ 82.5 

 ไมปฏิบัติ 6 คิดเปนรอยละ 9.5 

 อื่นๆ 5โรง คิดเปนรอยละ 4.5 

กระบวนการทํางาน 

 1.จัดทําแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 2.แตงต้ังคณะทํางานปรับปรุงหลักสูตร และจัดทําหลักสูตรสมรรถนะ  

 3.จัดใหมีแหลงเรียนรูที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน  

 4.จัดใหมีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรูดวยเครื่องมือที่มีมาตรฐานดวยวิธีและ

รูปแบบที่หลากหลาย  

 5.จัดใหมีนิเทศ/กํากับ/ติดตาม/ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานที่ชัดเจน 

 6.เตรียมเสนอคําสั่ง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ใหเขตพื้นที่พิจารณาเพื่อ

แตงต้ัง 

 9.การสรางความเขาใจในการปฏิบัติของครูนักเรียน 

 10.ประชุมคณะครูเพื่อจัดทําหลักสูตรเกี่ยวกับสมรรถนะของนักเรียนในแตละชวงช้ันให

สอดคลอง 

กับธรรมชาติและความสามารถของนักเรียนแตละกลุม 

ผลการดําเนินการ 

 1.สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคลองหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เหมาะสมกับผูเรียน 

 2.ผูเรียนผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปน 

 3.มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เปนปจจุบันและเปนหลักสูตรที่เนนสมรรถนะหลักที่จําเปนในแต

ละระดับ 

 4.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตรงตามหลักสูตร มีความรู มีทักษะชีวิต  

 5.โรงเรียนมีหลักสูตรพรอมใชเปนปจจุบันทันตามนโยบาย 

 6.ผูเรียนผานการประเมินสมรรถนะสําคัญทั้ง 5 ดาน 

 7.สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล มีการปรับปรุงและ

พัฒนาอยางตอเน่ือง 

ปญหา/อุปสรรค/สิ่งท่ีคนพบ 

 1.ครูขาดความเขาใจในเรื่องหลักสูตร สมรรถนะและการนําไปใช 
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 2.ความซ้ําซอนการทํางาน งบประมาณ 

 3.การแพรระบาดของโรคโควิด19 

 4.บุคลากรไมตรงกับวิชาที่สอน 

 5.ผูเรียนมีพัฒนาการที่ดีข้ึน 

รองรอย/เอกสารอางอิง 

1.หลักสูตรสถานศึกษา   

 2.แบบประเมินผล 

 3.รายงานประจําปของสถานศึกษา 

 4.แผนการจัดการเรียนรู   

 5.แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 6.แบบรายงานผลทางการเรียน (ปพ.1 ปพ.5 ปพ.6) 

 7.บันทึกการประชุม 

 8.คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 9.ใบงาน/แบบฝกหัด 

3.3 จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนปฏิบัติจริง (Active learning) รวมท้ังสงเสรมิการจัดการเรียนรูท่ี

สรางสมดุลทุกดาน สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและ

ประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 

  จํานวนสถานศึกษา 63 โรง 

  ปฏิบัติ 63 โรง  คิดเปนรอยละ100 

กระบวนการทํางาน 

 1.ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 

 2.สถานศึกษาจัดมีกิจกรรมชุมนุม และการจัดการเรียนการแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 

 3.ครูจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จดัการเรียนการสอนใหนักเรียนไดลง

มือปฏิบัติจริง และเนนกระบวนการทํางานเปนกลุม 

 4.สงเสริมใหครูอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ดาน Active learning 

 5.มีการสงเสริมสนับสนุนในการสรางความตระหนักและใหแกครู โดยมีการประชุมใหความรู

และแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย  

 6. มีการวางแผนนิเทศและติดตามการจัดการอยางเปนระบบและตอเน่ือง  

ผลการดําเนินงาน 

 1.ผูเรียนไดรับการสงเสริมการเรียนรูผานประสบการณจริงอยางหลากหลาย 

 2.นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหและแกปญหา เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน  
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 3.ผูเรียนไดทกัษะกระบวนการในการปฏิบัติการอยางมีข้ันตอนและเปนระบบ 

 4.ครูมีการจัดกระบวนการเรียนที่เนนปฏิบัติจริง 

 5.สถานศึกษาสามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึน และนักเรียนไดรับการวัดผล  

และประเมินดวยกิจกรรมที่หลากหลาย 

 6.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนไปตามเกณฑ 

ปญหา/อุปสรรค/สิ่งท่ีคนพบ 

 1.นักเรียนบางสวน ตองใหเวลาในการทํากิจกรรม เพราะนักเรียนแตละคนมีความแตกตาง

กันตามศักยภาพ 

 2.นักเรียนมีความแตกตางระหวางบุคคล ผูปกครองขาดความใสใจและใหความรวมมือ 

 3.ขาดแคลนงบประมาณ ขาดบุคลากร 

 4.ครูบางสวนยังขาดเทคนิคและการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 5.พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนไดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนต้ังแตเปลี่ยนมาเปน

การศึกษายุค  New Normal 

 6. มีการใชโทรศัพทเพื่อสนับสนุนการเรียนรู และใชในการสืบคนขอมูลมากข้ึน 

 7.ครูประจําช้ันตองใหความรู สรางภูมิคุมกัน ในเรื่องการรูเทาทันสื่อหรือ fake news 

รองรอย/เอกสารอางอิง 

 1.หลักสูตรสถานศึกษา 

 2.แผนการจัดการเรียนรู 

 3.ผลงานนักเรียน/ภาพถาย 

 4.คูมือวัดผล/ประเมินผล 

 5.บันทึกการจัดกิจกรรม  

 6.รายการการปฏิบัติงาน 

7.รูปถาย ใบงาน 

8.รายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม และผลงานนักเรียน 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใช

เทคโนโลยี ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู  

  จํานวนสถานศึกษา 62 โรง 

  ปฏิบัติ 61 โรง  คิดเปนรอยละ 98.4 

  ไมปฏิบัติ 1 โรง คิดเปนรอยละ 1.6 
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กระบวนการทํางาน 

 1.สงเสริมและพัฒนาครูตามความสนใจและความตองการของสถานศึกษาใหเปนผูมีความรู

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีความสามารถในการสื่อเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ือง                            

 3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียน 

การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดดี 

 4.โรงเรียนจัดหา สื่อเทคโนโลยี ดิจิทัล ติดต้ังทุกหองเรียน เพื่อใหครูผูสอนไดจัดการเรียน 

การสอน 

 5.การจัดทํา PLC 

ผลการดําเนินงาน 

 1.ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนการสอนไดเปนอยางดี 

 2.ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาและนําความรูความสามารถมาจัดการเรียนการสอนที่มี

ศักยภาพ 

 3.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาทางวิชาชีพต้ังแต รอยละ ๙๐-๑๐๐ 

 4.ครูในโรงเรียนผานการอบรมทางออนไลน100% 

ปญหา/อุปสรรค/สิ่งท่ีคนพบ 

 1.ขาดเครื่องมือเครื่องใชที่เปนสื่อเทคโนโลยี 

 2.งบประมาณไมเพียงพอ/งบประมาณที่สนับสนุนการพัฒนาครูมีจํากัด 

 3.ครูและบุคลากรที่มีอายุมากจะเรียนรูการเปลี่ยนแปลงไดชาความครูรุนใหม 

 4.บุคลากรไมเพียงพอ/ครูบางสวนยังขาดทักษะการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 5.ระบบอินเทอรเน็ตขัดของไมเสถียร 

 

รองรอย/เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 1.ใบประกาศนียบัตร   

 2.คําสั่งการเขารวมอบรม  

 3.รูปภาพการเขารวมกิจกรรม   

 4.รายงานการเขารับการอบรบ   

 5.แผนพัฒนาตนเอง 
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3.5 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21  

อยางครบถวน มีสมรรถนะและทักษะดานการอาน การเขียนคิดคํานวณ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถานบัน

หลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

  จํานวนสถานศึกษา 62 โรง 

  ปฏิบัติ 61 โรง  คิดเปนรอยละ 98.4 

ไมปฏิบัติ 1 โรง คิดเปนรอยละ 1.6 

4. ดานประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

บนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

  จํานวนสถานศึกษา 62 โรง 

  ปฏิบัติ 59 โรง  คิดเปนรอยละ 95.2 

  ไมปฏิบัติ 3 โรง คิดเปนรอยละ 4.8 

กระบวนการทํางาน 

 1.ประชุมครูสรางความตระหนักในการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาบนขอมูล

สารสนเทศที่ถูกตอง 

 2.มอบหมายงานใหเจาหนาที่จัดทําขอมูลสารเทศที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 3.สงเสริมใหครูผูสอนผลิตและพัฒนาสื่อ และประยุกตใชสื่อที่มีความเหมาะสม 

 4.มีการจัดทําและปรับปรุงขอมูลสารสนเทศใหถูกตอง เปนปจจุบัน โดยมีคําสั่งแตงต้ัง

ผูรับผิดชอบ 

อยางชัดเจน  

 5.มีหนวยงานภายนอกเขามาสงเสริม สนับสนุน ดานการจัดการศึกษา 

 6.มีระบบการจัดการฐานขอมูลที่ทันสมัยและมีผูดูแลรับผิดชอบที่มีความรูความเขาใจในงาน 

 7.มีการวางแผนการทํางาน มีผูรับผิดชอบฝายขอมูลและประชาสัมพันธโรงเรียน 

ผลการดําเนินงาน 

 1.มีฐานขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองและปจจุบัน สามารถสืบคนไดอยางรวดเร็ว 

2. มีเครือขายสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

3.ครูมีสื่อ นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ 

 4.การบริหารจัดการเปนไปตามแผนงาน 
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 5.ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานและองการตางๆที่มีสวนเกี่ยวของใหความรวมมือในการ

สงเสริมการจัดการศึกษายางมีประสิทธิภาพ 

 6.มีการประชาสัมพันธลงทางสื่อโซเชียล สงผลใหชุมชนพึงพอใจและเขามามีสวนรวมมากข้ึน 

 7.มีการจัดกิจกรรม ใหความรูและสรางแรงจูงใจในการศึกษาตออยางหลากหลาย  

 8.มีการสรุปรายงานผลการดําเนินงาน ใหหนวยงานตนสังกัดและผูเกี่ยวของทราบ  

ปญหา/อุปสรรค/สิ่งท่ีคนพบ 

 1.ความไมเสถียรของระบบ(โรงเรียนที่หางไกล) 

2.ผูปกครองบางคนขาดเครื่องมือในการสื่อสาร 

3.ยังมีงบประมาณดานการดําเนินงานและการสนับสนุนที่ไมเพียงพอ 

4.การรายงานขอมูลตางๆ อาจลาชาเน่ืองดวยครูปฏิบัติหนาที่หลายหนาที ่

5.บุคคลการทําหนาที่วิเคราะหขอมูลมีไมเพียงพอและการทํางานยังไมเปนระบบ 

6.การทํางานและการรับรูเรื่องเทคโนโลยีที่แตกตางกัน 

รองรอย/เอกสารอางอิง 

1.บันทึกการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.ระบบฐานขอมูลของโรงเรียน 

3.คําสั่งแตงต้ังผูรับผิดชอบระบบขอมูลสารสนเทศ 

 4.รูปภาพหองตางๆและพื้นที่โดยรอบโรงเรียน 

          5.แบบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

          6.แฟมบันทึกขอมูล 

4.2 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน Stand Alone ใหมีคุณภาพอยาง

ยั่งยืน  

สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

  จํานวนสถานศึกษา 61 โรง 

ปฏิบัติ 43 โรง  คิดเปนรอยละ 70.5 

ไมปฏิบัติ 14 โรง คิดเปนรอยละ 23 

อื่นๆ 4 โรง       คิดเปนรอยละ  6.5 

กระบวนการทํางาน 

 1.เปดโอกาสใหชุมชนและทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสะทอน

แนวคิดและความตองการในการจัดการศึกษาใหตรงกับความตองการของชุมชน 

 2.สถานศึกษามีการประชุมวางแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานรวมกันกับ

ผูปกครองและชุมชนอยางเปนรูปธรรม 
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 3.จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะเวลา 3 ป กําหนดมาตรฐาน

และคาเปาหมาย โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

 1.ชุมชนมีความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการศึกษา 

2.มีการพัฒนาสภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมตอการเรียนรูและ

บริบทของผูเรียนในพื้นที ่

3.สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานองคกรภายนอกเขามามี

สวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 4.สถานศึกษามีเครือขายรวมพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

5.นักเรียนมีพฤติกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการทดสอบ

ระดับชาติ มีคาเฉลี่ยสูงข้ึนและผลการประเมินสถานศึกษาภายนอกรอบ 4 จาก สมศ. ผาน 

ในระดับ "ดี" 

ปญหา/อุปสรรค/สิ่งท่ีคนพบ 

 1.นักเรียนมีการเรียนรูที่หลากหลาย และเกิดความสนใจในการเรียน 

2.ครูมีนวัตกรรมการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 

3.ขาดอุปกรณที่ทันสมัย/การใชนวัตกรรมยังไมกวางขวางคุณครูรุนอาวุโสขาดความเขาใจใน

นวัตกรรม 

4.การแพรระบาดของโรคโควิด19/การขาดแคลนบุคลากร 

รองรอย/เอกสารอางอิง 

1.เอกสารงานวิจัย นวัตกรรมของครูผูสอน ภาพถายกิจกรรม เกียรติบัตร 

 2.รายงานประจําปของสถานศึกษา 

3.ใบงานนักเรียน 

4.บันทึกการสรางสื่อ นวัตกรรม 

4.3 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และเพ่ิม

ความคลองตัวในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  จํานวนสถานศึกษา 62 โรง 

  ปฏิบัติ 45 โรง  คิดเปนรอยละ 72.6 

  ไมปฏิบัติ 17 โรง คิดเปนรอยละ 27.4 

กระบวนการทํางาน 

 1.ประชุมสรางความตระหนักใหคร ู

2.ใหคุณครูเสนอกิจกรรมและวัตกรรมใหมๆในการสอนพรอมติดตามประเมินผล 
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3.สนับสนุนครูและบุคลากรในการพัฒนานวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ นําเสนอขยายผลใหเปน

รูปธรรม 

4.มีการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาผูเรียนตามบริบทของชุมชนโดยใชความรูจากปราชญ

ชาวบาน 

5.ใชกระบวนการ PLC เพื่อสรางความเขาใจ 

ผลการดําเนินงาน 

1.ครูใชสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.ครูมีวิจัยในช้ันเรียน อยางนอยภาคเรียนละ ๑ เรื่อง ครูมีนวัตกรรมที่สงเสริมการจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอนและ สามารถสรางเปนผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของตนเองได 

 3.สถานศึกษามีนวัตกรรมในการพัฒนาสถานศึกษาสูความเปนเลิศดานการสงเสริมทักษะ

อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.โรงเรียนมีนวัตกรรมใหมๆในการพัฒนาสูความเปนเลิศดานวิชาการ 

5.มีรูปแบบการบริหารจัดการ การพัฒนาสถานศึกษา ที่มีความเหมาะสมกับโรงเรียน 

ปญหา/อุปสรรค/สิ่งท่ีคนพบ 

1.นักเรียนมีการเรียนรูที่หลากหลาย และเกิดความสนใจในการเรียน 

2.ครูมีนวัตกรรมการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 

3.ขาดอุปกรณที่ทันสมัย/การใชนวัตกรรมยังไมกวางขวางคุณครูรุนอาวุโสขาดความเขาใจใน

นวัตกรรม 

4.การแพรระบาดของโรคโควิด19/การขาดแคลนบุคลากร 

 

รองรอย/เอกสารอางอิง 

1.เอกสารงานวิจัย นวัตกรรมของครูผูสอน ภาพถายกิจกรรม เกียรติบัตร 

2.รายงานประจําปของสถานศึกษา 

3.ใบงานนักเรียน 

4.บันทึกการสรางสื่อ นวัตกรรม 

4.4เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  จํานวนสถานศึกษา 61 โรง 

ปฏิบัติ 59 โรง  คิดเปนรอยละ 96.7 

ไมปฏิบัติ 2 โรง คิดเปนรอยละ 3.3 

กระบวนการทํางาน 

1.นิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
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2.มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 

3.จัดกระบวนการทํางานเริ่มต้ังแตประชุม ออกคําสั่งแตงต้ัง กําหนดปฏิทินการนิเทศ นําผล

การนิเทศไปใชประโยชนในการพัฒนา และยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

4.มีแผนปฏิบัติการ แผนการนิเทศ จัดทําสมุดนิเทศ ติดตาม มีคําสั่งคณะกรรมการนิเทศ 

5.การบริหาร สานตอรวมใจ นิเทศภายในดวย COVID model ในการนิเทศ 

ผลการดําเนินงาน 

1.การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

3.สถานศึกษามีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนจัดการเรียนการสอนในแตละระดับช้ัน 

 4.ครูมีความต่ังใจ ใสใจงานสอน พัฒนางาน พัฒนานักเรียนอยางตอเน่ือง 

 5.สถานศึกษามีระบบนิเทศที่มีคุณภาพ ครูและบุคลากรไดรับการนิเทศติดตามการจัดการ

เรียนรูอยางตอเน่ือง 

 7.ครูกระตือรือรนในการทํางาน 

 8.สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการบริหารงานของโรงเรียน การทํางานมี

รูปแบบ 

สามารถตรวจสอบได มีเอกสารหลักฐานรองรอยตางๆชัดเจน 

ปญหา/อุปสรรค/สิ่งท่ีคนพบ 

 1.สถานการณโควิดทําใหปรับรูปแบบการนิเทศเปนนิเทศออนไลน 

2.ครูบางทานอคติกับการนิเทศ ประเมิน การเตรียมเอกสาร ข้ันตอนที่ยุงยาก 

3. มีหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 

รองรอย/เอกสารอางอิง 

แบบบันทึกการนิเทศ 

1.แผนนิเทศภายใน/ปฏิทินนิเทศ 

2.สมุดนิเทศ 

3.ภาพถาย 

4.แบบบันทึกการนิเทศ 

5.หองเรียนตามสภาพจริง 

การดําเนินงานตามจุดเนนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

1.ปฐมวัยเกงกลาพัฒนาครบดาน 

จํานวนสถานศึกษา 63 โรง 

ปฏิบัติ 63 โรง  คิดเปนรอยละ 100 
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กระบวนการทํางาน 

1.มีการจัดทําหลักสูตรปฐมวัยและแผนการจัดประสบการณ 

2.มีการจัดการเรยีนการสอนใหเด็กไดรับการพัฒนาทางดานรางกายอารมณสังคมสติปญญา

ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

3.จัดประสบการณใหเด็กปฐมวัยอยางเต็มศักยภาพ 

4.ประเมินพัฒนาการอยางหลากหลายวิธี 

 5.สงเสริมใหครูจัดประสบการณที่เนนใหผูเรียนกลาคิด กลาทํา และแสดงออก 

 ผลการดําเนินงาน 

1.นักเรียนมีความพรอม ในการเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 

2.นักเรียนไดรับการพัฒนาทางดานรางกายอารมณสังคมสติปญญาและไดรับการพัฒนาอยาง

รอบดาน 

3.ผูเรียนไดรับการสงเสริมการเรียนรูที่หลากหลายผานกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

โครงงานในโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 

4.นักเรียนในระดับปฐมวัยไดรับการพัฒนาตามชวงอายุ และวัยไดอยางมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาดานการอานและการเขียนในระดับตอไป 

 5.นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่มีอายุตามเกณฑไดเขาเรียนในระดับปฐมวัยทุกคน 

ปญหา/อุปสรรค/ สิ่งท่ีคนพบ 

 1.เด็กบางสวนยังขาดความพรอมในการพัฒนา 

2.งบประมาณที่จํากัด 

3.การยายของบุคลากรทําใหขาดความตอเน่ือง/5.ขาดบุคลากร 

4.การแพรระบาดของโรคโควิด19 

5.ระดับช้ันอนุบาลไมสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Online ได เน่ืองจากนักเรียนไม

พรอมดานเครื่องมืออุปกรณ จึงจัดการเรียนการสอนแบบ Onhand 

รองรอย/เอกสารอางอิง 

1.แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย/บันทึกพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย 

2.หลักสูตรปฐมวัย/.แผนการจัดประสบการณ 

 3.ภาพกิจกรรม/ผลงานนักเรียน/เกียรติบัตรโลวิทยาศาสตรนอย 

 4.แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 5.บันทึกการนิเทศ พูดคุยกับเด็ก/บันทึกหลังสอน/รายงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
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2. รักการอานเปนนิจ 

จํานวนสถานศึกษา 63 โรง 

ปฏิบัติ 62 โรง  คิดเปนรอยละ 98.4 

ไมปฏิบัติ 1 โรง คิดเปนรอยละ  1.6 

กระบวนการทํางาน 

1.จัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหนักเรียนอานหนังสือและทําการสรุปเน้ือหาลงในบันทึก 

การอาน  

2. จัดการเรียนการสอนช่ัวโมงรักการอานสําหรับทุกหองเรียน และใชหองสมุดเปนแหลง

เรียนรู 

3. จัดสมุดบันทึกการอานใหนักเรียนต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1- 6 

4. กิจกรรมภาษาไทยวันละคํา เขียนตามคําบอก 

5.การจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปที1่ และ2 มุงพัฒนาการอานออก  

เขียนไดเปนอันดับแรก เพื่อเปนพื้นฐานสูการพัฒนาในดานอื่น  ๆ

 6.มีการจัดต้ังชมรมวางทุกงานอานทุกคน โดยใหเพื่อนชวยเพื่อน พี่ชวยนอง 

ผลการดําเนินงาน 

 1.นักเรียนอานออกเขียนได 

2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน สามารถอานและเขียนหนังสอืไดเหมาะสมกับวัยและระดับช้ันที่

เรียน 

3.ผลการสอบ RT ของโรงเรียนสูงกวาประเทศ 

4.ผูเรียนไดรับการพัฒนาและแกปญหาการอาน การเขียน 

5.ทุกช้ันเรียนมีมุมหนังสืออานเพิ่มเติมและการเพิ่มปริมาณหนังสืออานเพิ่มเติมในหองสมุด 

6.ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 

7.นักเรียนสรางผลงาน ช้ินงาน และนวัตกรรม ที่เกิดจากการอาน 

8.นักเรียนมีทักษะการอานออกเขียนไดตามเกณฑมาตรฐานของโรงเรียน 

ปญหา/อุปสรรค/สิ่งท่ีคนพบ 

1.การขาดความตอเน่ืองในการอานของนักเรียนเมื่ออยูที่บาน 

2.การจัดทําแบบบันทึกการอานใหนักเรียน ตองใชเวลาคอนขางนานในการอาน 

และจัดทําบันทึกการอาน  

3.ผูเรียนมีศักยภาพแตกตางกัน 

4.ภาระงานที่มากเพิ่มข้ึน 

5.ขาดงบประมาณในการจัดซื้อหนังสืออานเพิ่มเติมใหหองสมุดหรือจัดสรรใหช้ันเรียน 
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6.การปดเรียนชวง covid -19 ทําใหการพัฒนาการอานของนักเรียนไปไดชากวาปที่ผานๆมา 

รองรอย/เอกสารอางอิง 

1.บันทึกการอาน   

 2.รูปถาย    

 3.การทดสอบการอาน 

4.ผลการพัฒนาการอาน       

 5.แบบฝกคัดและอาน 

 6.คะแนนของผูสอบ RT 

          7.หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู 

3.ใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

 จํานวนสถานศึกษา 63 โรง 

ปฏิบัติ 63 โรง  คิดเปนรอยละ 100 

กระบวนการทํางาน 

1.กําหนดเปนจุดเนนของโรงเรียน สงเสริม สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนต้ังแต

กิจกรรมหนาเสาธง มีแผน โครงการ 

 2.ประชุมคณะครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อวางแผนการ

ดําเนินงาน  

3. ดําเนินการตามกิจกรรม English One Word และ English Project for Kids  

4.จัดทําสื่อการอาน 

5.มีการจัดทําโครงการ morning talk เพื่อใหผูเรียนไดใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสาร 

ผลการดําเนินงาน 

1.นักเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษมากข้ึน 

2.นักเรียนและครูผูสอน มีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ มีความสนใจและจะพัฒนาตนเอง

มากข้ึน 

3.นักเรียนมีการพัฒนาการทางดานการพูดภาษาอังกฤษไดดีอยางมีประสิทธิภาพ 

4. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 

5.นักเรียนสามารถสนทนาประโยคงายๆ ในชีวิตประจําวันได 

ปญหา/อุปสรรค/สิ่งท่ีคนพบ 

1.ขาดบุคลากรที่มีความรูในการสอนภาษาอังกฤษ 

2.นักเรียนไดรับการพัฒนาและสามารถสื่อสารคํางายๆได 

3.นักเรียนยังขาดความมั่นใจและยังไมกลาแสดงออกเทาที่ควร 
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4.ขาดงบประมาณในการจัดทําสื่อ 

5.เด็กขาดการกระตือรือรน ในการทองคําศัพท ซึ่งเปนพื้นฐานของการเรียนภาษาอังกฤษ 

6.สภาพแวดลอมที่เอือ้ตอการสื่อสาร และการใชภาษาอังกฤษ ตองจัด และออกแบบ เพื่อจูง

ใจใหเกิดการใชภาษาอังกฤษมากข้ึน 

รองรอย/เอกสารอางอิง 

1.บัตรคําศัพท/แผนปายสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน 

 2.แบบบันทึกการใชภาษอังกฤษ/แบบประเมินการอานความกาวหนา 

 3.รายงานกิจกรรมภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 

 4.หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู/บันทึกผลการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

5.แบบการประเมินการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันตามระดับช้ัน 

 6.บันทึกกิจกรรม ภาพถาย ใบงาน สื่อ 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

1.การนิเทศติดตามสามารถใชรูปแบบบูรณาการไดตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่และ

สถานการณ 

2.ควรใหการสนับสนุนกับโรงเรียนขนาดเล็กทุกดาน ทั้งดานงบประมาณ อัตรากําลัง เปนตน 

3.ควรจัดอัตรากําลังครูใหครบช้ัน 

4.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนิเทศและติดตามประเมินผล ตองกระตุนใหครูปรับปรุงการ

จัดการเรียนรูใหเหมาะกับผูเรียน โดยเนนใหมีปฏิสัมพันธรวมกัน 

5.สถานศึกษาควรสงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการใชเทคโนโลยีและนําเทคโนโลยีมาใชใน

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 6.สถานศึกษาควรจัดหาสื่อทางดานเทคโนโลยีใหเพียงพอกับความตองการของครู นักเรียน

และมีความทันสมัย 

 7.จัดสรรงบประมาณดําเนินการจัดการการเรียนการสอนใหเพียงพอ  

8.จัดโครงการเขาคายคุณธรรม-จริยธรรม อบรมอยางเครงครัด เพื่อฝกคุณธรรมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

 

     ............................................ 
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                                    คณะผูจัดทํา 

 

1. นายเผด็จศึก   โชตกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 

2. นายวิวัฒน   สิรพัธนโภคิน  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 

3. นางพัชราภรณ   พินิจพงศ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

4. นางจิรภัทร   พงศพัทธรุจ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

5. นางฐิตารีย  จุฑางกูร    ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

6. นางสาวสปุรีดา   สถิตธรรมรัตน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

7. นางชนิกานต   โสภาพิศ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

8. นางสาวพรทวีคุณ   ศิริคุณ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

9. นางปาริชาติ   สมบูรณ  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

10. นายเฉลิมรัฐ   วงษวัฒนะ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

11. นางสาวสรารัตน   ฉลองกลาง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

12. นางสาวณัฐฐินันท   โอกระโทก ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

13. นางสาวพชร   ยังใหผล   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

14. นางพิมพณภา   พงศธนณัชศุภดา ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

15. นางนิศาชล   กลารบ  พนักงานธุรการ ส.4 

16. นางสาวเจษฎาภรณ  ตุลพิพาก เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 

17. นางสาวมาลินี   เสยกระโทก  เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
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