
สาํนักงานเขตพื� น ที� การ ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  3สาํนักงานเขตพื� น ที� การ ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  3

 รายงานผลการดําเนินงานโครงการประจําป�รายงานผลการดําเนินงานโครงการประจําป�
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐานสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ



สรุป โครงการ/กิจกรรม  

“งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 



สนอง

นโยบาย 1 2 3 4

1 ศิลปหัตกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศน. 2 0 0 0
ยกเลิก

โครงการ

2
ส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ศน. 2 33,000 33,000 33,000 0
เสร็จส้ิน
โครงการ

3 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน ศน. 2 78,000 78,000 78,000 0
เสร็จส้ิน
โครงการ

4 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ศน. 2 25,000 25,000 25,000 0
เสร็จส้ิน
โครงการ

5 ส่งเสริม สนับสนุน การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศน. 2 123,600 123,600 123,600 0
เสร็จส้ิน
โครงการ

6 พัฒนาความสามารถด้านค านวณ(Numeracy) ศน. 2 40,000 40,000 40,000 0
เสร็จส้ิน
โครงการ

7 พัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนสาระภาษาอังกฤษ ศน. 2 30,600 15,600 15,600 15,000
เสร็จส้ิน
โครงการ

8
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

ศน. 2 83,300 83,300 83,300 0
เสร็จส้ิน
โครงการ

9
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนและส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการการศึกษา
ปฐมวัย

ศน. 2 83,540 64,600 18,940 83,540 0
เสร็จส้ิน
โครงการ

10 พัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ศน. 2 47,100 40,544 40,544 6,556
เสร็จส้ิน
โครงการ

11 แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง สส. 4 10,000 10,000 10,000 0
เสร็จส้ิน
โครงการ

12
สภานักเรียนไทย เพื่อนที่ปรึกษา YC หัวใจสมานฉันท์ยึดมั่นธรรมาภิบาล และบูรณาการ 
เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

สส. 1 0 0 0
ยกเลิก

โครงการ

งบประมาณ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

สรุป โครงการ/กิจกรรม “งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”           

หมายเหตุที่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่ม
แผนด าเนินการไตรมาส

ใช้ งปม.
งปม.

คงเหลือ



สนอง

นโยบาย 1 2 3 4
งบประมาณ หมายเหตุที่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่ม

แผนด าเนินการไตรมาส
ใช้ งปม.

งปม.
คงเหลือ

13 อบรมเชิงปฏิบัติการนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา สส. 4 70,000 48,328 48,328 21,672
เสร็จส้ิน
โครงการ

14
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน สพป. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ

อก. 6 45,200 8,600 36,600 45,200 0
เสร็จส้ิน
โครงการ

15 วางแผนอัตราก าลังเพื่อการบริหารงานบุคคล บค. 3 25,420 25,420 25,420 0
เสร็จส้ิน
โครงการ

16 เสริมสร้างขวัญก าลังใจและเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บค. 3 40,880 24,560 16,320 40,880 0
เสร็จส้ิน
โครงการ

17 พัฒนาการบริหารบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา บค. 3 80,100 1,528 31,931 255 15,789 49,503 30,597
เสร็จส้ิน
โครงการ

18 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา พค. 3 141,950 50,000 22,540 69,410 141,950 0
เสร็จส้ิน
โครงการ

19
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพป.การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายใน

ตส. 6 22,000 4,500 5,880 11,001 21,381 619
เสร็จส้ิน
โครงการ

20
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยี
และการส่ือสาร

สก. 6 10,440 10,440 10,440 0
เสร็จส้ิน
โครงการ

21
ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)

นผ. 6 19,465 11,865 7,600 19,465 0
เสร็จส้ิน
โครงการ

22 ขับเคล่ือนนโยบายด้านการศึกษากรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน
สพป.
นม. 3

1,2,3,4,5,
6

0 0 0

23
สัมมนาให้ความรู้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

อก. 6 0 0 0

24 เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ พค. 3 0 0 0

1,009,595 1,528 275,536 72,175 585,912 141,950 74,444รวมงบประมาณทั้งสิ้น



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 รอบ  6  เดือน  (ต.ค- มี.ค)            รอบ 9 เดือน (ต.ค-มิ.ย)            รอบ  12  เดือน (ต.ค-ก.ย)  
 
1. ชื่อโครงการ    ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ตามหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 
 
2. ลักษณะโครงการ    2.1   ใหม่  ต่อเนื่อง 
                             2.2   แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา             นโยบาย 
 

3. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
            3.1     ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค ์
                          1. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 ใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน               
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาน าสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
                          2. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สอดคล้องเป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ               
ตามแผนงานโครงการ กิจกรรม   
                          3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล (XYZ) 
                    ไม่ครบ/ไมต่รงตามวัตถุประสงค์ เพราะ 
........................................................................-........................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................. 
 

            3.2 เป้าหมาย 
 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 
1. ประชุมเชิงปฏบิัติการทบทวนแผนพฒันาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2563 - 2565 จ านวน 27 คน ก าหนด 2 วนั 

 - 

2. ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จ านวน 30 คน 
2  ครั้ง ๆ  ละ 1 วัน 

- ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) 
ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 จ านวน       
15 คน ก าหนด 1 วัน 
- ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานวิเคราะห์นโยบาย และ
จัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อ
พิจารณาโครงการ กิจกรรม จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 35 คน ก าหนด 1 วัน 
 - ประชุมพิจารณาปรับและเปลีย่นแปลงแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คร้ังที่ 1/2564 จ านวน  
20 คน ก าหนด 1 วัน 
- ประชุมพิจารณาปรับและเปลีย่นแปลงแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 จ านวน  
20 คน ก าหนด 1 วัน 
 - ประชุมพิจารณาปรับและเปลีย่นแปลงแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564 และ
พิจารณาเงินเหลือจ่าย จ านวน 15 คน ก าหนด 1 วัน 



~ 2 ~ 
 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนพัฒนางานกลุ่ม
นโยบายและแผน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 11 คน 
ก าหนด 2 วัน 

- 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการให้มีความ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) จ านวน 
60 คน ก าหนด 1 วัน 

- 

5. ประชุมปฏิบัติการการติดตาม ประเมินผลการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามยุทธศาสตร์ สพฐ. นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ให้กับมีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน  
30 คน ระยะเวลา 2 วัน 

- 

 

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

 3.3 กิจกรรมการด าเนินงาน 
แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 

1 . กิ จกรรมที่  1  ประชุ ม เชิ งปฏิบั ติ ก าร ทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2565 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     - ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
และวิเคราะห์นโยบายการจัดการศึกษา จัดท าโครงการ 
กิจกรรม คณะกรรมการ  จ านวน  27 คน จ านวน            
1 ครั้ง  ระยะเวลา 2 วัน   

- 

2. กิจกรรมที่  2  ประชุมเชิงปฏิบัติการเ พ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุม จ านวน 30 คน จ านวน 2 ครั้ง ระยะเวลา 
2 วัน     

- ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 
4/2563 จ านวน 14 คน ในวันที ่11 พฤศจิกายน 2563        
ณ ห้องประชุม สพป.นครราชสมีา เขต 3 (อาคาร 1 ห้อง
ประชุม 3) 
- ประชุมคณะท างานวิเคราะห์นโยบาย และจัดท า
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ
พิจารณาโครงการ กิจกรรม จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และผู้รับผิดชอบโครงการ
วิเคราะห์โครงการตามหลักความเชื่อมโยงความสัมพนัธ์ 
เชิงเหตุและผล (XYZ) รวมทั้งสิ้นจ านวน 40 คน ในวนัที่        
13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์                 
สพป.นครราชสีมา เขต 3 (อาคาร 1) 
 - ประชุมคณะท างานปรับและเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 



~ 3 ~ 
 

15 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ                 
สพป.นครราชสีมา เขต 3 
- ประชุมคณะท างานปรับและเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 
18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ,             
ราชพฤกษ,์สุพรรณิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต 3 
- ประชุมคณะท างานปรับและเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 
17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ               
สพป.นครราชสีมา เขต 3 

3. กิจกรรมที่  3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเ พ่ือจัดท า
แผนพัฒนางาน กลุ่มนโยบายและแผน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนางาน
กลุ่มนโยบายและแผน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
จ านวน 11 คน จ านวน  1 ครั้ง  ระยะเวลา 2 วัน       

- 
 

4. กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
     - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
เพ่ือจัดรวบรวมเป็นรูปเล่มเอกสาร 

- น าข้อมูลที่ได้จากการจัดประชมุ รวบรวมจัดท ารูปเล่ม
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
- เผยแพร่เอกสารให้โรงเรียนในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
น าไปใชป้ระโยชน ์

5. กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
แผนงาน/โครงการ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาด้าน
การศึกษา ตามหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     - ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
และวิเคราะห์นโยบายการจัดการศึกษา จัดท าโครงการ 
กิจกรรม ตามหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ)  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 60 คน ระยะเวลา 1 วัน   
    - รายงานผลการด าเนินงาน โดยน าข้อมูลเข้าสู่
ระบบ eMENSCR 

 

6. กิจกรรมที่ 6 ประชุมปฏิบัติการการติดตาม 
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามยุทธศาสตร์ 
สพฐ. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     - ประชุมปฏิบัติการการติดตาม ประเมินผลการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามยุทธศาสตร์ สพฐ. นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ให้กับบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของ 

 



~ 4 ~ 
 
สพฐ. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 30 คน 
ระยะเวลา 2 วัน 
  

 

กรณีด าเนินการไม่ครบกิจกรรมที่ก าหนด เพราะ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ท าให้ไม่สามารถด าเนนิการตามกิจกรรมได้ครบตามที่ก าหนด 
 

              3.4 งบประมาณ 
 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 
1.กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชงิปฏิบตัิการทบทวนวิสัยทัศน์           
กลยุทธ์ และวิเคราะห์นโยบายการจัดการศึกษา จัดท า
โครงการ กิจกรรม คณะกรรมการ  จ านวน 1 คร้ัง 
ระยะเวลา 2 วัน 
ค่าใช้จ่าย   
        - ค่าอาหารกลางวนั  จ านวน 27 คนๆ ละ 2 มื้อๆ 
ละ 250 บาท (27×2×250) เปน็เงิน 13,500 บาท 
        - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน 27 คนๆ ละ 
4 มื้อๆ ละ 50 บาท (27×4×50) เป็นเงิน 5,400 บาท  
        - ค่าอาหารเย็น  จ านวน 27 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 
300 บาท (27×1×300) เป็นเงิน 8,100 บาท 
      - ค่าที่พัก  จ านวน 27 คนๆ ละ 500 บาท         
(27×500) เป็นเงิน 13,500 บาท 
     - ค่าพาหนะ เป็นเงิน 6,000 บาท   
รวมกิจกรรมที่ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น 46,500 บาท 

- 

2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏบิตัิ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้า
ร่วมประชุม จ านวน  30 คน จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน 
รวมระยะเวลา 2 วัน     
ค่าใช้จ่าย   
       -  ค่าอาหาร  จ านวน 30 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 120  
บาท (30×2×120)  เป็นเงิน 7,200 บาท    
       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 30 คนๆ ละ 4 
มื้อๆ ละ 35 บาท (30×4×35) เป็นเงิน 4,200 บาท 
       - ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 3,000 บาท 

- ค่าพาหนะ เป็นเงิน 3,700 บาท 
       -  ค่าจัดท าเอกสารรูปเล่มแผนปฏบิัติการจ านวน   
60 เล่ม เป็นเงิน 12,000 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2 เป็นเงินทั้งสิน้ 30,100 บาท 

1. ประชุมคณะท างานวิเคราะห์นโยบาย และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ
พิจารณาโครงการ กิจกรรม จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และผู้ รับผิดชอบโครงการ
วิเคราะห์โครงการตามหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิง
เหตุและผล (XYZ) รวมทั้งสิ้นจ านวน 40 คน ในวันที่         
13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.
นครราชสีมา เขต 3 (อาคาร 1) 
      -  ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120  บาท           
เป็นเงิน  3,600  บาท 
      -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 
35 บาท   เป็นเงิน  2,100  บาท 
      -  ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  จ านวน 3,870 แผ่น เป็นเ งิน   
1,935 บาท 
      -  ค่าจ้างจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ . ศ .  2564 จ า นวน  30 เ ล่ ม ๆ  ล ะ  141 บาท  เ ป็ น เ งิ น          
4,230 บาท 
 2. ประชุมคณะท างานปรับและเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่  1/2564         
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ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ 
สพป.นครราชสีมา เขต 3 
      -  ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120  บาท           
เป็นเงิน  2,400  บาท 
      -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 
35 บาท   เป็นเงิน  1,400  บาท 
3. ประชุมคณะท างานปรับและเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่  2/2564                         
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ ,              
ราชพฤกษ์,สุพรรณิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต 3 
      -  ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120  บาท           
เป็นเงิน  2,400  บาท 
      -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 
35 บาท   เป็นเงิน  1,400  บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2 เป็นเงินทั้งสิ้น 19,465 บาท 

3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนพฒันา
งาน กลุ่มนโยบายและแผน จ านวน 1 คร้ัง ระยะเวลา 2 วนั   
ค่าใช้จ่าย   
       -  ค่าอาหาร  จ านวน 11 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 250  
บาท (11×2×250)  เป็นเงิน 5,500 บาท    
       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 11 คนๆ ละ 4 
มื้อๆ ละ 50 บาท (11×4×50) เป็นเงิน 2,200 บาท 
      - ค่าที่พัก  จ านวน 11 คนๆ ละ 500 บาท         
(11×500) เป็นเงิน 5,500 บาท 
     - ค่าพาหนะ เป็นเงิน 5,000 บาท   
รวมกิจกรรมที่ 2 เป็นเงินทั้งสิน้ 21,500 บาท 
 

- 

4. กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าโครงการ/
แผนงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา ตามหลัก
ความเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ เชิ ง เหตุและผล ( XYZ)  
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ เกี่ยวข้อง 
จ านวน  60 คน ระยะเวลา  1 วัน 
ค่าใช้จ่าย   
       -  ค่าอาหาร  จ านวน 60 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 250  
บาท (60×1×250)  เป็นเงิน 15,000 บาท    
       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 60 คนๆ ละ 2 
มื้อๆ ละ 50 บาท (60×2×50) เป็นเงิน 6,000 บาท 
- ค่าพาหนะ เป็นเงิน 4,500 บาท 
     -  ค่าตอบแทนวทิยากร 1 คนๆ ละ 6 ชัว่โมงๆ ละ 
1,200 บาท (1x6x1,200) เป็นเงิน 7,200 บาท 
     -  ค่าตอบแทนผู้ช่วยวทิยากร 2 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ 
ละ 1,200 บาท (2x3x1,200) เป็นเงิน 7,200 บาท 
 -ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 1,800 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2 เป็นเงินทั้งสิน้ 42,000 บาท 

- 
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5. กิจกรรมที่ 6 ประชุมปฏบิัตกิาร การติดตาม 
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามยทุธศาสตร์ 
สพฐ. นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร ให้กับบุคลากร
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รบัผิดชอบตัวชี้วดั                 
ตามยุทธศาสตร์ของ สพฐ. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 30 คน ระยะเวลา 2 วนั   
       -  ค่าอาหาร  จ านวน 30 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ          
120  บาท (30×2×120)  เป็นเงิน 7,200 บาท    
       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 30 คนๆ ละ     
4 มื้อๆ ละ 35 บาท (30×4×35) เป็นเงิน 4,200 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2 เป็นเงินทั้งสิน้ 11,400 บาท 

- 

 

สามารถประหยัดงบประมาณได ้  จ านวน  132,035 บาท      
    

              3.5 ผลส าเร็จที่ได้รบัจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับหลงัการด าเนินงาน 

1. มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
พ.ศ. 2563-2565 ที่เกิดจาก                
การทบทวนแล้ว ใช้เปน็กรอบแนวทาง    
การด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาน าสู่การปฏบิัติได้อยา่งเป็น
รูปธรรม 

มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
พ.ศ. 2563-2565 ใช้เป็นกรอบ            
แนวทางการด าเนนิงานในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาน าสู่การปฏิบตัิได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
พ.ศ. 2563-2565 โดยมีการจัดท าเป็น
รูปเล่ม และเผยแพร่ให้โรงเรียนใน
สังกัดและผู้เกี่ยวข้องน าใช้เปน็กรอบ
แนวทางการด าเนนิงานในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาน าสู่การปฏิบตัิได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

2. มีแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  มีเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรม 

มีแผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564  มีเป้าหมายตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ตามแผนงานโครงการ 
กิจกรรม 

แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564  มีเป้าหมายตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ตามแผนงานโครงการ 
กิจกรรม โดยมีการจัดท าเป็นรปูเล่ม 
และเผยแพร่ให้โรงเรียนในสังกัดและ
ผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานได ้
 

2. มแีผนพัฒนางานกลุ่มนโยบาย           
และแผน ใช้เป็นกรอบแนวทาง             
ในการพัฒนางานของกลุ่มนโยบาย
และแผนได้สอดคล้องกับบทบาท 
ภารกิจ 

มีแผนพัฒนางานกลุ่มนโยบายและ
แผน ใช้เปน็กรอบแนวทาง                
ในการพัฒนางานของกลุ่มนโยบาย
และแผนได้สอดคล้องกับบทบาท 
ภารกิจ  

ใช้แผนพฒันางานกลุ่มแผนเล่มเดิม  
ซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลส าคัญ 
ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง มีเปา้หมาย
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรม ผู้เก่ียวข้องน าไป 
ใช้ประโยชน์ในส่วนที่เก่ียวข้องกับ          
การปฏิบัติงานได้ และจะปรบัปรุง
พัฒนาให้ดีขึ้นในปีงบประมาณตอ่ไป 
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2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ            
ในหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล (XYZ) ร้อยละ 95  

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ        
ในหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล (XYZ)  

รวบรวมข้อมูล และส่งเอกสาร                
ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล ให้กับผูบ้ริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการวิเคราะห์
โครงการตามหลักความเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 
เพื่อให้ความรู้และสามารถศึกษา
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

   
 

4.  ปัญหา/อุปสรรค 
     - นโยบายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาศึกษามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
     - โรงเรียนในสังกัดมีความแตกต่างกัน ทั้งขนาด จ านวนนักเรียน สภาพพื้นที่และความต้องการในการพัฒนา               
ย่อมแตกต่างกันไปด้วยท าให้การจัดท าแผนพัฒนาให้เท่าเทียมและตรงกับความต้องการของโรงเรียนเป็นไปได้ยาก 
     - การเขียนโครงการ/แผนงานให้สอดคล้องตามหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) เป็นเรื่องใหม่ 
และบุคลกรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ 
     - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามกิจกรรม 
ที่ก าหนดได้ครบถ้วน 
 

5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ   
     - มีการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายด้านการพัฒนาศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถน านโยบายมาปรับปรุงสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
     - รวบรวมข้อมูลโรงเรียนในสังกัดให้เป็นปัจจุบันและปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้สามารถพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     - ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการ/แผนงานตามหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
ให้กับ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
     - เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดความแตกต่างกัน ทั้งขนาด จ านวนนักเรียน สภาพพื้นที่และความต้องการในการพัฒนา 
ย่อมแตกต่างกันไป จึงต้องมีการเปิดโอกาสให้โรงเรียนในสังกัดมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยด าเนินการแต่งตั้งตัวแทน         
จากโรงเรียนในสังกัด เช่น  ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาจากทุกอ าเภอ ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน            
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เป็นต้น เพื่อร่วมเป็นคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นฐาน 
     - ปรับและเปลี่ยนแปลง กิจกรรม โครงการ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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ภาพกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

รอบ  6  เดือน  (ต.ค- มี.ค)            รอบ 9 เดือน (ต.ค-มิ.ย)            รอบ  12  เดือน (ต.ค-ก.ย)  
 
1. ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศพืน้ฐานทางการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยี        
                      และการสื่อสาร   ( กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะการจัดท าเวบ็ไซต์ ) 
 

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

3. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
            3.1     ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค ์
                     ไม่ครบ/ไมต่รงตามวัตถุประสงค์ เพราะ.................... 
อยู่ในระหว่างด าเนนิการจัดท ารปูเล่มสารสนเทศ สพป.นครราชสีมา เขต 3............................................................................ 
..................................................................................................................................................................................................          
            3.2 เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 
      1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดท า
เว็บไซต์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สั งกั ดมี ค วามรู้ ค วาม เข้ า ใจ ในการจั ดท า เว็บ ไซต์        
เวลา 1 วัน จ านวน  36 คน ประจ าปีงบประมาณ 2564  

     1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดท า
เว็บไซต์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สั งกั ด มี ค วามรู้ ค วาม เข้ า ใจ ในการจั ดท า เว็บ ไซต์        
เวลา 1 วัน จ านวน  36 คน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาอ่างหิน อ.ปักธงชัย   จ.นครราชสีมา 

กรณีด าเนินการไดต้่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะ.....................................-............................................................................ 
 3.3 กิจกรรมการด าเนินงาน 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 
     1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดท า
เว็บไซต์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสงักัด
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเว็บไซต์   เวลา 1 วัน 
จ านวน  36 คน ประจ าปงีบประมาณ 2564 

      1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดท า
เว็บไซต์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสงักัด
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเว็บไซต์        เวลา 1 วัน 
จ านวน  36 คน ประจ าปงีบประมาณ 2564 เม่ือวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2564  ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ่าง
หิน อ.ปักธงชัย   จ.นครราชสีมา 

กรณีด าเนินการไม่ครบกิจกรรมที่ก าหนด เพราะ..............................-.................................................................................... 
         
     3.4 งบประมาณ 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 
     1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดท า
เว็บไซต์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสงักัด
มีความรูค้วามเข้าใจในการจัดท าเว็บไซต์  เวลา 1 วัน 
จ านวน  36 คน ประจ าปงีบประมาณ 2564      
งบประมาณ 10,440 บาท 

     1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดท า
เว็บไซต์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสงักัด
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเว็บไซต์ เวลา 1 วัน จ านวน  
36 คน ประจ าปีงบประมาณ 2564 เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2564  ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ่างหิน        
อ.ปักธงชัย   จ.นครราชสีมา  งบประมาณจากโครงการ 
10,440 บาท 

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



              3.5 ผลส าเร็จที่ได้รบัจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
   สพป.นครราชสีมา เขต 3 จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตัวแทน
ของแต่ละกลุ่ม 
 
เชิงคุณภาพ   
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดมีความรู้และความ
เข้าใจในการจดัท าเว็บไซต์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกดิประโยชน์สูงสุด 

เชิงปริมาณ 
      สพป.นครราชสีมา เขต 3 จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตัวแทน
ของแต่ละกลุ่ม 
 
เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดมีความรู้และความ
เข้าใจในการจดัท าเว็บไซต์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกดิประโยชน์สูงสุด   

เชิงปริมาณ 
   สพป.นครราชสีมา เขต 3 จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตัวแทน
ของแต่ละกลุ่ม จ านวน 36 คน 
เชิงคุณภาพ   
ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแตล่ะกลุ่มจ านวน 36 คน
ในสังกัดมีความรู้และความเข้าใจในการ
จัดท าเว็บไซต์ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ
และเกิดประโยชนส์ูงสุด 
 

 
4.  ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................................................-..................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
...........................................................................................-...................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
 รอบ 6 เดือน (ต.ค.2563-มี.ค.2564)  รอบ 9 เดือน (ต.ค.2563-มิ.ย.2564)   รอบ 12 เดือน (ต.ค.2563-ก.ย.2564)  
 
1. ชื่อโครงการ    พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพป. : 

  การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน  

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

3. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
            3.1    ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์ 

       3.1.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของ
หน่วยงาน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

   3.1.2 เพ่ือส่ งเสริมให้ เกิดการบันทึกบัญชี  และการรายงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ  
ท าให้หน่ วยงานได้ข้ อมูล  หรือรายงานตามหน้ าที่ ที่ รับผิดชอบ และเป็น พ้ืนฐานของหลักความโปร่งใส  
และความสามารถตรวจสอบได้ 

   3.1.3 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการควบคุม ดูแล และการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน เป็นไปอย่าง
เหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนได้มากที่สุด และเพ่ือให้ได้ผลงาน 
ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 

   3.1.4 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานที่ 2 
การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ : การบริหารงานด้านงบประมาณ ประเด็นการตรวจสอบภายใน 
อย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับดีมากข้ึนไป                  

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

            3.2 เป้าหมาย 
แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 

สพป.นครราชสีมา เขต 3  
และสถานศึกษาในสังกัด  
จ านวนไม่น้อยกว่า 45 โรงเรียน  
ได้รับการตรวจสอบ 

   สพป.นครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด  
ได้รับการตรวจสอบ ดังนี้ 
     1. การติดตามการด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  
ในรายงานผลการตรวจสอบการเงินการบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของ สพป.นครราชสีมา เขต 3 
     2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค
ค้างช าระของส่วนราชการ  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
ทั้งในส่วนของ สพป.นครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1, ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 
ส าหรับไตรมาสที่ 4 รายงานภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 
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แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 

    สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการตรวจสอบ ดังนี้ 
     1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 6 โรงเรียน  
     2. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทรัพย์สิน การควบคุมพัสดุ  
ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน  6  โรงเรียน 
     3. ตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด  
จ านวน 13 โรงเรียน 
     4. ตรวจสอบเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 5 โรงเรียน 
     5. ตรวจสอบเงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(โครงการอาหารกลางวัน) ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 9 โรงเรียน     
     6. การติดตามผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษาครั้งก่อน 
จ านวน 2 โรงเรียน  
 

กรณีด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในพ้ืนที่หลายจังหวัดทั่วประเทศ และจ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการระบาดและมีจ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งได้ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพป.นม.3 ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด 

 3.3 กิจกรรมการด าเนินงาน 
แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 

1. การวางแผนการตรวจสอบ        ด าเนินการวางแผน และจัดท าแผนปฏิบัติการรตรวจสอบภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทีค่รอบคลุมทั้งระดับ สพป.นครราชสีมา  
เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด 

2. การจัดท าคู่มือ/ 
เครื่องมือการตรวจสอบ  
และกระดาษท าการตรวจสอบ 

     ด าเนินการจัดท าคู่มือ/เครื่องมือการตรวจสอบ และกระดาษท าการ
ตรวจสอบ ที่ใช้ในการตรวจสอบภายใน สพป.นครราชสีมา เขต 3  
และตรวจสอบภายในสถานศึกษา 

3. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สพป.นครราชสีมา เขต 3  
และสถานศึกษาในสังกัด  
     1. การติดตามการด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  
ในรายงานผลการตรวจสอบการเงินการบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของ สพป.นครราชสีมา เขต 3 
     2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค
ค้างช าระของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
ทั้งในส่วนของ สพป.นครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1, ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 
ส าหรับไตรมาสที่ 4 รายงานภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 
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แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 
3. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด 

ซ่ึงด าเนนิการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ดังนี้  
     1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี  
ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 6 โรงเรียน  
     2. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทรัพย์สิน  
การควบคุมพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน  6  โรงเรียน 
     3. ตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด  
จ านวน 13 โรงเรียน 
     4. ตรวจสอบเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 5 โรงเรียน 
     5. ตรวจสอบเงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โครงการอาหารกลางวัน) ของโรงเรียนในสังกัด  
จ านวน 9 โรงเรียน     
     6. การติดตามผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษาครั้งก่อน 
จ านวน 2 โรงเรียน 
 

4. การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
 

ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  จ านวน 2 ครั้ง คือ 

 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน เป็นผลการปฏิบัติงาน  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  
รายงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 

 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน เป็นผลการปฏิบัติงาน  
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  
รายงานภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 

     การจัดส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ให้ สพฐ. ทราบ 
ด าเนินการผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
(Action Plan Report System : ARS)   
 

กรณีด าเนินการไม่ครบกิจกรรมที่ก าหนด เพราะ
....................................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................. ................................................................................... ... 
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 3.4 งบประมาณ 
แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 

     การเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ได้แก่ 
การวางแผนการตรวจสอบ, การจัดท าคู่มือ/ 
เครื่องมือการตรวจสอบ และกระดาษท าการตรวจสอบ  
การปฏิบัติงานตรวจสอบ และการจัดท ารายงานผล 
การตรวจสอบ 

     รวมเงินงบประมาณ  จ านวน  22,000.- บาท 
 

     การเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ได้แก่ 
การวางแผนการตรวจสอบ, การจัดท าคู่มือ/ 
เครื่องมือการตรวจสอบ และกระดาษท าการตรวจสอบ  
การปฏิบัติงานตรวจสอบ และการจัดท ารายงานผล 
การตรวจสอบ 

     รวมเงินงบประมาณ  จ านวน  21,381.- บาท 

สามารถประหยัดงบประมาณได้   จ านวน   619.-  บาท 

 3.5 ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แผนก าหนดไว้ 
ผลการด าเนินงาน/ผลที่คาดว่า 
จะได้รับหลังการด าเนินงาน 

   สพป.นครราชสีมา เขต 3  
และสถานศึกษาในสังกัด  
จ านวนไม่น้อยกว่า 45 โรงเรียน  
ได้รับการตรวจสอบ   

   สพป.นครราชสีมา เขต 3  
และสถานศึกษาในสังกัด  
จ านวนไม่น้อยกว่า 45 โรงเรียน  
ได้รับการตรวจสอบ   

   สพป.นครราชสีมา เขต 3  
และสถานศึกษาในสังกัด  
จ านวน 45 โรงเรียน  
ได้รับการตรวจสอบ 
   

 
4.  ปัญหา/อุปสรรค 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปี  
เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพป. : การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
                                    
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพป. : การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

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

1. ชื่อโครงการ    พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 

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

3. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

 3.1    ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์ 
   3.1.1 เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 3.1.2 เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษา ที่ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ มีความกระตือรือร้น  
มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความรู้ประสบการณ์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 3.1.3 เ พ่ือพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง  
ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ขององค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3.1.4 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมืออาชีพ 
   3.1.5 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรภายในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน  
เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพในสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร  
ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 
                    ไม่ครบ/ไมต่รงตามวัตถุประสงค์ เพราะ 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 

 3.2 เป้าหมาย 
แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 

เป้าหมายเชิงผลผลติ   
   1. ผู้บริหารการศึกษา ได้รับการพัฒนา 
   2. ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รบัการพัฒนา 
   3. เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ได้รับการพัฒนา 
   4. บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์
ผู้บริหารการศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจ 
ในการปฏิบัติงาน มีความรู้ประสบการณ์ และมีการพัฒนา
ตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง และสามารถขับเคลื่อน 
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

  1. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา  
ต าแหน่งรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 จ านวน 3 ราย  
   2. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา  
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 17 ราย  
และต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 7 ราย 
   3. การจัดท าหลักสูตรการพฒันาขา้ราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์  
ผ่านทางเวบ็ไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 3 
   4. การเชิดชูเกียรติบุคลากรทีม่ีผลงานดีเด่น 
      4.1 การประกวดรางวัลหนว่ยงานและผู้มผีลงานดีเด่น
ประสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC Awards) คร้ังที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2563     
       4.2 โครงการ “ครูดีในดวงใจ” คร้ังที่ 19 พ.ศ. 2565 
       4.3 การประกวด/คัดเลือกรางวัลประเภทตา่ง ๆ  
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กรณีด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะ
.............................................................................................................. ......................................................................... 

 3.3 กิจกรรมการด าเนินงาน 
แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 

กิจกรรมที่ 1 พฒันาศักยภาพผูบ้ริหารการศึกษา 
ต าแหน่งรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3   
   กิจกรรมที่ 1.1 ประชุมคณะกรรมการ 
เพื่อเตรียมการรับการให้ค าแนะน า ปรึกษา 
และช่วยเหลือของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง 
(Coaching Team)  
   กิจกรรมที่ 1.2  ประชุมคณะกรรมการ 
เพื่อเตรียมการรับการประเมินสัมฤทธิผล 
การปฏิบัติงานของผูบ้ริหารการศึกษา  

กิจกรรมที่ 2 พฒันาศักยภาพผูบ้ริหารสถานศึกษา   
   กิจกรรมที่ 2.1 ออกนิเทศ ติดตาม  
และให้ค าแนะน า ปรึกษา และช่วยเหลือ 
ในการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการท างาน  
และคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching 
Team)  
   กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ  
   กิจกรรมที่ 2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อคัดเลือกผลการปฏิบัติงานทีเ่ป็นเลิศ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา  

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเจา้หนา้ที่ธุรการโรงเรียน  
ขอเปลี่ยนแปลงเป็นกิจกรรมการจัดท าหลักสูตร 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ ผา่นทางเว็บไซต์  
สพป.นครราชสีมา เขต 3 

กิจกรรมที่ 4 การเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงาน
ดีเด่น 
 
  
 
 

          กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา  
ต าแหน่งรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 จ านวน 3 ราย  
ในการประเมินสัมฤทธผิลการปฏิบัติงานในหนา้ที่เพื่อพัฒนาการศึกษา 
ต าแหน่งรอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ตามองคป์ระกอบ 
ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน และวิธกีารประเมิน ที่ สพฐ. ก าหนด 
ประกอบด้วย 
     1. การให้ค าแนะน า ปรึกษา และช่วยเหลือ  
โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ตามค าสั่ง สพฐ. 
ที่ 1850/2563 สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563   
     2. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ  
โดยคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ตามค าสั่ง  
สพฐ. ที่ 1851/2563 สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

          กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศกัยภาพผู้บริหารสถานศึกษา  
     1. การออกนิเทศ ติดตาม และให้ค าแนะน า ปรึกษา และช่วยเหลือ
ในการประเมินสัมฤทธผิลการปฏิบัติงานในหนา้ที่เพื่อพัฒนาการศึกษา 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  
จ านวน 14 ราย โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) 
และการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โดยคณะกรรมการ
ประเมิน (Evaluation Team) ตามค าสัง่ สพป.นครราชสีมา เขต 3  
ที่ 16/2564 สั่ง ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 
      2. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหนง่
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โดยคณะกรรมการประเมิน 
(Evaluation Team) ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
ที่ 1496/2563 สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  
และค าสัง่ที่ 1786/2563 สั่ง ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
พร้อมทั้งจัดให้มีการน าเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศผลงานผู้บริหาร
สถานศึกษา (Best Practice) จ านวน 7 ราย โดยสรุปผล 
การประเมินสัมฤทธผิลการปฏบิตัิงานในหน้าที่ ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ของคณะกรรมการประเมิน
ส่งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา และรายงาน สพฐ. ทราบ 

          กิจกรรมที่ 3 การจัดท าหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์  
สพป.นครราชสีมา เขต 3 
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แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 

  
 
 

          กิจกรรมที่ 4 การเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเดน่ 
     1. การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มผีลงานดีเดน่ประสพผลส าเร็จ 
เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) คร้ังที่ 10 
ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิการประเมิน 
และคัดเลือกเพื่อรับรางวัลทรงคณุค่า สพฐ. (OBEC Awards) คร้ังที่ 10 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามค าสั่ง  
สพป.นครราชสีมา เขต 3 ที่ 95/2564 สั่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  
ได้ประชุมคณะกรรมการ และด าเนินการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี ้
   - ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ด าเนินการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา / 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
ประเภทสถานศึกษา จ านวน 6 โรงเรียน และประเภทบุคคล จ านวน 24 ราย 
รวม 30 รายการ 
   - ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพฐ. ได้มอบหมายให้ สพป.ร้อยเอ็ด  
เขต 1 และ สพม.ร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวด 
โดย สพป.นครราชสีมา เขต 3 ได้จัดส่งผลงานของสถานศึกษา / ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นตัวแทนระดบัเขตพื้นที่การศึกษา  
เข้าร่วมการประเมินและคัดเลือก ระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 
ประเภทสถานศึกษา จ านวน 6 โรงเรียน และประเภทบุคคล จ านวน 24 ราย  
รวม 30 รายการ  ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2564  
โดยวิธีการประเมนิจากผลงาน (ไม่มีการน าเสนอผลงาน)  
สรุปผลการได้รับรางวัล ดังนี ้
  ชนะเลิศเหรียญทอง (ตัวแทนระดับชาติ)                      5 ราย 
  รองชนะเลิศอันดบัที่ 1 เหรียญทอง (ตัวแทนระดบัชาติ)    2 รายการ  

(ประเภทบุคคล จ านวน 1 ราย และประเภทสถานศึกษา จ านวน 1 โรงเรียน) 
  รองชนะเลิศอันดบัที่ 2 เหรียญทอง (ตัวแทนระดบัชาติ)   3 รายการ 

(ประเภทบุคคล จ านวน 2 ราย และประเภทสถานศึกษา จ านวน 1 โรงเรียน) 
  เหรียญทอง                                                     15 รายการ 

(ประเภทบุคคล จ านวน 12 ราย และประเภทสถานศึกษา จ านวน 3 โรงเรียน) 
  เหรียญเงิน                                                       4 รายการ 

(ประเภทบุคคล จ านวน 3 ราย และประเภทสถานศึกษา จ านวน 1 โรงเรียน) 
  เข้าร่วมการประกวด                                            1 ราย 

 (ตามสรุปผลการประกวด ระดบัภาค ที่แนบ) 
     - ระดับชาติ  ไดส้่งสถานศกึษา / ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค เข้าร่วมการประเมินและคัดเลือก 
ระดับชาติ ประกอบดว้ย ประเภทสถานศึกษา จ านวน 2 โรงเรียน  
และประเภทบุคคล จ านวน 8 ราย รวม 10 รายการ  
          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ได้มีการระบาดในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สพฐ. ได้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการน าเสนอผลงานเปน็การน าเสนอผา่นคลิปวิดโีอ (Video Clip)  
และการซักถามจากคณะกรรมการผ่านระบบออนไลน์  
ซึ่งในระดับชาติอยู่ระหว่างด าเนนิการ 
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     2. ด าเนินการสรรหาและคดัเลือกตามโครงการ “ครูดีในดวงใจ” คร้ังที่ 19 
พ.ศ. 2565 ดังนี ้
     1. แจ้งโรงเรียนในสังกัดด าเนินการสรรหาและคัดเลือกครูสายงานการสอน 
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด โดยพิจารณาสรรหาและคัดเลือก
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 1 คน ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 1 คน  
และครูผู้สอนระดบัมัธยมศึกษา 1 คน 
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามค าสั่ง สพป.นครราชสีมา เขต 3  
ที่ 308/2564 สั่ง ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาสรรหา 
และคัดเลือกครูผู้สอนระดับปฐมวัย 1 คน ระดับประถมศึกษา 1 คน  
และระดับมัธยมศึกษา 1 คน จ านวนทัง้สิ้น 3 คน ผู้ได้รับการคัดเลือกจาก สพท. 
จะได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
และคณะกรรมการฯ ด าเนนิการคัดเลือกจากผู้ได้รับรางวลัระดบัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จ านวน 1 คน แล้วน าเสนอชื่อ แบบประวัติ บทความ 
และภาพถ่าย ถึง สพฐ. 
     3. คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” 
โดยพิจารณาสรรหาและคัดเลือกครูผู้สอนระดับปฐมวัย 1 คน  
ระดับประถมศึกษา 1 คน และระดับมัธยมศึกษา 1 คน จ านวนทั้งสิ้น 3 คน  
ผู้ได้รับการคัดเลือกจาก สพท. จะได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการฯ ด าเนินการคัดเลือกจากผู้ได้รับรางวัล
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 1 คน แล้วน าเสนอชื่อ แบบประวัติ 
บทความและภาพถา่ย ถึง สพฐ. โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการสรรหา 
และคัดเลือก ในระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม  
สพป.นครราชสีมา เขต 3 จ านวน 10 คน 
    4. ประกาศรายชื่อผูไ้ด้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” คร้ังที่ 19 ประจ าปี  
พ.ศ. 2565 ตามประกาศ สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประกาศ ณ วันที่ 31 
สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดังนี ้
       - ระดับ สพฐ. จ านวน 1 คน คือ นางวราภรณ์ โสภักด ี  
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง  ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 
       - ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 3 คน คือ 
   1. นางกีรติกานต์  ศรีขัดเค้า     ครู โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
   2. นายณัฐดนยั  สายพิมพ์พงษ์  ครู โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 
ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 
   3. นางวราภรณ์  โสภักดี          ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 
       - ระดับสถานศึกษา จ านวน 10 คน (ตามประกาศฯ ที่แนบ) 
     5. น าเสนอชื่อ “ครูดีในดวงใจ” คร้ังที่ 19 พ.ศ. 2565 พร้อมส่งแบบประวัติ
และผลงาน ภาพถ่าย รวมทั้งแบบบันทึกคะแนนของผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก  
“ครูดีในดวงใจ” ถึง สพฐ. จ านวน 1 คน นางวราภรณ์ โสภักด ี  
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง  ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 
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แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 

 
  
 
 

     สพป.นครราชสีมา เขต 3 จะด าเนนิการมอบเกียรติบัตร และยกย่องเชิด
ชูเกียรติ รางวัลหน่วยงานและผูม้ีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) คร้ังที่ 10 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ภาค/ชาต ิ  
รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดบัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา 
และรางวลัการประกวด/คัดเลือกประเภทต่าง ๆ ในงานวันครู วนัที่ 16 
มกราคม 2565 

กรณีด าเนินการไม่ครบกิจกรรมที่ก าหนด เพราะปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID - 19) ได้มีการระบาดในทุกจังหวัดทั่วประเทศ และจังหวัดนครราชสีมา เป็นพืน้ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  
ท าให้การพัฒนาเจ้าหนา้ที่ธุรการโรงเรียน ไม่สามารถด าเนนิการอบรมพัฒนาได้ จึงขอเปลี่ยนแปลงเปน็กิจกรรมการจัดท าหลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ ผา่นทางเวบ็ไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 3              

3.4 งบประมาณ 
แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาศักยภาพผูบ้ริหารการศึกษา  
ต าแหน่งรอง ผอ.สพป.นม.3     จ านวน 44,820 บาท 
กิจกรรมที่ 2 พฒันาศักยภาพผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 74,590 บาท      
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเจา้หนา้ที่ธุรการโรงเรียน  
จ านวน 40,650 บาท  
กิจกรรมที่ 4 การเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น  
จ านวน 22,540 บาท 
 

รวมเงินงบประมาณ จ านวน  182,600.- บาท 
 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาศักยภาพผูบ้ริหารการศึกษา  
ต าแหน่งรอง ผอ.สพป.นม.3                   จ านวน 50,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผูบ้ริหารสถานศึกษา   
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา        จ านวน 20,000 บาท      
และต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา        จ านวน 31,390 บาท      
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเจา้หนา้ที่ธุรการโรงเรียน   
ขอเปลี่ยนแปลงเป็นกิจกรรมการจัดท าหลักสูตรการพัฒนาขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านทางเวบ็ไซต์ 
สพป.นครราชสีมา เขต 3                       จ านวน 3,020 บาท 
กิจกรรมที่ 4 การเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น 
     4.1 การประกวดรางวัลหนว่ยงานและผู้มผีลงานดีเด่นประสพ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณคา่ สพฐ. (OBEC 
Awards) คร้ังที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2563  จ านวน 22,540 บาท 
     4.2 โครงการ “ครูดีในดวงใจ” คร้ังที่ 19 พ.ศ. 2565 
จ านวน 15,000 บาท 

รวมเงินงบประมาณ จ านวน  141,950.- บาท 
 

สามารถประหยัดงบประมาณได ้จ านวน 40,653.-  บาท (จากการปรับและเปลี่ยนแปลงแผนฯ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564) 
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            3.5 ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนก าหนดไว้ 
ผลการด าเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลังการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ   
   1. ผู้บริหารการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่  
ผ่านการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง 
   2. ผู้บริหารสถานศึกษา ไดร้ับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่  
ผ่านการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง 
 
 

เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา มีความกระตือรือรน้ มีความตั้งใจ 
ในการปฏิบัติงาน มีความรู้ประสบการณ์ และมีการพัฒนา
ตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง แบะสามารถขับเคลื่อน 
การปฏิรปูการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

    
 

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 

 
 

 
ร้อยละ 80 

 
 

   เชิงปริมาณ   
   1. ผู้บริหารการศึกษาที่ได้รับการบรรจ ุ
และแต่งตั้งใหม่ ร้อยละ 100 
 ผ่านการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง 
   2. ผู้บริหารสถานศึกษา ไดร้ับการบรรจ ุ
และแต่งตั้งใหม่ ร้อยละ 100 ผ่านการพัฒนา
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง 

เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 
มีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจ 
ในการปฏิบัติงาน มีความรู้ประสบการณ์  
และมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง แบะสามารถขับเคลือ่น 
การปฏิรปูการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

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

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

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา  

ต าแหน่งรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา  
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา 

ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การจัดท าหลักสตูรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์  

ผ่านเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
การเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น 

     การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2563  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
การเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น   โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

  รอบ 6 เดือน (ต.ค. – มี.ค.)   รอบ 9 เดือน (ต.ค. – มิ.ย.)  รอบ 12 เดือน (ต.ค. – ก.ย.) 
 
1. ชื่อโคงการ   พัฒนาการบริหารบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  

2. ลักษณะโครงการ       2.1   ใหม ่              ต่อเนื่อง 
   2.2   แก้ไขปัญหา/ปรับปรุง    พัฒนา  นโยบาย 
3. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
 3.1  ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์ 
  3.1 กิจกรรมที่ 1 การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
  3.2 กิจกรรมที่ 2 การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา 
  3.3 กิจกรรมที่ 4 การประชุมปฐมนิเทศและการจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 3.2  ไม่ครบ/ไมต่รงตามวัตถุประสงค์ เพราะ ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการ 
 
 3.2 เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 
กิจกรรมที่ 1 การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
กิจกรรมที่ 2 การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 4 การประชุมปฐมนิเทศและการจัดท า
ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา และ 
สพป.นครราชสีมา เขต 3 ก าหนดปฏิทินการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน 
2. สพป.นครราชสีมา เขต 3 ชี้แจงหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้โรงเรียนทุกโรงเรียน
ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
3. สพป.นครราชสีมา เขต 3  แจ้งก าหนดการ
ปฐมนิเทศและการจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้
โรงเรียนทราบ 

 
 กรณีด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะ 

............................................................................................................................. ................................... 
 
 
 
 3.3 กิจกรรมการด าเนินงาน 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 
กิจกรรมที่ 1 การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
 

- ด าเนินการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู ตามมติคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในคราวประชุมครั้ง



ห น้ า  | 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 
 
 
 

ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 มีมติรับย้าย
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 ดังนี้ 
    1.1 ย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน 15 
ราย 
    1.2 ย้ายมาจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 
37 ราย 
- ต าแหน่งว่างจากการพิจารณาย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู น าไปขอ
บรรจุครูผู้ช่วย จ านวน 88 ราย 
 
- ด าเนินการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามมติ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ใน
คราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2564 มีมติรับย้ายย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด 
สพป.นครราชสีมา เขต 3 ดังนี้ 
    1.1 ย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน 17 
ราย 
    1.2 ย้ายมาจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 
ราย 
- ต าแหน่งว่างจากการพิจารณาย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 35 ราย 
 
 
 
 
 

 3.3 กิจกรรมการด าเนินงาน (ต่อ) 
แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 

กิจกรรมที่ 4 การประชุมปฐมนิเทศและการจัดท า
ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

- ด าเนินการจัดประชุมปฐมนิเทศและการจัดท า
ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 23 ราย 
รายละเอียดดังนี้ 
     1.1 จัดประชุมปฐมนิเทศและการจัดท าทะเบียน
ประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย บรรจุเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 
จ านวน 7 ราย 
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      1.2 จัดประชุมปฐมนิเทศและการจัดท า
ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย บรรจุเมื่อวันที่ 2 เมษายน 
2564 จ านวน 15 ราย และบรรจุเมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน 2564 จ านวน 1 ราย 
 

 
3.4 งบประมาณ 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 
 กิจกรรมที่ 1 การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
กิจกรรมที่ 2 การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 
 
 
กิจกรรมที่ 4 การประชุมปฐมนิเทศและการจัดท า
ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

ม.ค. - มี.ค. 64 ใช้งบประมาณไป  จ านวน  31,126  
บาท 
ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 17,572 บาท 
ต.ค. - ธ.ค. 63 ใช้งบประมาณไป จ านวน 1,528 
บาท 
เม.ย. - มิ.ย. 64 ใช้งบประมาณไป จ านวน 255 บาท 
ก.ค. - ก.ย. 64 ใช้งบประมาณไป  จ านวน  15,789  
บาท 
ม.ค. - มี.ค. 64 ใช้งบประมาณไป จ านวน  805  
บาท 
 
 
 
 
 

 
3.5 ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนก าหนดไว้ 
ผลการด าเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับหลังการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 การพิจารณาย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพป.นครราชสีมา เขต 3 
พิจารณาย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครู ตามค าร้องขอย้ายของตนเอง 
ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์
ที่เก่ียวข้องด้วยความรอบคอบ 
รัดกุม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 

1. สพป.นครราชสีมา เขต 3 
พิจารณาย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครู ประกอบด้วย 
    1.1 ย้ายภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน 15 ราย 
    1.2 ย้ายมาจากต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน 37 ราย 
2. ต าแหน่งว่างจากการพิจารณา
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู น าไป
ขอบรรจุครูผู้ช่วย จ านวน 88 ราย 
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กิจกรรมที่ 2 การพิจารณาย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 4 การประชุม
ปฐมนิเทศและการจัดท าทะเบียน
ประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

สพป.นครราชสีมา เขต 3 
พิจารณาย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามค าร้อง
ขอย้ายของตนเอง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
ด้วยความรอบคอบ รัดกุม ยึด
หลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 

สพป.นครราชสีมา เขต 3 
ด าเนินการประชุมปฐมนิเทศและ
การจัดท าทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ที่ได้รับการบรรจุทุกราย 

1. สพป.นครราชสีมา เขต 3 
พิจารณาย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 
    1.1 ย้ายภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน 17 ราย 
    1.2 ย้ายมาจากต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน 1 ราย 
2. ต าแหน่งว่างจากการพิจารณา
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 35 ราย 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4. ปัญหา/อุปสรรค 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 รอบ  6  เดือน  (ต.ค- มี.ค)            รอบ 9 เดือน (ต.ค-มิ.ย)            รอบ  12  เดือน (ต.ค-ก.ย)  
 
1. ชื่อโครงการ    เสริมสร้างขวัญก าลังใจและเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

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

3. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
            3.1     ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค ์
                          1…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                          2…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                          3…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                    ไม่ครบ/ไมต่รงตามวัตถุประสงค์ เพราะ 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
           
            3.2 เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 
1 กิจกรรมที่ 1 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครั้งที่ 1)  
 

      - ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ า ได้เลื่อนเงินเดือนตามสิทธิ ทุกราย 
    - ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เกิดขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความมั่นคงในอาชีพ 
 

2 กิจกรรมที่ 2 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครั้งที่ 2)  
 

      - ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ได้เลื่อนเงินเดือน
ตามสิทธิ ทุกราย 
    - ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เกิดขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความมั่นคงในอาชีพ 
 

3 กิจกรรมที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้างท าทะเบียนประวัติและ
บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ  
 

ไม่ได้ด าเนินการ 

  
กรณีด าเนินการไดต้่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะ.................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
 3.3 กิจกรรมการด าเนินงาน 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 
1 กิจกรรมที่ 1 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครั้งที่ 1)  
 

1. เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและค่าตอบแทนพิเศษ ต าแหน่ง บุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) จ านวน  37  ราย 



2. เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษพิเศษ ครั้งที่ 1 (1  
เมษายน 2564) จ านวน  1,652  ราย และข้าราชการมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ไม่ได้รับการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน จ านวน 8 ราย 
3. เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 
2563) ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน  3  ราย 
4. เลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจ า  จ านวน  56 ราย 

2 กิจกรรมที่ 2 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครั้งที่ 2)  
 

  1. เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและค่าตอบแทนพิเศษ ต าแหน่ง บุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) จ านวน  39  ราย 
2. เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษพิเศษ ครั้งที่ 2 (1  
ตุลาคม 2564) จ านวน  1,658  ราย และข้าราชการมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ไม่ได้รับการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน จ านวน 19 ราย 
3. เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3  จ านวน  3  ราย 
4. เลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 
2564) ส าหรับผู้เกษียณอายุราชการ จ านวน  56  ราย 

3 กิจกรรมที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้างท าทะเบียนประวัติและ
บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

  
กรณีด าเนินการไม่ครบกิจกรรมที่ก าหนด เพราะ กิจกรรมที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้างท าทะเบียนประวัติและบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่รัฐ ร้านค้าไม่สามารถด าเนินการให้ได้ เนื่องจากยอดการสั่งซื้อน้อยเกินไป 
 
 
              3.4 งบประมาณ 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 
1 กิจกรรมที่ 1 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครั้งที่ 1) 
วางแผนใช้งบประมาณ 14,580 บาท 

ใช้งบประมาณ 24,560 บาท 

2 กิจกรรมที่ 2 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครั้งที่ 2)  
วางแผนใช้งบประมาณ 16,700 บาท 

ใช้งบประมาณ 16,320 บาท 

3 กิจกรรมที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้างท าทะเบียนประวัติและ
บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ 
วางแผนใช้งบประมาณ 9,600 บาท 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก ร้านค้าไม่รับด าเนินการเพราะ
ปริมาณยอดสั่งซื้อน้อยเกินไป 

  



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

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับหลงัการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 การพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ครั้งที่ 1) 
กิจกรรมที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้างท า
ทะเบียนประวัติและบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่รัฐ 

    - ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างประจ า และ
พนักงานราชการ ได้เลื่อนเงินเดือน
ตามสิทธิ ทุกราย 
    - ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เกิดขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน เกิดความมั่นคงในอาชีพ 

    - ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างประจ า และ
พนักงานราชการ ได้เลื่อนเงินเดือน
ตามสิทธิ ทุกราย 
    - ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เกิดขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน เกิดความมั่นคงในอาชีพ 

กิจกรรมที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้างท า
ทะเบียนประวัติและบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่รัฐ 

ไม่ได้ด าเนินการ  

   
 
4.  ปัญหา/อุปสรรค 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ /  
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
                                    
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
   รอบ 6 เดือน (ต.ค. – มี.ค.)       รอบ 9 เดือน (ต.ค. – มิ.ย.)      รอบ 12 เดือน (ต.ค. – ก.ย.) 
1. ช่ือโครงการ  การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
2. ลักษณะโครงการ 2.1   ใหม่      ต่อเนื่อง 
   2.2  แก้ปัญหา/ปรับปรุง     พัฒนา   นโยบาย 
3. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
   3.1   ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์ 
                ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ
.............................................................. 
........................................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................ 
 

3.2 เป้าหมาย 
 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
          การบริหารจัดการศกึษาตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตาม
มาตรฐาน สพป.    
1. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการด าเนินการรายงาน
การประเมินตัวชี้วัดในระบบ (KRS)  และการประเมินผล
การบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุมส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3   
(ห้องประชุมเบญจมาศ)  จ านวน  40  คน งบประมาณ 
8,600 บาท 
(แปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 
 

          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา / รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3/
ผู้อ านวยการกลุ่ม/ผู้อ านวยการหน่วย และเจ้าหน้าที่    
ที่รับผิดชอบการรายงานการประเมินตัวชี้วัดตาม
มาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(KRS) ประจ าปีงบประมาณ 2564   
ไดด้ าเนินการประชุมเพ่ือแบ่งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)  ประจ าปี
งบประมาณ 2564  พร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงแนวทาง 
การด าเนินการรายงาน  โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด 11 
ตัวชี้วัด  เพ่ือจะได้ด าเนินการรายงานตัวชี้วัดตาม
องค์ประกอบนั้นได้ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

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

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

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



 

3.3 กิจกรรมการด าเนินงาน 
แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ผู้อ านวยการหน่วย และเจ้าหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย  จะต้องด าเนินการตามแบบรายงานการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ  จ านวน 5 องค์ประกอบ 11 
ตัวชี้วัด  ตามท่ีได้รับการแต่งตั้งตามตัวชี้วัด  โดย
ก าหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่  15 ตุลาคม  2564   
โดยแบ่งเป็น 2  รอบ 
รอบท่ี 1  ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2563 – 31 มีนาคม 2564 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่  1 เมษายน  2564 – 30 กันยายน 2564 
(ยกเว้นตัวที่ได้รับการยกเว้นเนื่องจากสถานการณ์โควิด 
19)  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  40  คน   
งบประมาณท้ังหมดจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  จ านวน 8,600 บาท  
(แปดพันหกร้อยบาทถ้วน)  
 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา / รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3/ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/ผู้อ านวยการหน่วย และเจ้าหน้าที่    ที่รับผิดชอบ
การรายงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (KRS) ประจ าปีงบประมาณ 2564   
ได้ร่วมกันด าเนินการได้ด าเนินการประชุมเพ่ือแบ่ง
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(KRS)  ประจ าปีงบประมาณ 2564  พร้อมทั้งรับฟังค า
ชี้แจงแนวทาง การด าเนินการรายงาน  โดยมีตัวชี้วัด
ทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด  เพ่ือจะได้ด าเนินการรายงานตัวชี้วัด
ตามองค์ประกอบนั้นได้ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
และร่วมกันสรุปวิเคราะห์เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการตามองค์ประกอบต่างๆ จ านวน 5 
องค์ประกอบ  โดยให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละ
องค์ประกอบด าเนินการรายงานในระบบ (KRS กพร.)  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม  2564   โดยการ
ประชุมคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครบและ
ตรงตามวัตถุประสงค์เรียนรู้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตรงตามวัตถุประสงค์ 

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



 
3.4 งบประมาณ 

 
แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

       การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตาม
มาตรฐาน  
การรายงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (KRS) ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ผู้อ านวยการกลุ่ม/ผู้อ านวยการหน่วย และเจ้าหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย  จะต้องด าเนินการตามแบบรายงานการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ  จ านวน 5 องค์ประกอบ   
ตามท่ีได้รับการแต่งตั้งตามตัวชี้วัด  โดยก าหนดให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่   15 ตุลาคม  2564   โดยแบ่งเป็น      
2  รอบ 
รอบที่ 1  ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2563 – 31 มีนาคม 2564 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่  1 เมษายน  2564 – 30 กันยายน 2564 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อๆละ 35 บาท 
(40 x 35 x 2)  = 2,800  
ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อๆละ 120 บาท  
(40 x 120 x 1) =  4,800 
ค่าถ่ายเอกสาร  จ านวน  1,000 บาท 
         รวมทั้งสิ้น   8,600  บาท 
(แปดพันหกร้อยบาทถ้วน)  
 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา / รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3/ 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/ผู้อ านวยการหน่วย และเจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบที่รับผิดชอบการรายงานการประเมินตัวชี้วัด
ตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(KRS) ประจ าปีงบประมาณ 2564   
ได้ร่วมกันด าเนินการร่วมกันสรุปวิเคราะห์เพ่ือแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการตามองค์ประกอบต่างๆ จ านวน 
5 องค์ประกอบ  และตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   
อีกจ านวน 11 ข้อ  โดยให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละ
องค์ประกอบด าเนินการรายงานในระบบ (KRS กพร.)  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม  2564  และในส่วนที่
ไม่มีการด าเนินการรายงาน   ก็จะต้องแจ้งและรายงานผล
ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3  ทราบต่อไป  ว่าเหตุใดผู้รับผิดชอบ
จึงไม่สามารถรายงานองค์ประกอบนั้นได้ตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยการประชุมคณะกรรมการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยครบและตรงตามวัตถุประสงค์เรียนรู้  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3.5 ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

       การบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตามมาตรฐาน  
การรายงานการประเมินตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (KRS) ประจ าปี
งบประมาณ 2564  
ผู้อ านวยการกลุ่ม/ผู้อ านวยการหน่วย 
และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
จะต้องด าเนินการตามแบบรายงาน
การประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ  จ านวน 5 
องค์ประกอบ   
 

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ผู้อ านวยการ
หน่วย และเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
ที่รับผิดชอบการรายงานการ
ประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
(KRS) ประจ าปีงบประมาณ 2564   
ได้ร่วมกันด าเนินการร่วมกันสรุป
วิเคราะห์เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการตามองค์ประกอบต่างๆ 
จ านวน 5 องค์ประกอบ  และตาม
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   อีก
จ านวน 11 ข้อ  โดยให้เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ
ด าเนินการรายงานในระบบ (KRS 
กพร.)  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 
ตุลาคม  2564   
 

       การบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตาม
มาตรฐาน  
การรายงานการประเมินตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (KRS) ประจ าปี
งบประมาณ 2564  
ผู้อ านวยการกลุ่ม/ผู้อ านวยการหน่วย 
และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
จะต้องด าเนินการตามแบบรายงานการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ  จ านวน 5 องค์ประกอบ   
ตามท่ีได้รับการแต่งตั้งตามตัวชี้วัด   
 
 
 

 
4. ปัญหา/อุปสรรค 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/ผู้อ านวยการหน่วย และเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบที่รับผิดชอบการรายงานการประเมินตัวชี้วัดตาม
มาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(KRS) ประจ าปีงบประมาณ 2564  ได้ร่วมกันด าเนินการร่วมกันสรุปวิเคราะห์เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
ตามองค์ประกอบต่างๆ จ านวน 5 องค์ประกอบ  และตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   อีกจ านวน 11 ข้อ  โดยให้
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบจะต้องด าเนินการรายงานในระบบ (KRS กพร.)  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่    
15 ตุลาคม  2564  แต่บางองค์ประกอบก็ไม่มีข้อมูลในการรายงาน  และได้ติดตามแล้วก็ไม่สามารถรายงานได้ตาม
ก าหนด 
 
5.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
  
           ----------------------- 

 



6. ภาพกิจกรรม  
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 รอบ  6  เดือน  (ต.ค- มี.ค)            รอบ 9 เดือน (ต.ค-มิ.ย)            รอบ  12  เดือน (ต.ค-ก.ย)  
 
1. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบตัิการนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 

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

3. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
            3.1     ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค ์

1 เพื่อให้นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษามีความรู้เรื่องโรคจิตเวชที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน 
2 เพ่ือให้นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและแนวทางการปฏิบัติงาน

ในการช่วยเหลือนักเรียน 
3 เพื่อให้นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษามีความรู้และทักษะการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 
4 เพ่ือสร้างเครือข่ายการปฏิบัติของนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
                    ไม่ครบ/ไมต่รงตามวัตถุประสงค์ เพราะ 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
            3.2 เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 
1. ครูประจ าชั้นท าหน้าที่นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา
และบุคลากร ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ านวน 200 คน  

ครูประจ าชั้นท าหน้าที่นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา
และบุคลากร ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ านวน 200 คน              
(เข้าร่วมกิจกรรม 100 เปอร์เซ็นต์) 

2. นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษาและบุคลากร ในสังกัดมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองโรคจิตเวชที่พบบ่อย             
ในเด็กวัยเรียน สามารถท าความเข้าใจในบทบาท และ              
แนวทางการปฏิบัตงิาน และความรู้ทักษะการให้ค าปรึกษา
เบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียน  พร้อมทั้งมีเครือข่ายการ
ปฏิบัติของนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา  กับนักจิตวิทยา
โรงเรียนประจ าส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา              
สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 

นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษาและบุคลากร ในสังกัด                
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองโรคจิตเวชที่พบบ่อย             
ในเด็กวัยเรียน สามารถท าความเข้าใจในบทบาท และ             
แนวทางการปฏิบัตงิาน และความรู้ทักษะการให้ค าปรึกษา
เบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียน  พร้อมทั้งมีเครือข่าย               
ในการปฏิบัติงานนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา                           
(วัดได้จากผลงานการเข้าร่วมอบรม กิจกรรมกลุ่ม และ
แบบทดสอบ) 

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



 3.3 กิจกรรมการด าเนินงาน 
แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 

1 ประชุมคณะกรรมการและวิทยากรวางแผนการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา 

ไม่สามารถด าเนนิการได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

2 จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการนักจิตวิทยาประจ า
สถานศึกษาและบุคลากร ในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ด าเนินการส าเร็จ ด้วยรูปแบบการจัดอบรมออนไลน์ 

3 ลงพื้นทีช่่วยเหลือให้ค าปรึกษานักเรียนและนิเทศติดตาม
นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษาและบุคลากร                          
ในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 

ด าเนินการส าเร็จ มีการลงพืน้ทีช่่วยเหลือนักเรียน                    
ที่ประสบภัย อยู่ในสภาวะยากล าบาก หรือต้องการความ
ช่วยเหลือเร่งด่วน ตลอดปีงบประมาณ 2564 

กรณีด าเนินการไม่ครบกิจกรรมที่ก าหนด....เพราะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19                              
3.4 งบประมาณ 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 
1 ประชุมคณะกรรมการและวิทยากรวางแผนการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา            
จ านวน 15 คน ระยะเวลา 1 วัน 
ค่าใช้จ่าย 
  - ค่าอาหารกลางวนั (15 X 120 X 1) 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 X 35 X 2) 

ไม่สามารถด าเนนิการได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ค่าใช้จ่าย  
- ไม่มี 

2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษาและ
บุคลากร ในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 จ านวน 200 คน ระยะเวลา 1 วัน 
ค่าใช้จ่าย 
  - ค่าอาหารกลางวนั (200 X 120 X 1) 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (200 X 35 X 2)  
  - ค่าตอบแทนวทิยากร 7 คน ๆ ละ 700 บาท 1 วนั 

ด าเนินการด้วยรูปแบบออนไลน ์ภายใต้มาตรการควบคุมโรค 
ค่าใช้จ่าย 
 - ค่าเดินทางวิทยากร 12,128 บาท 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากร 4,800 บาท 
 - ค่าวิทยากร 11,400 บาท 

3 ลงพื้นทีช่่วยเหลือให้ค าปรึกษานักเรียนและนิเทศติดตาม
นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษาและบุคลากร ในสังกัด  
สพป.นครราชสีมา เขต 3 
ค่าใช้จ่าย 
  - ค่าพาหนะการออกนิเทศติดตามผลการด าเนนิงาน 
26,050 บาท 

ลงพื้นทีช่่วยเหลือให้ค าปรึกษานกัเรียนและนิเทศติดตาม
นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษาและบุคลากร ในสังกัด  
สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ค่าใช้จ่าย 
 - ค่าเดินทางและคา่เบี้ยเลี้ยง 20,000 บาท 

สามารถประหยัดงบประมาณได ้  จ านวน 2,1672 บาท 
          
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 



 
3.5 ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับหลงัการด าเนินงาน 

ครูประจ าชัน้ท าหน้าทีน่ักจิตวิทยา
ประจ าสถานศึกษา ปฏบิัติงานในการ
ช่วยเหลือนักเรียนและให้ค าปรกึษา
เบื้องต้นได ้

ลงพื้นทีช่่วยเหลือให้ค าปรึกษานกัเรียน
และนิเทศติดตามนักจิตวทิยาประจ า
สถานศึกษา 
 

ครูนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา            
มีกระบวนการทักษะในการให้
ค าปรึกษา และส่งต่อเพื่อขอความ
ช่วยเหลือได้ จากการนิเทศติดตาม
นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา            
และ วัดไดจ้ากผลงานการเข้าร่วม
อบรม กิจกรรมกลุ่ม และแบบทดสอบ 

ครูนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา             
มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโรคจิตเวช 
ที่พบบ่อยในเด็ก วัยเรียน 

จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา และ
บุคลากร ในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 3 

ครูนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา             
มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโรคจิตเวช 
ที่พบบ่อยในเด็ก วัยเรียน                   
วัดได้จากผลงานการเข้าร่วมอบรม        
ในกิจกรรมกลุ่ม และแบบทดสอบ 

ครูนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษาเข้า
ใจความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก
นักเรียนและพร้อมที่จะให้การ
ช่วยเหลือ 

จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษาและ
บุคลากร ในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 3 

นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษาเข้า
ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล               
ของเด็กนักเรียน และพร้อมที่จะ               
ให้การช่วยเหลือ วัดได้จากผลงาน              
การเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมกลุ่ม      
และแบบทดสอบ 

 
4.  ปัญหา/อุปสรรค 
- ไม่สามารถรวมตัวเพื่อด าเนินโครงการในสถานที่ๆ  ก าหนดได้ เพราะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ /  
 - ปรับเปลี่ยนจากการอบรมรูปแบบเดิมเป็นรูปแบบออนไลน์ ภายใต้มาตรการป้องกันโรค 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ภาพกิจกรรม 
 

 

      
 

      
 

      
 
 
 
 



 
 

      
 

      
 

    
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
    รอบ 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค)                      รอบ 9 เดือน (ต.ค-มิ.ย)              รอบ 12  เดือน (ต.ค.-ก.ย.) 
 

1. ชื่อโครงการ   แนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
2.ลักษณะโครงการ  2.1  ใหม่                                             ต่อเนื่อง 
                         2.2  แก้ปัญหา/ปรับปรุง                           พัฒนา                   นโยบาย 
3.ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

 

         3.1  ครบ ในส่วนของครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวมีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ  
                ไม่ครบ เนื่องจากมาตรการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคนเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(Covid-19)  ไม่สามารถด าเนินการได้ ประกอบกับงบประมาณจ ากัด  แผนการใช้งบประมาณไม่สามารถด าเนินการให้สอดคล้อง
กับงบประมาณของวิทยาลัยเทคนิคสุรนารีเครือข่ายดูแลในงบประมาณด้านวิทยากร อุปกรณ์ สถานที่ ในกิจกรรม Open house   
 

       3.2 เป้าหมาย 
แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 

เชิงปริมาณ   
(1)  ร้อยละ 100 ของครูแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาส 
จ านวน 63 คน จัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 
(2)  ร้อยละ 80 นักเรียนและครูแนะแนวโรงเรียนขยาย
โอกาสในสังกัด ศึกษาเรียนรู้ Open House สาขาวิชาชีพ
ตามความถนัดเพ่ือให้มีความตระหนักในการศึกษาต่อเพ่ือการ
มีงานท าและประกอบอาชีพเชิงคุณภาพ  
(1) ครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวมีความรู้ความเข้าใจ ในการ
จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
(2) นักเรียนมีความตระหนักในอาชีพสามารถเลือกอาชีพและ
ศึกษาต่อตามความถนัด ความต้องการและความสนใจ 

1.ด าเนินการจัดสรรร่วมกับศูนย์แนะแนวประจ าเขตพ้ืนที่ 
(โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี) อบรม online google meet 
2.ไม่สามารถด าเนินการได้ครบเนื่องจากมาตรการสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคนเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (Covid-19)  ไม่สามารถด าเนินการได้ ประกอบกับ
งบประมาณจ ากัด  แผนการใช้งบประมาณไม่สามารถ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับงบประมาณของวิทยาลัยเทคนิค 
สุรนารี เครือข่ายดูแลในงบประมาณด้านวิทยากร อุปกรณ์ 
สถานที่ ในกิจกรรม Open house   
 

งบประมาณ 10,000  บาท 

4. ปัญหา/อุปสรรค 
                 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในระยะเวลาที่จ ากัด ประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ใน
คนเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)  ไม่สามารถด าเนินการได้ ประกอบกับงบประมาณจ ากัด  แผนการใช้งบประมาณไม่
สามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับงบประมาณของวิทยาลัยเทคนิคสุรนารีเครือข่ายดูแลในงบประมาณด้านวิทยากร อุปกรณ์ 
สถานที่ ในกิจกรรม Open house  การบริหารกิจกรรมซ้อนกัน ไม่ครบกิจกรรม 
5. แนวทางแกไข/ข้อเสนอแนะ 
                  ควรจัดสรรงบประมาณในระยะเวลาการใช้เงินของกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ภาพกิจกรรม 
 

                   
 

         



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2564  
 

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

1. ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์เพ่ือการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

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

3. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
            3.1     ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์ 
          1) เพ่ือพัฒนาศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการนิเทศการศึกษา และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การพัฒนาคลังความรู้ คลังข้อสอบ การวัดและประเมินผลผู้เรียน 

2) เพ่ือส่งเสริมการนิเทศ ติดตาม ก ากับ ดูแล ให้ความรู้ ค าแนะน าช่วยเหลือ โรงเรียนในสังกัด 
3) เพ่ือสร้างเครือข่ายนิเทศออนไลน์ 

  

                    ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ 
............................................................................................................................. .......................................................... 
            3.2 เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 
1) ศึกษานิเทศก์ในสังกัด จ านวน 12 คน ได้รับการ
พัฒนาเทคนิคการนิเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการนิเทศ 
 

1. ศึกษานิเทศก์ในสังกัด จ านวน 12 คน เข้าร่วมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัลเพ่ือการ
นิเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการนิเทศ   

2) เครือข่ายนิเทศออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการนิเทศติดตาม 
ก ากับ ดูแล ให้ความรู้ ค าแนะน าช่วยเหลือ โรงเรียนใน
สังกัด 
 

2. มีเครือข่ายนิเทศออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการนิเทศ
ติดตาม ก ากับ ดูแล ให้ความรู้ ค าแนะน าช่วยเหลือ ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอ  ถอดบทเรียน กระบวนการ
ท างานกับโรงเรียนในสังกัด 

 

กรณีด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะ ค าสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8668/2564  สั่ง ณ วันที่ 30 
สิงหาคม 2564 เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ส าหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข็มงวดของจังหวัดนครราชสีมา  (ฉบับที่ 3)  ให้โรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาทุกประเภท งดจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนหรืออาคาร สถานที่ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุก
ประเภท (แบบ On Site) ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรในหน่วยงานของรัฐที่ตั้งในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ท่ีตั้งขั้นสูงสุดเต็มจ านวน และมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน หรือจัดกิจกรรมโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด เพ่ือลดจ านวนและจ ากัดการเคลื่อนย้ายเดินทางของบุคคล รวมทั้งให้งดการจัดกิจกรรมที่
ส่งผลให้เกิดการร่วมกลุ่มหรือเคลื่อนที่คนจ านวนมาก  
 
3.3 กิจกรรมการด าเนินงาน 
 



 
 

 

กรณีด าเนินการไม่ครบกิจกรรมที่ก าหนด เพราะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
ได้มีค าสั่งเรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส าหรับพื้นที่ควบคุม ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564  ให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ทุกประเภท งด
จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนหรืออาคาร สถานที่ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภท (แบบ On Site) จนถึง 
31 สิงหาคม 2564 และต่อมา ค าสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8668/2564  สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เรื่อง
มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส าหรับ
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข็มงวดของจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 3)  ให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท งด
จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนหรืออาคาร สถานที่ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภท (แบบ On Site) ให้
เจ้าหน้าที่และบุคลากรในหน่วยงานของรัฐที่ตั้งในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการปฏิบัติงานนอกสถานที่
ที่ตั้งข้ันสูงสุดเต็มจ านวน และมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน หรือจัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด เพ่ือ
ลดจ านวนและจ ากัดการเคลื่อนย้ายเดินทางของบุคคล รวมทั้งให้งดการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการร่วมกลุ่มหรือ
เคลื่อนที่คนจ านวนมาก 
       3.4 งบประมาณ 47,100  บาท 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 
1. ค่าอาหาร                       เป็นเงิน 17,100  บาท 1. ค่าอาหาร                       เป็นเงิน 15,860  บาท 
2. ค่าพาหนะ                       เป็นเงิน 8,000 บาท 2. ค่าพาหนะ                       เป็นเงิน 2,084 บาท 
3. ค่าจ้างท าเอกสาร               เป็นเงิน 4,000 บาท 3. ค่าจ้างท าเอกสาร               เป็นเงิน 4,000 บาท 
4. ค่าตอบแทนวิทยากร           เป็นเงิน 18,000 บาท 4. ค่าตอบแทนวิทยากร           เป็นเงิน 18,600 บาท 
 

สามารถประหยัดงบประมาณได้   จ านวน .............6,556.....................บาท      
  3.5 ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการนิเทศ  ให้แก่ศึกษานิเทศก์   
 
 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัลเพ่ือการ
นิเทศ  ในวันที่ ระหว่างวันที่  29 กรกฎาคม -2 สิงหาคม  
2564 จ านวน 12 คน  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3   
-การใช้ Google App  
-การใช้แอปพลิเคชั่น Canva 
-การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวิดีโอ 
-การใช้งาน Google Meet  

กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการ
นิเทศ     

2. ศึกษาดูงานการถ่ายทอดสด Korat1 Channel 
ในวันที่ 4  สิงหาคม 2564  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1  และการใช้โปรแกรม OBS 
ในการถ่ายทอดสด 4-5 สิงหาคม 2564   



 
 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
        1. ศึกษานิเทศก์
ในสังกัด  จ านวน 12 
คน  ได้รับการพัฒนา
เทคนิคการนิเทศและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร  เพื่อการนิเทศ 
2. มีเครือข่ายนิเทศ
ออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการ
นิเทศติดตาม ก ากับ 
ดูแล ให้ความรู้ 
ค าแนะน าช่วยเหลือ 
โรงเรียนในสังกัด 
เชิงคุณภาพ 
1. ศึกษานิเทศก์ในสังกัด
สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการนิเทศ 
2. ศึกษานิเทศก์ 
ผู้บริหารโรงเรียนและครู
ในสังกัด ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการใช้สื่อ
ดิจิทัลเพื่อการนิเทศ  
ให้แก่ศึกษานิเทศก์  
จ านวน 12 คน เป็นเวลา 
4 วัน  

1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัลเพ่ือการ
นิเทศ  ในวันที่ ระหว่างวันที่  29 กรกฎาคม -2 สิงหาคม  
2564 จ านวน 12 คน  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3   
       -การใช้ Google App  
       -การใช้แอปพลิเคชั่น Canva 
       -การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวิดีโอ 

       -การใช้งาน Google Meet 
- ศึกษานิเทศก์ในสังกัดสามารถปฏิบัติกิจกรรม 15 ใบงาน 
ผ่านการทดสอบหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์ 2564(ESDC)  
และได้รับคูปอง(Voucher)ส าหรับสอบ Google Certified 
Educator Level 1  

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเทคนิคการนิเทศ 
จ านวน 12 คน เป็นเวลา 
2 วัน     

1. ศึกษานิเทศก์ในสังกัดสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการนิเทศ 
-ศึกษานิเทศก์ในสังกัดสามารถด าเนินกิจกรรมการประชุม
ออนไลน์ อบรมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet , 
ZOOM, OBS  
2.ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัด ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เช่น 
- อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าเอกสารทางการศึกษาผ่าน
ระบบจัดการผลการเรียน (Schoolmis) ด้วยระบบออนไลน์  
Zoom Cloud Meeting 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการ
ด าเนินงาน และผลงานความภาคภูมิใจ ของโรงเรียน ภายใต้
โครงการคอนเน็กซ์อีดี Google Meet 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่
ทักษะผู้เรียน ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C) ในสถานการณ์วิกฤต
(โควิด-19) ด้วยระบบทางไกล ผ่านแอปพลิเคชัน Google 
Meet 
- อบรมเชิงปฏิบัติการผู้สอนระดับปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษฯ ด้วยระบบออนไลน์  Zoom Cloud Meeting 

 

4.  ปัญหา/อุปสรรค 
            1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) 

2) สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
3) ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์ในการถ่ายทอด และรับสัญญาณ  
 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1NLFgyT5SQ1tLCkJneDS_pUPSS29B1dBd9c-o8r6t97Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1NLFgyT5SQ1tLCkJneDS_pUPSS29B1dBd9c-o8r6t97Y/edit?usp=sharing


 
 
5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1) จัดหาสถานที่เพ่ือใช้บันทึกวิดีโอ หรือถ่ายทอดสด 
2) จัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงห้องถ่ายทอด วัสดุอุปกรณ์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต  
3) เช่าช่องสัญญาณสื่อสารเพื่อเพ่ิมช่องทางและปริมาณผู้เข้าร่วม  
 

 
 ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการนิเทศ 

ตามโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
วันที่ 29-30 กรกฎาคม , 2-5 สิงหาคม 2564   

ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ศึกษานิเทศก์ในสังกัด ได้รับ Voucher 
ส าหรับสอบ Google Certified Educator Level 1 

 

 

 

 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1NLFgyT5SQ1tLCkJneDS_pUPSS29B1dBd9c-o8r6t97Y/edit?usp=sharing


แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

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

1. ชื่อโครงการ    พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนและส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

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

3. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
            3.1     ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค ์
1 เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รบัการส่งเสริมพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
2 เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยสอดคล้องตาม
หลักสูตรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และเกิดคุณภาพ 
3 เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยให้สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยได้บรรลุวัตถปุระสงค์
โครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมนิรับตราพระราชทานบ้านนักวทิยาศาสตร์น้อยต่อไป 
4 เพื่อพัฒนาและยกระดบัการจดัการศึกษาปฐมวัยสู่มาตรฐานคณุภาพและสอดคล้องตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
5 นิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัยให้ทันสมัยและสอดคล้องตามหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                    ไม่ครบ/ไมต่รงตามวัตถุประสงค์ เพราะ 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
            3.2 เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 
3.2.1 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย ได้รับการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมสัมมนาครูปฐมวัยสร้างความ
เข้าใจในการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งการจัด
การศึกษาปฐมวัย (ประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการ
เด็กท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563) 
(จ านวน 183 โรงเรียน ) 

3.2.2 ครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัดได้รับการอบรม พัฒนา 
และได้รับนิเทศการจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 4 การอบรมปฏิบัติการครูปฐมวัย ทดแทนครู
ย้าย เกษียณ บรรจุใหม่ โรงเรียนในโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย  รุ่นที่ เข้าปี 2562 

3.2.3 เด็กปฐมวัยมีความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที1 และมีพัฒนาการตามช่วงวัย 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ตามวัฏจักรการ
สืบเสาะ 
กิจกรรม ที่ 7 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 12 โรงเรียน 
กรรมการ 48 คน และโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

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

  
 



3.3 กิจกรรมการด าเนินงาน 
แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมสัมมนาครูปฐมวัยสร้างความ
เข้าใจในการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งการจัด
การศึกษาปฐมวัย (ประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการ
เด็กท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563) 
(จ านวน 183 โรงเรียน )  

วันที่ 17 มีนาคม 2564  
( งบตามแผนปฏิบัติการ  38,000  บาท) 
ครูที่สอนชั้นอนบุาล 3 ทุกคน โรงเรียนในสังกัด และ
คณะกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมสัมมนาครูปฐมวัยสร้างความ
เข้าใจการจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทยและการตรวจกลั่นกรองโครงงานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยการเตรียมการขอ
ประเมินรับตราพระราชทานฯ (82 โรงเรียน) 
     2.1 ประชุมกลั่นกรองและตรวจงานบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อย เพ่ือขอรับตราพระราชทาน 
     2.2 การประชุมปฏิบัติการ คณะกรรมการอ่าน 
ตรวจกลั่นกรอง ผลงาน 20 กิจกรรม และโครงงาน ของ
โรงเรียน จ านวน 82 โรงเรียน     ที่เสนอขอรับตรา
พระราชทาน 

2.1  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564   
( งบตามแผนปฏิบัติการ  17,100 บาท  บาท) 
มีโรงเรียนที่เป็นไปตามแผนที่ตอ้งส่งประเมินทัง้หมด 59 
โรงเรียน ครูเข้าร่วมประชุมโรงเรียนละ 2 คน  
2.2  วันที่ 1 เมษายน 2564   
( งบตามแผนปฏิบัติการ 8,640  บาท) 
โดยปรับรปูแบบการประเมิน เปน็ให้โรงเรียนจัดนิทรรศการ
น าเสนอโครงงานบา้นนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดย
เด็กน าเสนอร่วมกับครู) 
มีโรงเรียนที่มีความพร้อมและสง่โครงงานประเมินเพื่อขอรับ
ตราพระราชทาน ทั้งหมด 42 โรงเรียน  
(เด็กโรงเรียนละไมน่้อยกว่า 3 คน ครู 2 คน) 

กิจกรรมที่ 4 การอบรมปฏิบัติการครูปฐมวัย ทดแทนครู
ย้าย เกษียณ บรรจุใหม่  โรงเรียนในโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย  รุ่นที่ เข้าปี 2562 

วันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2564  
ส าหรับโรงเรียนที่เสนอขอรับตรา 
 (มีครู 20 คน 19 โรงเรียน สมัครมาอบรม) 
(งบจาก สพฐ. 4700 บาท  จาก 15000 บาท   คงเหลือ  
10300 บาท)  จะด าเนนิการภายในเดือน มิถุนายน 2564 
วันที่ 17  กรกฎาคม 2564  
ส าหรับโรงเรียนที่เสนอขอรับตราปีการศึกษา 2564  
(มีครู 17 คน 15 โรงเรียน สมัครมาอบรม) 
งบประมาณ10300 บาท 

กิจกรรม ที่ 7 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 12 โรงเรียน 
กรรมการ 48 คน  

วันที่ 7 มีนาคม 2564 (งบประมาณ จาก สพฐ. 4800 บาท) 
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 12 โรงเรียน กรรมการ 48 คน และ
โรงเรียนปกติให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโดย  
ประเมินโรงเรียนละ 2 วัน  โดยก าหนดช่วงวนัที่ 22-26 
มีนาคม 2564 และรายงานผล วันที่ 31 มีนาคม 2564 

กรณีด าเนินการไม่ครบกิจกรรมที่ก าหนด เพราะ.................................................................................................................. 
              3.4 งบประมาณ   
  -ตามแผนปฏิบัติการ  63,740  บาท 
  -จากสพฐ. 19,800  บาท 
   -อบรมทดแทน  10000 บาท 
   -นิเทศ ติดตาม ฯ  5000  บาท 
   -ประเมินพัฒนาการ 4800  บาท 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมสัมมนาครูปฐมวัยสร้างความ
เข้าใจในการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งการจัด
การศึกษาปฐมวัย (ประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการ
เด็กท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563) 

วันที่ 17 มีนาคม 2564  
( งบตามแผนปฏิบัติการ  38,000  บาท) 
 



(จ านวน 183 โรงเรียน )  
กิจกรรมที่ 2 การประชุมสัมมนาครูปฐมวัยสร้างความ
เข้าใจการจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทยและการตรวจกลั่นกรองโครงงานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยการเตรียมการขอ
ประเมินรับตราพระราชทานฯ (59 โรงเรียน) 
     2.1 ประชุมกลั่นกรองและตรวจงานบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อย เพ่ือขอรับตราพระราชทาน 
     2.2 การประชุมปฏิบัติการ คณะกรรมการอ่าน 
ตรวจกลั่นกรอง ผลงาน 20 กิจกรรม และโครงงาน ของ
โรงเรียน จ านวน 59 โรงเรียน     ที่เสนอขอรับตรา
พระราชทาน 

2.1  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564   
( งบตามแผนปฏิบัติการ  17,100 บาท  บาท) 
มีโรงเรียนที่เป็นไปตามแผนที่ตอ้งส่งประเมินทั้งหมด 59 
โรงเรียน ครูเข้าร่วมประชุมโรงเรียนละ 2 คน  
 
 
 
2.2  วันที่ 1 เมษายน 2564   
( งบตามแผนปฏิบัติการ 8,640  บาท) 
 

กิจกรรมที่ 4 การอบรมปฏิบัติการครูปฐมวัย ทดแทนครู
ย้าย เกษียณ บรรจุใหม่  โรงเรียนในโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย  รุ่นที่ เข้าปี 2562 

วันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2564  
ส าหรับโรงเรียนที่เสนอขอรับตรา 
 (มีครู 20 คน สมัครมาอบรม) 
(งบจาก สพฐ. 4700 บาท  จาก 15000 บาท   คงเหลือ  
10300 บาท)  จะด าเนนิการภายในเดือน มิถุนายน 2564 

กิจกรรม ที่ 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 12 โรงเรียน 
กรรมการ 48 คน  

วันที่ 7 มีนาคม 2564 (งบประมาณ จาก สพฐ. 4800 บาท) 
 

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

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับหลงัการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมสัมมนาครู
ปฐมวัยสร้ างความ เข้ าใจ ในการ
พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งการ
จัดการศึกษาปฐมวัย (ประชุมชี้แจง
การประเมินพัฒนาการเด็กที่ จบ
ห ลั ก สู ต รก ารศึ ก ษ าป ฐม วั ย  ปี
การศึกษา 2563) 
(จ านวน 183 โรงเรียน )  

-ครูปฐมวัยที่สอนชั้น อนบุาล3 ทุก
โรงเรียน และคณะกรรมการด าเนินงาน  
จ านวน 200 คน 

-มาตรฐานในการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมสัมมนาครู
ปฐมวัยสร้างความเข้าใจการจัด
กิจกรรมตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
และการตรวจกลั่นกรองโครงงาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทยการเตรียมการขอประเมินรับ
ตราพระราชทานฯ (82 โรงเรียน) 
     2.1 ประชุมกลั่นกรองและตรวจ

-จ านวนโรงเรียนที่เปน็ไปตามแผนงาน
ในโครงการบ้านนักวทิยาศาสตรน์้อย
ประเทศไทย ทีต่้องประเมินคงสภาพปี
การศึกษา 25653 
จ าวน 59 โรงเรียน 

มีโรงเรียนที่มีความพร้อมส่งผลงาน
ประเมนิเพื่อขอรับตราพระราชทาน 
จ านวน 42  โรงเรียน และผ่านการ
ประเมินทุกโรงเรียน ผลงานเชิง
ประจักษ์ โดยการจัดนิทรรศการ
น าเสนอโครงงาน 



งานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อขอรับ
ตราพระราชทาน 
     2.2 การประชุมปฏิบัติการ 
คณะกรรมการอ่าน ตรวจกลั่นกรอง 
ผลงาน 20 กิจกรรม และโครงงาน 
ของโรงเรียน จ านวน 82 โรงเรียน     
ที่เสนอขอรับตราพระราชทาน 
กิจกรรมที่ 4 การอบรมปฏิบัติการ
ครูปฐมวัย ทดแทนครูย้าย เกษียณ 
บรรจุใหม่ โรงเรียนในโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้ อย  รุ่นที่ ต้อง
ประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน 

-โรงเรียนที่ต้องส่งผลงานประเมินเพื่อ
ขอรับตราพระราชทาน  ที่มีครไูม่ผ่าน
การอบรมข้ันพื้นฐานตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

 ส าหรับครูปฐมวัยในโรงเรียนที่
ประเมินรับตราพระราชทาน ปี
การศึกษา 2563 มีครูสมัครมาอบรม 
จ านวน 20 คน 
 

กิจกรรม ที่ 7 ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนกลุ่มตวัอย่าง 12 
โรงเรียน กรรมการ 48 คน  

-คณะกรรมการประเมินโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายตามที่สพฐ.ก าหนด 12 
โรงเรียน กรรมการโรงเรียนละ 4 คน  

ครูปฐมวัยที่สอนชั้นอนบุาล3 มีความ
เข้าใจในการประเมินพัฒนาการเพื่อจบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 
4.  ปัญหา/อุปสรรค 
..............-
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ /  
..................-
................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนและส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
            
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

17 กุมภาพันธ์64 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศ
ไทย โรงเรียนที่เสนอขอรับตราพระราชทานปีการศึกษา 2563 

ที่ห้องประชุมอาคารคุ้มเกล้า  โรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

24 กุมภาพันธ์ 2564อบรมขั้นพ้ืนฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
ทดแทนครูเกษียณ,ย้าย,บรรจุใหม่ ท่ีห้องประชมุส านักงานเขตพ้ืนที่ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนและส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

วันที่ 7 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กที่จบปฐมวัย 
ตามหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช 25660 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 12 โรงเรียน 

  ห้องประชุม ส านักงานเขตพ้ืนที่  และบ่ายเตรียมสถานที่จัดแสดงผลงานตามจุดเน้น 
 

 
 
 

วันที่ 17 มีนาคม 2564  ดร.กิตติพงศ์  โด่งพิมาย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 
ประธานพิธีเปิดการอบรมปฏบิัติการประเมินพัฒนาการเด็กที่จบปฐมวัย 

ตามหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช 25660 ปีการศึกษา 2563  
ห้องประชมุโรงเรียนบ้านแชะ 

 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนและส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วนัที ่22-26  มนีาคม 2564   
คณะกรรมการนิเทศ ตดิตามการประเมนิพฒันาการเดก็ทีจ่บปฐมวยั ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 

พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563   

 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนและส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วนัที ่1 เมษายน  2564  นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.นม.3 
ประธานพธีิเปิดนิทรรศการน าเสนอโครงงานประเมนิเพือ่ขอรับตราพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 

ทีห้่องประชุมอาคารคุ้มเกล้า  โรงเรียนครบุรีวทิยา 
 
 
 
 



 
รายงานผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์ผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
    
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

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

1. ชื่อโครงการ    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
                     (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

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

3. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
            3.1     ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.2 เพ่ือน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
3.3 เพ่ือจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
3.4 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับสูงขึ้น 
3.5 เพ่ือส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่นทวิศึกษา หลักสูตรระยะสั้น 
3.6 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ

ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                    ไม่ครบ/ไมต่รงตามวัตถุประสงค์ เพราะ 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
            3.2 เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 

กิจกรรมที่ 1 การประกวด แผนการจัดการเรียนรู้บูรณา
การพร้อมสื่อนวัตกรรมการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค      โควิด-19 

9สิงหาคม 2564 ประกาศรับสมคัร 
25 สิงหาคม 2564  หมดเขตส่งผลงาน 
28 สิงหาคม 2564  คณะกรรมการตรวจและประเมินผลงาน 
30 สิงหาคม 2564  ประกาศผล และสง่ผลงาน ไป สพฐ. 
3  กันยายน 2564  รับกัยรติบตัรละเงินรางวัล 

กิจกรรมที่ 2 อบรมปฏิบัติการสร้างและจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ การจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560ป(ทีมวิทยากรและคณะด าเนินงาน) 
 

29 สิงหาคม 2564 
-คณะวิทยากรและคณะกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ด้วยระบบ
ออนไลน์  

13-16 กันยายน 2564  
13 ก.ย.64 อ าเภอครบุรี 
14 ก.ย.64 อ าเภอเสิงสาง 
15 ก.ย.64 อ าเภอปักธงชัย 
16 ก.ย.64 อ าเภอวังน้ าเขียว 

กิจกรรมที่ 4 จัดท าเอกสารเผยแพร่ 30กันยายน 2564 
กรณีด าเนินการไดต้่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะ.................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
 

  



 
3.3 กิจกรรมการด าเนินงาน 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 

กิจกรรมที่ 1 การประกวด แผนการจัดการเรียนรู้บูรณา
การพร้อมสื่อนวัตกรรมการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค      โควิด-19 
มี 5 ระดับ 
1.ระดับปฐมวัย 
2.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
3.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
4.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
5.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

9สิงหาคม 2564 ประกาศรับสมคัร 
25 สิงหาคม 2564  หมดเขตส่งผลงาน 
28 สิงหาคม 2564  คณะกรรมการตรวจและประเมินผลงาน 
30 สิงหาคม 2564  ประกาศผล และสง่ผลงาน ไป สพฐ. 
3  กันยายน 2564  รับเกยีรติบัตรละเงินรางวัล 
มีครูส่งผลงาน  47  คน 
1.ระดับปฐมวัย  มีครูส่งผลงาน  11 คน 
2.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีครูส่งผลงาน  15 คน 
3.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6มีครูส่งผลงาน  15 คน 
4.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีครูส่งผลงาน  5 คน 
5.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 มีครูส่งผลงาน  1 คน 

กิจกรรมที่ 2 อบรมปฏิบัติการสร้างและจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ การจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560ป(ทีมวิทยากรและคณะด าเนินงาน) 

29 สิงหาคม 2564 
-คณะวิทยากรและคณะกรรมการด าเนินงาน 
-มอบหมายภาระงาน 
-ออกแบบการน าเสนอ 

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ด้วยระบบ
ออนไลน์  

8,11,12 กันยายน 2564 ปฎิบัติการซักซ้อมเตรียมการ 
13 กันยายน 2564  อบรมออนไลน์ โดยโปรแกรมMEET 
โดยขอห้องประชุม ESDC ของสพฐ.ได้ 250 คนและ
สตรีมสดผ่าน ยูทูป ได้ไม่จ ากัดจ านวน 
-ปรับการอบรมเหลือ 1 วัน โดยจัดพร้อมกันทั้ง 4 อ าเภอ 
ในวันที่ 13  กันยายน 2564 คุณครูสามารถเข้าชม
ย้อนหลังได้ 

กิจกรรมที่ 4 จัดท าเอกสารเผยแพร่ 30กันยายน 2564 
กรณีด าเนินการไม่ครบกิจกรรมที่ก าหนด เพราะ.................................................................................................................. 
              3.4 งบประมาณ   
  -ตามแผนปฏิบัติการ  83,300  บาท 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 

กิจกรรมที่ 1 การประกวด แผนการจัดการเรียนรู้บูรณา
การพร้อมสื่อนวัตกรรมการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค      โควิด-19 
มี 5 ระดับ 
1.ระดับปฐมวัย 
2.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
3.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
4.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
5.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

9สิงหาคม 2564 ประกาศรับสมคัร 
25 สิงหาคม 2564  หมดเขตส่งผลงาน 
28 สิงหาคม 2564  คณะกรรมการตรวจและประเมินผลงาน 
30 สิงหาคม 2564  ประกาศผล และสง่ผลงาน ไป สพฐ. 
3  กันยายน 2564  รับเกียรติบัตรละเงินรางวัล 
-เงินรางวัลขนะเลิศ  2000 บาท 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดบั1  1500  บาท 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดบั1  1000  บาท 
-รางวัลชมเชยรางวลัละ         500  บาท 
-ผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับเกียรติบัตร 
งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมนี้ 
จ านวน   37,850 บาท 

กิจกรรมที่ 2 อบรมปฏิบัติการสร้างและจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ การจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตร

29 สิงหาคม 2564 
-คณะวิทยากรและคณะกรรมการด าเนินงาน 



แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560ป(ทีมวิทยากรและคณะด าเนินงาน) 

งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมนี้ 
จ านวน 3,900 
 

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความ
เขา้ใจด้านหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ด้วยระบบ
ออนไลน์  

8,11,12 กันยายน 2564 ปฎิบัติการซักซ้อมเตรียมการ 
13 กันยายน 2564  อบรมออนไลน์ โดยโปรแกรมMEET 
โดยขอห้องประชุม ESDC ของสพฐ.ได้ 250 คนและ
สตรีมสดผ่าน ยูทูป ได้ไม่จ ากัดจ านวน 
งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมนี้ 
จ านวน 23,600 

กิจกรรมที่ 4 จัดท าเอกสารเผยแพร่ 30กันยายน 2564 
งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมนี้ 
จ านวน 17,950 

สามารถประหยัดงบประมาณได ้  จ านวน .....83,300 ...........บาท 
          

              3.5 ผลส าเร็จที่ได้รบัจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับหลงัการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ     
1. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับตาม
ความจ าเป็นและ ความต้องการของผู้ เรียน 
ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
2. สถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย 
1 หลักสูตร 
3. สถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 90 

เชิงคุณภาพ 
 1. ร้อยละ100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับตามความจ าเป็นและ ความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
  2. สถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่าง
น้อย 1 หลักสูตร 
 3 . ร้อยละ100 ของหน่ วยงานทุ กระดับมี
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  การสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 90 

 

 
4.  ปัญหา/อุปสรรค   
 ไม่มี 
  
5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ /    
ไม่มี 
 
 
 
 



 
ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
            
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

28 สิงหาคม 64 คณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานแผนบูรณาการและคลปิส่ือนวตักรรม 
การสอนประกอบแผนในสถานการณ์แพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรน่า 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

29 สิงหาคม 64 ประชุมคณะวทิยาและคณะกรรมการด าเนินงานวางแผนเตรียมการจัดอบรม
ทบทวน  นิเทศ  ติดตาม การจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน(พุทธศักราช 2551) ฉบับปรับปรุง 2560 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

วันที ่3 กันยายน  2564   
พธีิมอบเกยีรติบัตรและเงินรางวลั โดย ดร.กติิพงศ์  โด่งพิมาย 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

8,11,12 กนัยายน  2564 วิทยากรและคณะกรรมการด าเนินงานซักซ้อม เซตระบบ  เตรียมการจัด
อบรมทบทวน  นิเทศ  ติดตาม การจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพืน้ฐาน(พุทธศักราช 2551) ฉบับปรับปรุง 2560 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

13 กนัยายน  2564  จัดอบรมทบทวน  นิเทศ  ติดตาม การจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษา ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน(พุทธศักราช 2551) ฉบับปรับปรุง 2560 

ด้วยระบบออนไลน์ ผ่าน Meet Esdc  และสตรีมสดผ่านช่อง ยูทูป ได้ไม่จ ากดัจ านวน 
 
 
 
 



   

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63 – เม.ย. 64) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 3 

สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

1. ชื่อโครงการ  โครงการการพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนสาระภาษาอังกฤษ   

  (กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าคู่มือและแผนการสอนภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย)
2. ลักษณะโครงการ    2.1  ใหม ่  ต่อเนื่อง
                             2.2  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา  นโยบาย
3. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
            3.1    ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือจัดท าคู่มือและแผนการสอนให้กับครูระดับปฐมวัยน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 2) เพ่ือสนองนโยบายและจุดเน้น สพฐ.และ สพท. ที่ต้องการพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
  ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ……-…… 
 

            3.2 เป้าหมาย 
แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 

1.จัดท าคู่มือและแผนการสอนให้กับครูระดับปฐมวัย
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 2. เพ่ือสนองนโยบายและจุดเน้น สพฐ.และ สพท.      
ที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ 
 

1.มีคู่มือและแผนการสอนให้กับครูระดับปฐมวัยน าไป   
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
2.สนองนโยบายและจุดเน้น สพฐ.และ สพท. ที่ต้องการ
พัฒนาผู้ เรียน ให้ มีความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ 

กรณีด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะ…..…-…….. 
 

 3.3 กิจกรรมการด าเนินงาน 
แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าคู่มือและแผนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย 

1.มีการจัด ,อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าคู่มือและ
แผนการสอนภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยตามวันเวลา     
ที่ก าหนด 
2.มีคู่มือและแผนการสอนให้กับครูระดับปฐมวัยน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 
 

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

 

 



   

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63 – เม.ย. 64) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 3 

              3.4 งบประมาณ 
แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 

กิจกรรมที่ 1 
1.ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อๆ ละ 120บาท 20 คน  
จ านวน 4,800  บาท    

กิจกรรมที่ 1 
1.ค่าอาหารกลางวัน   2 มื้อๆ ละ 120 บาท 20 คน  
จ านวน 4,800  บาท    

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อๆ ละ 35 บาท 20 
คนจ านวน 2,800 บาท 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อๆ ละ 35 บาท 
20 คนจ านวน 2,800 บาท 

4 ค่าพาหนะ จ านวน  8,000 บาท 4 ค่าพาหนะ จ านวน  8,000 บาท 
สามารถประหยัดงบประมาณได้   จ านวน ..................-................บาท 

              3.5 ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับหลังการด าเนินงาน 
  1.มีการจัด,อบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าคู่มือและแผนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยตามวัน
เวลาที่ก าหนด 
2.มีคู่มือและแผนการสอนให้กับครู
ระดับปฐมวัยน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
 

  1.จัดท าคู่มือและแผนการสอน
ให้กับครูระดับปฐมวัยน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
 2. เพ่ือสนองนโยบายและจุดเน้น 
สพฐ.และ สพท. ที่ต้องการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ 
   

 

1 ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
2 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษ 
3  เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย ส า ม า ร ถ ใ ช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันตามศักยภาพของ
บุคคล 

 

4. ปัญหา/อุปสรรค 
 - 
5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ /  

- 
 
 
 
 
 
 
 



   

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63 – เม.ย. 64) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 3 

6. รูปภาพประกอบ 
 

 

 
 

 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

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

1. ชื่อโครงการ    พัฒนาความสามารถด้านค านวณ (Numeracy)   

2. ลักษณะโครงการ    2.1   ใหม ่   ต่อเนื่อง 

                             2.2   แก้ปัญหา/ปรับปรุง   พัฒนา             นโยบาย 

3. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

            3.1     ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์ 

1)  เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียน ครู พัฒนาความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) ให้แก่นักเรียน 
2) เพ่ือจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถด้านค านวณพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านค านวณ 

(Numeracy) สูงขึ้น 
     ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ…………… 

            3.2 เป้าหมาย  

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 

เชิงปริมาณ  

-ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับโอกาส สนบัสนุน
นักเรียนเข้ารว่มแข่งขันทักษะการคิดค านวณ 

-ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับประถมศึกสมัครเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะการคิดค านวณ อย่างต่ า 1,500  คน  

เชิงคุณภาพ 

- โรงเรียน ผู้บริหาร และครูผู้สอน เป็นองค์กรและบุคคล
ที่ส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านค านวณของผู้เรียน
อย่างเต็มก าลัง 
- นักเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถด้านค านวณ 
(Numeracy) ครบทั้ง 3 ทักษะ คือทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์  ทักษะการคิดค านวณ และ ทักษะ
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
 

เชิงปริมาณ  

-ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับโอกาส สนบัสนุน
นักเรียนเข้ารว่มแข่งขันทักษะการคิดค านวณ 

-ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับประถมศึกสมัครเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะการคิดค านวณ อย่างต่ า 1,500  คน  

เชิงคุณภาพ 

- โรงเรียน ผู้บริหาร และครูผู้สอน เป็นองค์กรและบุคคล
ที่ส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านค านวณของผู้เรียน
อย่างเต็มก าลัง 
- นักเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถด้านค านวณ 
(Numeracy) ครบทั้ง 3 ทักษะ คือทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์  ทักษะการคิดค านวณ และ ทักษะ
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
 

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

 3.3 กิจกรรมการด าเนินงาน 



แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การจัดท าแบบทดสอบพัฒนาความสามารถด้าน
ค านวณชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  (ฉบับ On-Hand) 
ผ่านระบบออนไลน์  ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดท าแบบทดสอบพัฒนา
ความสามารถด้านค านวณชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  
(ฉบับ On-line) ผ่านระบบออนไลน์  ระหว่าง วันที่ ๘-
๑๐  กันยายน ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การจัดท าแบบทดสอบพัฒนาความสามารถด้าน
ค านวณชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  (ฉบับ On-Hand) 
ผ่านระบบออนไลน์  ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดท าแบบทดสอบพัฒนา
ความสามารถด้านค านวณชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  
(ฉบับ On-line) ผ่านระบบออนไลน์  ระหว่าง วันที่ ๘-
๑๐  กันยายน ๒๕๖๔ 
 

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

            3.4 งบประมาณ 40,000 บาท บาท จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การจัดท าแบบทดสอบพัฒนาความสามารถด้าน
ค านวณชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  (ฉบับ On-Hand) 
ผ่านระบบออนไลน์  ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดท าแบบทดสอบพัฒนา
ความสามารถด้านค านวณชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  
(ฉบับ On-line) ผ่านระบบออนไลน์  ระหว่าง วันที่ ๘-
๑๐  กันยายน ๒๕๖๔ 
จ านวนเงิน  40,000 บาท 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การจัดท าแบบทดสอบพัฒนาความสามารถด้าน
ค านวณชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  (ฉบับ On-Hand) 
ผ่านระบบออนไลน์  ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดท าแบบทดสอบพัฒนา
ความสามารถด้านค านวณชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  
(ฉบับ On-line) ผ่านระบบออนไลน์  ระหว่าง วันที่ ๘-
๑๐  กันยายน ๒๕๖๔ 
จ านวนเงิน  40,000 บาท 

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

 

             3.5 ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับหลังการด าเนินงาน 

1เชิงปริมาณ 
. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ได้รับโอกาส สนับสนุนนักเรียนเข้า

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
จัดท าแบบทดสอบพัฒนา

กิจกรรมที่ 1  
ได้ แบบทดสอบพัฒนาความสามารถ
ด้านค านวณ ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 



ร่ วมสอบวัดความสามารถด้ าน
ค านวณ 
2.ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
ทั กษะการคิ ดค านวณ  อย่ างต่ า 
1,500  คน   
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียน ผู้บริหาร และครูผู้สอน 
เป็นองค์กรและบุคคลที่ ส่ งเสริม
พัฒนาความสามารถด้านค านวณ
ของผู้เรียนอย่างเต็มก าลัง 
2. นั ก เ รี ย น เกิ ด ก า ร พั ฒ น า
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น ค า น ว ณ 
(Numeracy) ครบทั้ ง3 ทักษะ คือ
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ทักษะการคิดค านวณ และ ทักษะ
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
 

ความสามารถด้านค านวณชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  (ฉบับ On-
Hand) 
ผ่านระบบออนไลน์  ระหว่าง วันที่ 
๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ ๒ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การจัดท าแบบทดสอบพัฒนา
ความสามารถด้านค านวณชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  (ฉบับ On-
line) ผ่านระบบออนไลน์  ระหว่าง 
วันที่ ๘-๑๐  กันยายน ๒๕๖๔ 
 

-6 แบบ On –Hand จ านวน 36 
ชุด โดยแยกเป็น คิดเลขเร็ว 18 ชุด 
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ จ านวน 18 
ชุด 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ ๒ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การจัดท าแบบทดสอบพัฒนา
ความสามารถด้านค านวณชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  (ฉบับ On-
line) ผ่านระบบออนไลน์  ระหว่าง 
วันที่ ๘-๑๐  กันยายน ๒๕๖๔ 
 

 

4.  ปัญหา/อุปสรรค – 

5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ / -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและจัดท าแบบทดสอบพัฒนาความสามารถด้านค านวณ 

กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดท าแบบทดสอบพัฒนาความสามารถด้าน
ค านวณชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖(ฉบับ On-Hand) ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดท าแบบทดสอบพัฒนาความสามารถด้าน
ค านวณชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ (ฉบับ On-line) ผ่านระบบออนไลน์  ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐  กันยายน ๒๕๖๔ 

 

 



 

 



 



 



 

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

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

1. ชื่อโครงการ    ส่งเสริม สนับสนุน การวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

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

3. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
            3.1     ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดให้มีความเข้มแข็ง  สามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพและมีความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  O-NET  
 2.  เพ่ือขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษาใน
ทุกระดับชั้น 
 3.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน  สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับกระบวนการ  ลักษณะของข้อทดสอบ
ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ( PISA) และน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
                    ไม่ครบ/ไมต่รงตามวัตถุประสงค์ เพราะ 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
            3.2 เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 
3.2.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดให้มี
ความเข้มแข็ง  สามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพและมีความพร้อมในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ  O-NET  
 

กิจกรรมที่ 3 การประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดให้มีความเข้มแข็ง  
สามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
และมีความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
O-NET  

3.2.2 เพ่ือขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา
ในทุกระดับชั้น 
 

กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

3.2.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน  สร้างความรู้ความเข้าใจ
และทักษะเกี่ยวกับกระบวนการ  ลักษณะของข้อ
ทดสอบตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ  
( PISA) และน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเพ่ือพัฒนาและสร้างความรู้ความ
เข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA ) 
 

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



3.3 กิจกรรมการด าเนินงาน 
แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 

กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาในระดับ เขต พ้ืนที่
การศึกษา  (จัดประกวดโครงงานสะเต็ม STEM) 
 

วันที่  1- 28 สิงหาคม 2564  ให้โรงเรียนส่งผลงานเข้า
แข่งขัน  
วันที่ 3  กันยายน 2564  ตัดสนิผลการประกวด 
วันที่ 10  กันยายน 2564 ประกาศผลการประกวด 
วันที่ 13  กันยายน 2564 รับรางวัลและเกียรติบัตร 
( งบตามแผนปฏิบัติการ  58,800  บาท) 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเพ่ือพัฒนาและสร้างความรู้ความ
เข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA )  

วันที่ 26-28  สิงหาคม 2564 
(งบตามแผนปฏิบัติการ 72,000 บาท) 
การด าเนินงานเป็นการให้ความรู้กับครูโรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนละ 3 คน คือ ครูผู้สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ได้แก่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 63 คน 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 63 คน ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 63 คน รวมทั้งสิ้น 189  คน  ให้
ความรู้ในการจัดสอบ PISA เพ่ือให้ครูทุกโรงเรียนได้เกิด
ความรู้ในการน าไปใช้จัดการเตรียมการทดสอบให้กับ
นักเรียนให้ฝึกการใช้ PISA  STLYE  โดยครูผู้สอนสามารถ
ฝึกท าข้อสอบและออกข้อสอบตามแนวทางการสอบของ 
PISA 

กิจกรรมที่ 3 การประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดให้มีความเข้มแข็ง  
สามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
และมีความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
O-NET 

วันที่ 25  กันยายน  2564  
(งบตามแผนปฏิบัติการ 13,500 บาท) 
ด าเนินการประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนโรงเรียนในสังกัดให้มีความเข้มแข็ง  สามารถ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีความ
พร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET 

 
กรณีด าเนินการไม่ครบกิจกรรมที่ก าหนด เพราะ.................................................................................................................. 
                    3.4 งบประมาณ 123,600  บาท 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 
1. ค่าอาหาร                       เป็นเงิน 3,750  บาท 1. ค่าอาหาร                       เป็นเงิน 3,750  บาท 
2. ค่าพาหนะ                       เป็นเงิน 6,750 บาท 2. ค่าพาหนะ                       เป็นเงิน 6,750บาท 
3. ค่าจ้างท าเอกสาร               เป็นเงิน 55,500 บาท 3. ค่าจ้างท าเอกสาร               เป็นเงิน 55,500 บาท 
4. ค่าตอบแทนวิทยากร           เป็นเงิน 13,800 บาท 4. ค่าตอบแทนวิทยากร           เป็นเงิน 13,800 บาท 
5. ค่าเงินรางวัล                    เป็นเงิน 20,000 บาท 5. ค่าเงินรางวัล                     เป็นเงิน 20,000 บาท 
6. ค่าตอบแทนกรรมการ          เป็นเงิน 23,800 บาท 6. ค่าตอบแทนกรรมการ          เป็นเงิน 23,800 บาท 
 

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



              3.5 ผลส าเร็จที่ได้รบัจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับหลงัการด าเนินงาน 
3.5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 
3.5.1.1 มีผลการวิเคราะห์
แบบทดสอบและคลังข้อสอบ O-
NET และปัจจัยที่ส่งผลของ ปี
การศึกษา2563 และจัดท าแผน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยใช้ข้อมูลจาก
การวิเคราะห์ 
3.5.1.2 ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด
จัดการเรียนสะเต็มศึกษาคบทุกชั้น 
3.5.1.3 โรงเรียนขยายโอกาสใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มี
การพัฒนาการสอนที่สอดคล้องกับ
แนวการวัดผลของ PISA 
3.5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 
3.5.2.1 โรงเรียนแต่ละแห่ง
ด าเนินการตามแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ตามบริบทของโรงเรียน
โดยข้อมูลจาการวิเคราะห์ 
3.5.2.2 ผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรู้โดย
กระบวนการสะเต็มศึกษาทุกคน มี
ความรู้ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ที่
เหมาะสมกับการผลิตและการบริการ
ที่มีการแขง่ขันสูง พร้อมส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 
3.5.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 3 มีการจัดท าและรวบรวมคลัง
ข้อสอบ PISA 

1.การขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรมโดยใช้กิจกรรมการประกวด
โครงงานสะเต็มศึกษาในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  (จัดประกวด
โครงงานสะเต็ม STEM) 
 

จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานสะ
เต็มศึกษาในระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งมโีรงเรียน
ที่ส่งผลงานเข้าประกวดหลายโรงเรียน
ทั้งในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

2. การอบรมเพ่ือพัฒนาและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเพ่ือเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA ) 

การอบรมให้ความรู้กับครูโรงเรียน
ขยายโอกาสโรงเรียนละ 3 คน คือ 
ครูผู้สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ได้แก่ ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 66 คน ครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 65 คน 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 65 คน และวิทยากร 
11  คน รวมทั้งสิ้น 207  คน  ให้
ความรู้ในการจัดสอบ PISA เพ่ือให้
ครูทุกโรงเรียนได้เกิดความรู้ในการ
น าไปใช้จัดการเตรียมการทดสอบ
ให้กับนักเรียนให้ฝึกการใช้ PISA  
STLYE  โดยครูผู้สอนสามารถฝึกท า
ข้อสอบและออกข้อสอบตามแนว
ทางการสอบของ PISA 

3.การประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนใน
สังกัดให้มีความเข้มแข็ง  สามารถ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพและมีความพร้อมในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   
O-NET 

ประชุมคณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมในการวัดและประเมินผลเพื่อ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพและมีความพร้อมในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   
O-NET 

4.  ปัญหา/อุปสรรค 
1. เนื่องจากการอบรมเพ่ือพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินผล 

นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 2022)  ด้วยระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM  และอยู่ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ท าให้ครูไม่เข้าใจการท าข้อสอบเท่าที่ควร 
       2.  สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
        3.. ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์ในการถ่ายทอด และรับสัญญาณ 
5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ /  
................................................................................................................................................................................ 



กิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 

วันที่  3  กันยายน   2564 
ณ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



กิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 

วันที่  3  กันยายน   2564 
ณ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



กิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 

วันที่  3  กันยายน   2564 
ณ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 
วันที่  3  กันยายน   2564 

ณ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
กิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 
วันที่  13  กันยายน   2564 

ณ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

กิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 

วันที่  13  กันยายน   2564 
ณ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
กิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 
วันที่  13  กันยายน   2564 

ณ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



กิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 

วันที่  13  กันยายน   2564 
ณ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3   โรงเรียนบ้านระเริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
กิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 
วันที่  13  กันยายน   2564 

ณ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ผู้เข้าร่วมโรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฏร์สามัคคี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
กิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 
วันที่  13  กันยายน   2564 

ณ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รางวัลชนะเลิศ   โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
กิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 
วันที่  13  กันยายน   2564 

ณ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



กิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 

วันที่  13  กันยายน   2564 
ณ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3   โรงเรียนบ้านระเริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



กิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 

วันที่  13  กันยายน   2564 
ณ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รางวัลผู้เข้าร่วม  โรงเรียนบ้านระเริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ประมวลภาพการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลนักเรียน

ร่วมกับนานาชาติ (PISA )  วันที่ 26  สิงหาคม  2564  กลุ่มสาระภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสายัณห์  คอกขุนทด  ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดอบรมในระหว่างวันที่ 26-28  สิงหาคม  2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นางสาวพรทวีคุณ  ศิริคุณ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป.นครราชสีมา เขต 3  
เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ในเรื่องความฉลาดรู้ด้านการอ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
ประมวลภาพการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA )  วันที่ 26  สิงหาคม  2564  กลุ่มสาระภาษาไทย   

โดยมี นางสาวพรทวีคุณ  ศิริคุณ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป.นครราชสีมา เขต 3  
เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ในเรื่องความฉลาดรู้ด้านการอ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

  



ประมวลภาพการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลนักเรียน

ร่วมกับนานาชาติ (PISA )  วันที่ 27  สิงหาคม  2564  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
โดยมี ดร.องอาจ  วิชัยสุชาติ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป.นครราชสีมา เขต  5  

เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ในเรื่องความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ประมวลภาพการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลนักเรียน

ร่วมกับนานาชาติ (PISA )  วันที่ 27  สิงหาคม  2564  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   
โดยมี ดร.องอาจ  วิชัยสุชาติ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป.นครราชสีมา เขต  5  

เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ในเรื่องความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
ประมวลภาพการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA )  วันที่ 28  สิงหาคม  2564  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์        

โดยมี ดร.ยุทธภูมิ  ดรเถื่อน  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป.นครราชสีมา เขต 6 
เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ในเรื่องความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ประมวลภาพการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลนักเรียน

ร่วมกับนานาชาติ (PISA )  วันที่ 28  สิงหาคม  2564  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
โดยมี ดร.ยุทธภูมิ  ดรเถื่อน  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป.นครราชสีมา เขต 6 

เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ในเรื่องความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ตัวอย่างเกียรติบัตรกลุ่มสาระภาษาไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 



ตัวอย่างเกียรติบัตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างเกียรติบัตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมที่ 3   ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการวัดและประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

ได้อย่างมีคุณภาพและมีความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  O-NET 
วันที่  25  กันยายน 2564  ณ  บ้านสวนทองรีสอร์ท  อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมที่ 3   ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการวัดและประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

ได้อย่างมีคุณภาพและมีความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  O-NET 
วันที่  25  กันยายน 2564  ณ  บ้านสวนทองรีสอร์ท  อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



กิจกรรมที่ 3   ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการวัดและประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพและมีความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  O-NET 

วันที่  25  กันยายน 2564  ณ  บ้านสวนทองรีสอร์ท  อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

1. ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย นโยบาย“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก
เขียนได้ทุกคน” 

กิจกรรม   ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 แบบเชิงรุก ตามนโยบาย
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”และภายใต้สถานการณ์วิกฤต โควิด-19” 

 
 ...................................................................................................................................................... ........................... 
2. ลักษณะโครงการ    2.1   ใหม ่  ต่อเนื่อง 
                             2.2   แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา             นโยบาย 
 
3. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
            3.1     ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครผูู้สอนของโรงเรียนใน
สังกัดให้มีทักษะในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยให้นักเรียนสามารถอ่าน
ออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมตาม
ระดับชั้น และสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21       
   2. เพื่อส่งเสริมพัฒนา และเผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาด้านการอ่านการเขียน
ของนักเรียน และการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 ที่ประสบความส าเร็จ ภายใต้สถานการณ์วิกฤต  
(โควิด-19) 
   3. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ความส าคัญ และรับผิดชอบในการเร่งรัดพัฒนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามแนวทางการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 รวมทั้งสนองนโยบาย“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” 
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
                    ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ 
            3.2 เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 
1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ มี Best Practice 
ด้านการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยอย่างน้อยโรงเรียนละ ๑  เรื่อง 
2. ครผูู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียน
ในสังกัด ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาอ่านการเขียนที่มีคุณภาพ 

การด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 
 
 
การด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

3. โรงเรียนในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียนภาษาไทย 

การด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 



4. ครผูู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและผู้บริหาร
ของโรงเรียนในสังกัด ได้รับการส่งเสริมการสร้างขวัญ
และก าลังใจเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานด้านการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

 
กรณีด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะ
.................................................................................................................. ..................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 3.3 กิจกรรมการด าเนินงาน 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 
1. ถอดบทเรียน “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ จาก
หัวใจคร”ูโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ด้านการอ่านการเขียน ภายใต้สถานการณ์วิกฤต 
 (โควิด19) 

การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ ร่วมถอด
บทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จ านวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 
1. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ จ านวน 1 คน 
2. โรงเรียนบ้านล านางแก้ว จ านวน 2 คน 
3. โรงเรียนบ้านไชยวาล จ านวน 1 คน 
4. โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม จ านวน 1 คน 
5. โรงเรียนบ้านบะใหญ่ จ านวน 1 คน 
6. โรงเรียนรักเมืองไทย ๑ (มูลนิธิเตชะไพบูลย์)  
   จ านวน 3 คน 

2. “การประกวด Best Practice เพ่ือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ 
(ภายใต้สถานการณ์วิกฤติ โควิด-19)” 

การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประกวดผลงานนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้จ านวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 
1. โรงเรียนบ้านล านางแก้ว จ านวน 1 คน  
2. โรงเรียนบ้านไชยวาล จ านวน 1 คน 
3. โรงเรียนบ้านยางกระทุง จ านวน 1 คน 
4. โรงเรียนรักเมืองไทย ๑ ฯ  จ านวน 3 คน 
5. โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ จ านวน 1 คน 
 

3. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาและการ
ประเมินการแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่าน การเขียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

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

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 
กิจกรรมที่ 1 จ านวน 8,000 บาท การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
กิจกรรมที่ 2 จ านวน 17,000 บาท การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
การนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน จ านวน 15,000 การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์  

(ไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องจากใช้รูปแบบการนิเทศออนไลน์) 



กิจกรรมที่ 4 จัดท าแนวทางการด าเนินงานการ
ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการอ่านการเขียน 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สพฐ.  
จ านวน 5,000 บาท 

รวมกิจกรรมที่ 1-4 จ านวน 25,000 บาท การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
  
สามารถประหยัดงบประมาณได้   จ านวน.......15,000.......บาท 

 
              3.5 ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับหลังการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓ มี Best 
Practice ด้านการแก้ปัญหาและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยอย่างน้อย
โรงเรียนละ ๑  เรื่อง 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

2. ครผูู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัด 
ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาอ่านการเขียนที่มีคุณภาพ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

3. โรงเรียนในสังกัด ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลการแก้ปัญหา
และพัฒนาการอ่านการเขียนของ
นักเรียนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการ
อ่านการเขียนภาษาไทย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

4. ครผูู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและผู้บริหารของโรงเรียน
ในสังกัด ได้รับการส่งเสริมการสร้าง
ขวัญและก าลังใจเพื่อการปฏิบัติ
หน้าที่และด าเนินงานด้านการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

   
 
4.  ปัญหา/อุปสรรค 
     สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มีข้อจ ากัดในด้านการออกนิเทศ ติดตามแบบปกติ
............................................................................................................................. ................................................... 
5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ /  
    จ ากัดจ านวนผู้ออกนิเทศ ติดตาม และผู้รับการนิเทศ 
    จัดการนิเทศ ติดตาม ในรูปแบบออนไลน์
............................................................................................................................. .......................................................... 



ภาพกิจกรรม 
 





 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2563 

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

1. ชื่อโครงการ    ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน 

2. ลักษณะโครงการ    2.1   ใหม่   ต่อเนื่อง 

                             2.2   แก้ปัญหา/ปรับปรุง   พัฒนา             นโยบาย 

3. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

            3.1     ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์ 

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

          ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ 

                    ด าเนินการแล้วในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 จะด าเนินการในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 
2 และสถานการณ์โควิทดีขึ้น 

    1. เพ่ือส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ประจ าปีงบประมาณ 2564  จ านวน 50 โรง ให้เข้มแข็ง และมีความพร้อมเพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

    2. เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาใน
กลุ่มเป้าหมายที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจ าปีงบประมาณ 2564  จ านวน 50 โรง  
 

                      3.2 เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 

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

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

 

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



 

 3.3 กิจกรรมการด าเนินงาน 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการเขียน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ให้
สอดคล้องกับการประเมินและมาตรฐานการศึกษารอบ
ใหม่  

 

 

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการเขียนรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ให้สอดคล้อง
กับการประเมินและมาตรฐานการศึกษารอบใหม่ ส าหรับ
ครูผู้รับผิดชอบงานประกันระดับปฐมวัย ในวันที่  4  
มีนาคม  2564 และส าหรับครูผู้รับผิดชอบงานประกัน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในวันที่  5  มีนาคม  2564  
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 100  คน ณ  ห้องประชุม
ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ่างหิน  
 
2. ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 12  กรณีด าเนินการไม่ครบกิจกรรมที่ก าหนด เพราะ     
      กิจกรรมที่  2 จะด าเนินการในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 และสถานการณ์โควิทดีขึ้น 
 
              3.4 งบประมาณ 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 

1.ค่าอาหารกลางวัน    120 คนๆละ 1 มื้อๆละ 120 
บาท(120 X 1 X 120) เป็นเงิน  14,400  บาท 

1.ค่าอาหารกลางวัน 120 คน ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 
บาท (120 X 1 X 120) เป็นเงิน  14,400  บาท 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 120 คนๆละ 2 มื้อๆละ 
35 บาท    เป็นเงิน 8,400  บาท              

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 120 คนๆละ 2 มื้อๆละ 
35 บาท    เป็นเงิน 8,400  บาท              

3. ค่าเอกสาร                     เป็นเงิน  18,000  บาท 3. ค่าเอกสาร                     เป็นเงิน  18,000  บาท 
4. ค่าวิทยากร  2 คน            เป็นเงิน 7,200  บาท 4. ค่าวิทยากร  2 คน            เป็นเงิน 7,200  บาท 
5. ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยง     เป็นเงิน 30,000  บาท 4. ค่าวิทยากร                    เป็นเงิน 30,000  บาท 
สามารถประหยัดงบประมาณได้   จ านวน .....................................บาท 

 

 

 

 

 



 

 

                       3.5 ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับหลังการด าเนินงาน 

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

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

 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) ให้สอดคล้องกับการประเมิน
และมาตรฐานการศึกษารอบใหม่ 
ส าหรับครูผู้รับผิดชอบงานประกัน
ระดับปฐมวัย ในวันที่  4  มีนาคม  
2564 และส าหรับครูผู้รับผิดชอบ
งานประกันระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในวันที่  5  มีนาคม  2564  
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 100  คน 
ณ  ห้องประชุมศูนย์พัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาอ่างหิน  
 
2. ยังไม่ได้ด าเนินการกิจกรรมที่ 2 

 

4.  ปัญหา/อุปสรรค 

    1. ระยะเวลาในการอบรมน้อยเกินไป 
 

5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ /  

1. จัดสรรงบประมาณเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาอบรม และเพ่ิมจ านวนผูเข้ารับการอบรม 
  

 

 

 

 



 

6.รูปภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 รอบ  6  เดือน  (ต.ค- มี.ค)            รอบ 9 เดือน (ต.ค-มิ.ย)            รอบ  12  เดือน (ต.ค-ก.ย)  
 
1. ชื่อโครงการ   ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ............................................................................................................................. ......................... 
2. ลักษณะโครงการ    2.1   ใหม ่  ต่อเนื่อง 
                             2.2   แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา             นโยบาย 
 
3. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
            3.1     ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์ 

   1. เพ่ือส่งเสริมแกนน าเครือข่ายวชิาการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ให้
สามารถใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
               2. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ และ 
นวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑  
ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา 

  3. เพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเครือข่ายวิชาการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ด้านการจัดการเรียนรู้ และการบริหารงานด้านวิชาการ โดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
                    ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ 
            3.2 เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/รายละเอียด 
1. กิจกรรมถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย (ภายใต้
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พุทธศักราช ๒๕๖๔) ของ สพฐ. 

โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายของ สพป.นครราชสีมา เขต 3 คือ 
โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 
- มีการประชุมออนไลน์ 
- ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. จ านวน 8,000 
บาท ซึ่ง สพป.นครราชสีมา เขต 3 ได้แบ่งงบประมาณใน
การจัดสรร ดังนี้ 
       1. จัดสรรให้โรงเรียน จ านวน 5,000 บาทเพ่ือ
ด าเนินการจัดกิจรรมการเรียนรู้ Active Learning 
ร่วมกับภาคีเครือข่าย และจัดท าสื่อคลิปวิดีโอรายงานผล
การด าเนินงานเพ่ือเผยแพร่ต่อไป 
       2. สพป.นครราชสีมา เขต 3 จ่ายเป็นค่า
ด าเนินการส าหรับการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของ
โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
ร่วมกับภาคีเครือข่าย และการรายงานผลการด าเนินงาน 
จ านวน 3,000 บาท 
ผลการด าเนินงาน 
สามารถด าเนินงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ



เป้าหมายที่วางไว้ สามารถรายงาน สพฐ.ได้ทันก าหนด 
2. กิจกรรมนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ตามแนวทาง สพฐ.  
(เพ่ือตอบ KRS ตัวชี้วัดที่ 3.1) 

รายละเอียด 
- แจ้งแนวทางการด าเนินงาน และปฏิทินการด าเนินงาน
ให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 10 โรงเรียน ได้แก่  

1. โรงเรียนบ้านท้าวสุรนารี (๒๕๒๑)  อ าเภอเสิงสาง   
2. โรงเรียนบ้านประชาสันต์   อ าเภอเสิงสาง   
3. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่   อ าเภอครบุรี   
4. โรงเรียนบ้านไชยวาล   อ าเภอครบุรี   
5. โรงเรียนบ้านหนองแคทราย  อ าเภอครบุรี 
6. โรงเรียนปักธงชัยชุณหวัณวทิยาคาร อ าเภอปักธงชัย 
7. โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี  อ าเภอปักธงชัย   
8. โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี  อ าเภอปักธงชัย   
9. โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข   อ าเภอวังน้ าเขียว   
10. โรงเรียนบ้านซับเต่า   อ าเภอวังน้ าเขียว   

- นิเทศ ติดตาม สะท้อนคิด จากการด าเนินงานตาม
ปฏิทินที่แจ้ง ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน 
Google Meet  
- สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
- สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาเทคนิค วิธีการ
จัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ใน
ระดับสถานศึกษา เช่น การท าวิจัยชั้นเรียน การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม 
PLC ฯลฯ เพ่ือสร้างนวัตกรรมจากห้องเรียน โดยค านึงถึง
บริบทความต้องการจ าเป็นของแต่ละพ้ืนที่ (Area-
based Education) อย่างแท้จริง  
- การตอบตัวชี้วัด KRS ได้รับการรับรองจาก กพร. 

3. กิจกรรมอบรมสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่
การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ภายใต้
สถานการณ์วิกฤต (Covid-19) 

 

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



 3.3 กิจกรรมการด าเนินงาน 
แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 

กิจกรรมที่ 1 ถอดบทเรียนแกนน าเครือข่ายวิชาการด้าน
วิจัยและนวัตกรรมของโรงเรียนต้นแบบการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ประสบ
ผลส าเร็จ 

การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

กิจกรรมที่ 2 ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R 8C)” 
ในสถานการณ์วิกฤต (โควิด -19) 

การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการการ
ด าเนินงาน และประเมินผลงานนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้โรงเรียนน าร่อง 

การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
- มีการมอบรางวัลเกียรติบัตรเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

กิจกรรมที่ 4 รายงานผลการด าเนินงาน การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ รายงานได้
ทันเวลาที่ก าหนด 

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

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน /รายละเอียด 
รวมกิจกรรมที่ 1-4 จ านวน 33,000 บาท การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
  
  
สามารถประหยัดงบประมาณได้   จ านวน .....................................บาท 

 
              3.5 ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับหลังการด าเนินงาน 

1. การมีส่วนร่วม หรือการเข้าร่วม
กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของเครือข่ายวิชาการโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

2. ระดับขีดความสามารถและความ
พึงพอใจการใช้กระบวนการวิจัยเป็น
ฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามบริบทของพ้ืนที่ ของเครือข่าย
วิชาการนักวิจัยของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

3. การได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนการท าวิจัยและนวัตกรรม

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 



ด้านการจัดการเรียนรู้และการ
บริหารงานวิชาการโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐานสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของเครือข่าย
วิชาการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
4. เครือข่ายวิชาการนักวิจัยของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ได้รับการเสริมสร้างความสามารถใน
การท าวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

   
 
4.  ปัญหา/อุปสรรค 
     สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มีข้อจ ากัดในด้านการออกนิเทศ ติดตามแบบปกติ
......................................................................................... .......................................................................................  
 
5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ /  
    จ ากัดจ านวนผู้ออกนิเทศ ติดตาม และผู้รับการนิเทศ 
    จัดการนิเทศ ติดตาม ในรูปแบบออนไลน์เป็นบางช่วงบางกิจกรรม
......................................................................................................................................................... .............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม  
 





 



สาํนักงานเขตพื� น ที� การ ศึกษาสาํนักงานเขตพื� น ที� การ ศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  3ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  3

 


