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ค านำ 
 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 ได  กำหนดให  กำรน  เทศกำรศ ึกษำเป  น
เครื่องม ือในกำรข ับเคลื่อนกำรด ำเน นงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในโรงเร ียนตำนโยบำยและจ ุดเน  นของเขต
พื้นที่กำรศ ึกษำ และได ตระหนักให ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำสถำนศึกษำทุกแห่งให มีคุณภำพได มำตรฐำน     
โดยส่งเสร มให มีกำรด ำเน นกำรไปสู่เป้ำหมำย คือ คุณภำพของผู เรียน โดยก ำหนดว สัยทัศน์ พันธก จ เป้ำประสงค์ 
กลยุทธ์ และแนวทำงกำรน เทศ ต ดตำม ก ำกับ และประเม นผลกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเน นงำน
ของสถำนศึกษำให มีประส ทธ ภำพส่งผลให ผู เรียนบรรลุผลตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดในหลักสูตรสถำนศึกษำ 
และเป็นไปตำมค ำรับรองกำรปฏ บัต รำชกำรและตำมแผนปฏ บัต รำชกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 จึงได ก ำหนดแนวทำงกำรน เทศ ต ดตำม ก ำกับและประเม นผลกำรจัดกำรศึกษำ
ไว ในแผนน เทศกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2565 ส ำหรับใช เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให มี
ประส ทธ ภำพ 

เพื่อให  กำรข ับเคลื่อนพัฒนำค ุณภำพกำรศ ึกษำอย ่ำงเป  นร ูปธรรม กลุ่มงำนน เทศ ต ดตำมและ
ประเม นผลระบบบร หำรและกำรจัดกำรศึกษำ กลุ ่มน  เทศ ต  ดตำมและประเม  นผลกำรจัดกำรศ ึกษำ ส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 จ ึงได  จ ัดทำแผนน  เทศกำรศึกษำ ป ีงบประมำณ 2565 ขึ้น 
เพื ่อให  ศึกษำน เทศก์ใช  เป  นแนวทำงในกำรน เทศ ต ดตำม ก ำกับ และให  ค ำแนะน ำช่วยเหล ือโรงเรียน      
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำต่อไป  

ขอขอบคุณคณะท ำงำนและผู มีส่วนเกี่ยวข องในกำรจัดท ำแผนน เทศ ต ดตำม ก ำกับ และประเม นผล
กำรจัดกำรฉบับนี้จนส ำเร จลุล่วงด วยดี จึงหวังเป็นอย่ำงย ่งว่ำจะเป็นประโยชน์อย่ำงย ่งต่อกำรน ำแผนไปสู่     
กำรปฏ บัต ให เป็นรูปธรรมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต่อไป 

 
กลุ่มงำนน เทศ ต ดตำมและประเม นผลระบบบร หำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่มน เทศ ต ดตำมและประเม นผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 
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 ข อมูลทำงกำรศึกษำและผลกำรด ำเน นงำนที่ผ่ำนมำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
    ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 22 
 - ข อมูลพ้ืนฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 22 
 - ผลกำรด ำเน นงำน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2563  23 
 - ผลกำรน เทศ ต ดตำมและประเม ผลกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 30 

ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรน เทศ ต ดตำม 34 
 ว สัยทัศน์ พันธก จ เป้ำประสงค์ กลุ่มน เทศ ต ดตำม และประเม นผลกำรจัดกำรศึกษำ 34 
 ขอบข่ำยกำรน เทศ  35 
 ระบบกำรน เทศ 35 
 ตัวชี้วัด เป้ำประสงค์ และค่ำเป้ำหมำย 36 
 กรอบกำรด ำเน นกำรน เทศ 11 ข อ 39 
 ว ธีด ำเน นกำรน เทศ 39 
 กำรเก บรวบรวมและกำรจัดกระท ำขอมูล  41 
 กำรรำยงำนผลกำรน เทศ 

 
42 



 
 

ค 
 

czc 

ส่วนที่ 4  เครื่องมือกำรน เทศ ต ดตำมและกำรประเม นกำรศึกษำ 43 
 แบบน เทศตำมโครงกำร/แผนงำน ปีงบประมำณ 2565 43 
 แบบประเม นตำมกรอบกำรน เทศ 11  ข อ 78 

ภำคผนวก 102 
 กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำสถำนศึกษำ (CEO) และโรงเรียนในสังกัด 103 
 โครงกำรน เทศ ต ดตำม และประเม นผลกำรจัดกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2565 111 
 โครงกำรตำมนโยบำยระดับต่ำง ๆ  ปีงบประมำณ 2565 117 
 คณะผู จัดท ำแผนกำรน เทศกำรศึกษำ 118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1 

 

czc 

ส่วนท่ี   1 

บทนำ 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
กระบวนกำรพ ัฒนำค ุณ ภำพกำรศ ึกษำท่ีประสบผลส ำเร  จ ประกอบด  วย องค ์ประกอบ 3  

ประกำร ค ือ กระบวนกำรบร  หำรกำรศ ึกษำ กระบวนกำรเร ียนกำรสอน และ กระบวนกำรน  เทศกำรศ ึกษำ 
ส ำหร ับกระบวนกำรน  เทศกำรศ ึกษำเป  นกระบวนกำรที่ผู  น  เทศใช  ข  อม ูลจำกกำรต  ดตำมตรวจสอบ และ 
ประเม  นผล ส ำหร ับกำรวำงแผนในกำรให  ค ำแนะน ำ ช ่วยเหล ือ ร ่วมค  ด ร ่วมท ำ และสน ับสน ุน ให  ม ีกำร 
พ ัฒนำค ุณภำพกำรศ ึกษำให  ส ูงขึ้นตรงตำมสภำพควำมต  องกำรท่ีแท  จร  งของกำรพ ัฒนำ โดยผ ่ำนคร ูผู  สอนและ 
ผู  บร  หำรโรงเร ียน รวมทั้งกำรชี้แจง กำรแสดง หร ือกำรแนะน ำเกี่ยวก ับกำรสอน กำรน  เทศกำรศ ึกษำจ ึงเป  น 
ภำรก  จที่จ ำเป  นต ่อกำรจ ัดกำรศ ึกษำที่ต  องอำศ ัยควำมร ่วมม ือจำกบ ุคคลหลำยฝ ่ำย เพื่อช ่วย เหล ือ 
สน ับสน ุนให  กระบวนกำรบร  หำร และกำรบวนกำรเร ียนกำรสอนม ีค ุณภำพและให  ท ันต ่อสภำพควำม 
เปลี่ยนแปลงท่ีเก  ดขึ้น ได  แก่ ควำมเปลี่ยนแปลงของส ังคม รวมท้ังควำมเจร  ญก  ำวหน  ำด  ำนว  ทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่ำงรวดเร ว 

กลุ ่มน  เทศ ต  ดตำม และประเม  นผลกำรจ ัดกำรศ ึกษำ ส ำน ักงำนเขตพ ื้นท่ีกำรศ ึกษำประถมศ ึกษำ 
ศรีสะเกษ เขต 1 ได ตระหน ักและเห  นควำมส ำค ัญของกำรน  เทศกำรศ ึกษำจ ึงได  จ ัดท ำแผนกำรน  เทศ ต ดตำม 
และประเม นผลกำรจัดกำรศึกษำ ประจ ำป ีงบประมำณ 2565  โดยใช  ข  อม ูลและสำรสนเทศจำกกำรน เทศ 
ต  ดตำม ตรวจสอบและประเม  นผล ของป ีงบประมำณ 2564 ที่เน  นกำรพ ัฒนำกำรศ ึกษำให  ม ีค ุณภำพ 
ตำมนโยบำยย ุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธ กำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
ส ำน ักงำนเขตพ ื้นท่ีกำรศ ึกษำประถมศ ึกษำศรีสะเกษ เขต 1 โดยให สอดคล องกับนโยบำยกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 
 

วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือน เทศ ต ดตำมสถำนศึกษำในสังกัดให ด ำเน นกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน

กำรศึกษำชำต  ภำยใต สถำนกำรณ์กำรแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) มีกำรบร หำรหลักสูตร
สถำนศึกษำแ ล ะ จัดกระบวนกำรเรียนรู ตำมที ่หลักสูตรก ำหนด  มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ พัฒนำกำรวัดและประเม นผลกำรศึกษำ พัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำได 
อย่ำงมีคุณภำพ 

2.  เพ่ือน ำผลกำรน เทศกำรศึกษำมำวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในปีกำรศึกษำต่อไป  

ขอบเขตการน เทศ 
ขอบเขตด ำนประชำกร   

โรงเรียนในเครือขำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (CEO) สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต 1 จ ำนวน 15 เครือขำย รวมทัง้ส ้นจ ำนวน 258 โรงเรียน  
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ขอบเขตดำนเนื้อหำ   

มีขอบเขตเนื้อหำกำรน เทศ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 กำรน เทศ ต ดตำม และประเม นผล ภำคเรียนที่ 2 ปกำรศึกษำ 2564 (ไตรมำสที่ 1-
2 ปีงบประมำณ 2565)  โดยกำรน เทศ ต ดตำม และประเม นผลกำรจัดกำรศึกษำในสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคต ดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19)ของโรงเรียนในสังกัด ระหว่ำงเปิดภำคเรียนที่ 2       
ปีกำรศึกษำ 2564   

ระยะที่ 2 กำรน เทศ ต ดตำมและประเม นผล ภำคเรียนที่ 1 ปกำรศึกษำ 2565 (ไตรมำสที่ 3-4 
ปีงบประมำณ 2565) โดยกำรน เทศ ต ดตำม และประเม นผลกำรเตรียมควำมพร อมเปิดภำคเรียนที่ 1          
ปกำรศึกษำ 2565 และกำรด ำเน นงำนกำรขับเคลื่อนตำมนโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ 2565  
 
น ยามศัพทเฉพาะิิ 

กำรน เทศ ต ดตำม และประเม นผล ระยะที่ 1 หมำยถึง กำรน เทศ ต ดตำม และประเม นผลกำรจัด    
กำรเรียนกำรสอนตลอดทั้งภำคเรียนที่ 2 ปกำรศึกษำ 2564 ทุกโรงเรียน โดยใชเครื่องมือแบบน เทศ ต ดตำม 
และประเม นผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ระยะที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ปกำรศึกษำ 2564  

  กำรน เทศ ต ดตำม และประเม นผล ระยะที่ 2  หมำยถึง กำรน เทศ ต ดตำม และประเม นผลกำรจัด   
กำรเรียนกำรสอน ภำคเรียนที่ 1 ปกำรศึกษำ 2565 ทุกโรงเรียน โดยใชเครื่องมือแบบน เทศ ต ดตำม และ
ประเม นผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ระยะที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ปกำรศึกษำ 2565  

 
ประโยชนที่คาดว่าจะไดรับิ 

ระดับโรงเรียน  
1. ผูบร หำรสถำนศึกษำและครูไดรับทรำบขอมูลผลกำรน เทศ ต ดตำมของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

เพ่ือน ำข อมูลกำรน เทศไปวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2565  
2. ผูบร หำรสถำนศึกษำและครูผูสอนมีแนวทำงในกำรพัฒนำงำนในหนำที่ของตนเอง และ

สำมำรถพัฒนำผูเรียนไดตรงตำมเป้ำหมำยของหลักสูตรสถำนศึกษำ 
  3. นักเรียนไดรับกำรพัฒนำอย่ำงเต มตำมศักยภำพตำมเป้ำหมำยของหลักสูตรกำรศึกษำ       

ขั้นพ้ืนฐำน 

ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ผูบร หำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศึกษำน เทศก และหนวยงำนที่เกี่ยวของสำมำรถน ำผล    

กำรน เทศ ต ดตำม และขอมูลสำรสนเทศไปใชวำงแผนพัฒนำสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 เพ่ือยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำให สูงขึ้นตอไป  

 
เทคน คการน เทศ 

ในกำรน เทศกำรศึกษำ กลุ่มน เทศ ต ดตำม และประเม นผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 ได ใช เทคน คกำรน เทศกำรศึกษำต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

  1.ิกัลยำณม ตรน เทศ (Amicable Supervision) หมำยถึง กำรน เทศแบบ 1) กำรให ใจ : น เทศสร ำง
ควำมเข ำใจร่วมกัน 2) ร่วมใจ : น เทศร่วมค ด ร่วมท ำงำน แลกเปลี่ยนรู ซึ่งกันและกัน 3) ตั้งใจ : น เทศร่วมกัน
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สร ำงสรรค์คุณภำพในกำรท ำงำน และ 4) เปิดใจ : กำรวัดและประเม นตนเอง ประเม นผลงำนกำรพัฒนำอย่ำง
เที่ยงตรง และปรำศจำกอคต  

2. กำรน เทศโดยใช เทคน คกำรสอนงำน (Coaching) หมำยถึง กำรน เทศที่เน นกำรชี้แนะเพ่ือพัฒนำผล
กำรปฏ บัต งำน และพัฒนำศักยภำพในกำรปฏ บัต งำนของผู รับกำรน เทศให สูงขึ้น 

3. กำรน เทศโดยใช เทคน คกำรเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) หมำยถึง กำรให ค ำปรึกษำแนะน ำและ 
ช่วยเหลือให ผู รับกำรน เทศพัฒนำศักยภำพในกำรปฏ บัต งำน 

4. กำรน  เทศแบบคล  น  ก (Clinical Supervision) หมำยถ ึง กำรน  เทศโดยใช  กระบวนกำรพ ัฒนำ 
ช่วยเหล ือครูปร ับปรุงกำรเรียนกำรสอนให  ด ีขึ้นและตรงตำมควำมต  องกำรของครู โดยกำรส ังเกตพฤต  กรรม 
กำรสอนแบบตัวต่อตัวอย่ำงเป็นระบบ 

5. กำรน เทศโดยใช ข อมูลสำรสนเทศเป็นฐำน (Information Supervision) หมำยถึง กำรน เทศโดยใช  
ข อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด 

6. กำรน  เทศแบบเสร  มพล ัง (Empowerment Supervision) หมำยถ ึง กำรน  เทศให  คร ูได  พ ัฒนำ 
ศักยภำพของตนเองที่ม ีอยู ่แล วให  เก ดเป  นพลัง 3 H คือ พล ังใจ (Heart) พล ังสมอง (Head) และพล ังกำร
ปฏ บัต  (Hand) 

7. กำรน เทศโดยใช เทคโนโลยี (Technology Supervision)  หมำยถึง กำรน เทศทำงไกลโดยผ่ำน 
ระบบ ICT เช่น Facebook, Line, Smart Area ฯลฯ 

8.  กำรน เทศแบบบูรณำกำร (Integration Supervision) มีแนวค ดในกำรน เทศให เก ดคุณภำพ  
3  ด ำน คือ 1) ด ำนคุณภำพนักเรียน 2) ด ำนคุณภำพโรงเรียน 3) ด ำนสมรรถนะของครูผู สอนและ
ผู บร หำรสถำนศ ึกษำ 

 

รูปแบบกระบวนการน เทศ    
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เพ่ือให กำรน เทศกำรศึกษำประสบควำมส ำเร จิส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ    
เขต 1 จึงได ใช รูปแบบกระบวนกำรน เทศ PIDRE ของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำต  : 
2546  ซึ่งจะต องด ำเน นกำรอย่ำงเป็นขั้นตอนและต่อเนื่องกันดังนี้  
              ขั้นที่ 1 วำงแผนกำรน เทศ (Planning-P) เป็นขั้นที่ผู บร หำรผู น เทศและผู รับกำรน เทศจะท ำกำร
ประชุมปรึกษำหำรือเพ่ือให ได มำซึ่งปัญหำและควำมต องกำรจ ำเป็นที่จะต องมีกำรน เทศ รวมทั้งวำงแผนถึง
ขั้นตอนกำรปฏ บัต งำนเกี่ยวกับกำรน เทศที่จะจัดขึ้นอีกด วย 
              ขั้นที่ 2 ให ควำมรู ในส ่งที่จะท ำ (Informing-I) เป็นขั้นตอนของกำรให ควำมรู ควำมเข ำใจถึงส ่งที่จะ
ด ำเน นงำนว่ำจะต องอำศัยควำมรู ควำมสำมำรถอย่ำงไรบ ำง จะมีขั้นตอนในกำรด ำเน นกำรอย่ำงไร และจะท ำ
อย่ำงไรจึงจะท ำให ได ผลงำนออกมำอย่ำงมีคุณภำพ ขั้นนี้จ ำเป็นทุกครั้งส ำหรับกำรเร ่มกำรน เทศที่จัดขึ้นใหม่    
ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องใดก ตำม และก มีควำมจ ำเป็นส ำหรับงำนน เทศที่ยังไม่ได ผล หรือได ผลไม่ถึงขั้นที่พอใจซึ่งจ ำเป็น
จะต องท ำกำรทบทวนให ควำมรู ในกำรปฏ บัต งำนที่ถูกต องอีกครั้งหนึ่ง 
              ขั้นที่ 3 กำรปฏ บัต งำน (Doing -D) ประกอบด วยงำนใน 3 ลักษณะคือ 
               3.1 กำรปฏ บัต งำนของผู รับน เทศเป็นขั้นที่ผู รับกำรน เทศลงมือปฏ บัต งำนตำมควำมรู ควำมสำมำรถ
ที่ได รับมำจำกด ำเน นกำรในข้ันที่ 2 
               3.2 กำรปฏ บัต งำนของผู ให กำรน เทศ ขั้นนี้ผู ให กำรน เทศจะท ำกำรน เทศและควบคุมคุณภำพให งำน
ส ำเร จออกมำทันตำมก ำหนดเวลำและมีคุณภำพสูง 
               3.3 กำรปฏ บัต งำนของผู สนับสนุนกำรน เทศ ผู บร หำรจะให บร กำรสนับสนุนในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ 
ตลอดจนเครื่องใช ต่ำง ๆ ที่จะช่วยให กำรปฏ บัต งำนเป็นไปอย่ำงได ผล 
     3.4 เลือกใช รูปแบบกำรน เทศตำมควำมเหมำะสม 
               ขั้นที่ 4 กำรสร ำงขวัญและก ำลังใจ (Reinforcing-R) ขั้นนี้เป็นขั้นของกำรเสร มก ำลังใจของผู บร หำร
เพ่ือให ผู รับกำรน เทศมีควำมมั่นใจและบังเก ดควำมพึงพอใจ ในกำรปฏ บัต งำนขั้นนี้อำจจะด ำเน นกำรไปพร อม ๆ 
กันกับผู ที่รับกำรน เทศก ำลังปฏ บัต งำนหรือกำรปฏ บัต งำนได เสร จส ้นลงไปแล วก ได  
               ขั้นที่ 5 ประเม นผลผล ตของกำรด ำเน นงำน (Evaluating-E) เป็นขั้นที่ผู น เทศท ำกำรประเม นผล  
กำรด ำเน นกำรซึ่งผ่ำนไปแล วว่ำเป็นอย่ำงไร หลังจำกกำรประเม นผลกำรน เทศหำกพบว่ำมีปัญหำหรืออุปสรรค
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ท ำให กำรด ำเน นงำนไม่ได ผลก สมควรจะต องท ำกำรปรับปรุงแก ไข ซึ่งกำรปรับปรุงแก ไข
อำจจะท ำได โดยกำรให ควำมรู ในส ่งที่ท ำใหม่อีกครั้งหนึ่งส ำหรับกรณีที่ผลงำน  ออกมำยังไม่ถึงขั้นที่พอใจ หรือ
ด ำเน นกำรปรับปรุงกำรด ำเน นงำนทั้งหมดส ำหรับกรณีกำรด ำเน นงำนเป็นไปไม่ได ผลและ ถ ำหำกกำรประเม นผล
ได พบว่ำประสบผลส ำเร จตำมที่ได ตั้งไว หำกจะได ด ำเน นกำรน เทศต่อไปก สำมำรถท ำไปได เลยโดยไม่ต องให 
ควำมรู ในเรื่องนั้นอีก 
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ส่วนที่ิ๒ 

นโยบายการศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ิ10 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธ บดี         
ศรีส นทริมหาวช ราลงกรณพระวช รเกล้าเจ้าอยู่หัว 

กำรศึกษำต องมุ่งสร ำงพ้ืนฐำนให แก่ผู เรียน 4 ด ำน  
1. มีทัศนคต ท่ีถูกต องต่อบ ำนเมือง  

1) มีควำมรู ควำมเข ำใจต่อชำต บ ำนเมือง  
2) ยึดมั่นในศำสนำ  
3) มั่นคงในสถำบันพระมหำกษัตร ย์  
4) มีควำมเอ้ืออำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  

2. มีพ้ืนฐำนชีว ตที่มั่นคง–มีคุณธรรม  
1) รู จักแยกแยะส ่งที่ผ ด–ชอบ/ชั่ว–ดี  
2) ปฏ บัต แต่ส ่งที่ชอบ ส ่งที่ดีงำม  
3) ปฏ เสธส ่งที่ผ ด ส ่งที่ชั่ว  
4) ช่วยกันสร ำงคนดีให แก่บ ำนเมือง  

3. มีงำนท ำ–มีอำชีพ  
1) กำรเลี้ยงดูลูกหลำนในครอบครัว หรือกำรฝึกฝนอบรม ในสถำนศึกษำต องมุ่ง 

ให เด กและเยำวชน รักงำน สู งำน ท ำจนงำนส ำเร จ  
2) กำรฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต องมีจุดมุ่งหมำย ให ผู เรียน                                                    

ท ำงำนเป็น และมีงำนท ำในที่สุด  
3) ต องสนับสนุนผู ส ำเร จหลักสูตรมีอำชีพ มีงำนท ำ จนสำมำรถเลี้ยงตัวเองและ 

ครอบครัว  
4. เป็นพลเมืองดี  

1) กำรเป็นพลเมืองดี เป็นหน ำที่ของทุกคน  
2) ครอบครัว–สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำร ต องส่งเสร มให ทุกคนมีโอกำส 

ท ำหน ำที่เป็นพลเมืองดี  
3) กำรเป็นพลเมืองดีคือ “เห นอะไรที่จะท ำเพ่ือบ ำนเมืองได ก ต องท ำ” เช่น งำนอำสำ 

สมัครงำน บ ำเพ ญประโยชน์ งำนสำธำรณกุศล ให ท ำด วยควำมมีน้ ำใจ และควำมเอ้ืออำทร 
 

กรอบยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ิปีิ(พ.ศ.ิ๒๕๖๐ิ-ิ๒๕๗๙)ิ 

ว สัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล วด วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐก จพอเพียง” และเป็นคต พจน์ประจ ำชำต ว่ำ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ยุทธศำสตร์ชำต  5 ด ำน คือ 
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๑. ยุทธศำสตร์ด ำนควำมม่ันคง 
    ๑.๑ เสร มสร ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธ ปไตย อันมี

พระมหำกษัตร ย์ทรงเป็นประมุข 
    ๑.๒ ปฏ รูปกลไกลกำรบร หำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร ำง

ควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุต ธรรม 
    ๑.๓ กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร อยภำยใน ตลอดจนกำรบร หำร จัดกำรควำม

มั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล 
    ๑.๔ กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และรักษำ ดุลย

ภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจ เพ่ือป้องกันและแก ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่ 
    ๑.๕ กำรพัฒนำเสร มสร ำงศักยภำพกำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำควำมสงบ เรียบร อย

ภำยในประเทศ สร ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ ำนและม ตรประเทศ 
    ๑.๖ กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร อมแห่งชำต และระบบบร หำรจัดกำรภัยพ บัต รักษำ ควำมม่ันคง    

ของฐำนทรัพยำกรธรรมชำต ส ่งแวดล อม 
    ๑.๗ กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนของกลไกที่เก่ียวข องจำกแนวด ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น  

๒. ยุทธศำสตร์ด ำนกำรสร ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
    ๒.๑ กำรพัฒนำสมรรถนะทำงกำรเศรษฐก จ ส่งเสร มกำรค ำ กำรลงทุน พัฒนำสู่ชำต กำรค ำ 
    ๒.๒ กำรพัฒนำภำคกำรผล ตและบร กำร เสร มสร ำงฐำนกำรผล ตเข มแข ง ยั่งยืน และ ส่งเสร ม

เกษตรกรรมรำยย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นม ตรกับส ่งแวดล อม 
    ๒.๓ กำรพัฒนำผู ประกอบกำรและเศรษฐก จชุมชน พัฒนำทักษะผู ประกอบ กำรยกระดับ ผล ต

แรงงำนและพัฒนำ SMEs สู่สำกล 
    ๒.๔ กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐก จพ เศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐก จพ เศษชำยแดน และ พัฒนำ

ระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจร ญ 
    ๒.๕ กำรลงทุนพัฒนำโครงสร ำงพ้ืนฐำน ด ำนกำรขนส่ง ควำมมั่นคงและพลังงำน ระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ และกำรว จัยและพัฒนำ 
    ๒.๖ กำรเชื่อมโยงกับภูม ภำคและเศรษฐก จโลก สร ำงควำมเป็นหุ นส่วนกำรพัฒนำกับนำนำประเทศ 

ส่งเสร มให ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรก จ ฯลฯ 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสร มสร ำงศักยภำพคน 
    ๓.๑ พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีว ต  
    ๓.๒ กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู ให มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง  
    ๓.๓ ปลูกฝังระเบียบว นัย คุณธรรม จร ยธรรม ค่ำน ยมท่ีพึงประสงค์  
    ๓.๔ กำรสร ำงเสร มให คนมีสุขภำวะที่ดี 
    ๓.๕ กำรสร ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  

๔. ยุทธศำสตร์ด ำนกำรสร ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม  
    ๔.๑ สร ำงควำมม่ันคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐก จและสังคม  
    ๔.๒ พัฒนำระบบบร กำรและระบบบร หำรจัดกำรสุขภำพ  
    ๔.๓ มีสภำพแวดล อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีว ตในสังคมสูงวัย  
    ๔.๔ สร ำงควำมเข มแข งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข มแข งของชุมชน 
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    ๔.๕ พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ  

๕. ยุทธศำสตร์ด ำนกำรสร ำงกำรเต บโตบนคุณภำพชีว ตที่เป็นม ตรกับส ่งแวดล อม 
    ๕.๑ จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำต  
    ๕.๒ วำงระบบบร หำรจัดกำรน้ ำให มีประส ทธ ภำพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ ำ เน นกำรปรับระบบกำร บร หำร

จัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร 
    ๕.๓ กำรพัฒนำและใช พลังงำนที่เป็นม ตรกับส ่งแวดล อม  
    ๕.๔ กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเช งน เวศและเมืองที่เป็นม ตรกับส ่งแวดล อม  
    ๕.๕ กำรร่วมลดปัญหำโลกร อนและปรับตัวให พร อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูม อำกำศ 
    ๕.๖ กำรใช เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพ่ือส ่งแวดล อม  

๖. ยุทธศำสตร์ด ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบร หำรจัดกำรภำครัฐ 
    ๖.๑ กำรปรับปรุงโครงสร ำง บทบำท ภำรก จของหน่วยงำนภำครัฐ ให มีขนำดที่เหมำะสม  
    ๖.๒ กำรวำงระบบบร หำรรำชกำรแบบบูรณำกำร  
    ๖.๓ กำรพัฒนำระบบบร หำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ  
    ๖.๔ กำรต่อต ำนกำรทุจร ตและประพฤต ม ชอบ  
    ๖.๕ กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ให ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล  
    ๖.๖ พัฒนำระบบกำรให บร กำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ  
    ๖.๗ ปรับปรุงกำรบร หำรจัดกำรรำยได และรำยจ่ำยของภำครัฐ 

 
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาต ิ(พ.ศ.๒๕๖๐ิ–ิ๒๕๗๙) 

ว สัยทัศน์ (Vision) 
“คนไทยทุกคนได รับกำรศึกษำและเรียนรู ตลอดชีว ตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีว ตอย่ำงเป็นสุข สอดคล อง

กับหลักปรัชญำของเศรษฐก จพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑”  
วัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ ๔ ประกำร คือ 
๑) เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประส ทธ ภำพ 
๒) เพ่ือพัฒนำคนไทยให เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล องกับบทบัญญัต ของ

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพระรำชบัญญัต กำรศึกษำแห่งชำต และยุทธศำสตร์ชำต  
๓) เพ่ือพัฒนำสังคมไทยให เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู และคุณธรรม จร ยธรรม รู รักสำมัคคี  และร่วมมือ

ผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐก จพอเพียง 
๔) เพ่ือน ำประเทศไทยก ำวข ำมกับดักประเทศท่ีมีรำยได ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ ำภำยในประเทศ

ลดลง 
เพ่ือให บรรลุว สัยทัศน์และจุดมุ่งหมำยในกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวข ำงต น แผนกำรศึกษำ แห่งชำต ได 

วำงเป้ำหมำยด ำนผู เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนำผู เรียนทุกคนให มีคุณลักษณะและ ทักษะกำร
เรียนรู ในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนี้ 

   - ๓Rs ได แก่ กำรอ่ำนออก (Reading) กำรเขียนได  (Writing) และกำรค ดเลขเป็น (Arithmetic) 
   - 4Cs ได แก่ ทักษะด ำนกำรค ดอย่ำงมีว จำรณญำณและทักษะในกำรแก ปัญหำ (Critical Thinking 

and Problem Solving) ทักษะด ำนกำรสร ำงสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด ำน
ควำมเข ำใจต่ำงวัฒนธรรมต่ำงกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) ทักษะด ำน ควำมร่วมมือกำร
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ท ำงำนเป็นทีมและภำวะผู น ำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด ำนกำรสื่ อสำร
สำรสนเทศและกำรรู เท่ำทันสื่อ  (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด ำน
คอมพ วเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอำชีพและ
ทักษะกำรเรียนรู  (Career and Learning Skills) และควำมมีเมตตำ กรุณำ มีว นัย คุณธรรม จร ยธรรม 
(Compassion) โดยมี 5 ยุทธศำสตร์หลักท่ีสอดคล องกับยุทธศำสตร์ชำต  ๒๐ ปี ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำต  มีเป้ำหมำย ดังนี้ 
   ๑.๑ คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำต  และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ ประชำธ ปไตย

อันมีพระมหำกษัตร ย์ทรงเป็นประมุข 
   ๑.๒ คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพ เศษเฉพำะก จจังหวัดชำยแดนภำคใต และพ้ืนที่พ เศษได รับ

กำรศึกษำและเรียนรู อย่ำงมีคุณภำพ 
   ๑.๓ คนทุกช่วงวัยได รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีว ตรูปแบบใหม ่

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรผล ตและพัฒนำก ำลังคน กำรว จัย และนวัตกรรมเพ่ือสร ำงขีด ควำมสำมำรถ        
ในกำรแข่งขันของประเทศ มีเป้ำหมำย ดังนี้ 

   ๒.๑ ก ำลังคนมีทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็นและมีสมรรถนะตรงตำมควำมต องกำรของตลำด งำนและกำร
พัฒนำเศรษฐก จและสังคมของประเทศ 

    ๒.๒ สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำผล ตบัณฑ ตที่มีควำมเชี่ยวชำญ และเป็นเล ศ
เฉพำะด ำน 

   ๒.๓ กำรว จัยและพัฒนำเพ่ือสร ำงองค์ควำมรู  และนวัตกรรมที่สร ำงผลผล ตและ มูลค่ำเพ ่มทำง
เศรษฐก จ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู  มีเป้ำหมำย 
ดังนี้ 

  ๓.๑ ผู เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของพลเมืองไทย ทักษะและคุณลักษณะที่จ ำเป็นใน
ศตวรรษ   ที่ ๒๑ 

  ๓.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู ควำมสำมำรถ สมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ มำตรฐำนว ชำชีพ 
และพัฒนำคุณภำพชีว ตได ตำมศักยภำพ 

  ๓.๓ สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดก จกรรม/กระบวนกำรเรียนรู ตำมหลักสูตรอย่ำงมี
คุณภำพและมำตรฐำน 

  ๓.๔ แหล่งเรียนรู  สื่อต ำรำเรียน นวัตกรรม และสื่อกำรเรียนรู มีคุณภำพและ มำตรฐำน และ
ประชำชนสำมำรถเข ำถึงได โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 

  ๓.๕ ระบบและกลไกกำรวัด กำรต ดตำม และประเม นผลมีประส ทธ ภำพ  
  ๓.๖ ระบบกำรผล ตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได มำตรฐำนระดับสำกล 
  ๓.๗ ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได รับกำรพัฒนำสมรรถนะ ตำมมำตรฐำน 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ มีเป้ำหมำย ดังนี้ 
   ๔.๑ ผู เรียนทุกคนได รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
   ๔.๒ กำรเพ ่มโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีด จ ทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคน ทุกช่วงวัย 
  ๔.๓ ระบบข อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือกำร

วำงแผนกำรบร หำรจัดกำรศึกษำ กำรต ดตำมประเม น และรำยงำนผล 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร ำงเสร มคุณภำพชีว ตที่เป็นม ตรกับส ่งแวดล อม มีเป้ำหมำย 
ดังนี้ 

   ๕.๑ คนทุกช่วงวัย มีจ ตส ำนึกรักษ์ส ่งแวดล อม มีคุณธรรม จร ยธรรม และน ำแนวค ดตำมหลักปรัชญำ   
ของเศรษฐก จพอเพียงสู่กำรปฏ บัต  

   ๕.๒ หลักสูตร แหล่งเรียนรู  และสื่อกำรเรียนรู ที่ส่งเสร มคุณภำพชีว ตที่เป็นม ตร กับส ่งแวดล อม 
คุณธรรม จร ยธรรม และกำรน ำแนวค ดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐก จพอเพียงสู่กำรปฏ บัต  

  ๕.๓ กำรว จัยเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู และนวัตกรรมด ำนกำรสร ำงเสร มคุณภำพชีว ตที่เป็นม ตรกับ
ส ่งแวดล อม 

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประส ทธ ภำพของระบบบร หำรจัดกำรศึกษำ มีเป้ำหมำย ดังนี้ 
   ๖.๑ โครงสร ำง บทบำท และระบบกำรบร หำรจัดกำรกำรศึกษำมีควำมคล่องตัวชัดเจนและสำมำรถ

ตรวจสอบได  
   ๖.๒ ระบบกำรบร หำรจัดกำรศึกษำมีประส ทธ ภำพและประส ทธ ผลส่งผลต่อคุณภำพและมำตรฐำน

กำรศึกษำ 
   ๖.๓ ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต องกำร ของประชำชน

และพ้ืนที ่

  ๖.๔ กฎหมำยและรูปแบบกำรบร หำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำรองรับลักษณะที่แตกต่ำงกัน      
ของผู เรียน สถำนศึกษำ และควำมต องกำรก ำลังแรงงำนของประเทศ 

  ๖.๕ ระบบบร หำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรม สร ำงขวัญ
ก ำลังใจ และส่งเสร มให ปฏ บัต งำนได อย่ำงเต มตำมศักยภำพ  

 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธ การ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

ตำมที่กระทรวงศึกษำธ กำร ได ออกประกำศกระทรวงศึกษำธ กำร เรื่อง นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ 
ของกระทรวงศึกษำธ กำร ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ ม ถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล ว
นั้น  

เนื่องจำก ในห วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคต ดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งท ำให    
ทุกคนต องปรับเปลี่ยนชีว ตให เข ำกับว ถีชีว ตใหม่ หรือ New Normal จึงมีควำมจ ำเป็นต องปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
กำรด ำเน นกำรให มีควำมปลอดภัยทั้งต่อตัวผู เรียน ข ำรำชกำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให เป็นไปด วย
ควำมเรียบร อย ดังนั้น จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๘ และมำตรำ ๑๒ แห่งพระรำชบัญญัต ระเบียบ 
บร หำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธ กำร พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธ กำร จึงประกำศนโยบำย 
และจุดเน นของกระทรวงศึกษำธ กำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้  

หลักกำรตำมนโยบำย ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

กระทรวงศึกษำธ กำรมุ่งมั่นด ำเน นกำรภำรก จหลักตำมแผนแม่บทภำยใต ยุทธศำสตร์ชำต  ๒๐ ปี    
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๔๐) ในฐำนะหน่วยงำนเจ ำภำพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด น ๑๒ กำรพัฒนำกำรเรียนรู  
และแผนย่อยที่ ๓ ในประเด น ๑๑ กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีว ต รวมทั้งแผนกำรปฏ รูปประเทศ     
ด ำนกำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบำยรัฐบำลทั้งในส่วนนโยบำยหลักด ำนกำรปฏ รูปกระบวนกำรเรียนรู  
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และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบำยเร่งด่วน เรื่องกำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
นอกจำกนี้ ยังสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต ยุทธศำสตร์ชำต ประเด นอ่ืน  ๆ แผนพัฒนำเศรษฐก จ 
และสังคมแห่งชำต  ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนกำรศึกษำแห่งชำต  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ รวมทั้ง
นโยบำยและแผนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข อง โดยคำดหวังว่ำผู เรียนทุกช่วงวัยจะได รับกำรพัฒนำในทุกม ต  เป็นคนดี   
คนเก่ง มีคุณภำพ และมีควำมพร อมร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น   
ในกำรเร่งรัดกำรท ำงำนภำพรวมกระทรวงให เก ดผลสัมฤทธ ์เพ่ือสร ำงควำมเชื่อมั่น  ควำมไว วำงใจให กับสังคม 
และผลักดันให กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพและประส ทธ ภำพในทุกม ต  กระทรวงศึกษำธ กำรจึงได ก ำหนด
หลักกำรส ำคัญในกำรประกำศนโยบำยและจุดเน นของกระทรวงศึกษำธ กำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ไว ดังนี้  

๑. สร ำงควำมเชื่อมั่น ไว วำงใจให กับสังคม โดยเฉพำะอย่ำงย ่งผู เรียนและประชำชน โดยให ทุก
หน่วยงำนน ำรูปแบบกำรท ำงำนโดยบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน และปฏ บัต หน ำที่ด วยควำมโปร่งใส      ควำม
รับผ ดชอบ ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

๒. สนับสนุนให ผู ปฏ บัต งำนทุกคนด ำเน นกำรตำมภำรก จด วยควำมรับผ ดชอบต่อตนเอง  องค์กร 
ประชำชนและประเทศชำต  โดยให ควำมส ำคัญกับกำรประสำนควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ผ่ำนกลไก     กำร
รับฟังควำมค ดเห นมำประกอบกำรด ำเน นงำนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  

๓. ด ำเน นกำรตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธ กำร ที่ได ประกำศและแถลงนโยบำยไว แล ว        
เมื่อวันที่ ๒๕ ม ถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมุ่งเน นผลให เก ดกำรเปลี่ยนแปลงของภำคกำรศึกษำที่จะก่อให      
เก ดประโยชน์ต่อผู เรียนและประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ  

นโยบำยและจุดเน น ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๑. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมปลอดภัย  
  ๑.๑ เร่งสร ำงสถำนศึกษำปลอดภัยเพ่ือเพ ่มควำมเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจำกภัย

คุกคำม    ในชีว ตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืน ๆ โดยมีกำรวำงมำตรกำรด ำนควำมปลอดภัยให แก่นักเรียน ครูและ
บุคลำกร ในสถำนศึกษำในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น จัดโครงกำรโรงเรียน Sandbox : Safety Zone in School 
(SSS)     หรือกำรจัดก จกรรม Safety School Success จัดให มีกำรฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคต ดต่อ กำรจัดกำร
ควำมรุนแรง เกี่ยวกับร่ำงกำย จ ตใจ และเพศ เป็นต น  

  ๑.๒ เร่งพัฒนำบรรจุตัวชี้วัดเรื่องควำมปลอดภัยให อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนของสถำนศึกษำ      
และ หน่วยงำนทุกระดับ  

  ๑.๓ เร่งพัฒนำให มีหน่วยงำนด ำนควำมปลอดภัยที่มีโครงสร ำงและกรอบอัตรำก ำลังอย่ำง
ชัดเจนในทุกส่วนรำชกำรของกระทรวงศึกษำธ กำร  

๒. กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  
  ๒.๑ เร่งจัดท ำและพัฒนำกรอบหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  (หลักสูตรฐำนสมรรถนะ)         

โดยรับฟังควำมค ดเห นจำกผู มีส่วนได ส่วนเสีย ศึกษำว เครำะห์ ว จัยควำมเหมำะสมควำมเป็นไปได และทดลองใช 
ก่อน กำรประกำศใช หลักสูตรฯ ในเดือนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๕  

  ๒ .๒ จัดกำรเรียนรู เ พ่ือพัฒนำสมรรถนะแบบผู เรียนสร ำงควำมรู ด วยตนเอง  มุ่งเน น
กระบวนกำร เรียนรู แบบถักทอควำมรู  ทักษะคุณลักษณะผู เรียนเข ำด วยกันด วยกำรลงมือปฏ บัต จร ง (Active 
Learning) มุ่งเน นให ผู เรียนสำมำรถเข ำใจและเรียนรู อย่ำงมีควำมสุข  และพัฒนำควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
รวมทั้งกำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเม นผลเช งสมรรถนะ  
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  ๒.๓ พัฒนำช่องทำงกำรเรียนรู ผ่ำนด จ ทัลแพลตฟอร์มที่หลำกหลำยและมีแพลตฟอร์ ม          
กำรเรียนรู อัจฉร ยะที่รวบรวมข อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู  สื่อกำรสอนคุณภำพสูง และ          กำร
ประเม น และพัฒนำผู เรียน เพ่ือส่งเสร มกำรเรียนรู เป็นรำยบุคคล (Personalized Learning) ส ำหรับผู เรียนทุก
ช่วงวัย  

  ๒.๔ มุ่งพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนประวัต ศำสตร์ หน ำที่พลเมืองและศีลธรรม ให มี
ควำมทันสมัยสอดรับกับว ถีใหม่ เหมำะสมกับวัยของผู เรียน ควบคู่ไปกับกำรเรียนรู ประวัต ศำสตร์ของท องถ ่น
และกำรเสร มสร ำงว ถีชีว ตของควำมเป็นพลเมืองที่เข มแข ง  

  ๒.๕ ส่งเสร มให ควำมรู ด ำนกำรเง นและกำรออม (Financial Literacy) ให กับผู เรียน โดย
บูรณำกำร กำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข อง เช่น กองทุนกำรออมแห่งชำต  (กอช.) ธนำคำรกรุงศรี
อยุธยำ ธนำคำร ออมส น ผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ เช่น โครงกำรสถำนศึกษำส่งเสร มว นัยกำรออมกับ กอช. 
โครงกำรธนำคำรโรงเรียน และกำรเผยแพร่สื่อแอน เมชันรอบรู เรื่องเง น  

  ๒.๖ พัฒนำหลักสูตรอำชีวศึกษำ และหลักสูตรว ชำชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular 
System) ที่มีกำรบูรณำกำรว ชำสำมัญและว ชำชีพในชุดว ชำอำชีพเดียวกัน เชื่อมโยงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทั้ง
ในระบบ นอกระบบ และระบบทว ภำคี รวมทั้งกำรจัดกำรเรียนรู แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสม
หน่วยกำรเรียนรู  (Credit Bank) ร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำอย่ำงเข มข นเพ่ือกำรมี
งำนท ำ  

  ๒.๗ ศึกษำว จัย ถอดบทเรียนควำมส ำเร จในกำรจัดและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำ ของสถำนศึกษำในพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ ของพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ เพ่ือเป็นแนวทำงให 
หน่วยงำน สถำนศึกษำ และผู เกี่ยวข องน ำไปประยุกต์ใช ให เหมำะสม  

๓. กำรสร ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำทุกช่วงวัย  
  ๓.๑ ด ำเน นกำรส ำรวจและต ดตำมเด กตกหล่นและเด กออกกลำงคัน เพ่ือน ำเข ำสู่ระบบ กำรศึกษำ

โดยเฉพำะกำรศึกษำภำคบังคับ  
  ๓.๒ ส่งเสร มสนับสนุนให เด กปฐมวัยที่มีอำยุตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไปทุกคน เข ำสู่ระบบกำรศึกษำ 

เพ่ือรับกำรพัฒนำอย่ำงรอบด ำน มีคุณภำพ ตำมศักยภำพ ตำมวัยและต่อเนื่องอย่ำงเป็นระบบ โดยบูรณำกำร 
ร่วมงำนกับทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข อง  

  ๓.๓ มุ่งแก ปัญหำคนพ กำรในวัยเรียนที่ไม่ได รับกำรศึกษำเข ำสู่ระบบกำรศึกษำ โดยก ำหนด 
ต ำแหน่ง (ปักหมุด) บ ำนเด กพ กำรทั่วประเทศ  

  ๓.๔ ให ควำมช่วยเหลือโรงเรียนห่ำงไกลกันดำรได มีโอกำสเรียนรู ในยุคโคว ด  โดยกำรสร ำง    
ควำมพร อมในด ำนด จ ทัลและด ำนอื่น ๆ  

  ๓.๕ ส่งเสร ม และสนับสนุนควำมร่วมมือกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับหน่วยงำน องค์กรทั้ง
ภำครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท องถ ่นและสถำบันสังคมอ่ืน  

๔. กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะอำชีพและเพ ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
  ๔.๑ ขับเคลื่อนศูนย์ควำมเป็นเล ศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) และส่งเสร ม      

กำรผล ตก ำลังคนที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ  
  ๔.๒ ส่งเสร ม สนับสนุนให มีกำรฝึกอบรมอำชีพที่สอดคล องกับควำมถนัดควำมสนใจ โดยกำร    

Re-skill, Up-skit, New skill เพ่ือให ทุกกลุ่มเป้ำหมำยมีกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น พร อมทั้งสร ำงช่องทำง
อำชีพในรูปแบบที่หลำกหลำยให ครอบคลุมผู เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย  รวมทั้งผู สูงอำยุที่มีควำมสนใจ โดยมี    
กำรบูรณำกำร ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข อง  
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  ๔.๓ จัดตั้งศูนย์ให ค ำปรึกษำกำรจัดตั้งธุรก จ  (ศูนย์ Start up) ภำยใต ศูนย์พัฒนำอำชีพ     
กำรเป็นผู ประกอบกำร และพัฒนำศูนย์บ่มเพำะผู ประกอบกำรอำชีวศึกษำ  เพ่ือกำรส่งเสร มและพัฒนำ
ผู ประกอบกำรด ำนอำชีพทั้งผู เรียนอำชีวศึกษำและประชำชนทั่วไป  โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถำน
ประกอบกำร ทั้งภำครัฐและเอกชนที่สอดคล องกับกำรประกอบอำชีพในว ถีชีว ตรูปแบบใหม่  

  ๔.๔ พัฒนำแอปพล เคชัน เพ่ือสนับสนุนช่ำงพันธุ์ R อำชีวะซ่อมทั่วไทย โดยกำรน ำร่องผ่ำน    
กำรให บร กำรของศูนย์ซ่อมสร ำงเพ่ือชุมชน (Fix it Center) จ ำนวน 900 ศูนย์ ให ครอบคลุมกำรให บร กำร        
แก่ประชำชน  

๕. กำรส่งเสร มสนับสนุนว ชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  ๕.๑ พัฒนำหลักเกณฑ์กำรประเม นว ทยฐำนะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดย

ใช ระบบ กำรประเม นต ำแหน่งและว ทยฐำนะของข ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำระบบ Digital 
Performance Appraisal (DPA)  

๕.๒ พัฒนำสมรรถนะทำงด ำนเทคโนโลยีด จ ทัล โดยกำรจัดท ำกรอบระดับสมรรถนะด จ ทัล 
(Digital Competency) ส ำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และระดับ
อำชีวศึกษำ  

  ๕.๓ ด ำเน นกำรแก ไขปัญหำหนี้ส นครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ ควบคู่กับกำรให 
ควำมรู  ด ำนกำรวำงแผนและกำรสร ำงว นัยด ำนกำรเง นและกำรออม  

๖. กำรพัฒนำระบบรำชกำรและกำรบร กำรภำครัฐยุคด จ ทัล  
 ๖.๑ พัฒนำระบบสำรสนเทศโดยใช เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย ในกำรจัดระบบทะเบียน

ประวัต  ของข ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ เล กทรอน กส์  
  ๖.๒ ปรับปรุงแนวทำงกำรจัดสรรเง นค่ำเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์กำรเรียนผ่ำน           

แอปพล เคชัน “เป๋ำตัง” ของกรมบัญชีกลำงไปยังผู ปกครองโดยตรง  

๗. กำรขับเคลื่อนกฎหมำยกำรศึกษำและแผนกำรศึกษำแห่งชำต   
จัดท ำกฎหมำยล ำดับรองและแผนกำรศึกษำแห่งชำต เพ่ือรองรับพระรำชบัญญัต กำรศึกษำ

แห่งชำต ควบคู่กับกำรสร ำงกำรรับรู ให กับประชำชนได รับทรำบอย่ำงทั่วถึง  

แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏ บัต   
๑. ให ส่วนรำชกำร หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธ กำรน ำนโยบำยและจุดเน นของ 

กระทรวงศึกษำธ กำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข ำงต น เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำ            
โดยด ำเน นกำรจัดท ำแผนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

 ๒. ให มีคณะกรรมกำรต ดตำม ประเม นผล และรำยงำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ   
ของกระทรวงศึกษำธ กำร สู่กำรปฏ บัต ระดับพ้ืนที่ ท ำหน ำที่ตรวจรำชกำร ต ดตำม ประเม นผลในระดับนโยบำย 
และจัดท ำรำยงำนเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธ กำร  และคณะกรรมกำรต ดตำม ตรวจสอบ             
และประเม นผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธ กำรทรำบตำมล ำดับ  

๓. กรณีมีปัญหำในเช งพ้ืนที่หรือข อขัดข องในกำรปฏ บัต งำน  ให ศึกษำ ว เครำะห์ข อมูลและ 
ด ำเน นกำรแก ไขปัญหำในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช ภำคีเครือข่ำยในกำรแก ไขข อขัดข อง พร อมทั้งรำยงำน            
ต่อคณะกรรมกำรต ดตำมฯ ตำมข อ ๒ ปลัดกระทรวงศึกษำธ กำร และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธ กำร 
ตำมล ำดับ  
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๔. ส ำหรับภำรก จของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่ปฏ บัต ในลักษณะงำนในเช งหน ำที่  
(Function) งำนในเช งยุทธศำสตร์ (Agenda) และงำนในเช งพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได ด ำเน นกำรอยู่ก่อนแล ว หำกมี   
ควำมสอดคล องกับหลักกำรนโยบำยและจุดเน นของกระทรวงศึกษำธ กำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ข ำงต น ให ถือเป็นหน ำที่ของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่เกี่ยวข องต องเร่งรัด  ก ำกับ ต ดตำม ตรวจสอบ        
ให กำรด ำเน นกำรเก ดผลส ำเร จ และมีประส ทธ ภำพอย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔    
เป็นต นไป  
 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานิปีงบประมาณ.(พ.ศ. 2564ิ- 2565) 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได ก ำหนดนโยบำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕  
โดยยึดหลักของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และกำรสร ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในอนำคต และมุ่งสู่
Thailand 4.0 ทีส่อดคล องกับแผนยุทธศำสตร์ชำต  พ.ศ. 2561-2580และมีว สัยทัศน์ พันธก จ เป้ำประสงค์
และนโยบำย ดังนี้ 

 ว สัยทัศน์ 
สร ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน 

 พันธก จ 
   1. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสร มสร ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำต  และกำรปกครองในระบอบ

ประชำธ ปไตย อันมีพระมหำกษัตร ย์ทรงเป็นประมุข 
   2. พัฒนำผู เรียนให มีควำมสำมำรถและมีควำมเป็นเล ศทำงว ชำกำร เพ่ือสร ำงขีดควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขัน 
   3. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู เรียนให มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
   4. สร ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให ผู เรียนทุกคนได รับบร กำรทำงกำรศึกษำ 

อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
   5. พัฒนำผู บร หำร ครู และบุคลำกรกำรศึกษำให เป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะด ำนภำษำและกำรใช 
เทคโนโลยีด จ ทัล 

  6. จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีว ตที่เป็นม ตรกับส ่งแวดล อม ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐก จ
พอเพียง และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

  7. พัฒนำระบบกำรบร หำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำ โดยใช เทคโนโลยีด จ ทัล (Digital 
Technology) เพ่ือพัฒนำมุ่งสู่Thailand 4.0 

 นโยบำย 

1. ด ำนควำมปลอดภัย  
     พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแล ควำมปลอดภัยให กับผู เรียนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ     
จำกภัยพ บัต และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี สำมำรถปรับตัว
ต่อโรคอุบัต ใหม่และโรคอุบัต ซ้ ำ 

2. ด ำนโอกำส 
2.1 สนับสนุน ให เด กปฐมวัยได เข ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำที่ดี ทั้งทำงร่ำงกำย จ ตใจ ว นัย อำรมณ์ 

สังคม และสต ปัญญำ ให สมกับวัย 
2.2 ด ำเน นกำร ให เด กและเยำวชนได รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงมีคุณภำพ 
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ตำมมำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ  สำมำรถว เครำะห์ตนเองเพ่ือกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ 
ตรงตำมศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสร มและพัฒนำผู เรียนที่มีควำมสำมำรถ 
พ เศษสู่ควำมเป็นเล ศ เพ่ือเพ ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด กและเยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือป้องกันไม่ให 
ออกจำกระบบกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือเด กตกหล่นและเด กออกกลำงคันให ได รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำง
เท่ำเทียมกัน 

 2.4 ส่งเสร มให เด กพ กำรและผู ด อยโอกำสให ได รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีทักษะใน
กำรด ำเน นชีว ต มีพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ พ่ึงตนเองได อย่ำงมีศักด ์ศรีควำมเป็นมนุษย์  ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐก จพอเพียง 

3. ด ำนคุณภำพ 
3.1 ส่งเสร มกำรจัดกำรศึกษำให ผู เรียนมีควำมรู  มีทักษะกำรเรียนรู และทักษะที่จ ำเป็นของ

โลกในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ วน เป็นคนดี มีว นัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำต  ยึดมั่นกำรปกครอง    
ในระบอบประชำธ ปไตยอันมีพระมหำกษัตร ย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคต ที่ถูกต องต่อบ ำนเมือง 

3.2 พัฒนำผู เรียนให มีสมรรถนะและทักษะด ำนกำรอ่ำน คณ ตศำสตร์  กำรค ดขั้นสูง 
นวัตกรรม ว ทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด จ ทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
และกำรเลือกศึกษำต่อเพ่ือกำรมีงำนท ำ 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ที่เน นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักท่ีจ ำเป็น ในแต่
ละระดับ จัดกระบวนกำรเรียนรู แบบลงมือปฏ บัต จร ง รวมทั้งส่งเสร มกำรจัดกำรเรียนรู ที่สร ำงสมดุล ทุกด ำน 
ส่งเสร มกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำ พัฒนำระบบกำรวัดและประเม นผลผู เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน ตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏ บัต หน ำที่ได ดี มีควำมรู ควำมสำมำรถในกำรใช เทคโนโลยี
ด จ ทัล มีกำรพัฒนำตนเองทำงว ชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจ ตว ญญำณควำมเป็นครู 

4. ด ำนประส ทธ ภำพ 
4.1 พัฒนำระบบบร หำรจัดกำรโดยใช พ้ืนที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำร

ขับเคลื่อนบนฐำนข อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
4.2 พัฒนำโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำดเล ก และ

โรงเรียนที่สำมำรถด ำรงตนอยู่ได อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ให มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน สอดคล องกับบร บท
ของพ้ืนที ่

4.3 บร หำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีจ ำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ   
ปีที่ 1-3 น อยกว่ำ 20 คน ให ได รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล องกับนโยบำยโรงเรียนคุณภำพของชุมชน 

4.4 ส่งเสร มกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในสถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะและ
สถำนศกึษำที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพ เศษ 

4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำให เป็นต นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำและ
กำรเพ ่มควำมคล่องตัวในกำรบร หำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

4.6 เพ ่มประส ทธ ภำพกำรน เทศ ต ดตำมและประเม นผลกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 กลยุทธ์หน่วยงำน 
1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำต  
2. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
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3. กำรพัฒนำและเสร มสร ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
  4. กำรสร ำงโอกำสในกำรเข ำถึงบร กำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อม
ล้ ำทำงกำรศึกษำ 
  5. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีว ตที่เป็นม ตรกับส ่งแวดล อม 
  6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบร หำรจัดกำรศึกษำ 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ ์ / ตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรให บร กำร 

      1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำต  
ที ่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1 ร อยละของผู เรียนที่เข ำร่วมก จกรรมที่ส่งเสร มสนับสนุนในกำรสร ำงภูม คุ มกัน

พร อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
85 

2 ร อยละของนักเรียนในจังหวัดชำยแดนภำคใต ที่ศึกษำต่อในโรงเรียนของรัฐ
เพ ่มข้ึน ร อยละ 20 ของนักเรียนที่ส ำเร จกำรศึกษำ 

20 

3 ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำต ขั้นพ้ืนฐำนในว ชำหลัก(O-NET)  
และด ำนอ สลำมศึกษำ (I-NET)  เพ ่มขึ้น 

ร อยละ 3 

 
       2. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

ที ่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1 ร อยละของสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่พ เศษและเขตพัฒนำเศรษฐก จพ เศษได รับ 

กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมบร บท 
80 

     
       3. กำรพัฒนำและเสร มสร ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

ที ่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1 ร อยละของผู เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จ ตใจ สังคม 

และสต ปัญญำ 
80 

2 ร อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชาต ขั้นพ้ืนฐำน
(O-NET) ร อยละ 50 ขึ้นไป เพ ่มข้ึน(*) 

3 

3 จ ำนวนผู เรียนได รับกำรพัฒนำเต มตำมศักยภำพตำมควำมถนัด และ
ควำมสำมำรถ (ว  ทยำศำสตร์  คณ ตศำสตร์  ทัศนศ ลป์ นำฏศ ลป์ ดนตรี กีฬำ) 

29,125 

4 ร อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเม นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
ระดับดีข้ึนไป 

1 

5 จ ำนวนสถำนศึกษำที่ได รับกำรส่งเสร มสนับสนุนกำรพัฒนำควำมสำมำรถด ำน
ว ทยำศำสตร์ คณ ตศำสตร์ เพ ่มข้ึน 

200 

6 ร อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได รับ
กำรพัฒนำ และยกระดับควำมรู ภำษำอังกฤษโดยใช ระดับกำรพัฒนำทำงด ำนภำษำ
(CEFR) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

100 

7 ร อยละของสถำนศึกษำท่ีสอนในระดับ ม.ต น ทีไ่ด รับกำรเตรียมควำมพร อม 100 
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ที ่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
ด ำนกำรอ่ำน คณ ตศำสตร์ และว ทยำศำสตร์ ในกำรประเม นระดับนำนำชำต    
ตำมโครงกำรPISA 

8 ร อยละของสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนที่สร ำงสมดุลทุกด ำน และมีกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล 

- 

9 ร อยละของนักเรียนที่ได รับกำรคัดกรองเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคลเพ ่มข้ึน - 
10 ร อยละของผู เรียนได รับกำรพัฒนำให มีควำมรู  สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพใน

ด ำนต่ำง ๆเพื่อกำรประกอบอำชีพ กำรด ำรงชีว ตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสอดคล อง
ตำมสภำพควำมต องกำร และบร บทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนควำมท ำทำยที่เป็น
พลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

80 

        (*) เนื่องจำกมีประกำศกระทรวงศึกษำธ กำร เรื่อง นโยบำยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำต ขั้นพ้ืนฐำน  (O-NET) ลงวันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ.2563 เป้ำหมำยในกำรรำยงำนจึงรวมเฉพำะ
นักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษำปีที่ 6 เท่ำนัน้ 

      4. กำรสร ำงโอกำสในกำรเข ำถึงบร กำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อม
ล้ ำทำงกำรศึกษำ 

ที ่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1 อัตรำกำรเข ำเรียนของผู เรียนแต่ละระดับกำรศึกษำต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 

     - ระดับปฐมวัย 
     - ระดับประถมศึกษำ 
     - ระดับมัธยมศึกษำตอนต น 
     - ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย(สำมัญ- อำชีวศึกษำ) 

 
100 
100 
100 
78 

2 จ ำนวนผู เรียนที่เป็นผู พ กำร ผู ด อยโอกำสเข ำถึงบร กำรกำรศึกษำและกำรพัฒนำ
สมรรถภำพหรือบร กำรทำงกำรศึกษำที่เหมำะสมตำมควำมจ ำเป็น 

3,630,000 

3 ร อยละของสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่พ เศษได รับกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำม
บร บท 

80 

4 ร อยละของนักเรียนที่ได รับเง นอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน 20 
   
       5. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีว ตที่เป็นม ตรกับส ่งแวดล อม 

ที ่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1 ร อยละของนักเรียนมีควำมรู ควำมเข ำใจและตระหนักในกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำต และส ่งแวดล อม 
80 

 
      6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบร หำรจัดกำรศึกษำ 

ที ่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1 จ ำนวนกระบวนงำนที่ได รับกำรปรับเปลี่ยนให เป็นด จ ทัลเพ ่มขึ้น 2 
2 โครงกำรของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธ ์ต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำต เพ ่มข้ึน 20 
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ที ่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
3 ร อยละของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมีค่ำคะแนนเฉลี่ยกำรประเม นคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสของหน่วยงำน (ITA) ไม่น อยกว่ำร อยละ 85 
90 

4 ร อยละของนักเรียน สังกัด สพฐ. มีพฤต กรรมที่ยึดมั่นควำมซื่อสัตย์สุจร ต 50 
5 ร อยละของสถำนศึกษำน ำร่องพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำมีควำมอ สระและควำม

คล่องตัวในกำรบร หำรและกำรจัดกำรศึกษำเพ ่มข้ึน 
80 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 

   ว สัยทัศน์ 
         “ด นแดนเกษตรปลอดภัยได มำตรฐำน  กำรค ำและกำรท่องเที่ยวครบวงจร” 

  ยุทธศำสตร์จังหวัดด ำนกำรศึกษำ 
   ประเด นกำรพัฒนำที่ 3 พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สู่คุณภำพชีว ตประชำชนในทุกม ต   
   (1) วัตถุประสงค์  
    1) เพ่ือยกระดับคุณภำพชีว ตของประชำชน สร ำงชุมชนให น่ำอยู่  
    2) ลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม  
    3) มีกำรอนุรักษ์ และสืบสำนวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัด  
   (2) แนวทำงกำรพัฒนำ  
    1) พัฒนำคุณภำพชีว ต ระบบสำธำรณูปโภค ปัจจัยพื้นฐำนทำงสังคม และระบบบร กำร  
สุขภำพให มีมำตรฐำนให ครอบคลุมคนทุกช่วงวัย  
    2) สร ำงรำยได  ลดรำยจ่ำย และสร ำงโอกำสให กับคนยำกจนในพื้นท่ี  
     3) เพ ่มโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและยกระดับกำรศึกษำให มีคุณภำพ  
     4) ส่งเสร มกำรเรียนรู  อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และท ำนุบ ำรุงศำสนำ  
     5) สนับสนุนกำรน อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐก จพอเพียงไปใช ในกำรด ำรงชีว ต 
 

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
ผลกำรด ำเน นงำน 

ที่ผ่ำนมำ 
ค่ำเป้ำหมำย 
ปี 2565 

1. คนไทยทุกช่วงวัยมี 
คุณภำพเพ ่มขึ้น ได รับ
กำรพัฒนำอย่ำงสมดุล 
ทั้งร่ำงกำย สต ปัญญำ 
และคุณธรรม 
จร ยธรรม เป็นผู ที่มี
ควำมรู และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 รักกำร
เรียนรู อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีว ต 

1. สัดส่วนคนจน 
ด ำนรำยจ่ำยลดลง 

- ข อมูลปี 58 ร อยละ 3.01  
- ข อมูลปี60 ร อยละ 8.37  
- ข อมูลปี 62 ร อยละ 21.91p 

ลดลงร อยละ 
2 

2. ระดับคะแนนเฉลี่ย 
O-Net (ระดับมัธยม 
ศึกษำตอนปลำย) 
เพ ่มข้ึน 

คะแนนเฉลี่ย O-Net  
- ปี 60 อยู่ที่ร อยละ 29.66  
- ปี 62p อยู่ที่ร อยละ 31.38 

คะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ ร อยละ 
34 
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เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
ผลกำรด ำเน นงำน 

ที่ผ่ำนมำ 
ค่ำเป้ำหมำย 
ปี 2565 

* 2. กำรยกระดับ
คุณภำพ ชีว ตของ
ประชำชน 

1. อัตรำกำรเสียชีว ต
จำก โรคมะเร งท่อน้ ำดี
ต่อ ประชำกรแสนคน 

ปี 60 : 29.01 ต่อประชำกรแสนคน  
ปี 61 : 28.83 ต่อประชำกรแสนคน  
ปี 62 : 23.77 ต่อประชำกรแสนคน 

ไม่เก น 20 
ต่อ ประชำกร
แสนคน 

2.อัตรำกำรเสียชีว ตจำก 
อุบัต เหตุทำงท องถนน
ต่อ แสนคน 

-ปี 60 อัตรำกำรเสียชีว ต : 20.7  
-ปี 61อัตรำกำรเสียชีว ต : 21.11  
-ปี 62 อัตรำกำรเสียชีว ต : 21.45 

ไม่เก น 20 
ต่อ ประชำกร
แสนคน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาิพ.ศ.ิ2562ิ-ิ2565ิส านักงานศึกษาธ การจังหวัดศรีสะเกษ 

ว สัยทัศน์ ( Vision) 
 “จังหวัดศรีสะเกษ จัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย” 

พันธก จ (Mission) 
1. ส่งเสร มและสนับสนุนให ประชำกรทุกช่วงวัยได รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำคตำม

มำตรฐำน 
กำรศึกษำ 

2. ส่งเสร มและพัฒนำให ผู เรียนให มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
3. ส่งเสร มกำรผล ตและพัฒนำก ำลังคนรองรับควำมต องกำรของตลำดแรงงำนและจังหวัด 
4. ส่งเสร มและพัฒนำสมรรถนะ ผู บร หำร คณำจำรย์  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให มีคุณภำพ 
5. พัฒนำกำรบร หำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ตำมหลักธรรมำภ บำล 
6. พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำต่ำงประเทศ 

 เป้ำประสงค ์
1. ประชำกรทุกช่วงวัยได รับกำรศึกษำและเรียนรู ตลอดชีว ตอย่ำงมีคุณภำพ ทั่วถึงและเสมอภำค 
2. ผู เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
3. ผู ส ำเร จกำรศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนว ชำชีพ 
4. ผู บร หำร คณำจำรย์  ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนว ชำชีพ 
5. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีระบบกำรบร หำรจัดกำรแบบมีส่วนร่ว มที่มีประส ทธ ภำพตำม               

หลักธรรมำภ บำล  

 ประเด นยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพ ่มโอกำสกำรเข ำถึงบร กำรทำงกำรศึกษำของประชำกรทุกช่วงวัยให ทั่วถึงและเสมอ

ภำค 
กลยุทธ์   
1.1 ส่งเสร มโอกำสกำรเข ำถึงบร กำรทำงกำรศึกษำทุกประเภทอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอ

ภำคในทุกพ้ืนที ่
1.2 ส่งเสร ม พัฒนำและเข ำถึงแหล่งเรียนรู ที่มีคุณภำพ สอดคล องกับควำมสนใจและว ถีชีว ต 
1.3 ส่งเสร มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกำรป้องกันแก ไขปัญหำภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรส่งเสร มและพัฒนำผู เรียนให มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
กลยุทธ์   
2.1  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดประเม นผล และกำรน เทศให 

ทันกับควำมก ำวหน ำและกำรเปลี่ยนแปลง 
2.2  ส่งเสร มคุณธรรม จร ยธรรม ปลูกฝังควำมมีว นัย ควำมเป็นพลเมืองที่ดี และกำรด ำเน น

ชีว ต ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐก จพอเพียง 
2.3  ส่งเสร ม  สนับสนุนกำรใช เทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู  และแสวงหำควำมรู ได ด วยตนเอง 
2.4  ส่งเสร มกำรว จัย และกำรสร ำงนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรส่งเสร มกำรผล ตและพัฒนำก ำลังคนให ได ตำมมำตรฐำนว ชำชีพ  
                   สอดคล องกับควำมต องกำรของตลำดแรงงำนและจังหวัด 

กลยุทธ์   
3.1 ส่งเสร มกำรผล ตและพัฒนำก ำลังคนให สอดคล องกับควำมต องกำรของตลำดแรงงำนของจังหวัด 
3.2 สร ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือตำมรูปแบบประชำรัฐ เพื่อเสร มสร ำงควำมเข มแข ง 

ของกระบวนกำรผล ตและพัฒนำก ำลังคน 
3.3 พัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำนว ชำชีพ เพ่ือเพ ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสร มและพัฒนำสมรรถนะผู บร หำร คณำจำรย์ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให มี
คุณภำพ 

กลยุทธ์   
4.1 ส่งเสร มและพัฒนำคุณภำพผู บร หำร คณำจำรย์ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให ตรงตำม 

ควำมต องกำร 
4.2 ส่งเสร มและพัฒนำผู บร หำร คณำจำรย์ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให มีกำรบูรณำกำร 

กำรจัดกำรเรียนรู  
4.3 สร ำงขวัญก ำลังใจในกำรปฏ บัต งำนให กับผู บร หำร คณำจำรย์ ครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสร ม พัฒนำประส ทธ ภำพกำรบร หำรจัดกำรศึกษำและ 
                  พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ 

กลยุทธ์   
5.1  พัฒนำระบบกำรบร หำรจัดกำรศึกษำที่มีประส ทธ ภำพโดยยึดหลักธรรมำภ บำล  
5.2  สร ำงควำมเข มแข งของเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
5.3  ส่งเสร มให ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมรับผ ดชอบในกำรจัดกำรศึกษำ 
5.4  พัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบร หำรจัดกำรศึกษำ 

 
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาิพ.ศ.2565ิ-ิ2569ิิส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา       
ศรีสะเกษิเขติ1 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 เน นบร หำรจัดกำรศึกษำเพ่ือประโยชน์สุข  
ของผู รับบร กำร (Customer) และผู มีส่วนได ส่วนเสียในกำรจัดกำรศึกษำ (Stakeholder) มุ่งเน นผลสัมฤทธ ์ต่อ 
ภำรก จของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยใช แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ิเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนท ศ
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ทำงกำรบร หำรจัดกำรศึกษำ ก ำหนดโครงสร ำงกำรบร หำรงำนภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือก ำกับ
ดูแลตนเองอย่ำงเป็นระบบใหญ่ (Meta - system)  ระบบเช งซ อน (Complex system) แต่ละระบบมีระบบย่อย (Sub 
System) ประกอบด วย 

1. คณะผู บร หำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Steering Committee) ประกอบด วย 
ผู อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองผู อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู อ ำนวยกำรกลุ่ม 
ภำรก จ  8  กลุ่ม 1 หน่วย 

2. คณะขับเคลื่อนภำรก จ (Working Team) ประกอบด วย รองผู อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่รับผ ดชอบกลุ่มภำรก จ  ผู อ ำนวยกำรกลุ่มภำรก จ หัวหน ำกลุ่มงำนและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในแต่ละกลุ่มภำรก จ 

3. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำร (CEO) เป็นรูปแบบ 
กำรบร หำรจัดกำรสถำนศึกษำในสังกัด  จ ำนวน 15 กลุ่มเครือข่ำย  ขับเคลื่อนกำรบร หำรจัดกำรโดยประธำน 
กลุ่มเครือข่ำย 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 บร หำรจัดกำรในรูปแบบองค์คณะ
บุคคล บร หำรและจัดกำรศึกษำตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบร หำรจัดกำรภำครัฐ ยึดมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ โดยยึดหลักธรรมำภ บำล มุ่งเน นกำรมีส่วนร่วม เพ่ือสร ำงควำมเข มแข งให ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด  จึงได ก ำหนดท ศทำงในกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรมและสำมำรถ
น ำสู่กำรปฏ บัต ได อย่ำงชัดเจนภำยใต ว สัยทัศน์ พันธก จ และเป้ำประสงค์  ค่ำน ยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร 
ดังนี้ 

ว สัยทัศน์ ( VISION)  
“คุณธรรม คุณภำพ เป็นเล ศ” 

 

ค ำน ยำมว สัยทัศน์ 
คุณธรรม  หมำยถึงิผู เรียน  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู มีคุณธรรม จร ยธรรม

สถำนศึกษำ และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็น“องค์กรคุณธรรม” 
คุณภำพ  หมำยถึงิิผู เรียน   ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู มีคุณภำพ สถำนศึกษำ  

และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็น “องค์กรคุณภำพ” 
เป็นเล ศ   หมำยถึง   ผู เรียน   ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำมีคุณธรรมและคุณภำพเป็นเล ศในระดับชำต  

พันธก จ  (MISSION) 
1. ส่งเสร มกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสร มสร ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำต และกำรปกครอง    

ในระบอบประชำธ ปไตยอันมีพระมหำกษัตร ย์ทรงเป็นประมุข 
2. ส่งเสร ม สนับสนุนให ประชำกรวัยเรียนทุกคนได รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
3. ส่งเสร ม พัฒนำผู เรียนให มีควำมรู  ทักษะ คุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร  

มีสมรรถนะที่ส ำคัญ มีทักษะกำรเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 และมีค่ำน ยมหลักของคนไทย 12 ประกำร  
4. ส่งเสร ม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให มีคุณภำพตำมมำตรฐำนว ชำชีพ  

 5. ส่งเสร ม สนับสนุนกำรบร หำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภ บำล และหลักปรัชญำของเศรษฐก จ 
พอเพียงที่เน นกำรมีส่วนร่วม และบูรณำกำรเพ่ือสร ำงควำมรับผ ดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ  
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6. ส่งเสร ม สนับสนุนกำรบร หำรจัดกำรโดยใช เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือกำรเรียนรู และ
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 

7. ส่งเสร ม สนับสนุนเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนว สัยทัศน์  

 เป้ำประสงค์ ( Goals)   
1. ผู เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำต และยึดมั่นกำรปกครองในระบอบประชำธ ปไตยอันมี 

พระมหำกษัตร ย์ทรงเป็นประมุข 
2. ประชำกรวัยเรียนได รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพและเสมอภำค 
3. ผู เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสม

ตำมวัยมีคุณภำพ มีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร มีสมรรถนะที่ส ำคัญ มีทักษะกำรเรียนรู ใน  
ศตวรรษที่ 21 และมีค่ำน ยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 

4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำน        
ที่มุ่งเน นผลสัมฤทธ ์ 

5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู ที่มีคุณภำพ  
ประส ทธ ภำพและมำตรฐำนระดับชำต    

6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีและใช สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในกำร
บร หำรจัดกำร และจัดกำรเรียนรู อย่ำงมีคุณภำพ  

    ๗.   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีเครือข่ำยที่เข มแข งในกำรขับเคลื่อนว สัยทัศน์        
สู่กำรปฏ บัต  

ค่ำน ยมองค์กร  (Core  Values) 
  “ คุณภำพไม่มีเพดำน  มำตรฐำนต องสูงขึ้นเสมอ ” 

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational  culture)  
  “ รวดเร ว  เป็นธรรม  มำตรฐำน ”  

นโยบำย 
นโยบำยที่ ๑  ด ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำต  
นโยบำยที่ 2  ด ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
นโยบำยที่ ๓  ด ำนกำรพัฒนำและเสร มสร ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
นโยบำยที่ ๔  ด ำนกำรสร ำงโอกำสในกำรเข ำถึงบร กำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลด 

ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
นโยบำยที่ ๕  ด ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีว ตที่เป็นม ตรกับส ่งแวดล อม 
นโยบำยที่ ๖  ด ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบร หำรจัดกำรศึกษำ 
 

มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต เขต 1  
มำตรฐำนที่ 1 กำรบร หำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเล ศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบร หำรจัดกำรที่ดี  
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู  
ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสร มกำรมีส่วนร่วมในกำรบร หำรและกำรจัด 
              กำรศึกษำ 
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มำตรฐำนที่ 2 กำรบร หำรจัดกำรศึกษำท่ีมีประส ทธ ภำพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบร หำรงำนด ำนว ชำกำร  
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบร หำรงำนด ำนงบประมำณ  
ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบร หำรงำนด ำนกำรบร หำรงำนบุคคล  
ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบร หำรงำนด ำนกำรบร หำรงำนทั่วไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรต ดตำม ตรวจสอบ ประเม นผลและน เทศกำรจัดกำรศึกษำที่มี
ประส ทธ ภำพ 

มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธ ผลกำรบร หำรจัดกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร จและเป็นแบบ   

อย่ำงได  
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย และกำรศึกษำ      

ขั้นพ้ืนฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร  
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได รับส ทธ และโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเท่ำเทียม

กันศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีควำมรู ทักษะพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ ำงใน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีผลงำนเช งประจักษ์ตำมเกณฑ์ได รับกำรยกย่องเช ดชูเกียรต  
      ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู รับบร กำรและผู มีส่วนได ส่วนเสีย มีควำมพอใจในกำรบร หำรและกำรจัด 

กำรศึกษำรวมทั้งกำรให บร กำร 

รูปแบบ “กำรบร หำรองค์กรสู่ควำมเป็นเล ศ : GPATERD MODE” 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

 G : GOAL  ก ำหนดนโยบำย/เป้ำหมำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ“คุณธรรม คุณภำพ เป็นเล ศ” 
 P : PLAN   จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 4 ปี/ แผนปฏ บัต กำรประจ ำปีและแผนน เทศ  
                         ก ำกับต ดตำมและประเม นผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 A : ACTION  ด ำเน นกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏ บัต /พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 T : TOOL     สร ำงเครื่องมือต ดตำมและประเม นผล 
 E : EVALUATION AND MONITORING   ต ดตำม และประเม นผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 R : REPORT   รำยงำนผลกำรต ดตำม ตรวจสอบ ประเม นผลและน เทศกำรศึกษำ 
 D : DEVELOPMENT   กำรน ำผลกำรประเม นไปใช ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ข้อมูลการศึกษาและผลการด าเน นงานที่ผ่านมา 

ข อมูลพ้ืนฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 360 ถนนรัตนวงษำ 

หมู่ 5 ต ำบลหนองครก อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000 สังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีโรงเรียนในควำมรับผ ดชอบ  7  อ ำเภอ ได แก่ อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ อ ำเภอกันทรำ
รมย์ อ ำเภอยำงชุมน อย อ ำเภอโนนคูณ อ ำเภอน้ ำเกลี้ยง อ ำเภอวังห น และอ ำเภอพยุห์ มีหน ำที่ตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธ กำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 
22 พฤศจ กำยน  พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
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อ ำนำจหน ำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 
 อ ำนำจหน ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมมำตรำ 34 ของพระรำชบัญญัต ระเบียบ

กระทรวงศึกษำธ กำร  พ.ศ. 2546  และประกำศกระทรวงศึกษำธ กำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ก ำหนดหน ำที่ส ำนักงำนเตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ดังนี้ 
 1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให สอดคล องกับ    
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ ศำสนำ ศ ลปะและวัฒนธรรมแห่งชำต  แผนพัฒนำกำรศึกษำ         
ขั้นพ้ืนฐำน และควำมต องกำรของท องถ ่น 
 2. ว เครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณ เง นอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำน ในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและแจ งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได รับให หน่วยงำนดังกล่ำว 
 3. ประสำน ส่งเสร ม สนับสนนุ และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4. ก ำกับ ดูแล ต ดตำม และประเม นผลประเม นผลสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 5. ศึกษำ ว เครำะห์ ว จัย และรวบรวมข อมูลสำรสนเทศด ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสร ม สนับสนุนกำรจัด
และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเม นผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 8. ประสำน ส่งเสร ม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน  องค์กรปกครองส่วน
ท องถ ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรว ชำชีพ  สถำบันศำสนำ  สถำนประกอบกำรและสถำนศึกษำอ่ืน
ที่จัดรูปแบบ  ที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 9. ด ำเน นกำร  ประสำน  ส่งเสร ม  สนับสนุนกำรว จัย  พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 10. ประสำนส่งเสร มกำรด ำเน นงำนของคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนด ำนกำรศึกษำ 
 11. ประสำนกำรปฏ บัต รำชกำรทั่วไป  กับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ  เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท องถ ่น  ในฐำนะส ำนักงำนผู แทนกระทรวงศึกษำธ กำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 12. ปฏ บัต หน ำที่ อ่ืนเกี่ยวกับก จกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ม ได ระบุให เป็นหน ำที่ของ
หน่วยงำนใดโดยเฉพำะ หรือปฏ บัต งำนอื่นท่ีได รับมอบหมำย 

ผลกำรด ำเน นงำน ปีกำรศึกษำ 2563 
 ด ำนว ชำกำร 

                1. ผลกำรประเม นคุณภำพผู เรียน (NT) 
ตำรำงที่ ๓.๑ แสดงคะแนนเฉลี่ยร อยละเปรียบเทียบผลกำรประเม นคุณภำพผู เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำ        
                ปีที ่3 ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับประเทศ กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  
                เขต 1  
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ควำมสำมำรถ 

ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับประเทศ สพป.ศก.1 
+ มำกกว่ำ  
- น อยกว่ำ 

ระดับ
ควำมสำมำรถ 

1. ด ำนคณ ตศำสตร์ (Mathematics) 40.47 44.91 + 4.44 พอใช  
2. ด ำนภำษำไทย (Thai Language) 47.46 51.32 + 3.86 ดี 

รวมเฉลี่ย 43.97 48.12 + 4.15 ดี 
 

 จำกตำรำงที่ ๒.๑ แสดงว่ำ ผลกำรประเม นคุณภำพผู เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2563 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ     
เขต 1 ในปีกำรศึกษำ 2563 มีผลกำรประเม นคะแนนรวมเฉลี่ยร อยละ 48.12 ผลประเม นควำมสำมำรถ       
ด ำนคณ ตศำสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร อยละ 44.91 ผลประเม นควำมสำมำรถด ำนภำษำไทยมีคะแนนเฉลี่ยร อยละ 
51.32 มีผลกำรประเม นโดยรวม รำยด ำนคณ ตศำสตร์ และด ำนภำษำไทยสูงกว่ำระดับประเทศ  และผลกำร
ประเม นคะแนนเฉลี่ยร อยละควำมสำมำรถด ำนคณ ตศำสตร์ อยู่ในระดับพอใช  ผลกำรประเม นคะแนนเฉลี่ย   
ร อยละควำมสำมำรถด ำนภำษำไทยและคะแนนเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับดี  
 
ตำรำงที่ ๒.๒  ตำรำงแสดงคะแนนเฉลี่ยร อยละเปรียบเทียบผลกำรประเม นคุณภำพผู เรียน (NT)                

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับประเทศ ระดับสังกัด ระดับศึกษำธ กำรภำค 
ระดับจังหวัด และระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 

 

ควำมสำมำรถ 
คะแนนเฉลี่ยร อยละจ ำแนกตำมระดับ ผลต่ำง(+,-) 

ประเทศ สังกัด ศธ.ภำค จังหวัด 
สพป. 
ศก.1 

ประเทศ สังกัด ศธ.ภำค จังหวัด 

1.ด ำนคณ ตศำสตร์  40.47 41.30 39.80 41.70 44.91 +4.44 +3.61 +5.11 +3.21 

2.ด ำนภำษำไทย  47.46 47.76 46.72 49.22 51.32 +3.86 +3.56 +4.60 +2.10 

รวมเฉลี่ย 43.97 44.53 43.26 45.46 48.12 +4.15 +3.59 +4.86 +2.66 

 จำกตำรำงที่ ๒.๒ แสดงว่ำ ผลกำรประเม นคุณภำพผู เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2563  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 ในปีกำรศึกษำ 2563 มีผลกำร
ประเม นคะแนนรวมเฉลี่ยร อยละ 48.12 ผลประเม นควำมสำมำรถด ำนคณ ตศำสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร อยละ 
44.91  ผลประเม นควำมสำมำรถด ำนภำษำไทยมีคะแนนเฉลี่ยร อยละ 51.32 ซึ่งผลกำรทดสอบคะแนนรวม
เฉลี่ยร อยละและคะแนนเฉลี่ยรำยด ำนคณ ตศำสตร์ ด ำนภำษำไทยสูงกว่ำระดับประเทศ ระดับสังกัด ระดับ
ศึกษำธ กำรภำคและระดับจังหวัด  
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แผนภูม ที่ ๒.๓ แผนภูม แสดงกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร อยละผลกำรประเม นคุณภำพผู เรียน (NT)               
        ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับประเทศ ระดับสังกัด ระดับศึกษำธ กำรภำค  
        ระดับจังหวัดและระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1   

 
 

ตำรำงที่ ๒.๔ ตำรำงแสดงระดับผลกำรประเม นคุณภำพผู เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  
                 ปีกำรศึกษำ 2563  จ ำนวนและร อยละนักเรียน จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ  
                 (ยกเว นเด กพ เศษ และ Walk-in) 

 

กำรประเม นควำมสำมำรถ ดีมำก ดี พอใช  ปรับปรุง 
จ ำนวน ร อยละ จ ำนวน ร อยละ จ ำนวน ร อยละ จ ำนวน ร อยละ 

คณ ตศำสตร(์Mathematics) 565 17.32 775 23.75 1,254 38.44 668 20.47 

ภำษำไทย (Thai Language) 584 17.89 1,241 38.03 1,083 33.19 355 10.87 

รวมควำมสำมำรถทั้ง 2 ด ำน 484 14.83 1,015 31.11 1,388 42.55 375 11.49 

               จำกตำรำงที่ ๒.๔ ระดับผลกำรประเม นคุณภำพผู เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2563 ในภำพรวมกำรประเม นควำมสำมำรถทั้ง 2 ด ำน อยู่ในระดับดีมำก ร อยละ 14.83 ระดับดี ร อยละ 
31.11 ระดับพอใช  ร อยละ 42.55 และระดับปรับปรุง ร อยละ 11.49 

 
 

แผนภูม ที่ ๒.๑ แสดงระดับผลกำรประเม นคุณภำพผู เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที ่3 ปีกำรศึกษำ 2563  
         จ ำนวนและร อยละนักเรียน จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ(ยกเว นเด กพ เศษ และ Walk-in) 
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จ านวนนักเรียนิจ าแนกตามระดับคุณภาพ

คณิตศาสตร์ (Mathematics) ภาษาไทย (Thai Language) รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน
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แผนภูม ที่ ๒.๒ กรำฟเส นแสดงระดับผลกำรประเม นคุณภำพผู เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  
        ปีกำรศึกษำ 2563  จ ำนวนและร อยละนักเรียน จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
        (ยกเว นเด กพ เศษ และ Walk-in) 

 
 
ตำรำงที่ ๒.๕ คะแนนเฉลี่ยร อยละเปรียบเทียบผลกำรประเม นคุณภำพผู เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3   
                 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2562 - 2563 

 

ควำมสำมำรถ 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
ปีกำรศึกษำ 

2563 

ผลต่ำงคะแนนเฉลี่ย
ร อยละปี 63/62 
+สูงกว่ำ,- ต่ ำกว่ำ 

1. ด ำนคณ ตศำสตร์ (Mathematics) 47.58 44.91 -2.67 
2. ด ำนภำษำไทย (Thai Language) 46.98 51.32 +4.34 

รวมเฉลี่ย 47.28 48.12 +0.84 
 

จำกตำรำงที่ ๒.๕ แสดงว่ำ ผลกำรประเม นคุณภำพผู เรียน (NT)ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2563 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 เมื่อพ จำรณำรำยด ำน พบว่ำคะแนน
เฉลี่ยร อยละควำมสำมำรถด ำนคณ ตศำสตร์ (Mathematics) ปีกำรศึกษำ 2563 มีค่ำเฉลี่ยร อยละ 44.91    
ต่ ำกว่ำปีกำรศึกษำ 2562 อยู่ 2.67 ควำมสำมำรถด ำนภำษำไทย (Thai Language) มีค่ำเฉลี่ยร อยละ 51.32 สูงกว่ำ
ปีกำรศึกษำ 2562   อยู่ 4.34  และมีผลกำรทดสอบคะแนนเฉลี่ยร อยละโดยรวมเท่ำกับ 48.12 สูงกว่ำปี
กำรศึกษำ 2562 อยู่ 0.84   
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จ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ

คณิตศาสตร์ (Mathematics) ภาษาไทย (Thai Language) รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน
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แผนภูม ที่ ๒.๓ิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร อยละผลกำรประเม นคุณภำพผู เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3   
                   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2561- 2563 
 

 
 

แนวทำงกำรน ำผลกำรประเม นคุณภำพผู เรียน (NT) ไปใช ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  

 แนวทำงกำรน ำผลกำรประเม นคุณภำพผู เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ไปใช  มีดังนี้ 
 1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ

ว เครำะห์ผลกำรประเม นคุณภำพผู เรียน (NT) โดยเฉพำะอย่ำงย ่งข อบกพร่องของตัวชี้วัดที่ต องปรับปรุงของ
ผู เรียน เพ่ือน ำไปใช เป็นข อมูลพ้ืนฐำนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในภำพรวมของหน่วยงำน 
  2. สถำนศึกษำท ำกำรว เครำะห์ข อบกพร่องในด ำนคณ ตศำสตร์ และภำษำไทยของผู เรียนใน
ภำพรวมของสถำนศึกษำ เพื่อเป็นข อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรน เทศภำยในชั้นเรียน และ
กำรก ำกับ ต ดตำมในกำรปรับว ธีเรียนเปลี่ยนว ธีสอนของครูผู สอนแต่ละคน 

   3. ครูผู สอนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จะต องท ำกำรว น จฉัยตัวชี้วัดที่ต องปรับปรุงเร่งด่วน
ของนักเรียนแต่ละคน เพ่ือน ำไปสู่กำรวำงแผนพัฒนำผู เรียนเป็นรำยบุคคล  

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำต ขั้นพ้ืนฐำน O-NET ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ตำรำงที่ ๒.๕ แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำต พ้ืนฐำน O-NET ปีกำรศึกษำ 2563  
                ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 

รำยว ชำ 
คะแนนเฉลี่ยปีกำรศึกษำ 

2561 2562 ผลต่ำง2562 - 2561 2563 ผลต่ำง 2563 - 2562 
ภำษำไทย 54.77 48.98 - 5.79 54.32 + 5.34 
คณ ตศำสตร์ 35.50 32.70 - 2.80 29.09 - 3.61 
ว ทยำศำสตร์ 38.69 34.56 - 4.13 37.42 + 2.86 
ภำษำอังกฤษ 35.24 31.26 - 3.98 37.98 + 6.72 

รวมเฉลี่ย 41.05 36.88 - 4.17 39.70 + 2.82 

47
.5

8

46
.9

8

47
.2

8

44
.9

1

51
.3

2

48
.1

2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ด้านคณ ตศาสตร์ิ
(Mathematics)

ด้านภาษาไทยิ(Thai 
Language)

รวมเฉลี่ยิ2 ด้าน

2562 2563



 

 
28 

 

czc 

           จำกตำรำงที่ ๒.๕ แสดงกำรเปรียบเทียบควำมก ำวหน ำ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำต       
ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 และปีกำรศึกษำ 2563 โดยภำพรวมมี
ค่ำเฉลี่ยร อยละเพ ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2562 ร อยละ 2.82 เมื่อพ จำรณำเป็นรำยว ชำพบว่ำ ว ชำภำษำไทย
เพ ่มข้ึน 5.34 ว ชำคณ ตศำสตร์ลดลง 3.61 ว ชำว ทยำศำสตร์เพ ่มขึ้นโดยมีค่ำเฉลี่ย 2.86 และว ชำภำษำอังกฤษ
เพ ่มข้ึน 6.72  
 

แผนภูม ที่ ๒.๔ แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำต ขั้นพ้ืนฐำน O-NET ปีกำรศึกษำ 2563  
                   ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 

 
 
ตำรำงที่ ๒.๖ แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำต ขั้นพ้ืนฐำน ( O-NET )  
                 ปีกำรศึกษำ 2563 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกับส ำนักงำน 
                 คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

กลุ่มสำระ/ว ชำ 
ปีกำรศึกษำ 2563 

สพป.ศก.1 สพฐ. + เพ ่ม – ลด 
ภำษำไทย 54.32 54.96 - 0.64 
คณ ตศำสตร์ 29.09 28.59 + 0.50 
ว ทยำศำสตร์ 37.42 37.64 - 0.22 
ภำษำอังกฤษ 37.98 38.87 - 0.89 

รวมเฉลี่ย 39.70 40.02 - 0.32 

 จำกตำรำงที่ ๒.๖ แสดงกำรเปรียบเทียบควำมก ำวหน ำ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำต ขั้น
พ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 1         
ปีกำรศึกษำ 2563 กับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยลดลง ร อยละ 
0.32 เมื่อพ จำรณำเป็นรำยสำระพบว่ำ ว ชำภำษำไทย มีค่ำเฉลี่ยลดลง (0.64) ว ชำคณ ตศำสตร์ มีค่ำเฉลี่ย
เพ ่มข้ึน (0.50) และว ชำว ทยำศำสตร์ มีค่ำเฉลี่ยลดลง (0.89) และว ชำภำษำอังกฤษ  มีค่ำเฉลี่ยลดลง (0.89)  
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ตำรำงที่ ๒.๗ แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำต ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)                                            
                 ปีกำรศึกษำ 2563 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (ปี 2561 – 2563) 

รำยว ชำ 
คะแนนเฉลี่ยปีกำรศึกษำ 

2561 2562 ผลต่ำง 2562 – 2561 2563 ผลต่ำง 2563 - 2562 
ภำษำไทย 48.95 51.65 + 2.67 50.00 - 1.65 
คณ ตศำสตร์ 24.44 21.59 - 2.85 20.02 - 1.57 
ว ทยำศำสตร์ 33.26 28.77 - 4.49 26.94 - 1.83 
ภำษำอังกฤษ 25.98 28.06 + 2.08 27.60 - 0.46 

รวมเฉลี่ย 33.16 32.52 - 0.64 31.14 - 1.38 
 

 จำกตำรำงที่ ๒.๗ แสดงกำรเปรียบเทียบควำมก ำวหน ำ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำต        
ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ศรีสะเกษ เขต 1         
ปีกำรศึกษำ 2562 และปีกำรศึกษำ 2563 โดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยร อยละลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2562 ร อย
ละ 1.38 เมื่อพ จำรณำเป็นรำยสำระพบว่ำ รำยว ชำภำษำไทยมีค่ำเฉลี่ยลดลง (-1.65) รำยว ชำคณ ตศำสตร์มี
ค่ำเฉลี่ยลดลง (-1.57) รำยว ชำว ทยำศำสตร์มีค่ำเฉลี่ยลดลง (-1.83) และรำยว ชำภำษำอังกฤษ มีค่ำเฉลี่ยลดลง 
(0.46)  
 
แผนภูม ที่ ๒.๕ แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำต ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563                
                  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 
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ตำรำงที่ ๒.๘ แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำต ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
                ปีกำรศึกษำ 2563 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
                ศรีสะเกษ เขต 1 กับสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

รำยว ชำ 
ปีกำรศึกษำ 2563 

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สพฐ. เพ ่ม – ลด 
ภำษำไทย 50.00 55.18 - 5.18 
คณ ตศำสตร์ 20.02 25.82 - 5.80 
ว ทยำศำสตร์ 26.94 30.17 - 3.23 
ภำษำอังกฤษ 27.60 34.14 - 6.54 

รวมเฉลี่ย 31.14 36.33 - 5.19 

 จำกตำรำงที่ ๒.๘ แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำต ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)     
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1  ปีกำรศึกษำ 2563              
โดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยลดลง เมื่อเทียบกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำน (- 5.19) 
 
รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

รายงานผลการนิเทศ  ๒ ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพ่ือให้สถานศึกษา      
ในสังกัดมีความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามนโยบายการจัดการศึกษา   
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นกระตุ้นให้ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรที่เก่ียวข้อง
ในสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมงานของสถานศึกษาให้มีความพร้อมและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ โรงเรียนในสังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
จ านวน ๒๕๘ โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ได้แก่ แบบนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมจัดการศึกษา
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑      ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑     
มีผลการนิเทศ จ านวน ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข อมูลทั่วไป 
โรงเรียนในสังกัดส ำนักเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ จ ำนวน 258  โรงเรียน 

กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน (CEO) จ ำนวน ๑๕  กลุ่มเครือข่ำย ผู บร หำรจ ำนวนรวมทั้งหมด 247 คน ครูและ
บุคลำกรทำง กำรศึกษำ จ ำนวนรวมทั้งหมด ๒,423 คน  นักเรียน จ ำนวนรวมทั้งหมด ๓๓,๔๐๘ คน (ข อมูล ณ 
วันที่ 1 ม ถุนำยน 2564) ระดับกำรศึกษำที่โรงเรียนเปิดสอน ระดับปฐมวัย - ป.6 จ ำนวน 189 โรงเรียน 
ระดับปฐมวัย - ม.3 จ ำนวน 69 โรงเรียน  ขนำดของโรงเรียน ขนำดเล ก จ ำนวน 166 โรงเรียน  ขนำดกลำง  
86  โรงเรียน ขนำดใหญ ่จ ำนวน 4 โรงเรียน และขนำดใหญ่พ เศษ จ ำนวน  2 โรงเรียน 

ตอนที่ 2 ข อมูลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรกำรป้องกันในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค      
ต ดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID - 19) 

๒.๑ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (ข อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎำคม ๒๕๖๔) จ ำแนกได ดังนี้ รูปแบบ 
Onsite จ ำนวน ๗๘ จ ำนวนโรงเรียน ร อยละ 30.23 รูปแบบ On-Hand จ ำนวน 140 โรงเรียน ร อยละ 
54.27 และ รูปแบบผสม (Blended) จ ำนวน 40 โรงเรียน ร อยละ 15.50 
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๒.๒ รูปแบบให ผู เรียนมำเรียนที่สถำนศึกษำกรณีเปิด On-site จ ำแนกได ดังนี้ 1) กำรสลับกลุ่มผู เรียน  
แบบแบ่งผู เรียนในห องเรียนเป็น 2 กลุ่ม จ ำนวน 15 โรงเรียน ร อยละ 5.82  ๒)กำรสลับช่วงเวลำเรียน      
ของผู เรียน แบบเรียนทุกวัน จ ำนวน  41  โรงเรียน ร อยละ 15.89 3) กำรสลับชั้นมำเรียนของผู เรียน แบบ
สลับวันจ ำนวน 29 โรงเรียน ร อยละ 11.25  4) กำรสลับชั้นมำเรียนของผู เรียน แบบสัปดำห์เว นสัปดำห์ 
จ ำนวน 1โรงเรียน ร อยละ 0.38  5) กำรสลับชั้นมำเรียนของผู เรียน แบบสลับวันคู่ วันคี่ จ ำนวน 3 โรงเรียน 
ร อยละ 1.16 และ 6) นักเรียนมำเรียนทุกคน ทุกวัน จ ำนวน 169 โรงเรียน ร อยละ 65.80 

๒.๓  ควำมพร อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เปิดสอน On-site โรงเรียนที่มีควำมพร อมในระดับมำก
ที่สุด และ ระดับมำก จ ำนวน 193 โรงเรียน ตำมล ำดับ ค ดเป็นร อยละ 74.25  โรงเรียนที่มีควำมพร อม      
อยู่ในระดับ ปำนกลำง น อย น อยที่สุด จ ำนวน 13 โรงเรียน ตำมล ำดับ ค ดเป็นร อยละ 5.03 และโรงเรียน     
ทีไ่ม่ตอบค ำถำม จ ำนวน 52 โรงเรียน ค ดเป็นร อยละ 20.15 จ ำแนกเป็นควำมพร อมด ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
  2.3.๑ ควำมพร อมของห องเรียน โรงเรียนที่มีควำมพร อมของห องเรียนอยู่ในระดับมำกที่สุด 
และ ระดับมำก จ ำนวนรวม 197 โรงเรียน ตำมล ำดับ ค ดเป็นร อยละ 76.35 โรงเรียนที่มีควำมพร อมอยู่      
ในระดับปำนกลำง จ ำนวน 15 โรงเรียน ค ดเป็นร อยละ 5.82 และโรงเรียนที่ไม่ตอบค ำถำม จ ำนวน 46 
โรงเรียน ค ดเป็นร อยละ 17.83 

๒.๓.๒ ควำมพร อมของครู  โรงเรียนที่มีครูครบชั้นและครูครบห องเรียน จ ำนวน  48  โรงเรียน
ค ดเป็นร อยละ 34.09  โรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นและครูไม่ครบห องเรียน จ ำนวน 125 โรงเรียน ค ดเป็นร อย
ละ 48.14 และโรงเรียนที่ไม่ตอบค ำถำม จ ำนวน 45 โรงเรียน ค ดเป็นร อยละ 17.44 

๒.๓.๓ ควำมพร อมของผู ปกครอง โรงเรียนที่มีควำมพร อมของผู ปกครอง อยู่ในระดับมำกที่สุด 
และ ระดับมำก จ ำนวน 190 โรงเรียน ตำมล ำดับ ค ดเป็นร อยละ 73.64  โรงเรียนที่มีควำมพร อมของ
ผู ปกครอง อยู่ในระดับปำนกลำง ระดับน อย จ ำนวน 21 โรงเรียน ตำมล ำดับ ค ดเป็นร อยละ 8.15 และ
โรงเรียนที่ไม่ตอบค ำถำม จ ำนวน 47 โรงเรียน ค ดเป็นร อยละ 18.21 
 ๒.๔. กำรด ำเน นกำรตำมมำตรกำรควำมปลอดภัยเพ่ือกำรลดกำรแพร่เชื้อโรค มีโรงเรียนที่ท ำได ครบทุก
ข อ จ ำนวน 249 โรงเรียน ค ดเป็นร อยละ 96.51 และโรงเรียนที่ท ำได ไม่ครบทุกข อ จ ำนวน 9 โรงเรียน ค ด
เป็นร อยละ 3.49 
 ๒.๕  มีนักเรียนที่มีอำกำรของระบบทำงเด นหำยใจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง (ไข  ไอ มีน้ ำมูก เจ บคอ ไม่ได กล ่น  
หำยใจเร ว หำยใจแล วเหนื่อย หรือหำยใจล ำบำก) ในช่วงเวลำ 2 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ โรงเรียนที่นักเรียนไม่มี
อำกำรใดๆ เลย จ ำนวน 254 โรงเรียน ค ดเป็นร อยละ 98.44  และโรงเรียนที่นักเรียนมีอำกำร เช่น เป็นหวัด
น้ ำมูกไหล นักเรียนบำงคนไม่อยู่บ ำนไปอยู่กับผู ปกครองที่ต่ำงจังหวัด หรือ ไม่แน่ใจในอำกำร จ ำนวน 4 
โรงเรียน ค ดเป็น ร อยละ 1.56 
 ๒.๖ โรงเรียนจัดให นักเรียน บุคลกรในโรงเรียน และผู มำต ดต่อ มีกำรลงทะเบียนก่อนเข ำและออกจำก
โรงเรียนโดยใช QR-Code หรือใช กำรบันทึกและรำยงำนข อมูล จ ำนวน 229 โรงเรียน ค ดเป็นร อยละ 88.75 
และโรงเรียนที่ไม่ได จัดลงทะเบียน จ ำนวน 29 โรงเรียน ค ดเป็นร อยละ 11.29 

2.7 มีกำรเตรียมแผนรองรับกรณีพบผู เรียนมีอำกำรเป็นไข  ไอ หรือหวัด  โรงเรียนที่มีแผนรองรับ 
จ ำนวน 233  โรงเรียน ค ดเป็นร อยละ 90.31 และโรงเรียนที่มีมีแผนรองรับ จ ำนวน 25 โรงเรียน ค ดเป็น   
ร อยละ 9.69 
 ๒.๘ มีแผนกำรรองรับกรณีพบผู เรียนมีอำกำรเป็นไข  ไอ หรือหวัด ทุกโรงเรียนมีแผนรองรับดังนี้        
1) จัดพ้ืนที่หรือห องแยกส่วน 2) มีช่องทำงต ดต่อผู ปกครอง 3) มีช่องทำงต ดต่อเจ ำหน ำที่สำธำรณสุข 4) สร ำง
ข อตกลงกับผู ปกครองก่อนวันเปิดเรียนหำกนักเรียนมีอำกำรไม่สบำย ไม่ว่ำจะด วยสำเหตุใดๆ ในช่วงกำรระบำด
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ของโรคโคว ด19 ให หยุดเรียนจนกว่ำจะหำยเป็นปกต  ค่อยมำเรียน และทำงโรงเรียนจะสอนชดเชยให  
ด ำเน นกำรครบทั้ง 4 ข อทุกโรงเรียน ค ดเป็นร อยละ 100 

 ตอนที่ 3 ปัญหำ/อุปสรรค 
๑) ครูมีชั่วโมงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมำกเก นไป/ครูไม่

เพียงพอ 38 โรงเรียน 
 

ร อยละ 14.73 
๒) สถำนศึกษำขำดงบประมำณปรับปรุงให เป็นไปตำม

มำตรกำรฯ 73 โรงเรียน 
 
ร อยละ 28.30 

๓) สถำนศึกษำขำดงบประมำณปรับปรุงให เป็นไปตำม
มำตรกำรฯ /ครูไม่เพียงพอ 46 โรงเรียน 

 
ร อยละ 17.82 

๔) สถำนศึกษำขำดงบประมำณปรับปรุงให เป็นไปตำม
มำตรกำรฯ /อำคำรสถำนที่ ห องเรียน ไม่เพียงพอ 28 โรงเรียน 

 
ร อยละ 10.85 

๕) ไม่มีสัญญำณอ นเตอร์เน ตในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 1 โรงเรียน ร อยละ 0.38 
๖) อ่ืนๆ 6 โรงเรียน ร อยละ 2.33 
๗) จ ำนวนโรงเรียนที่ไม่ตอบค ำถำม 66 โรงเรียน ร อยละ 25.59 

รวม 258 โรงเรียน ร อยละ 100 

ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔๒) เพ่ือนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน   
การสอนของโรงเรียนในสังกัด ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียน    
ในสังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จ านวน ๒๕๘ โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการ
นิเทศได้แก่ แบบนิเทศ ก ากับ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นแบบตอบค าถามปลายเปิด
สรุปผลการนิเทศเป็นภาพรวมระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

๑. กำรบร หำรจัดกำรทั่วไป 
ทุกโรงเรียนได ด ำเน นงำนแบบบูรณำกำรตำมประเด นกำรน เทศ ดังต่อไปนี้  

           ๑.๑ กำรน ำแนวค ดส ำคัญสู่กำรปฏ บัต จร งในโรงเรียน ได แก่ พระบรมรำโชบำยด ำนกำรศึกษำ     
ในพระบำทสมเด จพระเจ ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๑๐ กำรศึกษำต องมุ่งสร ำงพ้ืนฐำนให แก่ผู เรียน ๔ ด ำน ๑)ิมีทัศนคต     
ที่ถูกต องต่อบ ำนเมือง  ๒) มีพ้ืนฐำนชีว ตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ๓) มีงำนท ำ-มีอำชีพ และ ๔) เป็นพลเมืองที่ดี  
   ๑.๒ ควำมปลอดภัย กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
   ๑.๓ นโยบำย ๑๒ ประกำรของรัฐมนตรี และ สพฐ. 
                    ๑.๔ มำตรกำรป้องกันคุณภำพ ๓ ประกำร ภำยใต สถำนกำรณ์กำรระบำดโรคต ดเชื้อไวรัสโคโร
นำ2019 (โคว ด-๑๙) 
   ๑.๕ กำรน ำกำรประเม น  RT, NT, O-NET ไปใช วำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพ 
    ๑.๖ สภำพแวดล อมภำยในโรงเรียน 
   ๑.๗ กำรด ำเน นงำนอำหำรกลำงวัน อำหำรเสร ม (นม)    
   ๑.๘ กำรด ำเน นงำนด ำนงบพ้ืนฐำนนักเรียน (อุปกรณ์กำรเรียน เครื่องแต่งกำย) 
   ๑.๙ เตรียมควำมพร อมนักเรียนอนุบำล ๑ หรือ อนุบำล ๒ ป.๑ และ ม. ๑      

     ๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบที่โรงเรียนก าหนด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค   
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษมีสถานการณ์ระบาดค่อนข้างรุนแรงและ       
มีวงกว้างทุกโรงเรียนจึงมีการเฝ้าระวังอย่างเขม้งวด ดังนั้นโรงเรียนในบางพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงต้อง              มี
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การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนไปตามสภาวะ จากการรายงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง พบว่า 
รูปแบบการเรียนการสอนที่โรงเรียนเลือกรูปแบบจัดการเรียนรู้จะมีอยู่ 3 รูปแบบเป็นหลัก ได้แก่ ๑) รูปแบบ 
ON-SITE ๒) รูปแบบ ON-HAND และ ๓) รูปแบบผสม (BLENDED) โดยยึดหลัก ดังนี้ 
      -  เด กต องได เรียน อยู่ที่ไหนต องได เรียน 
      -  ผู ปกครองเชื่อมั่น 
      -  ครูและนักเรียนต องปลอดภัย 
     ๓. ว เครำะห์ควำมเสี่ยง ก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรระบำดโรคต ดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID -19) ที่สำมำรถปฏ บัต ได จร งและรวดเร ว ทุกโรงเรียนได ด ำเน นงำนป้องกันกำรระบำดโรคต ดเชื้อไวรัส
โคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID -19) ตำมมำตรกำรอย่ำงเคร่งครัดของหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี้ 1) กรมอนำมัย กระทรวง
สำธำรณสุข  2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธ กำร 3) ศคบ.จังหวัดศรีสะเกษ 
กระทรวงมหำดไทย โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ได ก ำหนดให โรงเรียน
รำยงำนผลอย่ำงรวดเร วและต่อเนื่อง 
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ส่วนท่ี ิ๓ 

แนวทางการน เทศิต ดตามิ 

กำรจัดท ำแผนปฏ บัต กำรน เทศกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2565 ของกลุ่มน เทศ ต ดตำมและประเม นผล
กำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ได ใช กระบวนกำรมีส่วนร่วม
ระดมสมอง กำรแลกเปลี่ยน เรียนรู  เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรน เทศ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  

ว สัยทัศน์ กลุ่มน เทศ ต ดตำม และประเม นผลกำรจัดกำรศึกษำ 

  “องค์กรคุณภาพด้านการนิเทศการศึกษา สู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพบนพื้นฐานการท างานแบบ 
กัลยาณมิตร มีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ”   

พันธก จ 
๑. ส่งเสร มสนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนสู่สถำนศึกษำ 
2. ส่งเสร มสนับสนุนกำรบร หำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรน เทศกำรศึกษำ และกำร

ใช เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
3. ส่งเสร มสนับสนุนให สถำนศึกษำน ำศำสตร์พระรำชำ กำรอนุรักษ์ สืบสำนวัฒนธรรมไทยและ

ด ำรงชีว ตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐก จพอเพียงสู่กำรปฏ บัต อย่ำงเป็นรูปธรรม 
4. กำรน เทศ ก ำกับ ต ดตำมและประเม นผลกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบโดยกำรใช กระบวนกำร   

มีส่วนร่วมแบบกัลยำณม ตร 
5. ส่งเสร มสนับสนุนกำรว จัย กำรบร หำรจัดกำรศึกษำ หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู  สื่อนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรวัดและประเม นผลกำรศึกษำ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
6. ส่งเสร มสนับสนุนกำรพัฒนำด ำนว ชำกำรในกลุ่มเครือข่ำยและสถำนศึกษำ 
7. ส่งเสร มสนับสนุนกำรด ำเน นงำนเขตพื้นท่ีนวัตกรรมกำรศึกษำ 
8. น เทศสนับสนุนกำรด ำเน นงำนนโยบำยทุกระดับ 

เป้ำประสงค์กำรน เทศ  

๑. กำรน เทศกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพให บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมปีระส ทธ ภำพและประส ทธ ผล 
๒. ใช เทคโนโลยีและสำรสนเทศเพ่ือกำรบร หำรและกำรน เทศอย่ำงครบถ วนเป็นปัจจุบัน  
๓. ด ำรงวัฒนธรรมคุณภำพในกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
๔  มีผลกำรว จัย เผยแพร่ และน ำผลกำรว จัยไปใช พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
๕. โรงเรียนทุกแห่งมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
๖. ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีคุณคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม

หลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
๗. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีคุณภาพตามสมรรถนะตามสายงาน 
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ขอบข่ำยกำรน เทศ  

1. ว เครำะห์ผลกำรทดสอบระดับชำต  (NT, O-NET) ในระดับเขตพ้ืนที่ ระดับโรงเรียน และ ระดับ
ครูผู สอน  

2. ว เครำะห์คุณลักษณะผู เรียนตำมพระบรมรำโชบำยด ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10 เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพผู เรียนในสังกัด  

3. จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพผู เรียน และยกระดับผลสัมฤทธ ์ทำงกำรเรียนในทุกระดับ  
4. น เทศโดยกำรน ำผลกำรว เครำะห์ผลกำรทดสอบระดับชำต  (NT, O-NET) และคุณลักษณะผู เรียนตำม

พระบรมรำโชบำยด ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10 ไปปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดย
ใช  กระบวนกำร PLC แบบมีส่วนร่วม  

5. น เทศกำรประเม นผลในชั้นเรียนตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัด  
6. น เทศตำมขอบข่ำยและภำรก จงำนน เทศ  
 6.1 น เทศ ต ดตำมกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู  ระดับปฐมวัย  และ กำรศึกษำขั้น

พ้ืนฐำน  
 6.2 น เทศ ต ดตำมกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี  
 6.3 น เทศ ต ดตำมกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
 6.4 น เทศ ต ดตำมกำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเม นผลกำรศึกษำ  
 6.5 น เทศ ต ดตำมกำรว เครำะห์ว จัยเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  พัฒนำศักยภำพผู บร หำร

สถำนศึกษำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
7. น เทศโดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข องเพ่ือยกระดับคุณภำพนักเรียนพัฒนำโดยใช ห องเรียน   

เป็นฐำน  

ระบบการน เทศ ต ดตาม 

จำกว สัยทัศน์ พันธก จ เป้ำประสงค์ และขอบข่ำยในกำรน เทศของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ที่มีผลต่อกำรจัดกำรศึกษำให ได ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ก ำหนดไว ในแผนน เทศ
กำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2565 กลุ่มน เทศ ต ดตำม และประเม นผลกำรจัดกำรศึกษำได ด ำเน นกำรต่อเนื่อง
อย่ำงเป็นระบบ ซึ่งสำมำรถสรุปเป็นระบบกำรน เทศ ได ดังแผนภำพนี้ 
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ตัวชี้วัด เป้ำประสงค์ และค่ำเป้ำหมำย 

กลุ่มน เทศ ต ดตำม และประเม นผลกำรจัดกำรศึกษำ ได ก ำหนดเป้ำประสงค์และตัวชี้วัดควำมส ำเร จ    
เป็นแนวทำงและเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ตำมกลยุทธ์เช งนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ปีงบประมำณ พ .ศ . 256๕ ที่เก่ียวข องดังนี้  

เป้ำประสงค์ที่ 1 ผู เรียนได รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสอดคล องเหมำะสมกับกำรเสร มสร ำงควำมมั่นคง  
ของมนุษย์และชำต  

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย ปี 2565  

(ร อยละ) 
1. ร อยละของสถำนศึกษำ ที่จัดก จกรรมส่งเสร มกำรเรียนรู  กำรธ ำรงรักษำ 
สถำบันหลักของชำต และกำรยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธ ปไตย อันมี
พระมหำกษัตร ย์ทรงเป็นประมุข  

๙๐ 

2. ร อยละของสถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ที่มีมำตรกำร 
ป้องกันและแก ไขปัญหำยำเสพต ด  

90 

3. ร อยละของผู เรียน ได รับกำรเสร มสร ำงควำมรู  ควำมเข ำใจที่ถูกต อง 
เกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่  

90 

4. ร อยละของผู เรียนได รับกำรส่งเสร มและพัฒนำด ำนคุณธรรม จร ยธรรม 90 

กลยุทธ์  
1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือเสร มสร ำงควำมม่ันคง ของสถำบันหลัก  

ของชำต และกำรปกครองระบอบประชำธ ปไตยอันมีพระมหำกษัตร ย์ทรงเป็นประมุข  
2. ยกระดับคุณภำพและส่งเสร มโอกำสในกำรเข ำถึงกำรศึกษำในพ้ืนที่พ เศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตำมแนว

ตะเข บชำยแดน และพ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำต  ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชน     
ชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด ำว)  

3. ป้องกันและแก ไขปัญหำยำเสพต ด และภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ 
4. ส่งเสร มพัฒนำผู เรียนให มีคุณธรรม จร ยธรรม สร ำงภูม คุ มกันและพัฒนำทักษะชีว ต  
5. ส่งเสร มพัฒนำสถำนศึกษำให จัดกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 

เป้ำประสงค์ที่ ๒ ผู เรียนมีสมรรถนะและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สนองควำมต องกำรของตลำด 
แรงงำน 

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย ปี 2565 

(ร อยละ) 
1. ร อยละของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่จัดก จกรรมส่งเสร มทักษะว ชำชีพ  85  
2. ร อยละของนักเรียนในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได รับกำรพัฒนำให มีทักษะ
ว ชำชีพ  

๘๐ 

3. ร อยละของสถำนศึกษำที่มีผลงำนว จัย นวัตกรรม ส ่งประด ษฐ์ที่น ำไปใช  
ประโยชน์สอดคล องกับควำมต องกำรของพ้ืนที่  

75 
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ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย ปี 2565 

(ร อยละ) 
4. จ ำนวนผลงำนว จัย นวัตกรรม ส ่งประด ษฐ์ที่น ำไปใช ประโยชน์สอดคล องกับ 
ควำมต องกำรของพ้ืนที่  

10 

5. ร อยละของสถำนศึกษำที่จัดท ำหลักสูตรสอดคล องกับควำมต องกำรของ
ท องถ ่น   

80 

6. ร อยละผู เรียนที่มีควำมสำมำรถพ เศษได รับกำรส่งเสร มและพัฒนำเต มตำม 
ศักยภำพ  

80 

กลยุทธ์  
1. เสร มสร ำงพื้นฐำนทักษะอำชีพให แก่ผู เรียนตั้งแต่ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
2. ส่งเสร ม สนับสนุนกำรพัฒนำกำรว จัย นวัตกรรม ส ่งประด ษฐ์ เพ่ือน ำไปใช ประโยชน์ตำมควำม

ต องกำรของพ้ืนที ่ 
3. ส่งเสร ม สนับสนุน ให สถำนศึกษำจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล องกับควำมต องกำรของ

ท องถ ่นและน ำไปใช ให เก ดประโยชน์  
4. ส่งเสร มกำรพัฒนำผู เรียนที่มีควำมสำมำรถพ เศษให ได รับกำรพัฒนำเต มตำมศักยภำพ 

เป้ำประสงคท์ี ่๓ ผู เรียนได รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และมีทักษะของผู เรียนในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย ปี 2565 

(ร อยละ) 
1.ร อยละที่เพ ่มข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ ์ทำงกำรเรียนว ชำหลักระดับ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน จำกกำรทดสอบระดับชำต  (O-NET) (เพ ่มข้ึนร อยละ 3 
ของปีที่ผ่ำนมำ) 

3 

4. ร อยละของคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำน )NT) (ผ่ำน
เกณฑ์เฉลี่ยร อยละ 50)  

54 

5. ร อยละของสถำนศึกษำที่ได รับกำรรับรองกำรประเม นคุณภำพภำยนอก  85 
6. ร อยละของผู เรียนที่มีคุณธรรม จร ยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   90 
7. ร อยละของข ำรำชกำรครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได รับ      
กำรพัฒนำทักษะกำรปฏ บัต งำนและน ำไปใช ให เก ดประโยชน์  

90 

8. ร อยละของสถำนศึกษำที่จัดก จกรรมส่งเสร มด ำนกำรอ่ำนของผู เรียน  90 

เป้าประสงค์ที่ิ4 ผู เรียนได รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค 

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย ปี 2565 

(ร อยละ) 
1. ร อยละของประชำกรวัยเรียนกลุ่มเป้ำหมำยได รับโอกำสทำงกำรเรียนรู  ได 
อย่ำงหลำกหลำย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเป้ำหมำย  

95 

2. ร อยละของก ำลังแรงงำนที่ส ำเร จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต น 
ขึ้นไป  

60 
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ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย ปี 2565 

(ร อยละ) 
3.ร อยละของแรงงำนที่ขอเทียบโอนควำมรู และประสบกำรณ์เพ่ือยกระดับ
คุณวุฒ กำรศึกษำเพ ่มขึ้น  

5 

กลยุทธ์  
1. เพ ่มและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ให ผู เรียน

สำมำรถเข ำถึงโอกำสทำงกำรเรียนรู ได อย่ำงหลำกหลำย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเป้ำหมำย  
2. พัฒนำและส่งเสร มกำรใช เทคโนโลยีด จ ทัลเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรเรียนรู ตลอด

ชีว ต 

เป้ำประสงค์ท่ี 5 ผู เรียนมีคุณภำพชีว ตที่เป็นม ตรกับส ่งแวดล อม 

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย ปี 2565 

(ร อยละ) 
1.ร อยละของหน่วยงำน/สถำนศึกษำที่จัดหลักสูตร/ก จกรรมที่เก่ียวกับกำรสร ำง
ควำมตระหนักรู ในเรื่องกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ธรรมชำต และส ่งแวดล อม 

95 

2.ร อยละของผู เรียนที่เข ำร่วมก จกรรม/หลักสูตรที่เก่ียวกับกำรสร ำง ควำม
ตระหนักรู ในเรื่องกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ธรรมชำต และส ่งแวดล อม 

90 

3. จ ำนวนเครือข่ำยที่มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ธรรมชำต และ 
ส ่งแวดล อม  

6 

กลยุทธ์  
1. ส่งเสร ม สนับสนุนกำรสร ำงจ ตส ำนึกและพฤต กรรมรักษ์ส ่งแวดล อมของผู เรียน  ในกำรด ำเน น

ชีว ต   มีคุณธรรม จร ยธรรม และน อมน ำแนวค ดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐก จพอเพียงสู่กำรปฏ บัต   
2. ส่งเสร ม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู  ก จกรรมพัฒนำ ผู เรียน 

แหล่งเรียนรู และสื่อกำรเรียนรู ต่ำงๆ ที่เก่ียวข องกับกำรสร ำงเสร มคุณภำพชีว ตที่เป็นม ตรกับส ่งแวดล อม  
3. สร ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำต  และ

ส ่งแวดล อม 

เป้ำประสงค์ท่ี 6  มีระบบบร หำรจัดกำรที่มีประส ทธ ภำพ เน นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย ปี 2565 

(ร อยละ) 
1.ร อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเม นคุณธรรมและ ควำมโปร่งใสของกำร
ด ำเน นงำนของหน่วยงำน  

90 

2. ร อยละของสถำนศึกษำที่มีภำคีเครือข่ำยที่เข ำมำมีส่วนร่วม ในส่งเสร ม สนับสนุน 
และพัฒนำกำรศึกษำ  

90 

3.ร อยละของโรงเรียนขนำดเล กที่ได รับกำรบร หำรจัดกำร  90 
4. จ ำนวนระบบฐำนข อมูลด ำนกำรศึกษำในพ้ืนที่ ทีได รับ กำรพัฒนำให ทันสมัยและ
เป็นปัจจุบัน สำมำรถเชื่อมโยงและใช  ข อมูลระหว่ำงหน่วยงำนได อย่ำงมี
ประส ทธ ภำพ  

1 
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กลยุทธ์  
1. ส่งเสร มให ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมรับผ ดรับชอบในกำรจัดกำรศึกษำ  
2. เสร มสร ำงควำมเข มแข งของกำรบร หำรจัดกำรกำรศึกษำในพ้ืนที่ โดยเน นด ำนคุณธรรม  และควำม

โปร่งใส ตำมหลักธรรมำภ บำล  
3. ส่งเสร ม สนับสนุนและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่มีส่ วนร่วมจำกสถำนประกอบกำร องค์กร 

หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน  
4. ส่งเสร มกำรบร หำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล ก  
5. พัฒนำระบบฐำนข อมูลของจังหวัด ภำค และฐำนข อมูลกลำงด ำนกำรศึกษำให เป็นเอกภำพ 

เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบันและทันต่อกำรใช งำน 
 

กรอบการด าเน นการน เทศ  11  ข้อ 

   1. เรียนรู เช งรุกสู่ผลสัมฤทธ ์ 
 2. พ ช ตอ่ำนเขียน 
 3. โรงเรียนน่ำอยู่ 
 4. เช ดชูคุณธรรม 
 ๕. น อมน ำหลักปรัชญำ  
          6. ส่งเสร มภำษำสู่สำกล 
 7. ผลงำนประจักษ์ชัด (Best Practice/นวัตกรรม) 
 8. เร่งรัดกำรน เทศภำยใน  
 9. ใส่ใจระบบประกัน 
 10. สร ำงสรรค์ควำมร่วมมือ 
 11. ฝึกปรือควำมพร อมปฐมวัย 
 

ว ธีด าเน นการน เทศ 

กำรด ำเน นกำรวำงแผนกำรน  เทศเพื่อยกระด ับค ุณภำพกำรศ ึกษำ ตำมนโยบำยและจ ุดเน  นของส ำนักงำน
เขตพ ื้น ท่ีกำรศ ึกษำประถมศ ึกษำศรีสะเกษ เขต 1 ปีงบประมำณ 2565 โดยได คำดหว ังว ่ำแผนปฏ  บ ัต  กำร
น  เทศ     จะเป  นเครื่องม ือสู ่กำรปฏ  บ ัต  อย ่ำงม ีประส  ทธ  ภำพ และเก  ดประส  ทธ  ผลต ่อศ ึกษำน  เทศก ์และผู  ที่
เก ี่ยวข  องที่จะส ่งผลต ่อค ุณภำพผู  เร ียนให  เก  ดสมรรถนะ ค ุณล ักษณะ มีทักษะ และองค์ควำมรู ตำมมำตรฐำน
กำรศกึษำ จึงก ำหนดว ธีด ำเน นกำรน เทศ ดังตอ่ไปนี้ 

ระยะเวลำกำรน เทศ 

1. ระยะที่ 1 กำรน เทศ ต ดตำม และประเม นผล ภำคเรียนที่ 2 ปกำรศึกษำ 2564  (ไตรมำสที่ 1-2 
ปีงบประมำณ 2565)  โรงเรียนในเครือขำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 

2. ระยะที่ 2 กำรน เทศ ต ดตำม และประเม นผล ภำคเรียนที่ 1 ปกำรศึกษำ 2565 (ไตรมำสที่ 3-4 
ปีงบประมำณ 2565) โรงเรียนในเครือขำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 
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ประชำกร  

โรงเรียนในเครือขำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะ
เกษ เขต 1 จ ำนวน 15 เครือขำย รวมทั้งส ้น 2๕๘ โรงเรียน 

 ปฏ ท นกำรน เทศ 

ชวงเวลำด ำเน นกำร ก จกรรมที่ด ำเน นกำร เอกสำรที่เกี่ยวของ/ เครื่องมือ 

ตุลำคม 256๔ 1. ประชุมศึกษำน เทศก์ทุกกลุมงำนเพ่ือ
วำงแผนเตรียมควำมพรอมในกำรน เทศ 
ต ดตำม และประเม นผล ปีงบประมำณ 
๒๕๖๕  

2. ก ำหนดกรอบกำรน เทศ 
๓. จัดท ำรำงแผนน เทศ  

- บันทึกกำรประชุม  
- กรอบกำรน เทศ 
- รำงแผนน เทศ  

10 ตุลำคม 256๔ 1. ประชุมคณะศึกษำน เทศกเพ่ือเตรียมกำร
ออกปฏ บัต กำรน เทศ ต ดตำมและ
ประเม นผล ระยะที่ 1 ภำคเรียนที่ 2     
ปกำรศึกษำ 256๔  

2. ตรวจสอบเครื่องมือกำรน เทศ  

- บันทึกกำรประชุม  
- เครื่องมือน เทศ ต ดตำม และ   
  ประเม นผล ระยะที่ 1  
  ภำคเรียนที่ 2 ปกำรศึกษำ     
  256๔ 

1- 30 พฤศจ กำยน  
256๔ 

ปฏ บัต กำรน เทศ ต ดตำม และประเม นผล  
ระยะที่ 1 

- แบบน เทศ ต ดตำม และ 
  ประเม นผล ระยะที่ 1  

5 -  10  ธั น ว ำคม  
256๔ 

- รวบรวมแบบน เทศ ต ดตำมและประเม นผล   
ระยะที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ปกำรศึกษำ 
256๔ จำกทุกโรงเรียน 

 

11 - 25 ธันวำคม 
2564   

- ประชุมจัดท ำรำยงำนผลกำรน เทศ         
ระยะที่ ๑ ภำคเรียนที่ 2 ปกำรศึกษำ     
256๔  

- สรุปรำยงำนผลกำรน เทศ       
  ต ดตำมฯ ระยะที่ 1  

พฤษภำคม  2565 1. ประชุมศึกษำน เทศกก์ลมุงำนวำงแผน
เตรียมควำมพรอมกำรน เทศ ต ดตำม และ
ประเม นผล ระยะที่ ๒ ภำคเรียนที่ 1         
ปกำรศึกษำ 2565 

2. ก ำหนดกรอบ/ประเด นที่จะน เทศ ต ดตำม 
3. จัดท ำร่ำงเครื่องมือน เทศ  

- ร่ำงแบบน เทศ ต ดตำม และ 
  ประเม นผล ระยะที่ 2  
  ภำคเรียนที่ 1 ปกำรศึกษำ     
  2565 

พฤษภำคม 2565 1. ประชุมคณะศึกษำน เทศก เพ่ือเตรียมกำร
ออกน เทศ ต ดตำมและประเม นผล ระยะที่ 
๒ ภำคเรียนที่ ๑ ปกำรศึกษำ 256๕  

2. ตรวจสอบเครื่องมือน เทศ  

- บันทึกกำรประชุม  
- แบบน เทศ ต ดตำม และ 
  ประเม นผล ระยะที่ 2  
   

16-31  พฤษภำคม  
2565 

- ปฏ บัต กำรน เทศ ต ดตำม และประเม นผล    
ระยะที่ 2 

- แบบน เทศ ต ดตำม และ 
  ประเม นผล ระยะที่ 2  
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ชวงเวลำด ำเน นกำร ก จกรรมที่ด ำเน นกำร เอกสำรที่เกี่ยวของ/ เครื่องมือ 

1-10  ม ถุนำยน  
2565 

-  ร ว บ ร ว ม แ บ บ น เ ท ศ  ต ด ต ำ ม  แ ล ะ
ประเม นผล    
  ระยะที่ ๒  

 

ส งหำคม 2565  - ประชุมสรุปผล/จัดท ำรำยงำนผลกำรน เทศ  
ปงบประมำณ256๕  

- เอกสำรรำยงำนผลกำรน เทศ  
ปงบประมำณ 2565  

แหลงขอมูล  

- สัมภำษณผูบร หำรสถำนศึกษำ ครูผูสอนในโรงเรียน  
- สังเกตบร เวณอำคำรสถำนที่ หองเรียน หลักฐำนเช งประจักษ  
- ตรวจสอบปำยน เทศภำยในโรงเรียน  
- ตรวจสอบแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ, แผนปฏ บัต กำร ประจ ำปงบประมำณ 256๕  
- ตรวจสอบเอกสำรหลักสูตรสถำนศึกษำ  
- ตรวจสอบเอกสำร หลักฐำนตำมตัวชี้วัด  
- ตรวจสอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู, ตำรำงสอน  
- สัมภำษณนักเรียน ฯลฯ  
 

การเก็บรวบรวมและการจัดกระท าขอมูลิ 

1. กำรเก บรวบรวมขอมูล 
เก บรวบรวมแบบน เทศ หลังจำกกำรน เทศ ระยะที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ปกำรศึกษำ 256๔  และระยะ    

ที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 จำกทุกโรงเรียนในเครือขำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 จ ำนวน ๑5 เครือขำย รวมทั้งส ้น  2๕๘  โรงเรียน   

2. กำรจัดกระท ำขอมูล  
น ำขอมูลทีร่วบรวมไดมำว เครำะหตำมประเด นกำรน เทศ  

3. กำรแปลควำมหมำยขอมูล  
กำรแปลผลกำรว เครำะหขอมูลโดยใชเกณฑระดับคุณภำพ 5 ระดับ คือ   

ระดับคุณภำพ 5 หมำยถึง ด ำเน นกำรครบถวนรอยละ 100   
ระดับคุณภำพ 4 หมำยถึง ด ำเน นกำรไปแลวมำกกวำรอยละ 80 (โดยประมำณ)   
ระดับคุณภำพ 3 หมำยถึง ด ำเน นกำรไปแลวมำกกวำรอยละ 50 (โดยประมำณ)  
ระดับคุณภำพ 2 หมำยถึง ด ำเน นกำรไปแลวมำกกวำรอยละ 25 (โดยประมำณ)   
ระดับคุณภำพ 1 หมำยถึง ด ำเน นกำรไปแลวนอยกวำรอยละ 25 หรือยังไมไดด ำเน นกำร  

    กำรจัดระดับคุณภำพ 5 ระดับ คือ   
คำเฉลี่ย 4.51-5.00 หมำยถึง มีคุณภำพระดับมำก   
คำเฉลี่ย 3.51-4.50 หมำยถึง มีคุณภำพระดับคอนขำงมำก   
คำเฉลี่ย 2.51-3.50 หมำยถึง มีคุณภำพระดับปำนกลำง   
คำเฉลี่ย 1.51-2.50 หมำยถึง มีคุณภำพระดับคอนขำงนอย   
คำเฉลี่ย 1.00-1.50 หมำยถึง มีคุณภำพระดับนอย  
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      4. สถ ต ที่ใชในกำรว เครำะหขอมูล   

สถ ต ที่ใชในกำรว เครำะหขอมูล มีดังนี้  
1.  กำรหำคำควำมถี่  
2.  กำรหำคำรอยละ  
3.  กำรหำคำเฉลี่ย  
4.  กำรหำสวนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

การรายงานผลการน เทศิต ดตาม 

1. กำรรำยงำนผลกำรน เทศรำยโรงเรียน หลังจำกที่ศึกษำน เทศก์แต่ละคนด ำเน นกำรน เทศโรงเรียน         
ที่รับผ ดชอบหรือโรงเรียนที่เป็นเป้ำหมำยกำรน เทศแล ว ให รำยงำนกำรน เทศโดยใช รูปแบบกำรรำยงำนตำม
แบบ    ที่ก ำหนดในภำคผนวกของแผนปฏ บัต กำรฉบับนี้โดยจัดท ำเป็นไฟล์ด จ ทัลเพ่ือน ำเข ำรำยงำนในระบบ
สำรสนเทศ กำรน เทศเว บไซต์เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และพ มพ์เป็นเอกสำร (print out) รำยงำนผู บังคับบัญชำ
ตำมล ำดับ  

2. กำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรน เทศ กลุ่มงำนน เทศ ต ดตำมและประเม นผลระบบบร หำรและกำรจัด
กำรศึกษำด ำเน นกำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรน เทศของทุกโรงเรียนสรุปเป็นผลกำรน เทศในภำพรวมหลังส ้นสุด
กำรน เทศ ต ดตำมแต่ละครั้ง แล วสังเครำะห์สรุปภำพรวมเม่ือส ้นปีงบประมำณ 
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ตอนที่ิ4 
เครื่องมือน เทศิต ดตามิและประเม นผลการศกึษา 

 กลุ่มน เทศ ต ดตำมและประเม นผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ        
ศรีสะเกษ เขต 1  ได จัดท ำและรวบรวมเครื่องมือในกำรน เทศ ต ดตำม และประเม นผลกำรศึกษำตำมกรอบ        
กำรน เทศ 11 ข อ และตำมแผนงำน/โครงกำร ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ เพ่ือใช เป็นเครื่องมือในกำรน เทศ ต ดตำม 
และประเม นผลกำรศึกษำ ประกอบด วย เครื่องมือ 2 แบบ ได แก่  
 1. แบบน เทศ ตำมโครงกำร/แผนงำน ปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
 2. แบบประเม นตำมกรอบกำรน เทศ  11  ข อ  
 
แบบน เทศตามโครงการ/แผนงานิปีบประมาณิิ2565 
 

ชุดที่ 1 
แบบน เทศ ต ดตำมควำมพร อมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน เปิดภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  

ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคต ดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

ระหว่ำงวันที่ 27 ตุลำคม - 3 พฤศจ กำยน 2564  
………………………………. 

ตอนที่ 1 ข อมูลพื้นฐำน  
 1.1 โรงเรียน.................................................................... กลุ่ม CEO ……………………………………….
ขนำดโรงเรียน......................... 

๑.๒ ชื่อผู บร หำรโรงเรียน...........................................................โทรศัพท์............................................... 
 1.3. จัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ   (    )  ปฐมวัย – ชั้น ป.6  (    ) ปฐมวัย – ชั้น ม.3 (    )  ป.1 – ป.6 
       (    )  ป.1 – ม.3  (    )  ป.1 – ม.6 

1.4 จ ำนวนบุคลำกรปัจจุบัน  
    1.4.1 ผู บร หำร......................คน (รวมรองผู บร หำร)  ข ำรำฃกำรครู……….......คน  
    1.4.2 ครูอัตรำจ ำง..........คน (   ) งบฯรำชกำร (สพฐ.)  (   ) งบฯระดมทุนของ รร. (   ) งบฯ
องค์กรท องถ ่น 
    1.4.3 ครูไปช่วยรำชกำร…........คน ไปช่วยรำชกำรที่...................................................................... . 
    1.4.4 ครูมำช่วยรำชกำร….......คน  มำจำกที่.......................................................... ......................... 

     1.4.5 ลูกจ ำงประจ ำ/นักกำรฯ….............คน   ลูกจ ำงชัว่ครำว  ............คน    
1.5  ครู และบุคลำกร ได รับกำรฉีดวัคซีนอย่ำงน อย 1 โดส จ ำนวน............คน  ค ดเป็นร อยละ............ 
       และจ ำนวนที่ยังไม่ได ฉีดวัคซีน...........................คน ค ดเป็นร อยละ........................ 
       สำเหตุที่ไม่ได ฉีด........................................................................................................... ................. 
........................................................................................................... ................................ 

 1.6 จ ำนวนนักเรียนปัจจุบัน รวมทั้งหมด ............คน  ปฐมวัย.............คน  ประถมศึกษำ...............คน 
         มัธยมศึกษำตอนต น............................คน  มัธยมศึกษำตอนปลำย.........................คน 

1.7 นักเรียนอำยุ 12-18 ปี ที่ได ฉีดวัคซีนจ ำนวน.........................คน   ค ดเป็นร อยละ..................... 
      และจ ำนวนที่ยังไม่ได ฉีดวัคซีน...................................คน ค ดเป็นร อยละ.....................    
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      สำเหตุที่ไม่ได ฉีด........................................................................................................... ................... 
............................................................................................................................. .................................... 
1.8 ผู ปกครองที่ได ฉีดวัคซีนจ ำนวน.........................คน   ค ดเป็นร อยละ.....................และจ ำนวนที่ยัง

ไม่ได ฉีดวัคซีน...................................คน ค ดเป็นร อยละ.....................        
      สำเหตุที่ไม่ได ฉีด..................................................................................................... ......................... 
............................................................................................................................. ..................................
1.9  จ ำนวนห องเรียน..........ห องเรียน  จัดห องเรียนในลักษณะ   

(    ) จัดแยกตำมชั้นปี   
(    ) จัดคละชั้น  ดังนี้   

                       (    ) คละชั้น ป. ๑ – ๒  (    ) คละชั้น  ป. ๓ – ๔  (    ) คละชั้น  ป. ๕ – ๖ )    
                  (    ) คละชั้น ป. ๑ – ๓  (    ) คละชั้น ป. ๔ – ๖  (    ) คละชั้น ม. ๑ – ๓ 

    (     )  หรือรูปแบบอ่ืน ๆ 
(ระบุ)........................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนที่ 2  กำรเตรียมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนในสังกัด ช่วงเปิดภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  

ข อ ประเด นกำรน เทศ 
กำรด ำเน นกำร 
ของโรงเรียน 

ว ธีด ำเน นกำร/เหตุผล/
เอกสำร/หลักฐำน/

ร่องรอย ท ำ/มี ไม่ท ำ/ไม่มี 

 ด ำนกำรบร หำรจัดกำร    
1 มีกำรจัดท ำ Time Line กำรด ำเน นกำรเตรียมเปิด

ภำคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๔ (ส ำเนำ Time Line มอบ
คณะน เทศ๑ ฉบับ)  

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

๒ มีกำรประเม นควำมพร อมก่อนเปิดภำคเรียน โดยใช 
แบบประเม นตนเองในระบบ Thai Stop Covid 
Plus (TSC+) ผลกำรประเม นเป็น สีเขียวน ำผลกำร
ประเม นตนเองของสถำนศึกษำที่ผ่ำนควำม
เห นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
แล วรำยงำนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

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

๓ มีกำรวำงแผนด ำเน นกำรมำตรกำรที่ กระทรวง
สำธำรณสุขก ำหนด  ๖ มำตรกำรหลัก+1 * 
(DMHT-RC) ๖ มำตรกำรเสร ม (SSET-CQ) และ ๗ 
มำตรกำรเข มงวด  

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

๔ มีกำรจัดท ำแผนเผช ญเหตุ (ส ำเนำมอบ คณะน เทศ 
๑ ฉบับ) 

  .......................................
....................................... 
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ข อ ประเด นกำรน เทศ 
กำรด ำเน นกำร 
ของโรงเรียน 

ว ธีด ำเน นกำร/เหตุผล/
เอกสำร/หลักฐำน/

ร่องรอย ท ำ/มี ไม่ท ำ/ไม่มี 

๕ มีข อมูลสำรสนเทศ ในกำรด ำเน นงำนป้องกันกำร
แพร่ระบำดของโรคต ดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID - 19) 

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

6 ด ำเน นกำรตำมมำตรกำรแนวปฏ บัต ด ำนอนำมัย
ส ่งแวดล อมในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค
ต ดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID - 19) ใน
สถำนศึกษำจ ำนวน 4 ข อ 1) กำรระบำยอำกำศ
ภำยในอำคำร      2) กำรท ำควำมสะอำด  
3) คุณภำพน้ ำอุปโภคบร โภค    
4) กำรจัดกำรขยะ 

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

7 ด ำเน นกำรตำมมำตรกำรกำรใช อำคำร สถำนที่ของ 
สถำนศึกษำเพ่ือกำร สอบ กำรฝึกอบรม หรือท ำ
ก จกรรมใดๆ ที่มีผู เข ำร่วมก จกรรมจ ำนวนมำก 
จ ำนวน 3 แนวทำง 1) แนวปฏ บัต ด ำนสำธำรณสุข  
2) แนวทำงปฏ บัต ส ำหรับผู จัดก จกรรม 3) 
แนวทำงปฏ บัต ส ำหรับผู เข ำร่วมก จกรรม 

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

8 มีกำรจัดสภำพแวดล อมบร เวณโดยรอบ ห องเรียน 
ห องปฏ บัต กำร และแหล่งเรียนรู ต่ำง ๆ ให เอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู   

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

9 โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนด วยรูปแบบ........... 
กรณี Onsite ให ใช รูปแบบมำเรียน
............................................................................. 
................................................................................ 
 (ใช ตำมแนวทำงของ สพฐ. 7 รูปแบบ) 

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

 ด ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน    
10 มีกำรจัดครูเข ำสอนทุกชั้นเรียน   .......................................

....................................... 
11 มีกำรจัดตำรำงสอน/จัดสภำพห องเรียน/จัดเอกสำร

ธุรกำรประจ ำชั้นเรียน 
  .......................................

....................................... 
12 มีแผนจัดกำรเรียนรู ครบทุกห องเรียน   .......................................

....................................... 
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ข อ ประเด นกำรน เทศ 
กำรด ำเน นกำร 
ของโรงเรียน 

ว ธีด ำเน นกำร/เหตุผล/
เอกสำร/หลักฐำน/

ร่องรอย ท ำ/มี ไม่ท ำ/ไม่มี 

13 มีกำรวำงแผนใช สื่อกำรเรียนกำรสอน นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
๑.  ห องสมุด (   )  มี   (   )    ไม่มี     
สภำพควำมพร อมในกำรใช   (   ) พร อมใช           
(   ) ไม่พร อม เพรำะ.......................................... 
๒.  เครื่องคอมพ วเตอร์ในกำรสอน  
มีจ ำนวน....... เครื่อง   
ได จำกงบรัฐจ ำนวน………….......เครื่อง  
ได จำกอ่ืนๆ ระบุ..................... จ ำนวน..... เครื่อง  

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

14 มีระบบกำรวัดและประเม นผลตำมบร บท/
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคต ดเชื้อไวรัสโค
โรนำ ๒๐๑๙ (COVID - 19) 

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

ตอนที่ 3  จุดเด่นควำมภูม ใจของโรงเรียน ปัญหำ/อุปสรรค และควำมจ ำเป็นเร่งด่วน 
3.1  จุดเด่นที่ภำคภูม ใจของโรงเรียน เรียงตำมล ำดับมำกไปหำน อย 
๑............................................................................................................................. ................................. 
๒............................................................................................ ..................................................................  
3............................................................................................................................. .................................  
3.2 ปัญหำ/อุปสรรค จัดล ำดับตำมควำมส ำคัญมำกไปหำน อย 
๑............................................................................................................................. ................................. 
๒........................................................................ ......................................................................................  
3............................................................................................................................. .................................  
3.3 ควำมจ ำเป็นเร่งด่วน จัดล ำดับตำมควำมส ำคัญมำกไปหำน อย 
๑............................................................................................................................. ................................. 
๒..............................................................................................................................................................  
3............................................................................................................................. .................................  
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ชุดที่  2 
แบบส ำรวจควำมต องกำรในกำรพัฒนำว ชำชีพครู  

เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล องกับพระรำชบัญญัต กำรศึกษำแห่งชำต  พ.ศ. ๒๕๔๒  
และแก ไขเพ ่มเต ม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

………………..……………….. 
    มำตรำ ๒๔  กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู  ให สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข องด ำเน นกำรดังนี้ 
 ๑) จัดเนื้อหำสำระและก จกรรมให สอดคล องกับควำมสนใจและควำมถนัดของผู เรียนโดย

ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
 ๒) ฝึกทักษะกระบวนกำรค ด กำรจัดกำร กำรเผช ญสถำนกำรณ์ และกำรประยุกต์ควำมรู มำใช 

เพ่ือป้องกันและแก ไขปัญหำ 
 ๓) จัดก จกรรมให ผู เรียนได เรียนรู จำกประสบกำรณ์จร ง ฝึกกำรปฏ บัต ให ท ำได  ค ดเป็น ท ำเป็น   

รักกำรอ่ำนและเก ดควำมใฝ่รู อย่ำงต่อเนื่อง 
 ๔) จัดกำรเรียนกำรสอนโดยผสมผสำนสำระควำมรู ด ำนต่ำง ๆ อย่ำงได สัดส่วนสมดุลกัน 

รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่ำน ยมท่ีดีงำมและคุณลักษณะน สัยอันพึงประสงค์ไว ในทุกว ชำ 
 ๕) ส่งเสร ม สนับสนุนให ผู สอนสำมำรถจัดบรรยำกำศ สภำพแวดล อมสื่อกำรเรียน และอ ำนวย

ควำมสะดวก เพ่ือให ผู เรียนเก ดกำรเรียนรู และมีควำมรอบรู  รวมทั้งสำมำรถใช กำรว จัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนกำรเรียนรู  ทั้งนี้ผู สอนและผู เรียนอำจเรียนรู ไปพร อมกันจำกสื่อกำรเรียนกำรสอนและแหล่งว ทยำกำร
ประเภทต่ำง ๆ 

 ๖) จัดกำรเรียนรู ให เก ดขึ้นได ทุกที่ทุกเวลำทุกสถำนที่ มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับบ ดำ
มำรดำ              ผู ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ำย เพ่ือร่วมกันพัฒนำผู เรียนตำมศักยภำพ 
 จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคต ดเชื้อไวรัสโคโรนำ 20๑๙ (COVID-19) และกำร
เปลี่ยนแปลงทำงสื่อ เทคโนโลยี อย่ำงรวดเร วตลอดจนกำรปรับปรุงเกณฑ์กำรขอเลื่อนหรือมีว ทยฐำนะ ปัจจุบัน 
โรงเรียนต องกำรได รับกำรพัฒนำอย่ำงเร่งด่วน ในด ำนใดบ ำง จัดล ำดับเร่งด่วนภำยใน ๕ รูปแบบิจำกรูปแบบ  
ที่ก ำหนดต่อไปนี้ 
 
๑. กำรว จัยในชั้นเรียน ๒. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร  ๓. โครงงำน ๔. ทักษะกระบวนกำร ๙ ขั้น    
๕. กำรสอนแบบหน่วย  ๖. กำรสอนแบบค นพบ  ๗. กำรสอนแบบแก ปัญหำ  ๘. กำรสอนแบบแบ่งกลุ่มท ำงำน          
๙. กำรสอนแบบสืบสวนสอบสวน  ๑๐. กำรสอนแบบทดลอง ๑๑. กำรสอนแบบกำรแสดงบทบำทสมมต              
๑๒. กำรสอนโดยใช ว ธีกำรทำงภำษำ ๑๓. กำรสอนแบบใช ศูนย์กำรเรียน  ๑๔. กำรสอนแบบใช เกม           
๑๕. กำรสอนแบบใช สถำนกำรณ์จ ำลอง ๑๖. กำรสอนแบบลงมือปฏ บัต  ๑๗. อ่ืน ๆ
(ระบุ)......................................................... 
 
ค ำชี้แจง ให ลงหมำยเลขรูปแบบที่ท่ำนต องกำร  ๕  ล ำดับ  ๑. ๒.   ๓.   ๔.   ๕.   

           ข อเสนอแนะเพ ่มเต มที่โรงเรียนต องกำรให  สพป.ศก. เขต ๑ สนับสนุน ช่วยเหลือเร่งด่วน 
๑.  ด ำนกำรพัฒนำว ชำชีพครู ................................................................................................................ 
๒.  ด ำนสวัสด กำรครู/ ค่ำตอบแทน ........................................................................................................  
๓.  ด ำนอื่น ๆ ......................................................................................................................... ................  

.. 
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ชุดที่ 3 
แบบประเม นควำมพึงพอใจของผู น เทศ 

ค ำชี้แจง เพื่อประเม นควำมพึงพอใจในกำรน เทศกำรเตรียมควำมพร อมจัดกำรเรียนกำรสอน       
           เปิดภำคเรียนท่ี ๒ ปีกำรศึกษำ๒๕๖๔ 

  เกณฑ์กำรพ จำรณำให ระดับคุณภำพ  ๕  ระดับ  แปลผลดังนี้ 
  มำกที่สุด     มีค่ำคุณภำพระดับ  ๕ อัตรำส่วนประมำณค่ำอยู่ระหว่ำง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 
  มำก      มีค่ำคุณภำพระดับ  ๔  อัตรำส่วนประมำณค่ำอยู่ระหว่ำง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 
  ปำนกลำง    มีค่ำคุณภำพระดับ  ๓ อัตรำส่วนประมำณค่ำอยู่ระหว่ำง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 
  น อย      มีค่ำคุณภำพระดับ  ๒  อัตรำส่วนประมำณค่ำอยู่ระหว่ำง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 
  น อยที่สุด    มีค่ำคุณภำพระดับ  ๑  อัตรำส่วนประมำณค่ำอยู่ระหว่ำง  ๑.๐๐ –๑.๕๐ 

ข้อ รายการประเม น 
ระดับควำมพึงพอใจ 

บันทึกเพ ่มเต ม 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ กระบวนกำรน เทศของคณะน เทศ       
๒ เครื่องมือน เทศ ที่ใช ในกำรน เทศ โดยรวม       
๓ ระยะเวลำที่ใช ในกำรปฏ บัต กำรน เทศที่โรงเรียน       
๔ ควำมเป็นกัลยำณม ตรของทีมน เทศ        
๕ โรงเรียนได ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู อย่ำงสร ำงสรรค์ครบทุกด ำน       
๖ โรงเรียนได สะท อนปัญหำที่ต องกำรให  สพป.ทรำบครบถ วน       
๗ โรงเรียนได รับค ำแนะน ำในกำรปฏ บัต งำนใหม่ ๆ จำกทีมน เทศ       
๘ กำรน เทศในลักษณะนี้ผู บร หำร ครู นักเรียน ได รับประโยชน์       
๙ กำรน เทศครั้งนี้ คณะครู ได แนวค ดใหม่ ๆ ในกำรพัฒนำงำน       

๑๐ กำรน เทศฯ เชื่อว่ำโรงเรียน/สพป.ศก.๑ มีควำมเข ำใจกันและกัน        
 ข อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำกระบวนกำรน เทศ และสร ำงคุณภำพโรงเรียนร่วมกัน (ครู ผู บร หำร นักเรียน)  
 ........................................................................................... ......................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
........................................................................................................................................ .......................................
............................................................................................ ...................................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................
.............................................................................. .................................................................................................  
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แบบน เทศ ต ดตำมกำรพัฒนำคุณภำพผู เรียนด ำนกำรอ่ำนกำรเขียน ชั้น ป. 1 - ชั้น ม. 6 
โรงเรียน ..................................................กลุ่มเครือข่ำย (CEO).....................................สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 

..................................................  
ค ำชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมำย / ในช่องที่ท่ำนต องกำรเลือก   
 

 
ที ่

รำยกำร 

ระดับคุณภำพ 
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(2
) 

มีก
ำรว

ำงแ
ผน

แล
 วแ

ตย่
ังไม

่ได
 ด ำ

เน
 นก

ำร
 

(1
) 

ยัง
ไม

่ได
 วำ

งแ
ผน

กำ
รด

 ำเน
 นก

ำร
 

1. มีแผนพัฒนำนักเรียนรำยคน                          
ที่สอดคล องกับสภำพปัญหำ 

     

2. มีสื่อ อุปกรณ์ เพ่ือพัฒนำนักเรียน  
อย่ำงหลำกหลำยสนองควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล 

     

3. มีเทคน ค ว ธีกำรสอนที่หลำกหลำย      
สนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

     

4. มีเครื่องมือวัด ประเม นผลนักเรียน         
อย่ำงหลำกหลำย สนองควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล 

     

5. มีกำรน ำผลกำรประเม นไปใช พัฒนำ
นักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 

     

 

           ค ำชี้แจง เต มข อควำมในช่องว่ำง 
                1. สื่อ  นวัตกรรม ที่ใช ในกำรพัฒนำนักเรียน        
....................................................................................... .................................................................................... 
               2. เทคน ค ว ธีกำรสอน  ที่ใช ในกำรพัฒนำนักเรียน 

       ...................................................................................................... ........................................................................ 
              3. เครื่องมือวัดและประเม นผลกำรอ่ำน      
............................................................................................................................... ............................................ 
              4. ปัญหำ ควำมต องกำรจ ำเป็นของครู เพ่ือกำรพัฒนำ  
............................................................................................................................. ...................................................  

   5. สภำพกำรอ่ำน กำรเขียน ของนักเรียน    
                    (  ) ปลอดนักเรียนอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได     
                    (  ) ไม่ปลอดฯ (ระบุ จ ำนวนนักเรียน ชั้นเรียน)  จ ำนวนนักเรียนปกต อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได  



 

 
50 

 

czc 

สำเหตุ
........................................................................................................................................ ........................................
........................................................................................... .....................................................................................  

แนวทำงกำรพัฒนำ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

        
 ลงชื่อ ..............................................................ผู น เทศ 

     (...................................................................) 
      วัน ..............เดือน ..............................ป ี................. 
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แบบน เทศ ต ดตำมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจ ำปีกำรศึกษำ ................... 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 

ครั้งที่ ....................... ภำคเรียนที่ ..........................วันเดือนปี ที่น เทศ................................... ........................ 

ตอนที่ 1 ข อมูลทั่วไป 
1. ชื่อโรงเรียน ............................................................. ..............กลุ่มCEO ............................................. 
2. ข อมูลด ำนสภำพแวดล อม บรรยำกำศของโรงเรียน และสภำพชุมชนใกล เคียง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ตอนที่ 2 กำรด ำเน นงำนโรงเรียนคุณธรรม 

กำรด ำเน นกำร 
ผลกำรต ดตำม 

ข อค นพบ 
ด ำเน นกำร ไม่ได 

ด ำเน นกำร 
1. มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม(ตำรำง

คุณธรรมอัตลักษณ์ประกอบด วยคุณธรรมเป้ำหมำย พฤต กรรม
บ่งชี้เช งบวก) 

   

2. สื่อสำรสร ำงควำมเข ำใจทั้งโรงเรียน เพื่อให ทรำบเป้ำหมำยและท ศ
ทำงกำรด ำเน นงำน 

   

3. มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณธรรมโรงเรียน หรือแผนปฏ บัต กำร
ประจ ำปี 

   

4. มีกำรพัฒนำสภำพแวดล อมให เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณธรรม    
5. กำรบูรณำกำรคุณธรรมในกำรเรียนกำรสอน/ในชั้นเรียน    
6. กำรบูรณำกำรคุณธรรมในก จกรรมพัฒนำผู เรียน    
7. สร ำงแกนน ำ(ครู – นักเรียน) เพ่ือเป็นผู น ำในกำรขับเคลื่อนไปสู่

เป้ำหมำย 
   

8. สร ำงกลไกกำรมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู  ทบทวนหลักกำร
ปฏ บัต งำน : AAR 

   

9. จัดท ำโครงงำนคุณธรรมเพ่ือส่งเสร มกำรท ำควำมดีและลด
พฤต กรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

   

10. มีกำรน เทศภำยใน ต ดตำมผลกำรด ำเน นงำน ประเม นผลและกำร
น ำผลกำรประเม นไปพัฒนำกำรด ำเน นงำน 

   

ข อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          (ลงชื่อ)       ผู น เทศ  
                                                        (...................................................................) 
                                                         …………/…………………………./………. 
 
 



 

 
52 

 

czc 

แบบน เทศ ต ดตำมกำรด ำเน นงำนโครงกำรส่งเสร มน สัยรักกำรอ่ำน/ห องสมุดมีชีว ต  
โรงเรียน .........................................................กลุ่มเครือข่ำย CEO.................................สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 

ค ำชี้แจงิิเต มข อควำมในช่องว่ำงิและ ใส่เครื่องหมำย / ในช่องที่ท่ำนต องกำรเลือก ิ 
1. จ ำนวนผู ใช บร กำรห องสมุด ปี พ.ศ. 2563-2564 

  ปี พ.ศ. 2563 นักเรียน..................คน                   คร ู..................คน  ประชำชน ......................คน 
  ปี พ.ศ. 2564 คำดว่ำจะมีนักเรียน...................คน     ครู .......... ........คน ประชำชน.........................คน  

2. กำรบร หำรจัดกำรห องสมุด/ส่งเสร มน สัยรักกำรอ่ำน 
 2.1 ขนำด/สภำพของห องสมุดโรงเรียน  (  ) เป็นอำคำรเฉพำะ   (  )  ใช ห องเรียนขนำด 1 ห องเรียน    
        (  ) ไม่มีห องสมุดจัดเป็นมุมหนังสือในห องเรียน         (  )  ใช ห องเรียนขนำด 2 ห องเรียน    
        (  )  ใช ห องเรียนขนำดมำกกว่ำ 2 ห องเรียน            (  ) ใช ห องสมุดร่วมกับห องอ่ืนๆ  
     สภำพของห องสมุด  (   ) ดี    (  ) ต องปรับปรุงด ำนกำยภำพ หนังสือ สื่อ ครุภัณฑ์   
    2.2 สัดส่วนของงบประมำณพัฒนำห องสมุดจำกโรงเรียนต่องบประมำณท้ังหมด   

(  )  ร อยละ 10     (  )  ร อยละ 20          (  )  ร อยละ 30  (  )  มำกกว่ำร อยละ 30                                       
(  )  น อยกว่ำร อยละ 1       (  )  อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................... 

    2.3 สัดส่วนของจ ำนวนหนังสือต่อนักเรียนที่โรงเรียนมี 
  (  )  น อยกว่ำ 5 เล่มต่อนักเรียน 1 คน (  )  จ ำนวน 5 เล่มต่อนักเรียน 1 คน 
  (  )  จ ำนวน 10 เล่มต่อนักเรียน 1 คน (  )  จ ำนวนมำกกว่ำ 10 เล่ม ต่อนักเรียน 1 คน 
  (  )  อ่ืนๆ ...................................................... 
    2.4 ครูบรรณำรักษ์ได รับกำรพัฒนำควำมรู ควำมสำมำรถด ำนกำรด ำเน นงำน ห องสมุดและกำรจัด
ก จกรรมส่งเสร มน สัยรักกำรอ่ำน อย่ำงน อยปีละ ...........ครั้ง  
    2.5 วุฒ กำรศึกษำของผู รับผ ดชอบห องสมุด 
  (  )  จบกำรศึกษำสำขำว ชำบรรณำรักษ์ศำสตร์/ สำรสนเทศศำสตร์ 
  (  )  ไม่ได จบกำรศึกษำสำขำว ชำบรรณำรักษ์ศำสตร์/ สำรสนเทศศำสตร์ 
  2.6 สถ ต นักเรียนใช เวลำนอกเวลำเรียนในกำรอ่ำนหนังสืออ่ืนที่นอกเหนือจำกหนังสือเรียน  
     - นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3 ใช เวลำเฉลี่ยในกำรอ่ำนหนังสืออ่ืน วันละ.............นำท ี
       - นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 ใช เวลำเฉลี่ยในกำรอ่ำนหนังสืออ่ืน  วันละ...........นำที 
    2.7 สถ ต นักเรียนอ่ำนหนังสืออ่ืนที่นอกเหนือจำกหนังสือเรียน 
     - นักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 1-3 อ่ำนหนังสืออ่ืนนอกเหนือจำกหนังสือเรียน  ปีละ........เล่มต่อป ี
    - นักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 4-6 อ่ำนหนังสืออ่ืนนอกเหนือจำกหนังสือเรียน  ปีละ........เล่มต่อปี 
    - นักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่  1-3 อ่ำนหนังสืออ่ืนนอกเหนือจำกหนังสือเรียน   ปีละ........เล่มต่อปี 
       2.8 แผนงำน/โครงกำรพัฒนำห องสมุด ก จกรรมส่งเสร มกำรอ่ำน ปี พ.ศ. 2563 
      (  ) ไม่มี      (  ) มี ชื่อโครงกำร ......................................................................................................  
      งบประมำณ .....................บำท แหล่งงบประมำณ………………………………………………………………… 
       2.9 กำรจัดก จกรรมเพื่อส่งเสร มกำรใช ห องสมุด…………………………………………………………………………  
       2.10 ส ่งที่ต องกำรพัฒนำ……………………………………………………………………………………………………… 
                                                          ลงชื่อ ..............................................................ผู น เทศ 
                                                                (..................................................................) 

                                                                          วัน ..............เดือน ..............................ปี .................. 
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แบบน เทศ ต ดตำมกำรยกระดับผลสัมฤทธ ์ทำงกำรเรียนกำรประเม นคุณภำพผู เรียน (NT) ชั้น ป. 3  
โรงเรียน..............................................กลุ่มโรงเรยีน......................................................สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 

ค าชี้แจง: ให ท ำเครื่องหมำย (  /   ) ลงในช่องกำรด ำเน นงำน 

ที ่ รำยกำรกำรด ำเน นงำนของโรงเรียน 
กำรด ำเน นงำน 

ปัญหำและข อเสนอแนะ 
ปฏ บัต  ไม่ปฏ บัต  

1 
มีกำรประชุม วำงแผน และแต่งตั้งคณะกรรมกำรใน
กำรยกระดับผลสัมฤทธ ์ทำงกำรเรียน/มีโครงกำรพัฒนำ
ผลสัมฤทธ ์ทำงกำรเรียน NT 

  
 

2 
มีข อมูลนักเรียน คัดกรองนักเรียนจัดกลุ่มนักเรียนตำม
ควำมรู ควำมสำมำรถ 

  
 

3 ศึกษำกรอบโครงสร ำงข อสอบ NT (Test Blueprint)    

4 
ว เครำะห์ผลกำรสอบ NT และน ำผลกำรว เครำะห์ ไป 
วำงแผนพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธ ์ทำงกำรเรียน  

  
 

5 มีกำรประชำสัมพันธ์กำรสอบอย่ำงทั่วถึง    

6 
มีคลังข อสอบ NTและมีกำรวัด/ประเม นผลตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู  ตัวชี้วัดตำมแนวข อสอบ 

  
 

7 
จัดก จกรรมสอนเสร ม เช่น  พัฒนำกำรทักษะทำง
คณ ตศำสตร์  กำรฝึกทักษะกำรค ดเลขเร ว กำรใช แบบ
ฝึกเสร มทักษะ ฯลฯ   

  
 

8 
มีกำรจัดเครือข่ำยว ชำกำรกับโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำย
หรือภำยนอกเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู                    

  
 

9 

จัดก จกรรมทบทวนกำรทดสอบเข ม โดยกำรน ำข อ
ทดสอบ NTในปีที่ผ่ำนมำ หรือน ำข อทดสอบต่ำงๆ มำ
ทบทวนให กับนักเรียน ฝึกกำรลงรหัส กำรฝนค ำตอบ 
จัดก จกรรมค่ำยว ชำกำร ฯลฯ 

  

 

10 
มีกำรน เทศ ต ดตำม กำรด ำเน นกำรอย่ำงต่อเนื่องและ
เป็นปัจจุบัน     

  
 

ควำมเห น และข อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................... ............................................................................................................  
 
                                               (ลงชื่อ)                          ผู น เทศ           
                                                    (.......................................................................) 
                                                    …………………/…………………………………./…………. 
 
 



 

 
54 

 

czc 

แบบน เทศ ต ดตำมกำรน ำผลกำรประเม นคุณภำพผู เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3   
ไปใช พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและยกระดับผลสัมฤทธ ์ทำงกำรเรียน  ปีกำรศึกษำ .................. 

โรงเรียน..........................................................กลุ่มเครือข่ำย............ .............................สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 
…………………………………………. 

ค ำชี้แจง: ให ผู น เทศต ดตำม สอบถำม สัมภำษณ์ ครู ผู บร หำรสถำนศึกษำตำมรำยกำรที่ก ำหนด  แล วท ำ     
            เครื่องหมำย √  ใน □ หน ำข อรำยกำรที่มี/ด ำเน นกำร  บันทึกปัญหำ/ข อเสนอแนะ (ถ ำมี) 
1. โรงเรียนมีผลกำรกำรประเม นคุณภำพผู เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ค่ำเฉลี่ยร อยละทั้ง 2 ด ำนดังนี้         
(ระดับประเทศ = …………………..),(เขตพ้ืนที่ = ………………………….) 
 โรงเรียนมีค่ำเฉลี่ยร อยละปีกำรศึกษำ 2562 = …..…….. และปีกำรศึกษำ 2561 = ……………… 
   เพ ่มขึ้น ร อยละ....................  และ   สูงกว่ำ  ระดับประเทศ 
   ลดลง   ร อยละ....................  และ   ต่ ำกว่ำ  ระดับประเทศ 
   อ่ืนๆ .................................................................................................   
2. ผลกำรประเม นคุณภำพผู เรียน(NT) รำยด ำน ดังนี้ 

ควำมสำมำรถ 
ด ำน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร อยละ 

จ ำนวนและร อยละนักเรียนจ ำแนกตำมระดับคุณภำพ (ยกเว นเด กพ เศษ และ 
walk – in) 

ดีมำก ด ี พอใช  ปรับปรุง 
จ ำนวน ร อยละ จ ำนวน ร อยละ จ ำนวน ร อยละ จ ำนวน ร อยละ 

ภำษำไทย          
คณ ตศำสตร์          
รวมควำมสำมำรถ 

ทั้ง 2 ด ำน 
         

 

3. กำรพ จำรณำรำยตัวชี้วัด ผลกำรประเม นคุณภำพผู เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562    
ที่ควรเร่งด ำเน นกำรพัฒนำเรียงตำมล ำดับควำมเร่งด่วน 
   3.1 ตัวชี้วัดควำมสำมำรถด ำนภำษำไทย 
       3.1.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       3.1.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       3.1.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       3.1.4 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  3.2 ตัวชี้วัดควำมสำมำรถด ำนคณ ตศำสตร์ 
       3.2.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
       3.2.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
       3.2.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
       3.2.4 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. กำรด ำเน นงำนของโรงเรียน 

ที ่ รำยกำร 
กำรด ำเน นกำร ปัญหำ/

ข อเสนอแนะ ปฏ บัต  ไม่ปฏ บัต  
1 มีข อมูลผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของ

ผู เรียน 
   

2 มีกำรว เครำะห์ข อมูลผลกำรทดสอบควำมสำมำรถ
พ้ืนฐำนฯ 

   

3 น ำผลกำรทดสอบไปว เครำะห์เปรียบเทียบกับปี
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 

   

4 มีกำรตรวจสอบระดับคุณภำพผู เรียนรำยบุคคล    
5 น ำผลกำรตรวจสอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ

คุณภำพผู เรียนมำใช ในกำรแก ไขปรับปรุง 
   

6 มีกำรว เครำะห์ข อสอบสู่กำรออกแบบแผนกำร
จัดกำรเรียนรู  

   

7 นักเรียน และผู ปกครองทรำบผลกำรทดสอบ    
8 มีกำรตั้งค่ำเป้ำหมำยในกำรยกระดับผลสัมฤทธ ์    
9 มีกำรประชำสัมพันธ์ค่ำเป้ำหมำยให ครูผู สอน ผู เรียน 

ผู ปกครองและผู ที่มีส่วนเกี่ยวข องทรำบ 
   

10 มีกำรรวบรวมข อสอบและเฉลย เพื่อเป็นคลังข อสอบ    
5.  ควำมต องกำรช่วยเหลือ  

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

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

............................................................................................................................................................. ......... 
   6.  ข อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 

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

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

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

                                 (ลงชื่อ)       ผู น เทศ                        
                                                              (.......................................................................) 
                                                             …………………/…………………………………./…………. 
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แบบน เทศ ต ดตำมกำรยกระดับผลสัมฤทธ ์ทำงกำรเรียน 
กำรประเม นคุณภำพผู เรียนด วยข อสอบมำตรฐำนในกำรสอบปลำยปี ปีกำรศึกษำ ................. 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ   เขต  1 
……………………………………….. 

โรงเรียน..........................................................................CEO………………………………………………. 

 
ประเด นกำรต ดตำม 

ผลกำรต ดตำม  
หมำยเหตุ ปฏ บัต /

ด ำเน นกำร 
(ไม่)ปฏ บัต /
ด ำเน นกำร 

1. มีกำรประชุมระดับสถำนศึกษำเรื่องกำรใช ข อสอบ
มำตรฐำนในกำรสอบปลำยปี 

   

2. มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเน นกำร    
3. มีกำรประกำศ  แจ งเรื่องกำรสอบให แก่นักเรียน  

ผู ปกครองทรำบ 
   

4. ศึกษำกรอบโครงสร ำงของข อสอบ    
5. น ำคะแนนสอบไปใช ตำมสัดส่วนที่สถำนศึกษำก ำหนด

ในกำรสอบปลำยปี 
   

6. มีข อมูลนักเรียน คัดกรองนักเรียนจัดกลุ่มนักเรียนตำม
ควำมรู ควำมสำมำรถ  

   

7. มีกำรวำงแผนพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธ ์ทำงกำรเรียน
ให สูงขึ้น   

   

8. ด ำเน นกำรพัฒนำเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ ์ อย่ำงเป็น
ระบบ 

   

9. จัดก จกรรมสอนเสร มและพัฒนำผู เรียน    
10. น ำผลกำรประเม นมำใช ในกำรวำงแผนพัฒนำและ

ปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   

ข อเสนอแนะเกี่ยวกับข อสอบกลำง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

          (ลงชื่อ)       ผู น เทศ  
                                                       (.......................................................................) 
                                                         …………/…………………………./………. 
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แบบน เทศ ต ดตำมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจ ำปีกำรศึกษำ ................... 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 

ครั้งที่ ....................... ภำคเรียนที่ ..........................วันเดือนปี ที่น เทศ........................ ................................... 

ตอนที่ 1 ข อมูลทั่วไป 
3. ชื่อโรงเรียน ............................................................. ..............กลุ่มCEO ............................................. 
4. ข อมูลด ำนสภำพแวดล อม บรรยำกำศของโรงเรียน และสภำพชุมชนใกล เคียง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
ตอนที่ 2 กำรด ำเน นงำนโรงเรียนคุณธรรม 

กำรด ำเน นกำร ผลกำรต ดตำม ข อค นพบ 
ด ำเน นกำร ไม่ได ด ำเน นกำร 

11. มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม (ตำรำง
คุณธรรมอัตลักษณ์ประกอบด วยคุณธรรมเป้ำหมำย พฤต กรรม
บ่งชี้เช งบวก) 

   

12. สื่อสำรสร ำงควำมเข ำใจทั้งโรงเรียน เพื่อให ทรำบเป้ำหมำยและ
ท ศทำงกำรด ำเน นงำน 

   

13. มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณธรรมโรงเรียน หรือแผนปฏ บัต กำร
ประจ ำปี 

   

14. มีกำรพัฒนำสภำพแวดล อมให เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณธรรม    
15. กำรบูรณำกำรคุณธรรมในกำรเรียนกำรสอน/ในชั้นเรียน    
16. กำรบูรณำกำรคุณธรรมในก จกรรมพัฒนำผู เรียน    
17. สร ำงแกนน ำ(ครู – นักเรียน) เพ่ือเป็นผู น ำในกำรขับเคลื่อนไปสู่

เป้ำหมำย 
   

18. สร ำงกลไกกำรมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู  ทบทวนหลักกำร
ปฏ บัต งำน : AAR 

   

19. จัดท ำโครงงำนคุณธรรมเพ่ือส่งเสร มกำรท ำควำมดีและลด
พฤต กรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

   

20. มีกำรน เทศภำยใน ต ดตำมผลกำรด ำเน นงำน ประเม นผลและ
กำรน ำผลกำรประเม นไปพัฒนำกำรด ำเน นงำน 

   

ข อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          (ลงชื่อ)       ผู น เทศ  
                                                        (...................................................................) 
                                                         …………/…………………………./………. 
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แบบน เทศ ต ดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ ปีงบประมำณ................ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 

………………………………… 
โรงเรียน......................................................... ..................... CEO…........................……………………………….  
ค ำชี้แจง  แบบน เทศ ต ดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือทรำบข อมูล
บุคลำกรผู สอนภำษำอังกฤษ และต ดตำมกำรด ำเน นงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษของโรงเรียนใน
สังกัด จึงขอให ข อมูลที่ครบถ วนและเป็นจร ง 
1.  ด ำนบุคลำกร     ข ำรำชกำรครูที่ปฏ บัต กำรสอนภำษำอังกฤษ  

ชั้น 
จ ำนวนครู 

ที่สอน
ภำษำอังกฤษ 

จ ำนวนครูที่จบ
ว ชำเอก

ภำษำอังกฤษ 
จ ำนวนครู 

ที่อบรมโครงกำร 
Boot Camp 

ครูต่ำงชำต  
จ ำนวน(คน) 

อำสำสมัคร   
ชำวต่ำงชำต  
จ ำนวน(คน) ป.

ตรี 
ป.
โท 

ป.
เอก 

ป.1-6        
ม.1-3        

  2. ด ำนกำรปฏ บัต งำนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษแนวทำงในกำรจัดกำรเรียน    
กำรสอนภำษำอังกฤษ  
         2.1  กำรน ำสื่อ นวัตกรรม แอพพล เคชั่นกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ ไปใช ในกำรจัดก จกรรมกำรเรียน   
กำรสอน ภำษำอังกฤษกับนักเรียน โปรดระบุตัวอย่ำงสื่อ นวัตกรรมนั้นๆ และแสดงภำพถ่ำยประกอบ     
.................................................................................................................................................. .................................                 
         2.2 โรงเรียนมีนวัตกรรมกำรศึกษำ Best Practice ด ำนกำรพัฒนำภำษำอังกฤษ คือ                
........................................................................................................................................... ........................................                     
         2.3  กำรจัดบรรยำกำศเพ่ือส่งเสร มกำรเรยีนรู ภำษำอังกฤษ โดยต ดป้ำยค ำศัพท์บอกสถำนที่ ค ำศัพท์ต่ำงๆ     
มุมเสร มประสบกำรณ์ด ำนภำษำในห องเรียน และบร เวณโรงเรยีน  โปรดระบุและแสดงภำพถ่ำยประกอบ                
............................................................................................................................. .....................................................                    
          2.4 โรงเรียนมีกำรจัดก จกรรมใดที่เป็นกำรส่งเสร มกำรใช ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
                               กำรจัดค่ำยพัฒนำภำษำอังกฤษ 
                               กำรรณรงค์ให คุณครูใช ภำษำอังกฤษในชั่วโมงท่ีสอนภำษำอังกฤษ 
                               กำรกระตุ นให นักเรียนใช ภำษำอังกฤษทุกวัน  
                               อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................................................................  
          2.5ผู อ ำนวยกำรโรงเรียนได มีกำรน เทศภำยในฯ ในเรื่องกำรพัฒนำภำษำอังกฤษ หรือไม่ อย่ำงไร
............................................................................................................................................. .....................................  
............................................................................................ ......................................................................................   

ลงชื่อ...............................................ผู รำยงำน /เบอร์โทรศัพท์..................................... . 
            (..............................................) 

                        ลงชื่อ................................................ผู อ ำนวยกำรโรงเรียน/เบอร์โทรศัพท์...........................  
                               (..............................................) 
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แบบน เทศ ต ดตำมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด วยเทคโนโลยีด จ ทัล (Digital Technology) 
 สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 1 

…………………………………………… 
ชื่อครูผู รับกำรน เทศต ดตำม………………………………………………………………………………………………………………….. 
โรงเรียน………………………………………………สังกัด……………………………………………………………………………………… 
อ ำเภอ…………………………………………………จังหวัด……………………………………………………………………………………. 
โทรศัพท์/มือถือ……………………………………………โทรสำร………………………………………………………………………….. 
E – mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือต ดตำมผลกำรกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด วยเทคโนโลยีด จ ทัล (Digital Technology)  
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ในด ำนกำรใช งำนจัดสรรชุดอุปกรณ์ตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 
 ค ำชี้แจง  แบบต ดตำมฉบับนี้เป็นกำรต ดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด วยเทคโนโลยีด จ ทัล (Digital 
Technology)  ส ำหรับครูผู สอนในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1  
มี 3 ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข อมูลทั่วไป ( แบบเลือกตอบ และเต มข อควำมในช่องว่ำง) 
 ตอนที่ 2 ผลกำรด ำเน นงำนด ำนกำรใช งำน (แบบตรวจสอบรำยกำรและเต มข อควำมในช่องว่ำง) 
 ตอนที่ 3  ข อค นพบ  ปัญหำ  อุปสรรค และข อเสนอแนะ ( แบบเต มข อควำมในช่องว่ำง) 
ตอนที่ 1 ข อมูลทั่วไป 
ค ำชี้แจงิ ให ผู รับกำรน เทศ ต ดตำมเลือกตอบโดยท ำเครื่องหมำย √   ลงใน   และเต มข อควำมในช่องว่ำง
ตำมควำมเป็นจร ง 

1. ท่ำนได รับกำรเข ำร่วมโครงกำรอบรมเช งปฏ บัต กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัยด วยกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนด วยระบบด จ ทัล ส ำหรับครูในสังกัด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 หรือไม่ 

                เข ำร่วมกำรฝึกอบรมฯ    ไม่เข ำร่วมกำรฝึกอบรม 
2. ระดับชั้นที่สอน  และจ ำนวนนักเรียน (ระบุทุกชั้นที่สอน) 

   ชั้น……………………..นักเรียน………………………………… คน 
   ชั้น……………………..นักเรียน………………………………… คน 
   ชั้น……………………..นักเรียน………………………………… คน 
  ตอนที่  2  ผลกำรด ำเน นงำนด ำนครูผู สอน 
ิิค ำชี้แจงิิให ผู รับกำรต ดตำมท ำเครื่องหมำย  √  และเขียนข อเสนอแนะลงในช่อง         ในแต่ละรำยกำร  

ข อ รำยกำรต ดตำม 
กำรต ดตำม 

ปฏ บัต  ไม่ได 
ปฏ บัต  

ข อเสนอแนะ 

1 จัดเตรียมสื่อ  วัสดุ  และอุปกรณ์ที่จ ำเป็นต่อกำรน ำไปใช ใน
กระบวนกำรเรียนกำรสอน  และกำรกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำด วยเทคโนโลยีด จ ทัล (Digital Technology)   

   

 1.1 มีกำรจัดเตรียมสภำพแวดล อมของห องเรียน/สถำนที่
เรียนให เอ้ือต่อกำรจัดก จกรรมกำรเรียนรู  
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ข อ รำยกำรต ดตำม 
กำรต ดตำม 

ปฏ บัต  ไม่ได 
ปฏ บัต  

ข อเสนอแนะ 

 1.2 มีกำรใช งำน เทคโนโลยีด จ ทัล ได อย่ำงมีประส ทธ ภำพ
และเก ดประโยชน์สูงสุดเพื่อประกอบกำรเรียนกำรสอนที่
สอดคล องกับหน่วยกำรเรียนรู จำกสำรสนเทศระบบด จ ทัล 

   

 1.3 มีกำรจัดเตรียมสื่อ  วัสดุ  และอุปกรณ์ประกอบกำร
เรียนกำรสอนที่เหมำะสมกับวัยของนักเรียน 

   

2 พัฒนำตนเองให มีควำมรู เกี่ยวกับกำรใช กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำด วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

   

 
2.1 มีกำรสืบค นข อมูลและใช กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ด วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู  

   

 
2.2 มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำตนเองเกี่ยวกับกำรใช กำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

   

3 
3.1 ว เครำะห์  มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และ
ข อมูลของผู เรียน  เพื่อออกแบบกำรจัดกำรเรียนที่เหมำะสม
ตำมศักยภำพของผู เรียน 

   

 

3.2 ออกแบบกำรเรียนกำรสอน/จัดท ำแผนกำรเรียนรู ที่ใช 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรจัดกำรเรียนรู ได สอดคล องกับ
มำตรฐำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่หลักสูตร
กำรศึกษำก ำหนดไว  

   

4 จัดก จกรรมกำรเรียนรู และให นักเรียนเข ำถึงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำด วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ตำมควำม
เหมำะสม 

   

 4.1 มีหลักฐำน/ร่องรอย/ช ้นงำนของนักเรียนที่เก ดจำกกำร
ใช  เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรจัดกำรเรียนรู  

   

5 กำรวัดและประเม นผลตำมสภำพจร งด วยว ธีกำร  เครื่องมือ
ที่หลำกหลำย  ครอบคลุมมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  หลักกำรจัดก จกรรมกำรเรียนรู ในแต่ละครั้ง   
แต่ละหน่วยกำรเรียนรู เพ่ือให ทรำบถึงผลกำรเรียนรู ของ
นักเรียน   

   

ตอนที่ 3  ข อค นพบ/ปัญหำ/อุปสรรคและข อเสนอแนะ   
ค ำชี้แจง  ให ผู รับกำรน เทศ  ต ดตำมเขียนข อค นพบ  ปัญหำ  อุปสรรค  และข อเสนอแนะลงในช่องว่ำง 

1) ข อค นพบที่เป็นจุดเด่น/ว ธีกำรปฏ บัต ที่ดี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2) กำรศึกษำด วยระบบด จ ทัล สำมำรถช่วยแก ไขปัญหำโรงเรียนขนำดเล กที่ประสบปัญหำกำรมีครู        
ไม่ครบชั้นได หรือไม่ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) หลังจำกท่ีใช งำน ด วยระบบสำรสนเทศแล ว ผู เรียนมีพัฒนำกำรดีข้ึนกว่ำเด ม  หรือไม่  อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

4) ปัญหำและอุปสรรคที่พบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     ลงชื่อ………………………………………………………ผู น เทศ 
                                                         (………………………………………………………) 
                            วันที่………………..เดือน………………………..พ.ศ. ………………… 
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เครื่องมือประเม นจัดก จกรรมกำรเรียนกำรสอนเพศว ถีศึกษำ 
ชื่อผู รับกำรน เทศ........................................................................................ 

โรงเรียน...........................................................................................กลุ่มเครือข่ำย....................................... 
เรื่อง.................................................................................................................ชั้น....................................... 

วันที่น เทศ..........................................................ผู น เทศ..................................................................... ................ 

 
รำยกำร 

ระดับคุณภำพ  ข อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 
บุคล กภำพ 

1. เชื่อมั่นในตนเอง 
2. แต่งกำยสุภำพ เรียบร อยเหมำะสมกับควำม

เป็นครู 
3. สำมำรถควบคุมอำรมณ์ได ดี 
4. ใช ภำษำถูกต องชัดเจน 
5. มีควำมตั้งใจสอน 

      

พฤต กรรมนักเรียน 
1. มีควำมกระตือรือร นในกำรเรียน 
2. มีส่วนร่วมในก จกรรมกำรเรียนอย่ำงเต มใจ 
3. กล ำพูด กล ำแสดงควำมค ดเห น กล ำซักถำม 

      

สภำพห องเรียน 
1. ห องเรียนสะอำด 
2. มีบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู  

      

กำรเตรียมกำรสอน  
1. จัดท ำแผนกำรเรียนรู มำล่วงหน ำ  
2. จัดเตรียมสื่อกำรสอน 
3. เตรียมเครื่องมือและว ธีกำรวัดและประเม นผล 

       

กำรจัดก จกรรมกำรสอน 
1. น ำเข ำสู่บทเรียนมีควำมน่ำสนใจ 
2. จัดก จกรรมกำรสอนตำมข้ันตอน 
3. เปิดโอกำสให นักเรียนมีส่วนร่วมในก จกรรม 

          กำรเรียนกำรสอน 
4. ใช เทคน คกำรสอนเหมำะสมกับเนื้อหำ 

หลักสูตรและก จกรรม 
5. เป็นก จกรรมที่ช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนช ำและ

ส่งเสร มนักเรียนที่เรียนดี 
6. เป็นก จกรรมที่สอดคล องกับสำระกำรเรียนรู  
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รำยกำร 

ระดับคุณภำพ   
ข อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

กำรใช สื่อกำรสอน 
1. มีควำมคล่องตัวในกำรใช สื่อกำรสอน 
2. เลือกใช สื่อได เหมำะสมกับเนื้อหำและก จกรรม 
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรใช สื่อ 

      

กำรประเม นผล 
1.  จัดกำรควำมรู ก่อนเรียน 
2. ตรวจสอบควำมเข ำใจระหว่ำงเรียน 
3. ทดสอบควำมรู หลังเรียน 
4. ประเม นผลตำมตัวชี้วัด 

      

กำรควบคุมชั้นเรียน 
1. สำมำรถควบคุมชั้นเรียนได  
2. บรรยำกำศกำรเรียนเหมำะสมและสอดคล อง

กับก จกรรม 
3. ให ควำมสนใจนักเรียนทุกคน 

       

จุดเด่น 
................................................................................................................................................... ............................
....................................................................................................... ...................................................................... 
จุดด อย
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................................ ............................................. 

                                                                              ผู น เทศ..................................................... 
                                      ( ................................................ ) 

เกณฑ์    5  หมำยถึง  จัดกำรเรียนกำรสอนที่ให นักเรียนมีส่วนร่วมมีกระบวนกำรเรียนที่ต่อเนื่องและเป็น
แบบอย่ำงได  
             4  หมำยถึง  จัดกำรเรียนกำรสอนที่ให นักเรียนมีส่วนร่วม มีกระบวนกำรต่อเนื่อง 
             3  หมำยถึง  จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร  ให นักเรียนมีส่วนร่วมบ ำง   
             2  หมำยถึง  จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร แต่ไม่ครบตำมกระบวนกำร 
             1  หมำยถึง  มีควำมถูกต องบำงส่วนและสำมำรถปรับปรุงให ดีขึ้นได      
( กระบวนกำร หมำยถึง  1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ครบทุกขั้นตอนของกำรออกแบบกำรสอน  หรือ 
                              2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ประกอบด วยกำรเรียนควำมรู  ลงมือปฏ บัต และวัด/
ประเม นผลตำมสภำพจร ง) 
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แบบน เทศ ต ดตำมผลกำรจัดก จกรรมว ทยำศำสตร์ 
ของครูปฐมวัย  ในโครงกำรบ ำนนักว ทยำศำสตร์น อย “ประเทศไทย” 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค ำชี้แจง   
1. ผู กรอกข อมูลแบบประเม นต ดตำมผลกำรจัดก จกรรม ฉบับนี้ ได แก่ ครูผู สอนที่จัดก จกรรม

ว ทยำศำสตร์ให แก่เด กปฐมวัยโครงกำรบ ำนนักว ทยำศำสตร์น อย  
2. กรุณำกรอกข อมูลตำมควำมเป็นจร ง 

ตอนที่ 1 ข อมูลพื้นฐำน 
 1. โรงเรียนได เข ำร่วมโครงกำรบ ำนนักว ทยำศำสตร์น อย “ประเทศไทย” รุ่นใด 
          ❍ รุ่นที่ 1         ❍ รุ่นที่ 2         ❍ รุ่นที่ 3         ❍ รุ่นที่ 4         ❍ รุ่นที่ 5 
                    ❍ รุ่นที่ 6         ❍ รุ่นที่ 7         ❍ รุ่นที่ 8         ❍ รุ่นที่ 9            

2. ชื่อโรงเรียน............................... ที่อยู่ เลขท่ี...…........  หมู่.....….......  ซอย..................................      ถนน
....................................  ต ำบล.......................................   อ ำเภอ..............................  จังหวัดศรีสะเกษ 
รหัสไปรษณีย์.......……...โทรศัพท์..........................โทรสำร ........................................    

           E-mail   …......................................  
3. ผู อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ชื่อ /สกุล  …............................................................โทรศัพท์  …...................... 

     4. ครูผู ประสำนงำนโครงกำรบ ำนนักว ทยำศำสตร์น อย  ชื่อ /สกุล   …......................................................... 
        โทรศัพท์มือถือ….............................................. E-mail  ….................................................................. 
     5. จ ำนวนครูผู สอนที่เข ำร่วมโครงกำร  2  คน  ได แก่    
          5.1 ชื่อ…......................................................................  โทรศัพท…์....................................................... 
          5.2 ชื่อ…......................................................................  โทรศัพท…์....................................................... 
     6. จ ำนวนนักเรียนที่ได เรียนรู ก จกรรมว ทยำศำสตร์ปฐมวัย ตำมโครงกำรบ ำนนักว ทยำศำสตร์น อย   
ประเทศไทย  
⬜ อนุบำล 1  จ ำนวน …......  คน    ⬜ อนุบำล 2  จ ำนวน …......  คน   ⬜ อนุบำล 3  จ ำนวน …......  คน 
     7. ในปีกำรศึกษำ.............  ท่ำนจัดก จกรรมตำมใบงำนที่ก ำหนดให  ในกล่อง “บ ำนนักว ทยำศำสตร์น อยประเทศ
ไทย” ได รวมทั้งส ้น   ….............  ก จกรรม 
  7.1 เรื่อง  “น้ ำ” 
   ❍ 7.1.1 เน นน้ ำ     ❍ 7.1.6 หลอดด ำน้ ำ 
   ❍ 7.1.2 หมุดลอยน้ ำ     ❍ 7.1.7 ควำมลับของสีด ำ 
   ❍ 7.1.3 สนุกกับฟองสบู่     ❍ 7.1.8 กำรละลำยของน้ ำตำล 
   ❍ 7.1.4 กำรกรองน้ ำ     ❍ 7.1.9 ตัวท ำละลำย 
   ❍ 7.1.5 น้ ำ ทรำย และน้ ำมัน     ❍ 7.1.10 ไหลแรงหรือค่อย 
 7.2  เรื่อง “อำกำศ” 
   ❍ 7.2.1 ทอร์นำโดในขวด     ❍ 7.2.6 กักน้ ำไว ได  
   ❍ 7.2.2 สถำนีเต มลม  ❍ 7.2.7 ปั๊มขวดและล ฟต์เทียน 
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   ❍ 7.2.3 ระฆังด ำน้ ำจำกขวดและเครื่องเป่ำฟองสบู่ ❍ 7.2.8 ลูกโป่งพองโตและขวดบุบเองได  
   ❍ 7.2.4 เรือสะเท นน้ ำ สะเท นบกและจรวด  ❍ 7.2.9 งูเต นระบ ำและจรวดถุงชำ 
   ❍ 7.2.5 ลมอ่อนๆ พัดผ่ำนห อง 
  7.3 เรื่อง “ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์” 
   ❍ 7.3.1 จรวดกล่อมฟิล์ม       ❍ 7.3.7 ผงลึกลับ   
   ❍ 7.3.2 เมล ดพืชเต นระบ ำ   ❍ 7.3.8 ภูเขำไฟระเบ ด 
   ❍ 7.3.3 ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ช่วยดับไฟ   ❍ 7.3.9 ผล ตก๊ำซฟองฟู่  
   ❍ 7.3.4 กำรเผำไหม     ❍ 7.3.10 ลูกโป่งพองโต   
   ❍ 7.3.5 อ นด เคเตอร์จำกพืช   ❍ 7.3.11 อัดลมและพ่นฟอง  
   ❍ 7.3.6 น้ ำมะนำวโซดำแสนอร่อย  
  7.4 เรื่อง “ไฟฟ้ำ” 
   ❍ 7.4.1 วงจรไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำส่องสว่ำง     ❍ 7.4.5 กำรแยกเกลือและพร กไทย     
   ❍ 7.4.2 เปิด-ปิดสว ตซ์ มีหน ำที่อะไร    ❍ 7.4.6 สนุกกับไฟฟ้ำสถ ต  
   ❍ 7.4.3 ต ดหนึบโดยไม่ต องใช กำว    ❍ 7.4.7 กำรหักเหของน้ ำ   
   ❍ 7.4.4 น ำหรือไม่น ำไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนอะไรได บ ำง           
  7.5 เรื่อง “แสง  สี และกำรมองเห น” 
   ❍ 7.5.1 สร ำงอุปกรณ์ขยำยภำพด วยตนเอง     ❍ 7.5.7 ลูกข่ำงหลำกสี     
   ❍ 7.5.2 แสงเลี้ยวเบน     ❍ 7.5.8 เงำของตุ๊กตำจะทอดยำวเมื่อไร 
   ❍ 7.5.3 กำรท ำงำนของดวงตำ    ❍ 7.5.9 แสงสีขำวกับรุ ง   
   ❍ 7.5.4 กระจกกับภำพน่ำพ ศวง     ❍ 7.5.10 แสงและภำพ     
   ❍ 7.5.5 ภำพเคลื่อนไหวในแสงสีแดงและสีเขียว ❍ 7.5.11 ส่องกระจก   
   ❍ 7.5.6 ภำพเคลื่อนไหว     ❍ 7.5.12 โลกของสีสันและลวดลำยพ ศวง 
    7.6 เรื่อง “คณ ตศำสตร์” 
   ❍ 7.6.1 พับหรือตัดก ทับกันสน ทพ้ืนที่และรูปทรง ❍ 7.6.7 กำรจัดหมวดหมู่       
   ❍ 7.6.2 ตัวเลขเกี่ยวข องในชีว ตประจ ำวันอย่ำงไร ❍ 7.6.8 ด นน้ ำมันสู่ยอดปรำสำท    
   ❍ 7.6.3 ฟองสบู่รูปสี่เหลี่ยมและวงกลม          ❍ 7.6.9 รู จักกับเหลี่ยมและมุม    
   ❍ 7.6.4 ภำพที่ซ้ ำไปมำ กำรสะท อน          ❍ 7.6.10 สู่ชัยชนะด วยมุมและด ำน       
   ❍ 7.6.5 กระจกเงำท ำได ทุกอย่ำง        ❍ 7.6.11 วำดด วยวงเวียน        
   ❍ 7.6.6 ปร มำณน้ ำในแก วเท่ำกันหรือไม่          ❍ 7.6.12  ท่วงท ำนองของตัวเลข 
  7.7 เรื่องอ่ืนๆ  
  เรื่อง............................................................. ก จกรรม....... ................................................. 
  เรื่อง............................................................. ก จกรรม.................................................. ...... 
  เรื่อง............................................................. ก จกรรม......................................................... 
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           8. ก จกรรมโครงงำนที่ครูผู สอนจัด  จ ำนวน ........ โครงงำน คือ (ระบุชื่อโครงงำน) 
  1.  …............................................................................................... ............................................... 
  2.  …........................................................................................................................ ...................... 

9. ท่ำนมีควำมรู  ควำมเข ำใจในกำรจัดก จกรรมโครงงำนว ทยำศำสตร์ปฐมวัยเพียงใด 
  ❍ มำกที่สุด ❍ มำก   ❍ ปำนกลำง ❍ น อย  ❍ น อยที่สุด 
 10 ผู ปกครองมีส่วนร่วม ในเรื่องของกำรจัดก จกรรมโครงงำนว ทยำศำสตร์ปฐมวัยเพียงใด 
  ❍ มำกที่สุด ❍ มำก   ❍ ปำนกลำง ❍ น อย  ❍ น อยที่สุด 

ตอนที่ 2  ด ำนกำรบร หำร/กำรด ำเน นงำนตำมโครงกำรบ ำนนักว ทยำศำสตร์น อย ประเทศไทย  
 ของสถำนศึกษำ 
1. กำรให กำรสนับสนุนของผู บร หำรสถำนศึกษำ 
  1.1 กำรจัดสรรบุคลำกร ❍ เพียงพอ/เหมำะสม   ❍ ไม่เพียงพอ/ไม่เหมำะสม 
  1.2 งบประมำณ           ❍ เพียงพอ/เหมำะสม ❍ ไม่เพียงพอ/ไม่เหมำะสม 
  1.3 สื่อ/วัสดุอุปกรณ์      ❍ เพียงพอ/เหมำะสม  ❍ ไม่เพียงพอ/ไม่เหมำะสม 
2. หน่วยงำนใดบ ำงที่มีส่วนรว่มในกำรจัดก จกรรมว ทยำศำสตรป์ฐมวัย ในโรงเรยีนของท่ำน (สำมำรถตอบได  มำกกว่ำ 1 รำยกำร)  
  ❍ 2.1 องค์กรจำกภำยนอก (ระบุ)  ❍ 2.4 ว ทยำกรท องถ ่น (Local Trainer)  
  ❍ 2.2 ผู ปกครอง    ❍ 2.5 อ่ืน ๆ (ระบุ) ......................................... 
 ❍ 2.3 ผู น ำเครือข่ำยท องถ ่น (Local Network) 

ตอนที่ 3  ด ำนกำรจัดกำรเรียนรู ตำมโครงกำรบ ำนนักว ทยำศำสตร์น อย ประเทศไทย 
 ค ำชี้แจง  ให ครูผู สอนสรุปกำรจัดก จกรรมว ทยำศำสตร์ปฐมวัย โดยท ำเครื่องหมำย ✓ ลงในช่องระดับคุณภำพ
ตำมสภำพจร ง 
 ระดับกำรปฏ บัต  
  ระดับ 3 หมำยถึง ครูสำมำรถปฏ บัต ได ทุกครั้ง 
  ระดับ 2 หมำยถึง ครูสำมำรถปฏ บัต ได เป็นบำงครั้ง  
 ระดับ 1 หมำยถึง ครูไม่สำมำรถปฏ บัต ก จกรรมได  
 

ที ่ รำยกำร 
ระดับปฏ บัต  

ข อมูลเพ ่มเต ม 
1 2 3 

กำรจัดก จกรรมตำมใบงำน ในกล่อง “บ ำนนักว ทยำศำสตร์น อย ประเทศไทย”  
1 ครูได วำงแผนกำรจัดก จกรรมกำรทดลอง     
2 ครูจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในกำรทดลอง     
3 ครูแนะน ำสื่อ อุปกรณ์ ให แก่เด กก่อนจัดก จกรรมกำรทดลอง     
4 ครูตั้งค ำถำมเชื่อมโยงจำกประสบกำรณ์เด มของเด ก     
5 ครูส่งเสร ม สนับสนุนกำรตั้งสมมต ฐำนก่อนกำรปฏ บัต ก จกรรม     
6 ครูเปิดโอกำสให เด กได สังเกตและค นคว ำและหำค ำด วยตนเอง     
7 ครูใช ค ำถำมกระตุ นให เด กค ดขณะปฏ บัต ก จกรรมกำรทดลอง     
8 ครูจัดให เด กได ปฏ บัต ก จกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม     
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ที ่ รำยกำร 
ระดับปฏ บัต  

ข อมูลเพ ่มเต ม 
1 2 3 

9 ครูเปิดโอกำสให เด กได แลกเปลี่ยนควำมค ดเห นภำยในกลุ่ม     
10 ครูจัดก จกรรมให เด กได ฝึกบันทึกผลกำรทดลอง     
11 ครูได สรุป ทบทวน ผลกำรทดลอง     
12 ครูประเม นพัฒนำกำรเด กที่ครอบคลุมทักษะพ้ืนฐำนทำง

ว ทยำศำสตร์  
    

กำรจัดก จกรรมโครงงำน     
13 ครูเปิดโอกำสให เด กได ศึกษำเรียนรู ด วยตนเอง     
14 ครูเปิดโอกำสให เด กมีส่วนร่วมในกำรจัดก จกรรมโครงงำน     
15 ครูเปิดโอกำสให เด กได สรุปผลกำรจัดก จกรรมโครงงำนด วย

ตนเอง 
    

16 ขั้นตอนกำรจัดท ำโครงงำนเป็นไปตำมกระบวนกำรของกำรจัดท ำ
โครงงำน 

    

ตอนที่ 4 ด ำนคุณลักษณะของเด กที่เก ดจำกกำรเรียนรู ว ทยำศำสตร์ ระดับปฐมวัย 
 ค ำชี้แจง  ให ครูผู สอนสรุปผลกำรเรียนรู ของเด ก โดยท ำเครื่องหมำย ✓ ลงในช่องระดับคุณภำพตำมสภำพจร ง 
 เกณฑ์ระดับคุณภำพ 
 ระดับดีเยี่ยม   : 5 หมำยถึง เด กร อยละ 90 – 100 มีควำมสำมำรถตำมรำยกำรประเม น 
 ระดับดีมำก    : 4 หมำยถึง เด กร อยละ 75 – 89 มีควำมสำมำรถตำมรำยกำรประเม น 
 ระดับดี      : 3 หมำยถึง เด กร อยละ 60 – 74 มีควำมสำมำรถตำมรำยกำรประเม น 
 ระดับพอใช     : 2 หมำยถึง เด กร อยละ 50 – 59 มีควำมสำมำรถตำมรำยกำรประเม น  
 ระดับปรับปรุง : 1 หมำยถึง เด กมีควำมสำมำรถตำมรำยกำรประเม นต่ ำกว่ำร อยละ 50 

ที ่ รำยกำรประเม น 
ระดับคุณภำพ ข อมูล

เพ ่มเต ม 1 2 3 4 5 

1. คุณลักษณะตำมวัยด ำนร่ำงกำย 

 1.1 เด กได ใช ประสำทสัมผัสทั้งห ำ ในกำรส ำรวจส ่งต่ำง ๆ รอบตัว       

 1.2 เด กได ใช อุปกรณ์ว ทยำศำสตร์อย่ำงง่ำยในกำรส ำรวจ       

 1.3 เด กใช กล ำมเนื้อมัดเล กได อย่ำงคล่องแคล่ว       

 1.4 เด กใช กล ำมเนื้อมัดใหญ่ได อย่ำงคล่องแคล่ว       

 1.5 กำรประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงมือกับตำของเด กอย่ำงคล่องแคล่ว        

2. คุณลักษณะตำมวัยด ำนอำรมณ์ จ ตใจ 

 2.1 เด กได รับกำรฝึกฝนให รู จักบทบำทหน ำที่ของตนเองในกำรท ำ
ก จกรรม 

      

 2.2 เด กรู จักใช เหตุผลในกำรท ำกำรส ำรวจและอธ บำยส ่งต่ำง ๆ       
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ที ่ รำยกำรประเม น 
ระดับคุณภำพ ข อมูล

เพ ่มเต ม 1 2 3 4 5 

 2.3 เด กรู จักตัดส นใจในกำรเลือกว ธีกำรทดลอง และยอมรับผลที่
เก ดข้ึน 

      

 2.4 เด กได แสดงผลงำนจำกกำรส ำรวจ และกำรทดลอง       

 2.5 เด กได แสดงควำมสำมำรถของตนเอง       

3. คุณลักษณะตำมวัยด ำนสังคม 

 3.1 เด กได ฝึกกำรช่วยเหลือตนเองในกำรท ำก จกรรม       

 3.2  เด กรู จักกำรท ำงำนร่วมกับเพ่ือน ๆ  ในกลุ่มย่อย       

 3.3 เด กรู จักกำรให และกำรรับ       

 3.4 เด กรู จักกำรปฏ บัต ตำมกฎ ระเบียบ หรือข อตกลงร่วมกัน       

 3.5 เด กเห นคุณค่ำของส ่งแวดล อมรอบตัว และช่วยกันรักษำ       

4. คุณลักษณะตำมวัยด ำนสต ปัญญำ (คุณลักษณะตำมทักษะทำงว ทยำศำสตร์ ระดับปฐมวัย) 

 4.1 เด กได ใช ประสำทสัมผัสทั้งห ำ ในกำรสังเกต ส ำรวจส ่งต่ำง ๆ 
รอบตัวได   

      

 4.2 เด กจ ำแนกควำมเหมือน ควำมแตกต่ำง และควำมสัมพันธ์ร่วม
ของส ่งต่ำง ๆรอบตัวได  

      

 4.3 เด กใช อุปกรณ์ ต่ำง ๆ  ในกำร (ชั่ง  ตวง  วดั) จ ำนวนของส ่งของที่ต องกำร
ทรำบได  

      

 4.4 เด กสื่อควำมหมำย (กำรพูด กำรเขียนรูปภำพ และภำษำ  
ท่ำทำง)        และรับข อมูลได  ตำมวัย  

      

 4.5 เด กเพ ่มเต มควำมค ดเห นกับข อมูลที่มีอยู่อย่ำงมีเหตุผลตำมวัย        

 4.6 เด กมีทักษะในกำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสเปสกับสเปส 
และสเปสกับเวลำได  เช่น บอกท ศทำงของกำรเก ดเงำได  กะ
ระยะเวลำของกำรข ำมถนนได   

      

 4.7 เด กมีควำมสำมำรถในกำรนับจ ำนวนของวัตถุได        

*****หมำยเหตุ  ร อยละของนักเรียนค ดจำกนักเรียนทั้งหมดที่ได ร่วมก จกรรมว ทยำศำสตร์ปฐมวัย 
ตอนที่ 5  ข อค ดเห นและข อเสนอแนะในกำรด ำเน นงำนตำมโครงกำรบ ำนนักว ทยำศำสตร์น อย ประเทศไทย  
            ปีกำรศึกษำ............... 
 5.1   ปัญหำ และอุปสรรคของโรงเรียน หรือครูที่จัดก จกรรมว ทยำศำสตร์ปฐมวัย ตำมโครงกำรบ ำน
นักว ทยำศำสตร์น อยประเทศไทย  
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  1.  …............................................................................................................................................................................................................ 
  2.  …............................................................................................................................................................................................................ 
  3.  …........................................................................................................................................................................................................... 
  4.  …............................................................................................................................................................................................................ 
 5.2 ข อเสนอแนะ/ข อค ดเห นของผู บร หำรโรงเรียน 
  1.  …......................................................................................................................................................................................................... 
  2.  …........................................................................................................................................................................................................ 
  3.  …....................................................................................................................................................................................................... 
  4.  …....................................................................................................................................................................................................... 
          5.3  ข อเสนอแนะของครูผู สอน 
  1.  …...................................................................................................................................................................................................... 
  2.  …....................................................................................................................................................................................................... 
  3.  …...................................................................................................................................................................................................... 
  4.  ….................................................................................................................................................................................................... 
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แบบน เทศ ต ดตำมกำรด ำเน นงำนกำรน เทศภำยในโรงเรียน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 

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

ชื่อผู รับกำรน เทศ..........................................................................โทร........................................................... 
โรงเรียน...........................................................................................กลุ่มเครือข่ำย....................................... 
วันที่น เทศ..........................................................ผู น เทศ..................................................................................... .... 

ค ำชี้แจงิิให ผู รับกำรน เทศ ต ดตำมท ำเครื่องหมำย  √  และเขียนข อเสนอแนะ 

รำยกำร 
กำรด ำเน นกำร ข อเสนอแนะ/หลักฐำน/

ร่องรอย ปฏ บัต  ไม่ได ปฏ บัต  

1.ด ำนศึกษำสภำพปัญหำและควำมต องกำร    
1.1 ศึกษำว เครำะห์ข อมูลคุณภำพด ำนต่ำง ๆ เช่น 
ผลสัมฤทธ ์ทำงกำรเรียน ผลกำรประเม น O-NET, NT, 
RT 

   

1.2 กำรจัดท ำข อมูลสำรสนเทศพ้ืนฐำน เพ่ือ เป็นข อมูล
ในกำรพ จำรณำวำงแผนกำรด ำเน นงำน 

   

1.3 ส ำรวจและประเม นควำมต องกำรของครู    
1.4 จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำและควำมต องกำร    
1.5 ว เครำะห์สำเหตุ จัดล ำดับควำมส ำคัญของ สำเหตุ 
ก ำหนดทำงเลือกในกำรแก ปัญหำและ ด ำเน นกำรตำม
ควำมต องกำร 

   

2. ด ำนกำรวำงแผนกำรน เทศ    
2.1 ก ำหนดแนวทำง/ว ธีกำรกำรพัฒนำที่หลำกหลำย
ตำมปญัหำที่เก ดข้ึน 

   

2.2 ก ำหนดแนวทำง/ว ธีกำรกำรพัฒนำที่ หลำกหลำย
ตำมปญัหำที่เก ดข้ึน 

   

2.3 เลือกแนวทำง/ว ธีกำรในกำรพัฒนำโดย กำรมีสว่น
รว่มของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข อง 

   

2.4 จัดท ำแผนน เทศภำยในโรงเรียน    
3. กำรสร ำงสื่อและเครื่องมือ    
3.1  สร ำงสื่อกำรน เทศท ำให กำรน เทศบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

   

๓.๒ สร ำงเครื่องมือกำรน เทศเพ่ือเก บข อมูล ๑) 
แนวทำงในกำรแก ปัญหำและพัฒนำ ๒) ควำมก ำวหน ำ 
๓) ต ดตำม ตรวจสอบ ๔) กำร สะท อนผล ๕) กำร
ประเม นผลกำรด ำเน นงำน 
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รำยกำร 
กำรด ำเน นกำร ข อเสนอแนะ/หลักฐำน/

ร่องรอย ปฏ บัต  ไม่ได ปฏ บัต  

4.ด ำนกำรปฏ บัต กำรน เทศภำยในโรงเรียน    
4.1 มีกำรปฏ บัต กำรน เทศภำยในโรงเรียนเป็นไป ตำม
แผนที่วำงไว  

   

4.2 กำรปฏ บัต กำรน เทศภำยในโรงเรียนผ่ำน
กระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู ว ชำชีพครู 
(Professional Learning Community : PLC) และ
กำรศึกษำชั้นเรียน (Lesson Study) 

   

4.3 มีกำรสะท อนผลกำรน เทศภำยในโรงเรียน    
4.4 ผู รับกำรน เทศน ำผลกำรน เทศไปปรับปรุง
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู  กำรพัฒนำคุณภำพผู เรียน 

   

4.5 มีกำรน เทศภำยในห องเรียนทุกห อง    
4.6 สร ำงเครือขำ่ยควำมร่วมมือในกำรน เทศ    
5. ด ำนกำรประเม นผลและรำยงำนผล    
5.1 มกีำรประเม นควำมก ำวหน ำในกำรด ำเน นงำน    
5.2 น ำผลกำรประเม นควำมก ำวหน ำไป ปรับปรุงกำร
น เทศภำยใน 

   

5.3 ประเม นผลกำรน เทศภำยในโรงเรียนเมื่อ เสร จส ้น
กำรด ำเน นงำนในแต่ละปี แนวทำงกำรน เทศภำยในโดย
ใช ห องเรียนเป็นฐำนเพื่อพัฒนำคุณภำพของผู เรียน 

   

5.4 กำรรำยงำนผลกำรน เทศภำยในโรงเรียน    
5.5 คัดเลือกผลงำนที่เป็นแบบอยำ่งในกำร ปฏ บัต ที่ดี 
(Beast Practice) และจัดเวทีเผยแพร่ 

   

5.6 กำรน ำปญัหำ อุปสรรคและข อเสนอแนะ ไป
ปรับปรุงพัฒนำกำรน เทศภำยในโรงเรียนในปีกำรศึกษำ
ต่อไป 

   

ข อเสนอแนะเพ ่มเต ม 
................................................................................................................................... ............................................
....................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
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แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1   

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

ชื่อโรงเรียน……………..……………….…………………กลุ่ม CEO .………….……............  จังหวัดศรีสะเกษ 
ค าชี้แจง  1. ผู้ตอบแบบประเมิน  คือ  ผู้บริหารโรงเรียน    
 2. แบบประเมินฉบับนี้  จัดท าข้ึนเพื่อประเมินการการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  ปีการศกึษา 
2565 
 3. ให้ท่านพิจารณารายการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ก าหนดให้ 
แล้วท าเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียนเพียงช่องเดียว โดยระดับ
คุณภาพการปฏิบัติงาน มี  5  ระดับ   คือ 

  ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน มากทีสุ่ด 
  ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน มาก 
  ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน ปานกลาง 
  ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน น้อย 
  ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน น้อยท่ีสุด 

    (ตัวอย่าง) 

 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

00.   การด าเนินงานระบบการประกัน        
 
 

 ระดับคุณภาพการปฏิบัต ิ
รายการประเมิน มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

องค์ประกอบที่ 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1.1 การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและประเด็นพิจารณา
ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามท่ีกฎกระทรวงประกาศใช้   

     

1.2 การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละ
มาตรฐาน 

     

1.3 การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 
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 ระดับคุณภาพการปฏิบัต ิ
รายการประเมิน มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2.1 การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ
จ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูล
ตามสภาพจริง 

     

2.2 การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าหมายด้าน
ต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพ
ความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

     

2.3 การก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรมโครงการที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     

2.4 การก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษา
และผู้เรียนร่วมรับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ของ
ผู้เรียนอย่างชัดเจน 

     

2.5 การใช้งบประมาณ และทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรม โครงการ 

     

2.6 การเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ 

     

2.7 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

     

2.8 การก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการประจ าปี    
สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 

     

2.9 การเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ความเห็นชอบ 

     

องค์ประกอบที่ 3  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

3.1 การน าแผนปฏิบัติการประจ าสู่การปฏิบัติตามกรอบ
ระยะเวลาและกิจกรรมโครงการที่ก าหนดไว้ 

     

3.2 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่             
ได้ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 
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 ระดับคุณภาพการปฏิบัต ิ
รายการประเมิน มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

องค์ประกอบที่ 4  การจัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

4.1 การก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

     

4.2 การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้ง
ระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาด้วยวิธีการที่
เหมาะสม 

     

องค์ประกอบที่ 5 ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5.1 การติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

     

5.2 การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

     

องค์ประกอบที่ 6 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

6.1 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้การ
ประเมินแนวใหม่ 

     

6.2 การน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 

     

6.3 การเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงาน      
ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

     

องค์ประกอบที่ 7 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

7.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิด
ขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

     

7.2 การน าผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหาร
และการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
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 ระดับคุณภาพการปฏิบัต ิ
รายการประเมิน มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
7.3 การรับการติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือ

น าผลมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน
ภายนอก 

     

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบน เทศ ต ดตำม 
กำรพัฒนำผู เรียนและส่งเสร มสร ำงควำมเข มแข งให โรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1  
............................................................ 

ค ำชี้แจงิ  เครื่องมือน เทศฉบับนี้มีทั้งส ้น 3 ตอน ประกอบด วย 
 ตอนที่ 1 ข อมูลทั่วไปของผู ตอบแบบสอบถำม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถำมควำมค ดเห นในกำรจัดกำรเรียนรวม/เรียนร่วม  
 ตอนที่ 3 ควำมค ดเห นและข อเสนอแนะของผู ตอบแบบสอบถำม 
ตอนที่ 1 ข อมูลทั่วไป 
 ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย   ลงใน  หรือเต มข อควำมลงในช่องว่ำงตรงตำมควำมเป็นจร ง 
 1. โรงเรียน ................................................................ ศูนยฯ์............................................. .................
โครงกำร....พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำนักเรียนพ กำรเรียนรวม......................................... 
 2. ผู ตอบแบบสอบถำม 
    ผู อ ำนวยกำร/รองผู อ ำนวยกำรโรงเรียน 
    ครูหัวหน ำงำนว ชำกำร  
    ครูผู รับผ ดชอบกำรจัดกำรเรียนรวม/เรียนร่วม   
    ครูผู สอนนักเรียนเรียนเรียนรวม/เรียนร่วม         
 3. อำยุรำชกำร      
   ไม่เก น 5 ปี    
   6 – 10  ปี                 
   11 – 15  ปี                 

   16 – 20  ปี                 
   20  ปีขึ้นไป    

 4. ประสบกำรณ์กำรจัดกำรเรียนรวม/เรียนร่วม                
   ไม่มีประสบกำรณ์ 
   ไม่เก น 1 ปี    
    2 –  4  ปี                 
    5  ปีขึ้น                           
ตอนที่ 2   แบบสอบถำมควำมค ดเห นในกำรจัดกำรเรียนร่วม 
 ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับควำมค ดเห นของท่ำนที่ตรงตำมควำมเป็นจร ง 

ที ่ รำยกำร 

ระดับควำมค ดเห น 

เห
 นด

 วย
อย

่ำง
ย ่ง

 

เห
 นด

 วย
 

ไม
่แน

่ใจ
 

ไม
่เห

 นด
 วย

 

ไม
่เห

 นด
 วย

 
อย

่ำง
ย ่ง

 

1 ผู บร หำรโรงเรียนจ ำเป็นต องมีควำมรู  ควำมเข ำใจในกำรบร หำร
จัดกำรเรียนรวม/เรียนร่วม 

 
    

2 ผู บร หำรโรงเรียนเป็นผู ขับเคลื่อนที่ส ำคัญในกำรพัฒนำนักเรียน      
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ที ่ รำยกำร 

ระดับควำมค ดเห น 

เห
 นด

 วย
อย

่ำง
ย ่ง

 

เห
 นด

 วย
 

ไม
่แน

่ใจ
 

ไม
่เห

 นด
 วย

 

ไม
่เห

 นด
 วย

 
อย

่ำง
ย ่ง

 

เรียนรวม/เรียนร่วม 
3 กำรจัดกำรเรียนรวม/เรียนร่วม เป็นบทบำทหน ำที่ของโรงเรียน       
4 เด กท่ีมีควำมต องกำรพ เศษต องได รับโอกำสทำงกำรศึกษำ      
5 นักเรียนเรียนร่วมทุกคนสำมำรถพัฒนำได       
6 ครูทุกคนควรมีควำมรู ด ำนกำรจัดกำรเรียนรวม/เรียนร่วม      
7 กำรจัดกำรเรียนร่วมเป็นหน ำที่ของครูผู สอนทุกคน      
8 นักเรียนเรียนร่วมควรได รับกำรพัฒนำคุณภำพตำมจุดเน น      
9 ครู ผู ปกครอง นักเรียนเรียนรวม/เรียนร่วม ต องมีควำมรู  ควำม

เข ำใจในกำรพัฒนำคุณภำพผู เรียนตำมจุดเน น  
     

10 กำรจัดกำรเรียนรวม/เรียนร่วม ต องได รับควำมร่วมมือจำกครู 
ผู ปกครองคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและผู เกี่ยวข อง  

     

 
ตอนที่ 3 ควำมค ดเห นและข อเสนอแนะของผู ตอบแบบสอบถำม 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
........................................................ .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
78 

 

czc 

แบบประเม นตามกรอบการน เทศิ11ิิข้อ 
 

1. เครื่องมือประเม นชุดที่ิิ1  “เรียนรู้เช งรุกสู่ผลสัมฤทธ ์” 

แบบประเม นชุดที่  1    “เรียนรู เช งรุกสู่ผลสัมฤทธ ์” 
โรงเรียน  ...........................................................  เครือข่ำย  ........................................... ................................. 

ค ำชี้แจง  1. เครื่องมือประเม นชุดที่  1   “เรียนรู เช งรุกสู่ผลสัมฤทธ ์” ฉบับนี้เป็นเครื่องมือส ำหรับศึกษำน เทศก์
หรือผู ประเม นที่ได รับกำรแต่งตั้งจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 ใช ส ำหรับ
น เทศ/ประเม นโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน  4  ด ำน  ได แก่ 
      1.1  ด ำนกำรบร หำรจัดกำร    จ ำนวน  5 ข อ 
      1.2  ด ำนกระบวนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  จ ำนวน  6  ข อ 
      1.3  ด ำนผลสัมฤทธ ์ทำงกำรเรียน   จ ำนวน  3 ข อ 
      1.4  ด ำนปัจจัยส่งเสร มจำกภำยนอก   จ ำนวน  1 ข อ 
  2.  กำรประเม นมี  5  ระดับ 
      2.1  กำรประเม นรำยด ำน/รำยข อ  มีเกณฑ์กำรประเม นเป็นระดับคุณภำพ  5  ระดับ ได แก่ 
   ระดับ  5 ดีเยี่ยม 
   ระดับ  4 ดีมำก 
   ระดับ  3 ดี 
   ระดับ  2 พอใช  
   ระดับ  1 ปรับปรุง 
      2.2  กำรประเม นสรุปผลในภำพรวม  มีเกณฑ์กำรตัดส น  ดังนี้ 

เกณฑ์กำรให คะแนน คะแนนเต ม 100 คะแนน โดยให น ำคะแนนของแต่ละข อรวมกันแล ว 
ค ดสรุปเป็นค่ำเฉลี่ยร อยละ  ให รำงวัลและเกียรต บัตร ดังนี้ 

 เกียรต บัตรระดับเหรียญทอง  คะแนนร อยละ  80 – 100  คะแนน 
เกียรต บัตรระดับเหรียญเง น  คะแนนร อยละ  70 – 79  คะแนน 
เกียรต บัตรระดับเหรียญทองแดง  คะแนนร อยละ  60 – 69  คะแนน 
เกียรต บัตรระดับพอใช    คะแนนกว่ำร อยละ 60 

3. ให ผู ประเม นท ำเครื่องหมำย  /  ลงในช่องระดับคุณภำพตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ที ่ ประเด นกำรประเม น 
ระดับคุณภำพ 

5 4 3 2 1 
1 ด ำนบร หำรจัดกำร      
 1.1 ศึกษำสภำพปัจจุบัน/ปัญหำและควำมต องกำรของจัดกำรเรียนรู 

เช งรุก (Active Learning) พัฒนำเพ ่มผลสัมฤทธ ์ 
     

 1.2 จัดท ำแผนพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธ ์ทำงกำรเรียน      
 1.3 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ ์     

ทำงกำรเรียน 
     

 1.4 กำรประเม น ก ำกับ ต ดตำมผล      
 1.5 กำรสร ำงเครือข่ำยว ชำกำร/PLC      

คะแนนรวม      
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ที ่ ประเด นกำรประเม น 
ระดับคุณภำพ 

5 4 3 2 1 
2 ด ำนกระบวนกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน      
 2.1 กำรว เครำะห์หลักสูตรสถำนศึกษำแยกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู       
 2.2 มีข อมูลนักเรียนเป็นรำยบุคคลครบถ วน ทุกชั้น ทุกคนหรือจัดท ำ

ว จัยในชั้นเรียน 
     

 2.3 มีแผนพัฒนำคุณภำพผู เรียนที่ชัดเจนและปฏ บัต ได       
 2.4 ว เครำะห์ผลกำรสอบ O-NET / NT / RT เพ่ือหำจุดเด่น/จุดด อย      
 2.5 มีกำรส ำรวจ จัดท ำ สื่อกำรเรียนรู   อุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำร

สอน แหล่งเรียนรู และจัดบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู  
     

 2.6 จดัก จกรรมกำรสอนซ่อมเสร ม O-NET  ชั้น ป.6 และ ม.3  และ 
NT ชั้น ป.3    

     

คะแนนรวม      
3 ด ำนผลสัมฤทธ ์ทำงกำรเรียน      
 3.1 ผลกำรประเม น O-NET ป.6 (รวมทุกว ชำ)       
 3.1.1 ภำษำไทย      
 3.1.2 คณ ตศำสตร์      
 3.1.3 ว ทยำศำสตร์      
 3.1.4 ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)      
 3.2 ผลกำรประเม น O-NET ม.3 (รวมทุกว ชำ)       
 3.2.1 ภำษำไทย      
 3.2.2 คณ ตศำสตร์      
 3.2.3 ว ทยำศำสตร์      
 3.2.4 ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)      
 3.3 ผลกำรประเม น NT ป.3 (รวมทุกว ชำ)      
 3.3.1 ควำมสำมำรถด ำนภำษำ (Literacy)      
 3.3.2 ควำมสำมำรถด ำนค ดค ำนวณ (Numeracy)      

คะแนนรวม      
4 ด ำนปัจจัยส่งเสร มจำกภำยนอกโรงเรียน      

คะแนนรวม      
คะแนนรวมทั้งส ้น 1 + 2 + 3 + 4      

สรุปผลกำรประเม นได รับรำงวัลระดับ     ทอง  เง น     ทองแดง  พอใช  
ลงชื่อ                                  ผู ประเม น                     ลงชื่อ                                   ผู ประเม น 
     (..............................................)                                    (................................................) 
ต ำแหน่ง.......................................................    ต ำแหน่ง ........................................................ 

วันที่  ...........  เดือน .....................................  พ.ศ.  .......................  
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2.ิเครื่องมือประเม นชุดที่ิ2  “พ ช ตอ่านเขียน” 

แบบประเม นชุดที่ 2 “พ ช ตอ่ำนเขียน” 
โรงเรียน  ...........................................................  เครือข่ำย  ........................................... ................................. 

ค ำชี้แจง  1. เครื่องมือประเม นชุดที่ิ2  “พ ช ตอ่ำนเขียน”  ฉบับนี้เป็นเครื่องมือส ำหรับศึกษำน เทศก์หรือผู 
ประเม นที่ได รับกำรแต่งตั้งจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1  ใช ส ำหรับประเม น
โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน  5 ด ำน ได แก่ 
      1.1  ด ำนกำรอ่ำนออก เขียนได   จ ำนวน  6  ข อ 
      1.2  ด ำนก จกรรมส่งเสร มกำรอ่ำน  จ ำนวน  1  ข อ 
      1.3  ด ำนกำรสอนซ่อมเสร ม   จ ำนวน  1  ข อ 
      1.4  ด ำนเกียรต บัตร/รำงวัลที่ได รับ  จ ำนวน  1  ข อ 
      1.5  ด ำนปัจจัยส่งเสร มจำกภำยนอกโรงเรียน จ ำนวน  1  ข อ 
 2.  กำรประเม นมี  5  ระดับ 
      2.1  กำรประเม นรำยด ำน / รำยข อ  มีเกณฑ์กำรประเม นเป็นระดับคุณภำพ  5  ระดับ ได แก่ 
   ระดับ  5 ดีเยี่ยม 
   ระดับ  4 ดีมำก 
   ระดับ  3 ดี 
   ระดับ  2 พอใช  
   ระดับ  1 ปรับปรุง 

      2.2  กำรประเม นสรุปผลในภำพรวม  มีเกณฑ์กำรตัดส น  ดังนี้ 
เกณฑ์กำรให คะแนน คะแนนเต ม 100 คะแนน โดยให น ำคะแนนของแต่ละข อรวมกันแล ว 

ค ดสรุปเป็นค่ำเฉลี่ยร อยละ ให รำงวัลและเกียรต บัตร ดังนี้ 
 เกียรต บัตรระดับเหรียญทอง  คะแนนร อยละ  80 – 100  คะแนน 

เกียรต บัตรระดับเหรียญเง น  คะแนนร อยละ  70 – 79  คะแนน 
เกียรต บัตรระดับเหรียญทองแดง  คะแนนร อยละ  60 – 69  คะแนน 
เกียรต บัตรระดับพอใช    คะแนนกว่ำร อยละ 60 

 3. ให ผู ประเม นท ำเครื่องหมำย  /  ลงในช่องระดับคุณภำพตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

ที ่ ประเด นกำรประเม น 
ระดับคุณภำพ 

5 4 3 2 1 
1 ด้านการอ่านออกเขียนได้      
 1.1 กำรประเม นกำรอ่ำนกำรเขียน ชั้น ป.1      
 1.2 กำรประเม นกำรอ่ำนกำรเขียน ชั้น ป.2      
 1.3 กำรประเม นกำรอ่ำนกำรเขียน ชั้น ป.3      
 1.4 กำรประเม นกำรอ่ำนกำรเขียน ชั้น ป.4      
 1.5 กำรประเม นกำรอ่ำนกำรเขียน ชั้น ป.5      
 1.6 กำรประเม นกำรอ่ำนกำรเขียน ชั้น ป.6      

คะแนนรวม      
2 ด ำนก จกรรมกำรส่งเสร มกำรอ่ำนกำรเขียน      
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ที ่ ประเด นกำรประเม น 
ระดับคุณภำพ 

5 4 3 2 1 
3 ด ำนกำรสอนซ่อมเสร ม      
4 ด ำนเกียรต บัตร/รำงวัลที่ได รับ      
๕ ด ำนปัจจัยส่งเสร มจำกภำยนอกโรงเรียน      

คะแนนรวม      
คะแนนรวมทั้งส ้น 1 + 2 + 3 + 4 + 5      

 
สรุปผลกำรประเม นได รับรำงวัลระดับ     ทอง  เง น     ทองแดง  พอใช  
 
ลงชื่อ                                  ผู ประเม น                     ลงชื่อ                                   ผู ประเม น 
     (..............................................)                                    (................................................) 
ต ำแหน่ง.......................................................    ต ำแหน่ง ........................................................ 

วันที่  ...........  เดือน .....................................  พ.ศ.  .......................  
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3.ิเครื่องมือประเม นชุดที่ิ3  “ิโรงเรียนน่าอยู่ิ” 

แบบประเม นชุดที่ 3  “ โรงเรียนน่ำอยู่ ” 
โรงเรียน  ...........................................................  เครือข่ำย  ........................................... ................................. 

ค ำชี้แจง  1. เครื่องมือประเม นชุดที่ 3  “ โรงเรียนน่ำอยู่ ”  ฉบับนี้เป็นเครื่องมือส ำหรับศึกษำน เทศก์      
หรือผู ประเม นที่ได รับกำรแต่งตั้งจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1  ใช ส ำหรับ
ประเม นโรงเรียนในสังกัด  จ ำนวน  6 ด ำน  ได แก่ 
      1.1  ด ำนนโยบำย      จ ำนวน  7 ข อ 
      1.2  ด ำนกำยภำพบร เวณ     จ ำนวน  14 ข อ 
      1.3  ด ำนกำรจัดห องเรียนตำมเกณฑ์ห องเรียนคุณภำพ   จ ำนวน  7 ข อ 

     1.4  ด ำนควำมปลอดภัยภำยในโรงเรียน     จ ำนวน  6 ข อ 
      1.5  ด ำนก จกรรมส่งเสร มกำรมีส ่งแวดล อมที่ยั่งยืนในโรงเรียน จ ำนวน  5 ข อ 
      1.6  ด ำนพฤต กรรมของบุคลำกรในโรงเรียน     จ ำนวน  5 ข อ  
 2.  กำรประเม นมี  5  ระดับ 
      2.1  กำรประเม นรำยด ำน / รำยข อ  มีเกณฑ์กำรประเม นเป็นระดับคุณภำพ  5  ระดับ ได แก่ 
   ระดับ  5 ดีเยี่ยม 
   ระดับ  4 ดีมำก 
   ระดับ  3 ดี 
   ระดับ  2 พอใช  
   ระดับ  1 ปรับปรุง 

     2.2  กำรประเม นสรุปผลในภำพรวม  มีเกณฑ์กำรตัดส น  ดังนี้ 
เกณฑ์กำรให คะแนน คะแนนเต ม 100 คะแนน โดยให น ำคะแนนของแต่ละข อรวมกันแล ว 

ค ดสรุปเป็นค่ำเฉลี่ยร อยละ  ให รำงวัลและเกียรต บัตร ดังนี้ 
 เกียรต บัตรระดับเหรียญทอง  คะแนนร อยละ  80 – 100  คะแนน 

เกียรต บัตรระดับเหรียญเง น  คะแนนร อยละ  70 – 79  คะแนน 
เกียรต บัตรระดับเหรียญทองแดง  คะแนนร อยละ  60 – 69  คะแนน 
เกียรต บัตรระดับพอใช    คะแนนกว่ำร อยละ 60 

3.  ให ผู ประเม นท ำเครื่องหมำย  /  ลงในช่องระดับคุณภำพตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

ที ่ ประเด นกำรประเม น 
ระดับคุณภำพ 

5 4 3 2 1 
1 ด ำนนโยบำย      

 1.1 มีกำรประชุมวำงแผนเพื่อก ำหนดท ศทำงพัฒนำสภำพแวดล อม    
ในโรงเรียน  

     

 1.2 มีกำรก ำหนดนโยบำย/ว สัยทัศน์/เป้ำหมำยกำรพัฒนำสภำพ    
แวดล อมในโรงเรียน  

     

 1.3 มีแผนงำน/โครงกำรที่มุ่งส่งเสร มกำรพัฒนำสภำพแวดล อม        
ในโรงเรียน 

     

 1.4 ก ำหนดผู รับผ ดชอบหรือมอบหมำยด ำเน นก จกรรม      
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ที ่ ประเด นกำรประเม น 
ระดับคุณภำพ 

5 4 3 2 1 
 1.5 มีเอกสำรหรือแนวทำงกำรด ำเน นงำนพัฒนำสภำพแวดล อม      

ในโรงเรียน เช่น รำยงำนผลโครงกำร 
     

 1.6 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและชุมชนให กำรส่งเสร ม 
สนับสนุน 

     

 1.7 หน่วยงำน หรือองค์กรภำยนอกให กำรสนับสนุนช่วยเหลือ        
ในกำรปรับปรุงพัฒนำสภำพแวดล อม 

     

คะแนนรวม      
2 ด ำนกำยภำพบร เวณ      
 2.1 จัดบร เวณโรงเรียนโดยรอบให  เป็นระเบียบ สะอำด และ

สวยงำม ต่อไปนี้ อย่ำงน อย 4 หัวข อ ได แก่ 
1)  บร เวณรั้ว ทำงเข ำ 
2)  ถนนทำงเด น 
3)  สนำมกีฬำ สนำมเด กเล่น 
4)  บร เวณหน ำเสำธง 
5)  ผนังอำคำรเรียน 

     

 2.2 จัดห องปฏ บัต กำร/ห องพ เศษต่ำงๆ ตำมเกณฑ์ห องปฏ บัต กำร/
ห องพ เศษ เป็นระเบียบ สะอำด สวยงำม 

     

 2.3   จัดอำคำรเรียน อำคำรประกอบ เป็นระเบียบ สะอำด และ
สวยงำม 

     

 2.4 จัดห องส ำนักงำน เป็นระเบียบ สะอำด และสวยงำม      
 2.5   จัดโรงอำหำร/ห องเก บ เป็นระเบียบ สะอำด และสวยงำม      
 2.6   จัดห องผู บร หำรโรงเรียน เป็นระเบียบ สะอำด และสวยงำม      
 2.7   จัดห องพักครู เป็นระเบียบ สะอำด และสวยงำม      
 2.8   จัดห องสมุด เป็นระเบียบ สะอำด และสวยงำม      
 2.9   จัดบร เวณห องน้ ำ/ห องสุขำของนักเรียนและครู เป็นระเบียบ

สะอำด และสวยงำม 
     

 2.10   จัดห องพยำบำล เป็นระเบียบ สะอำด และสวยงำม      
 2.11 จัดบร เวณโดยรอบภำยนอกอำคำรร่มรื่น สวยงำม มีไม ยืนต นให 

ควำมร่มรื่น และปลูกไม ดอกไม ประดับ  
     

 2.12 มีกำรจัดมุมธรรมชำต /แหล่งเรียนรู ทำงธรรมชำต  มีสวนหย่อม
เรือนเพำะช ำ แปลงไม ดอกไม ประดับ แปลงพืชผักสวนครัว 

     

 2.13 จัดให มีแหล่งเรียนรู ในโรงเรียนด ำนส่งเสร มหลักปรัชญำของ
เศรษฐก จพอเพียง 

     

 2.14 จัดห องเรียนธรรมชำต หรือสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจส ำหรับ
นักเรียนในยำมว่ำง      

     

3.   ด ำนกำรจัดห องเรียนตำมเกณฑ์ห องเรียนคุณภำพ       
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ที ่ ประเด นกำรประเม น 
ระดับคุณภำพ 

5 4 3 2 1 
 3.1   หน ำห อง มีป้ำยชื่อห องเรียน/ครูประจ ำชั้น มีป้ำยแสดงสถ ต 

จ ำนวนนักเรียน มีป้ำยสมำช กห องเรียน มีป้ำยควำมรู หรือ     
คต พจน์ หรือสุภำษ ต มีไม ประดับหรือสวนหย่อม 

     

 3.2   ภำยในห องมีแสงสว่ำง อำกำศถ่ำยเท และไม่มีเสียงรบกวน      
 3.3 ภำยในห องเรียนมีสัญลักษณ์ชำต  ศำสนำ และพระมหำกษัตร ย์        
 3.4 ภำยในห องตกแต่งด วยผลงำนนักเรียนใช วัสดุธรรมชำต  หรือ

วัสดุท องถ ่น 
     

 3.5 จัดป้ำยประเม นแสดงผลงำนนักเรียนเป็นปัจจุบัน      
 3.6 มีของใช ประจ ำห องเรียน เช่นกระจกเงำ ที่เก บอุปกรณ์ อ่ืนๆ      
 3.7 จัดชั้นวำงของ ตู  อุปกรณ์ เป็นระเบียบ สะอำด และสวยงำม      
4.   ด ำนควำมปลอดภัยในโรงเรียน      
 4.1   จัดระบบป้องกันควำมปลอดภัย ต่อไปนี้อย่ำงน อย 2 หัวข อ 

 1)  มีรั้ว ประตูเข ำออกทีม่ั่นคงแข งแรง 
 2)  ต ดตั้งอุปกรณ์ดับเพล งประจ ำอำคำร 
 3)  ต ดตั้งอุปกรณ์ไฟรั่ว 

     

 4.2   จัดให มีเวรยำมควบคุม ดูแลนักเรียนประจ ำวัน      
 4.3   มีกำรก ำหนดจุดหรือสถำนที่รับ – ส่งนักเรียน      
 4.4   จัดระบบทำงเด นเท ำ เด นรถทำงเชื่อมอำคำร      
 4.5   จัดระบบระบำยน้ ำป้องกันน้ ำท่วมขัง เช่นช่องทำงหรือ 

ท่อระบำยน้ ำ 
     

 4.6   จัดระบบป้ำยเตือนเพื่อควำมปลอดภัยในโรงเรียน เช่น 
ป้ำยจรำจร  ป้ำยเตือนพื้นที่หรือเขตอันตรำย    

     

5.   ด ำนกำรจัดก จกรรมส่งเสร มกำรมีส ่งแวดล อมที่ยั่งยืนในโรงเรียน      
 5.1 จัดก จกรรมกำรก ำจัดขยะ อย่ำงน อย 2 หัวข อ 

1) กำรแยกขยะ/จัดท ำธนำคำรขยะ 
2) กำรจัดกำรขยะอ นทรีย์โดยกำรท ำปุ๋ยหมัก 
3) กำรรีไซเค ล เช่นกำรใช กระดำษ 2 หน ำ 

     
 

 5.2 จัดกิจกรรมรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ใช้พลังงานอย่างประหยัด      
 5.3 จัดกำรทรัพยำกรน้ ำอย่ำงเหมำะสม ประหยัด และคุ มค่ำ จัดให 

มีน้ ำดื่มน้ ำใช อย่ำงเพียงพอ มีกำรป้องกันจุดรั่ว มีสถ ต กำรใช น้ ำ 
     

 5.4 มีก จกรรมกำรปลูกต นไม ในวันส ำคัญหรือโอกำสส ำคัญ      
 5.5 จัดก จกรรมสอดแทรกเรื่องส ่งแวดล อมในรำยว ชำต่ำง ๆ      
6.   ด ำนพฤต กรรมของบุคลำกรในโรงเรียน      
 6.1 ผู บร หำร ครู และบุคลำกรย ้มแย มแจ่มใสมีอัธยำศัยไมตรีที่ดี 

และมีจ ตอำสำ 
     

 6.2 นักเรียนมีระเบียบว นัย  พูดจำสุภำพ เรียบร อย      
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ที ่ ประเด นกำรประเม น 
ระดับคุณภำพ 

5 4 3 2 1 
 6.3 นักเรียนแต่งกำยสะอำด เรียบร อย      
 6.4 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให ควำมร่วมมือกับ

โรงเรียนเป็นอย่ำงดี 
     

 6.5 ผู ปกครองนักเรียนให ควำมร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่ำงดี      
คะแนนรวม      

คะแนนรวมทั้งส ้น 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6      
 
สรุปผลกำรประเม นได รับรำงวัลระดับ     ทอง  เง น     ทองแดง  พอใช  
 
ลงชื่อ                                  ผู ประเม น                     ลงชื่อ                                   ผู ประเม น 
     (..............................................)                                    (................................................) 
ต ำแหน่ง.......................................................    ต ำแหน่ง ........................................................ 

วันที่  ...........  เดือน .....................................  พ.ศ.  .......................  
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4.ิเครื่องมือประเม นชุดที่ิ4  “เช ดชูคุณธรรม” 

แบบประเม น ชุดที่ 4  “ เช ดชูคุณธรรม ” 
โรงเรียน  ...........................................................  เครือข่ำย  ........................................... ................................. 

ค ำชี้แจง  1. เครื่องมือประเม นชุดที่ 4  “ เช ดชูคุณธรรม ”  ฉบับนี้เป็นเครื่องมือส ำหรับศึกษำน เทศก์หรือผู 
ประเม นที่ได รับกำรแต่งตั้งจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1  ใช ส ำหรับประเม น
โรงเรียนในสังกัด  จ ำนวน 3 ด ำน  ได แก่ 
      1.1  ด ำนกระบวนกำร    จ ำนวน  2 ข อ 
      1.2  ด ำนผลผล ต     จ ำนวน  3 ข อ 
      1.3  ด ำนผลลัพธ์     จ ำนวน  2 ข อ    
 2.  กำรประเม นมี  5  ระดับ 
      2.1  กำรประเม นรำยได  / รำยข อ  มีเกณฑ์กำรประเม นเป็นระดับคุณภำพ  5  ระดับ ได แก่ 
   ระดับ  5 ดีเยี่ยม 
   ระดับ  4 ดีมำก 
   ระดับ  3 ดี 
   ระดับ  2 พอใช  
   ระดับ  1 ปรับปรุง 

     2.2  กำรประเม นสรุปผลในภำพรวม  มีเกณฑ์กำรตัดส น  ดังนี้ 
เกณฑ์กำรให คะแนน คะแนนเต ม 100 คะแนน โดยให น ำคะแนนของแต่ละข อรวมกันแล ว 

ค ดสรุปเป็นค่ำเฉลี่ยร อยละ  ให รำงวัลและเกียรต บัตร ดังนี้ 
 เกียรต บัตรระดับเหรียญทอง  คะแนนร อยละ  80 – 100  คะแนน 

เกียรต บัตรระดับเหรียญเง น  คะแนนร อยละ  70 – 79  คะแนน 
เกียรต บัตรระดับเหรียญทองแดง  คะแนนร อยละ  60 – 69  คะแนน 
เกียรต บัตรระดับพอใช    คะแนนกว่ำร อยละ 60 

3.  ให ผู ประเม นท ำเครื่องหมำย  /  ลงในช่องระดับคุณภำพตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

ที ่ ประเด นกำรประเม น 
ระดับคุณภำพ 

5 4 3 2 1 
1 ด ำนกระบวนกำร      
 1.1 มีกระบวนกำรพัฒนำคุณธรรม จร ยธรรมทั้งโรงเรียน       
 1.2 กลไกคณะท ำงำนและใช โครงงำนคุณธรรมเป็นเครื่องมือที่ทุกคน  

มีส่วนร่วมในกำรลงมือปฏ บัต เพ่ือพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม  
     

2 ด ำนผลผล ต      
 1.1 พฤต กรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ ่มข้ึน      
 1.2 พฤต กรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลง      
 1.3 เก ดกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณธรรม จร ยธรรม      

ในโรงเรียนจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข อง 
     

3 ด ำนผลสัมฤทธ ์      
 3.1 มีองค์ควำมรู  / นวัตกรรมกำรสร ำงเสร มคุณธรรม จร ยธรรม และ      
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ที ่ ประเด นกำรประเม น 
ระดับคุณภำพ 

5 4 3 2 1 
มีกำรบูรณำกำรกับกำรจัดกำรเรียนรู ในชั้นเรียน 

 3.2 เป็นแหล่งเรียนรู ของโรงเรียนคุณธรรม จร ยธรรม      
 
สรุปผลกำรประเม นได รับรำงวัลระดับ     ทอง  เง น     ทองแดง  พอใช  
 
ลงชื่อ                                  ผู ประเม น                     ลงชื่อ                                   ผู ประเม น 
     (..............................................)                                    (................................................) 
ต ำแหน่ง.......................................................    ต ำแหน่ง ........................................................ 

วันที่  ...........  เดือน .....................................  พ.ศ.  .......................  
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5.ิเครื่องมือประเม นชุดที่ิ5  “น้อมน าหลักปรัชญา” 

แบบประเม น ชุดที่ 5  “น อมน ำหลักปรัชญำ”  
โรงเรียน  ...........................................................  เครือข่ำย  ........................................... ................................. 

ค ำชี้แจง  1. เครื่องมือประเม นชุดที่ 5  “น อมน ำหลักปรัชญำ” ฉบับนี้เป็นเครื่องมือส ำหรับศึกษำน เทศก์ หรือผู 
ประเม นที่ได รับกำรแต่งตั้งจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1  ใช ส ำหรับประเม น
โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน  5 ด ำน  ได แก่ 
      1.1  ด ำนกำรบร หำรจัดกำรสถำนศึกษำ    (4 ข อ) 
      1.2  ด ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  (4 ข อ) 
      1.3  ด ำนกำรจัดก จกรรมพัฒนำผู เรียน   (3 ข อ) 
      1.4  ด ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของสถำนศึกษำ   (2 ข อ)   
      1.5  ด ำนผลลัพธ์/ภำพควำมส ำเร จ   (4 ข อ)   
 2.  กำรประเม นมี  5  ระดับ 
      2.1  กำรประเม นรำยได  / รำยข อ  มีเกณฑ์กำรประเม นเป็นระดับคุณภำพ  5  ระดับ ได แก่ 
   ระดับ  5 ดีเยี่ยม 
   ระดับ  4 ดีมำก 
   ระดับ  3 ดี 
   ระดับ  2 พอใช  
   ระดับ  1 ปรับปรุง 

 2.2  กำรประเม นสรุปผลในภำพรวม  มีเกณฑ์กำรตัดส น  ดังนี้ 
เกณฑ์กำรให คะแนน คะแนนเต ม 100 คะแนน โดยให น ำคะแนนของแต่ละข อรวมกันแล ว 

ค ดสรุปเป็นค่ำเฉลี่ยร อยละ ให รำงวัลและเกียรต บัตร ดังนี้ 
 เกียรต บัตรระดับเหรียญทอง  คะแนนร อยละ  80 – 100   

เกียรต บัตรระดับเหรียญเง น  คะแนนร อยละ  70 – 79     
เกียรต บัตรระดับเหรียญทองแดง  คะแนนร อยละ  60 – 69     
เกียรต บัตรระดับพอใช    คะแนนน อยกว่ำร อยละ 60 

3.  ให ผู ประเม นท ำเครื่องหมำย  /  ลงในช่องระดับคุณภำพตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

ที ่ ประเด นกำรประเม น 
ระดับคุณภำพ 

5 4 3 2 1 
1 ด ำนกำรบร หำรจัดกำรสถำนศึกษำ       
 1.1 นโยบำย      
 1.2 ว ชำกำร      
 1.3 งบประมำณ      
 1.4 บร หำรทั่วไป      

คะแนนรวม      
2 ด ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน      
 2.1 มีหน่วยกำรเรียนรู ปรัชญำของเศรษฐก จพอเพียง      
 2.2 มีกำรบูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐก จพอเพียงสู่กำรเรียน          
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ที ่ ประเด นกำรประเม น 
ระดับคุณภำพ 

5 4 3 2 1 
กำรสอน 

 2.3 มีสื่อและแหล่งเรียนรู เกี่ยวกับปรัชญำของเศรษฐก จพอเพียง      
 2.4 มีกำรวัดและประเม นผลกำรเรียนกำรสอนตำมหลักปรัชญำของ  

เศรษฐก จพอเพียง 
     

คะแนนรวม      
3 ด ำนกำรจัดก จกรรมพัฒนำผู เรียน      
 3.1 กำรแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู เรียน      
 3.2 ก จกรรมนักเรียน      
 3.3 ก จกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณะประโยชน์      

คะแนนรวม      
4 ด ำนพัฒนำบุคลำกรของสถำนศึกษำ      
 4.1 กำรพัฒนำบุคลำกรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐก จพอเพียง      
 4.2 กำรต ดตำมและขยำยผล      

คะแนนรวม      
5 ด ำนผลลัพธ์ / ภำพควำมส ำเร จ      
 5.1 สถำนศึกษำ      
 5.2 ผู บร หำรสถำนศึกษำ      
 5.3 บุคลำกรของสถำนศึกษำ      
 5.4 นักเรียน      

คะแนนรวม      
คะแนนรวม ข อ 1 + 2 + 3 + 4 + 5      

 
สรุปผลกำรประเม นได รับรำงวัลระดับ     ทอง  เง น     ทองแดง  พอใช  
 
ลงชื่อ                                  ผู ประเม น                     ลงชื่อ                                   ผู ประเม น 
     (..............................................)                                    (................................................) 
ต ำแหน่ง.......................................................    ต ำแหน่ง ........................................................ 

วันที่  ...........  เดือน .....................................  พ.ศ.  .......................  
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6.ิเครื่องมือประเม นชุดที่ิ6  “ส่งเสร มภาษาสู่สากล” 

แบบประเม นชุดที่ 6  “ ส่งเสร มภำษำสู่สำกล ” 
โรงเรียน  ...........................................................  เครือข่ำย  ........................................... ................................ 

ค ำชี้แจง 1. เครื่องมือประเม นชุดที่ 6 “ส่งเสร มภำษำสู่สำกล” ฉบับนี้เป็นเครื่องมือส ำหรับศึกษำน เทศก์หรือผู 
ประเม นที่ได รับกำรแต่งตั้งจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1  ใช ส ำหรับประเม น
โรงเรียนในสังกัด  จ ำนวน  7 ด ำน  ได แก่ 
      1.1  ด ำนบร หำรจัดกำร      จ ำนวน  4 ข อ 
      1.2  ด ำนบุคลำกร     จ ำนวน  6 ข อ 
      1.3  ด ำนกำรจัดหลักสูตร   จ ำนวน  3 ข อ 
      1.4  ด ำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน  4 ข อ 
      1.5  ด ำนแหล่งเรียนรู  สื่อ และเทคโนโลยี จ ำนวน  5 ข อ 
      1.6  ด ำนผู เรียน    จ ำนวน  5 ข อ 
      1.7  ด ำนส ่งแวดล อม    จ ำนวน  4 ข อ   
 2.  กำรประเม นมี  5  ระดับ 
      2.1  กำรประเม นรำยได  / รำยข อ  มีเกณฑ์กำรประเม นเป็นระดับคุณภำพ  5  ระดับ ได แก่ 
   ระดับ  5 ดีเยี่ยม 
   ระดับ  4 ดีมำก 
   ระดับ  3 ดี 
   ระดับ  2 พอใช  
   ระดับ  1 ปรับปรุง 

 2.2  กำรประเม นสรุปผลในภำพรวม  มีเกณฑ์กำรตัดส น  ดังนี้ 
เกณฑ์กำรให คะแนน คะแนนเต ม 100 คะแนน โดยให น ำคะแนนของแต่ละข อรวมกันแล ว 

ค ดสรุปเป็นค่ำเฉลี่ยร อยละ ให รำงวัลและเกียรต บัตร ดังนี้ 
 เกียรต บัตรระดับเหรียญทอง  คะแนนร อยละ  80 – 100   

เกียรต บัตรระดับเหรียญเง น  คะแนนร อยละ  70 – 79     
เกียรต บัตรระดับเหรียญทองแดง  คะแนนร อยละ  60 – 69     
เกียรต บัตรระดับพอใช    คะแนนน อยกว่ำร อยละ 60 

3.  ให ผู ประเม นท ำเครื่องหมำย  /  ลงในช่องระดับคุณภำพตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

ที ่ ประเด นกำรประเม น 
ระดับคุณภำพ 

5 4 3 2 1 
1 ด ำนบร หำรจัดกำร      
 1.1 ประชุมชี้แจงนโยบำย แต่งตั้งคณะท ำงำน จัดท ำข อมูลสำรสนเทศ 

จัดท ำแผน/โครงกำร/ก จกรรม 
     

 1.2 มีกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ      
 1.3 ระดมทรัพยำกรเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ       

จำกผู ปกครองชุมชน 
     

 1.4 มีกำรประเม น ก ำกับ ต ดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำ      
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ที ่ ประเด นกำรประเม น 
ระดับคุณภำพ 

5 4 3 2 1 
อังกฤษอย่ำงเป็นระบบ 

คะแนนรวม      
2 ด ำนบุคลำกร      
 2.1 มีครูชำวต่ำงชำต  / อำสำสมัครสอนภำษำอังกฤษ      
 2.2 มีครูจบว ชำเอกภำษำอังกฤษ      
 2.3 มีครูไม่จบเอกว ชำภำษำอังกฤษที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน

ภำษำอังกฤษได ตำมหลักสูตร 
     

 2.4 ครูที่สอนภำษำอังกฤษใช ภำษำอังกฤษในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ว ชำภำษำอังกฤษ 

     

 2.5 ครูผู สอนภำษำอังกฤษสำมำรถใช ภำษำอังกฤษสื่อสำรได   และ
พัฒนำตนเองด ำนภำษำอังกฤษในระบบ online  หรือระบบอื่น ๆ 

     

 2.6 ผู บร หำรศึกษำค นคว ำหำควำมรู ด วยตนเองและพัฒนำตนเองด ำน
ภำษำอังกฤษในระบบ online หรือระบบอ่ืน ๆ 

     

คะแนนรวม      
3 ด ำนกำรจัดหลักสูตร      
 3.1 มีกำรปรับโครงสร ำงเวลำหลักสูตรแกนกลำงศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ว ชำภำษำต่ำงประเทศ โดยเพ ่มเวลำเรียน
ภำษำอังกฤษตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธ กำรครบทุกชั้นเรียน 

     

 3.2 พัฒนำหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู ว ชำภำษำอังกฤษหรือภำษำอ่ืน  ๆ      
 3.3 จัดท ำหลักสูตรท องถ ่นภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร (ว ชำเพ ่มเต ม)      

คะแนนรวม      
4 พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนเน นภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร      
 4.1 ปรับจุดเน นกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษให เป็นไปตำมธรรมชำต 

ของกำรเรียนรู โดยเน นกำรสื่อสำร (Communicative Language  
Teaching : CLT) 

     

 4.2 จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนด วยว ธีกำรที่หลำกหลำย เน นลงมือ 
ปฏ บัต จร งยึดผู เรียนเป็นส ำคัญ 

     

 4.3 มีกำรจัดก จกรรมส่งเสร มทักษะทำงภำษำนอกเวลำเรียน      
 4.4 ครูที่สอนภำษำอังกฤษมีกำรวัดและประเม นผลควำมสำมำรถ   

ด ำนภำษำอังกฤษของนักเรียนอย่ำงจร งจัง 
     

คะแนนรวม      
5 ด ำนแหล่งเรียนรู  สื่อและเทคโนโลยี      
 5.1 มีสื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT) และวัสดุอุปกรณ์      
 5.2 มีห องปฏ บัต กำรทำงภำษำ ห องคอมพ วเตอร์ หรือห อง

โสตทัศนูปกรณ์ 
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ที ่ ประเด นกำรประเม น 
ระดับคุณภำพ 

5 4 3 2 1 
 5.3 มีแหล่งเรียนรู /เครือข่ำยกำรเรียนรู เพ่ือส่งเสร ม/พัฒนำกำรใช 

ภำษำอังกฤษ 
     

 5.4 น ำระบบสื่อจำกเครือข่ำย Socail Network และ Application 
ต่ำงๆ เช่น Facebook, Line, Tiktok, Youtube, Blogger หรือ
อ่ืนๆ มำใช พัฒนำกำรเรียนกำรสอน   

     

 5.5 ครูใช สื่อกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ เช่น Eng24, Echo  
English, Echo Hybrid หรืออ่ืนๆ 

     

คะแนนรวม      
6 ด ำนผู เรียน      
 6.1 ร อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ผ่ำนกำรประเม น

ภำษำอังกฤษตำมกรอบมำตรฐำน CEFR   
     

 6.2 ร อยละของผู เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 3  อ่ำน เขียนค ำศัพท์
ได ตำมระดับชั้นเรียน 

     

 6.3 ร อยละของนักเรียนสำมำรถพูดภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรได อย่ำงน อย  
2 ภำษำ 

     

 6.4 ร อยละของนักเรียนได เข ำค่ำยภำษำอังกฤษ/ศึกษำดูงำนใน
ประเทศ/ต่ำงประเทศ 

     

 6.5 ร อยละนักเรียนทีผ่ลกำรเรียนปลำยปี ภำษำอังกฤษระดับ 3 ขึ้นไป      
คะแนนรวม      

7 ด ำนส ่งแวดล อม      
 7.1 จัดท ำป้ำยต่ำงๆ ในโรงเรียนเป็นภำษำอังกฤษ เช่น ป้ำยโรงเรียน          

ป้ำยอำคำรเรียน ป้ำยห องพ เศษ ป้ำยประเม นภำษำอังกฤษ  
แผนภูม โดยเฉพำะ ป้ำยบอกทำง หรือต นไม พูดได  

     

 7.2 จัดท ำวำรสำรแผ่นพับโปสเตอร์น ำเสนอเรื่องรำวที่ต องกำรสื่อสำร
และจัดท ำตำรำงสอนเป็นภำษำอังกฤษ 

     

 7.3 จัดมุมสื่อภำษำอังกฤษ หนังสือเพลง เกม น ทำน กำร์ตูนภำพยนตร์
ภำษำอังกฤษ 

     

 7.4 มีกำรจัดสภำพแวดล อมและบรรยำกำศที่กระตุ นกำรเรียนรู /กำรใช 
ภำษำอังกฤษ 

     

คะแนนรวม      
คะแนนรวมข อ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7      

สรุปผลกำรประเม นได รับรำงวัลระดับ     ทอง  เง น     ทองแดง  พอใช  
ลงชื่อ                                  ผู ประเม น                     ลงชื่อ                                   ผู ประเม น 
     (..............................................)                                    (................................................) 
ต ำแหน่ง.......................................................    ต ำแหน่ง ........................................................ 

วันที่  ...........  เดือน .....................................  พ.ศ.  .......................  
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7.ิเครื่องมือประเม นชุดที่ิ 7  “ผลงานประจักษ์ชัดิ(Best Practice/นวัตกรรม)” 
 

แบบประเม นชุดที่ 7  “ผลงำนประจักษ์ชัด (Best Practice/นวัตกรรม)” 
โรงเรียน  ...........................................................  เครือข่ำย  ........................................... ................................. 
 

ค ำชี้แจง  1. เครื่องมือประเม นชุดที่ 7  “ผลงำนประจักษ์ชัด (Best Practice/นวัตกรรม)” ฉบับนี้เป็นเครื่องมือ
ส ำหรับศึกษำน เทศก์  หรือผู ประเม นที่ได รับกำรแต่งตั้งจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ        ศรี
สะเกษ เขต 1  ใช ส ำหรับประเม นโรงเรียนในสังกัด “ผลงำนประจักษ์ชัด (Best Practice/นวัตกรรม)”  จ ำนวน  
8  ข อ   
 2.  กำรประเม นมี  5  ระดับ 
      2.1  กำรประเม นรำยได  / รำยข อ  มีเกณฑ์กำรประเม นเป็นระดับคุณภำพ  5  ระดับ ได แก่ 
   ระดับ  5 ดีเยี่ยม 
   ระดับ  4 ดีมำก 
   ระดับ  3 ดี 
   ระดับ  2 พอใช  
   ระดับ  1 ปรับปรุง 

     2.2  กำรประเม นสรุปผลในภำพรวม  มีเกณฑ์กำรตัดส น  ดังนี้ 
เกณฑ์กำรให คะแนน คะแนนเต ม 100 คะแนน โดยให น ำคะแนนของแต่ละข อรวมกันแล ว 

ค ดสรุปเป็นค่ำเฉลี่ยร อยละ ให รำงวัลและเกียรต บัตร ดังนี้ 
 เกียรต บัตรระดับเหรียญทอง  คะแนนร อยละ  80 – 100   

เกียรต บัตรระดับเหรียญเง น  คะแนนร อยละ  70 – 79     
เกียรต บัตรระดับเหรียญทองแดง  คะแนนร อยละ  60 – 69     
เกียรต บัตรระดับพอใช    คะแนนน อยกว่ำร อยละ 60 

3.  ให ผู ประเม นท ำเครื่องหมำย  /  ลงในช่องระดับคุณภำพตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

ที ่ ประเด นกำรประเม น 
ระดับคุณภำพ 

5 4 3 2 1 
1 ควำมส ำคัญของนวัตกรรม/ว ธีปฏ บัต ที่เป็นเล ศ      
2 วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรด ำเน นงำน      
3 ขั้นตอนกำรด ำเน นงำน      
4 ผลกำรด ำเน นงำน / ประโยชน์ที่ได รับ      
5 ปัจจัยควำมส ำเร จ      
6 บทเรียนที่ได รับ      
7 กำรเผยแพร่ / กำรได รับกำรยอมรับ / รำงวัลที่ได รับ      

สรุปผลกำรประเม นได รับรำงวัลระดับ     ทอง  เง น     ทองแดง  พอใช  
 

ลงชื่อ                                  ผู ประเม น                     ลงชื่อ                                   ผู ประเม น 
     (..............................................)                                    (................................................) 
ต ำแหน่ง.......................................................    ต ำแหน่ง ........................................................ 

วันที่  ...........  เดือน .....................................  พ.ศ.  ....................... 
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8.ิเครื่องมือประเม นชุดที่ิ8  “ิเร่งรัดน เทศภายในิ” 

แบบประเม นชุดที่ 8  “ เร่งรัดน เทศภำยใน ” 
โรงเรียน  ...........................................................  เครือข่ำย  ........................................... ................................. 
 

ค ำชี้แจง  1. เครื่องมือประเม นชุดที ่8  “ เร่งรัดน เทศภำยใน ”  ฉบับนี้เป็นเครื่องมือส ำหรับศึกษำน เทศก์  หรือ
ผู ประเม นที่ได รับกำรแต่งตั้งจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1  ใช ส ำหรับประเม น
โรงเรียนในสังกัด  จ ำนวน  3 ด ำน 

1.  ด ำนศึกษำสภำพปัญหำและควำมต องกำร   จ ำนวน  5 ข อ 
2. ด ำนกำรวำงแผนกำรน เทศ     จ ำนวน  1 ข อ 
3. ด ำนกำรปฏ บัต กำรน เทศภำยในโรงเรียน   จ ำนวน  1 ข อ 
4. ด ำนกำรประเม นผลและรำยงำนผล    จ ำนวน  1 ข อ   

 2.  กำรประเม นมี  5  ระดับ 
      2.1  กำรประเม นรำยได  / รำยข อ  มีเกณฑ์กำรประเม นเป็นระดับคุณภำพ  5  ระดับ ได แก่ 
   ระดับ  5 ดีเยี่ยม 
   ระดับ  4 ดีมำก 
   ระดับ  3 ดี 
   ระดับ  2 พอใช  
   ระดับ  1 ปรับปรุง 

     2.2  กำรประเม นสรุปผลในภำพรวม  มีเกณฑ์กำรตัดส น  ดังนี้ 
เกณฑ์กำรให คะแนน คะแนนเต ม 100 คะแนน โดยให น ำคะแนนของแต่ละข อรวมกันแล ว 

ค ดสรุปเป็นค่ำเฉลี่ยร อยละ ให รำงวัลและเกียรต บัตร ดังนี้ 
 เกียรต บัตรระดับเหรียญทอง  คะแนนร อยละ  80 – 100   

เกียรต บัตรระดับเหรียญเง น  คะแนนร อยละ  70 – 79     
เกียรต บัตรระดับเหรียญทองแดง  คะแนนร อยละ  60 – 69     
เกียรต บัตรระดับพอใช    คะแนนน อยกว่ำร อยละ 60 

3.  ให ผู ประเม นท ำเครื่องหมำย  /  ลงในช่องระดับคุณภำพตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

ที ่ ประเด นกำรประเม น 
ระดับคุณภำพ 

5 4 3 2 1 
1 ด ำนศึกษำสภำพปัญหำและควำมต องกำร      
 1.1 ศึกษำว เครำะห์ข อมูลคุณภำพด ำนต่ำง ๆ เช่น ผลสัมฤทธ ์ทำงกำรเรียน 

ผลกำรประเม น RT กำรสอบ NT O-NET 
     

 1.2 กำรจัดท ำข อมูลสำรสนเทศพ้ืนฐำน เพื่อ เป็นข อมูลในกำรพ จำรณำวำง
แผนกำรด ำเน นงำน 

     

 1.3 ส ำรวจและประเม นควำมต องกำรของครู      
 1.4 จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำและควำม ต องกำร      
 1.5 ว เครำะห์สำเหตุ จัดล ำดับควำมส ำคัญของ สำเหตุ ก ำหนดทำงเลือกใน

กำรแก ปัญหำและ ด ำเน นกำรตำมควำมต องกำร 
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ที ่ ประเด นกำรประเม น 
ระดับคุณภำพ 

5 4 3 2 1 
2 ด ำนกำรวำงแผนกำรน เทศ      
 ๒.1 ก ำหนดแนวทำง/ว ธีกำรกำรพัฒนำที่ หลำกหลำยตำมปัญหำที่เก ดขึ้น      
 ๒.2 ก ำหนดแนวทำง/ว ธีกำรกำรพัฒนำที่ หลำกหลำยตำมปัญหำที่เก ดขึ้น      
 ๒.3 เลือกแนวทำง/ว ธีกำรในกำรพัฒนำโดย กำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่

เกี่ยวข อง 
     

 ๒.4 จัดท ำแผนน เทศภำยในโรงเรียน      
 ๒.5 สร ำงสื่อกำรน เทศท่ีท ำให กำรน เทศบรรลุวัตถุประสงค์      

3 ด ำนกำรปฏ บัต กำรน เทศภำยในโรงเรียน      
 ๓.1 มีกำรปฏ บัต กำรน เทศภำยในโรงเรียนเป็นไป ตำมแผนที่วำงไว      
 ๓.2 กำรปฏ บัต กำรน เทศภำยในโรงเรียนผ่ำน กำระบวนกำรชุมชนแห่งกำร

เรียนรู ว ชำชีพครู (Professional Learning Community : PLC) และ
กำรศึกษำชั้นเรียน (Lesson Study) 

     

 ๓.3 มีกำรสะท อนผลกำรน เทศหลังจำกกำร น เทศภำยในโรงเรียน      
 ๓.4 ผู รับกำรน เทศน ำผลกำรน เทศไปปรับปรุง พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู    

กำรพัฒนำคุณภำพผู เรียน 
     

 ๓.5 มีกำรน เทศภำยในห องเรียนทุกห อง      
 ๓.6 สร ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรน เทศ      

๔ ด ำนกำรประเม นผลและรำยงำนผล      
 ๔.๑ มีกำรประเม นควำมก ำวหน ำในกำร ด ำเน นงำน       
 ๔.๒ น ำผลกำรประเม นควำมก ำวหน ำไป ปรับปรุงกำรน เทศภำยใน       
 ๔.๓ ประเม นผลกำรน เทศภำยในโรงเรียนเมื่อ เสร จส ้นกำรด ำเน นงำนในแต่

ละป ีแนวทำงกำรน เทศภำยใน โดยใช ห องเรียนเป็นฐำนเพื่อพัฒนำ
คุณภำพของผู เรียน  

     

 ๔.๔ กำรรำยงำนผลกำรน เทศภำยในโรงเรียน       
 ๔.๕ คัดเลือกผลงำนที่เป็นแบบอย่ำงในกำร ปฏ บัต ที่ดี (Beast Practice) 

และจัดเวทีเผยแพร่  
     

 ๔.๖ กำรน ำปญัหำ อุปสรรคและข อเสนอแนะ ไปปรับปรุงพัฒนำกำรน เทศ
ภำยในโรงเรียนในปีกำรศึกษำต่อไป  

     

คะแนนรวม      
คะแนนรวมทั้งส ้น  1 + 2 + 3 + 4      

สรุปผลกำรประเม นได รับรำงวัลระดับ     ทอง  เง น     ทองแดง  พอใช  
ลงชื่อ                                  ผู ประเม น                     ลงชื่อ                                   ผู ประเม น 
     (..............................................)                                    (................................................) 
ต ำแหน่ง.......................................................    ต ำแหน่ง ........................................................ 

วันที่  ...........  เดือน .....................................  พ.ศ.  ....................... 
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9.ิเครื่องมือประเม นชุดที่ิ 9  “ิใส่ใจระบบประกันิ” 

แบบประเม นชุดที่ 9  “ ใส่ใจระบบประกัน ” 
โรงเรียน  ...........................................................  เครือข่ำย  ...................... ...................................................... 
 

ค ำชี้แจง  1. เครื่องมือประเม นชุดที่ 9  “ใส่ใจระบบประกัน”  ฉบับนี้เป็นเครื่องมือส ำหรับศึกษำน เทศก์  หรือผู 
ประเม นที่ได รับกำรแต่งตั้งจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1  ใช ส ำหรับประเม น
โรงเรียนในสังกัด  จ ำนวน  5  ด ำน 

1.1  ด ำนกำรจัดระบบบร หำรและสำรสนเทศ     จ ำนวน  2 ข อ 
1.2 ด ำนกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ    จ ำนวน  3 ข อ 
1.3 ด ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งเน นคุณภำพ 

ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ     จ ำนวน 3 ข อ   
1.4 ด ำนกำรจัดให มีกำรต ดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ และมีกำรประเม นคุณภำพ

ภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ    จ ำนวน  2 ข อ 
1.5 ด ำนกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเม นคุณภำพภำยในและพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง      จ ำนวน  3  ข อ 
 2.  กำรประเม นมี  5  ระดับ 
      2.1  กำรประเม นรำยได  / รำยข อ  มีเกณฑ์กำรประเม นเป็นระดับคุณภำพ  5  ระดับ ได แก่ 
   ระดับ  5 ดีเยี่ยม 
   ระดับ  4 ดีมำก 
   ระดับ  3 ดี 
   ระดับ  2 พอใช  
   ระดับ  1 ปรับปรุง 

     2.2  กำรประเม นสรุปผลในภำพรวม  มีเกณฑ์กำรตัดส น  ดังนี้ 
เกณฑ์กำรให คะแนน คะแนนเต ม 100 คะแนน โดยให น ำคะแนนของแต่ละข อรวมกันแล ว 

ค ดสรุปเป็นค่ำเฉลี่ยร อยละ ให รำงวัลและเกียรต บัตร ดังนี้ 
 เกียรต บัตรระดับเหรียญทอง  คะแนนร อยละ  80 – 100   

เกียรต บัตรระดับเหรียญเง น  คะแนนร อยละ  70 – 79     
เกียรต บัตรระดับเหรียญทองแดง  คะแนนร อยละ  60 – 69     
เกียรต บัตรระดับพอใช    คะแนนน อยกว่ำร อยละ 60 

3.  ให ผู ประเม นท ำเครื่องหมำย  /  ลงในช่องระดับคุณภำพตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

ที ่ ประเด นกำรประเม น 
ระดับคุณภำพ 

5 4 3 2 1 
1 กำรจัดระบบบร หำรและสำรสนเทศ      
 1.1 สถำนศึกษำก ำหนดผู รับผ ดชอบและจัดท ำระบบสำรสนเทศให เป็น

หมวดหมู่ถูกต อง ครอบคลุม ทันสมัย 
     

 1.2 น ำข อมูลสำรสนเทศไปใช ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำที่ครอบคลุม
ภำรก จด ำนกำรบร หำรว ชำกำร กำรบร หำรงบประมำณ กำรบร หำรงำน
บุคคล และกำรบร หำรทั่วไป  รวมทั้งงำนสนับสนุนอื่น ๆ โดยเก ดจำก
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ที ่ ประเด นกำรประเม น 
ระดับคุณภำพ 

5 4 3 2 1 
ควำมร่วมมือของบุคลำกรทุกฝ่ำยที่เก่ียวข อง 

2 ด ำนกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ      
 2.1 มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำเก ดจำกกำรศึกษำ ว เครำะห์

มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ตำมที่กระทรวงศึกษำธ กำรประกำศใช  
     

 2.2 ผ่ำนควำมเห นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รวมทั้งมีกำร
ประกำศท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

     

 2.3 ทุกมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร จเหมำะสม      
3 ด ำนกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ      
 3.1 ขั้นวำงแผนกำรด ำเน นกำร      
 3.2 ขั้นด ำเน นกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ      
 3.3 ขั้นประเม น ก ำกับ ต ดตำม ประเม นผลกำรใช แผนพัฒนำกำรจัด

กำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

     

4 กำรจัดให มีกำรต ดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำและมีกำรประเม นคุณภำพ
ภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

     

 4.1 สถำนศึกษำก ำหนดผู รับผ ดชอบและด ำเน นกำรต ดตำม ตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำทั้งระดับบุคคลครบทุกคนและระดับสถำนศึกษำ
อย่ำงเป็นระบบอย่ำงน อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 

     

 4.2 ด ำเน นกำรประกันคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำอย่ำงน อยปีละ 1 ครั้ง  โดยทุกมำตรฐำนใช ว ธีกำรและ
เครื่องมือที่หลำกหลำยและเหมำะสม 

     

5 กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเม นคุณภำพภำยใน      
 5.1 กำรจัดท ำรำยงำนประเม นคุณภำพภำยในประจ ำปี      
 5.2 กำรเผยแพร่และเป็นแบบอย่ำงที่ดี      
 5.3 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง      

คะแนนรวม      
คะแนนรวมทั้งส ้น  1 + 2 + 3 + 4 +5      

 

สรุปผลกำรประเม นได รับรำงวัลระดับ     ทอง  เง น     ทองแดง  พอใช  
 

ลงชื่อ                                  ผู ประเม น                     ลงชื่อ                                   ผู ประเม น 
     (..............................................)                                    (................................................) 
ต ำแหน่ง.......................................................    ต ำแหน่ง ........................................................ 

วันที่  ...........  เดือน .....................................  พ.ศ.  ....................... 
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10.ิเครื่องมือประเม นชุดที่ิ10  “สร้างสรรค์ความร่วมมือ” 
 

แบบประเม นชุดที่ 10  “ สร ำงสรรค์ควำมร่วมมือ ” 
โรงเรียน  ...........................................................  เครือข่ำย  ..... ....................................................................... 
 

ค ำชี้แจง  1. เครื่องมือประเม นชุดที่ 10  “ สร ำงสรรควำมร่วมมือ ”  ฉบับนี้เป็นเครื่องมือส ำหรับศึกษำน เทศก์  
หรือผู ประเม นที่ได รับกำรแต่งตั้งจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1  ใช ส ำหรับ
ประเม นโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน  4 ข อ 
 2.  กำรประเม นมี  5  ระดับ 
      2.1  กำรประเม นรำยได  / รำยข อ  มีเกณฑ์กำรประเม นเป็นระดับคุณภำพ  5  ระดับ ได แก่ 
   ระดับ  5 ดีเยี่ยม 
   ระดับ  4 ดีมำก 
   ระดับ  3 ดี 
   ระดับ  2 พอใช  
   ระดับ  1 ปรับปรุง 

      2.2  กำรประเม นสรุปผลในภำพรวม  มีเกณฑ์กำรตัดส น  ดังนี้ 
เกณฑ์กำรให คะแนน คะแนนเต ม 100 คะแนน โดยให น ำคะแนนของแต่ละข อรวมกันแล ว 

ค ดสรุปเป็นค่ำเฉลี่ยร อยละ ให รำงวัลและเกียรต บัตร ดังนี้ 
 เกียรต บัตรระดับเหรียญทอง  คะแนนร อยละ  80 – 100   

เกียรต บัตรระดับเหรียญเง น  คะแนนร อยละ  70 – 79     
เกียรต บัตรระดับเหรียญทองแดง  คะแนนร อยละ  60 – 69     
เกียรต บัตรระดับพอใช    คะแนนน อยกว่ำร อยละ 60 

3.  ให ผู ประเม นท ำเครื่องหมำย  /  ลงในช่องระดับคุณภำพตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

ที ่ ประเด นกำรประเม น 
ระดับคุณภำพ 

5 4 3 2 1 
1 ด ำนกำรจัดท ำแผนงำน โครงกำร หรือก จกรรมร่วมกับหน่วยงำนอื่น      
2 ด ำนกำรได รับควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจำกหน่วยงำนอื่น      
3 ด ำนให บร กำรทำงด ำนกำรศึกษำและด ำนอ่ืนๆ แก่ชุมชนและหน่วยงำนต่ำง ๆ      
4 ด ำนควำมพึงพอใจของผู ที่มีส่วนเกี่ยวข องต่อกำรด ำเน นงำนของโรงเรียน      

สรุปผลกำรประเม นได รับรำงวัลระดับ     ทอง  เง น     ทองแดง  พอใช  
 

ลงชื่อ                                  ผู ประเม น                     ลงชื่อ                                   ผู ประเม น 
     (..............................................)                                    (................................................) 
ต ำแหน่ง.......................................................    ต ำแหน่ง ........................................................ 

วันที่  ...........  เดือน .....................................  พ.ศ.  .......................  
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11.ิเครื่องมือประเม นชุดที่ิ11  “ิฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย” 
 

แบบประเม นชุดที่ 11  “ ฝึกปรือควำมพร อมปฐมวัย ” 
 

โรงเรียน  ...........................................................  เครือข่ำย  ................................................... ........................ 

ค ำชี้แจง  1. เครื่องมือประเม นชุดที่ 11  “ฝึกปรือควำมพร อมปฐมวัย” ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือส ำหรับ
ศึกษำน เทศก์หรือผู ประเม นที่ได รับกำรแต่งตั้งจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1  
ใช ส ำหรับประเม นโรงเรียนในสังกัด  จ ำนวน  3  ด ำน 

1.1  ด ำนสภำพห องเรียน 
1.2  ด ำนคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู  
1.3 ด ำนคุณภำพนักเรียน 

 2.  กำรประเม นมี  5  ระดับ 
      2.1  กำรประเม นรำยได  / รำยข อ  มีเกณฑ์กำรประเม นเป็นระดับคุณภำพ  5  ระดับ ได แก่ 
   ระดับ  5 ดีเยี่ยม 
   ระดับ  4 ดีมำก 
   ระดับ  3 ดี 
   ระดับ  2 พอใช  
   ระดับ  1 ปรับปรุง 

      2.2  กำรประเม นสรุปผลในภำพรวม  มีเกณฑ์กำรตัดส น  ดังนี้ 
เกณฑ์กำรให คะแนน คะแนนเต ม 100 คะแนน โดยให น ำคะแนนของแต่ละข อรวมกันแล ว 

ค ดสรุปเป็นค่ำเฉลี่ยร อยละ ให รำงวัลและเกียรต บัตร ดังนี้ 
 เกียรต บัตรระดับเหรียญทอง  คะแนนร อยละ  80 – 100   

เกียรต บัตรระดับเหรียญเง น  คะแนนร อยละ  70 – 79     
เกียรต บัตรระดับเหรียญทองแดง  คะแนนร อยละ  60 – 69     
เกียรต บัตรระดับพอใช    คะแนนน อยกว่ำร อยละ 60 

3.  ให ผู ประเม นท ำเครื่องหมำย  /  ลงในช่องระดับคุณภำพตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

ที ่ ประเด นกำรประเม น 
ระดับคุณภำพ 

5 4 3 2 1 
1 ด ำนสภำพห องเรียน      
 1.1 มีควำมเป็นระเบียบ สะอำดของห องเรียน (ปฐมวัย)      
 1.2 มีกำรตกแต่งห องเรียนประณีตสวยงำม      
 1.3 มีแสงสว่ำงเพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน      
 1.4 ห องมีป้ำยประเม น ควำมรู ที่ทันสมัย ทันต่อเหตุกำรณ์      
 1.5 มีอำกำศถ่ำยเทสะดวก      
 1.6 ปรำศจำกกล ่นและเสียงรบกวน      
 1.7 มีสื่ออุปกรณ์เครื่องอ ำนวยควำมสะดวก      
 1.๘ มีข อตกลงร่วมกันในห องเรียน      
 1.๙ ก ำหนดหน ำที่ควำมรับผ ดชอบของนักเรียนเป็นลำยลักษณ์อักษร      
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ที ่ ประเด นกำรประเม น 
ระดับคุณภำพ 

5 4 3 2 1 
 1.1๐ มีชั้น ตู หรือเป็นที่เก บเอกสำรที่เป็นระเบียบ      
 1.1๑ มีผลงำนนักเรียน      

2 ด ำนคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู       
 2.1 มีข อมูลแสดงผลกำรพัฒนำกำรทั้ง 4 ด ำนของนักเรียน      
 2.2 มีระบบข อมูลสำรสนเทศ      
 2.3 มีกำรรำยงำนผู ปกครองเป็นปัจจุบัน      
 2.4 มีกำรศึกษำนักเรียนเป็นรำยกรณีเพ่ือกำรส่งเสร มและช่วยเหลือ      
 2.5 ครูมีแผนกำรจัดประสบกำรณ์ครบตำมหน่วยกำรเรียนรู       
 2.6 มีบันทึกหลังกำรสอนในแผนกำรจัดประสบกำรณ์      
 2.7 มีสื่อกำรสอนที่หลำกหลำย      
 2.8 มีกำรประชุมผู ปกครองอย่ำงน อย  ปีละ 2 ครั้ง      
 2.9 มีก จกรรมตำมห องเรียนและวันส ำคัญต่ำง ๆ      
 2.10 มีกำรมอบหมำยหน ำที่รับผ ดชอบอย่ำงชัดเจน      
 2.11 มีมุมประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย      
 2.12 มีกำรใช แหล่งกำรเรียนรู และภูม ปัญญำท องถ ่นในกำรจัดกำรเรียนรู       
 ๒.1๓ มีกำรส่งเสร มนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพ เศษ นักเรียนที่มี

ควำมสำมำรถพ เศษ 
     

 ๒.๑๔ นักเรียนที่มีส่วนร่วมในกำรจัดก จกรรมกำรเรียนรู       
 ๒.๑๕ มีก จกรรม/นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสร มพัฒนำกำรกำรให 

นักเรียนอย่ำงเต มศักยภำพ 
     

๓ ด ำนคุณภำพนักเรียน      
 ๓.1 มีข อมูลผลกำรประเม นพัฒนำกำรทั้ง 4 ด ำน ของนักเรียน      
 ๓.2 นักเรียนสำมำรถแสวงหำควำมรู ด วยตนเอง      
 ๓.3 นักเรียนสำมำรถใช สื่อประกอบกำรเรียนรู ได อย่ำงหลำกหลำย      
 ๓.4 นักเรียนมีค่ำน ยมโดยใช หลักปรัชญำเศรษฐก จพอเพียง      
 ๓.5 นักเรียนมีผลงำนควำมค ดสร ำงสรรค์ใดอย่ำงหลำกหลำย      
 ๓.6 นักเรียนมีจ ตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ควำมเป็นไทย      
 ๓.7 นักเรียนมีน้ ำใจควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่      
 ๓.8 นักเรียนมีระเบียบว นัย      
 ๓.9 นักเรียนแต่งกำยสุภำพ สะอำด      
 ๓.10 นักเรียนมีสุขอนำมัยที่ดี ร่ำเร งแจ่มใส      
 ๓.11 นักเรียนมีควำมรู เรื่องชุมชนและภูม ปัญญำท องถ ่น      
 ๓.12 นักเรียนกล ำแสดงออก มีควำมมั่นในในตนเอง      

รวมคะแนน      
รวมคะแนนทั้งส ้น 1 + 2 + 3      
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สรุปผลกำรประเม นได รับรำงวัลระดับ     ทอง  เง น     ทองแดง  พอใช  
 

ลงชื่อ                                  ผู ประเม น                     ลงชื่อ                                   ผู ประเม น 
     (..............................................)                                    (................................................) 
ต ำแหน่ง.......................................................    ต ำแหน่ง ........................................................ 

วันที่  ...........  เดือน .....................................  พ.ศ.  ..... .................. 
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ภาคผนวก 
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กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (CEO) 

ศึกษำน เทศก์และผู เกี่ยวข องกับกำรน เทศออกน เทศ ต ดตำมสถำนศึกษำในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำที่รับผ ดชอบ  ๑5 กลุม่เครือข่ำย อย่ำงน อยภำคเรียนละ 2 ครั้ง  รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

CEO/โรงเรียน       รอง ผอ.สพป./ศึกษำน เทศก์ ประจ ำ CEO 
๑. CEO กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง 

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 
โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา 
โรงเรียนบ้านคูซอด 
โรงเรียนบ้านเปือย 
โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง 
โรงเรียนบ้านโนนแย้ 
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
โรงเรียนบ้านน้ าค า 
โรงเรียนบ้านเวาะ 
โรงเรียนบ้านหนองค า 

                โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 

นำยค ำโพธ ์  บุญส งห์ 
รอง ผอ.สพป. 

นำงนันท์นภัส  ปภ นวัช 
ศึกษำน เทศก์ 

๒. CEO กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต 
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ าท่วม 
โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา 
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 
โรงเรียนมหำรำช 3 
โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 
โรงเรียนบ้านหนองแก้วส าโรง 
โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค 
โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว 
โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม 

                โรงเรียนบ้านดอนสั้น 

นำยค ำโพธ ์  บุญส งห์ 
รอง ผอ.สพป. 

นำงพัศส นี  ภักดีสมัยวงศ์ 
ศึกษำน เทศก์ 

๓. CEO กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ 
โรงเรียนบ้านหนองครก 
โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ 
โรงเรียนบ้านดอนกลาง 
โรงเรียนบ้านหมากเขียบ 
โรงเรียนบ้านยางกุดนาค า 
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บ ารุง) 
โรงเรียนบ้านบก 

                โรงเรียนบ้านแทงวิทยา 

นำยค ำโพธ ์  บุญส งห์ 
รอง ผอ.สพป. 

นำงกรรณ กำ  ขุขันธ น 
ศึกษำน เทศก์ 
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CEO/โรงเรียน       รอง ผอ.สพป./ศึกษำน เทศก์ ประจ ำ CEO 
              โรงเรียนบ้านซ าโพธิ์ 

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
โรงเรียนบ้านหนองสวง 
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง (ห้วยคล้า1) 
โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) 
โรงเรียนบ้านหนองแคน (คุรุราษฎร์สามัคคี) 
โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 

              โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 29 
๔. CEO กลุ่มเมืองศรีล าดวน 

โรงเรียนบ้านทุ่ม 
โรงเรียนบ้านโนนแกด 
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง 
โรงเรียนบ้านเสือบอง 
โรงเรียนบ้านดงบัง (คุรุราษฎร์พัฒนา) 
โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด 
โรงเรียนตะดอบวิทยา 
โรงเรียนบ้านขมิ้น 
โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว 
โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ด า  
โรงเรียนบ้านโพนค้อ 
โรงเรียนบ้านจานหนองคู 
โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 
โรงเรียนจ นดำว ทยำคำร 3 
โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง 
โรงเรียนบ้านโพนแดง 
โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา 
โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี 

นำยค ำโพธ ์  บุญส งห์ 
รอง ผอ.สพป. 

นำงจนำวรรณ  เมธำภัทรกุล 
ศึกษำน เทศก์ 

๕. CEO กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์ 
โรงเรียนบ้านละทาย 
โรงเรียนบ้านกอก 
โรงเรียนบ้านเขวา 
โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ 
โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี 
โรงเรียนบ้านเปือย 
โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 

นำยรังสฤษธ ์  บุญรอง 
รอง ผอ.สพป. 

นำงสำวอมรรัตน์  แก วส งห์ 
ศึกษำน เทศก์ 
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CEO/โรงเรียน       รอง ผอ.สพป./ศึกษำน เทศก์ ประจ ำ CEO 
โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 
โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 
โรงเรียนบ้านกอกหัวนา 
โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บ ารุง)  
โรงเรียนบ้านทาม 
โรงเรียนบ้านเจี่ย 
โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) 
โรงเรียนบ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 
โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข 
โรงเรียนบ้านหนองน้ าเต้าโนนสวน 
โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง 
โรงเรียนบ้านอิปาด 
โรงเรียนบ้านหนองไฮ 
โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง 
โรงเรียนบ้านพันล า 
โรงเรียนบ้านเทิน 
โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ 
โรงเรียนบ้านขาม 
โรงเรียนบ้านหนองเทา 

๖. CEO กลุ่มทักษิณกันทรารมย์ 
โรงเรียนบ้านจาน 
โรงเรียนบ้านอาลัย 
โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 
โรงเรียนบ้านบูรพา 
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สนง.สลากกิน

แบ่งสงเคราะห์) 
โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 
โรงเรียนบ้านนาดี 
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ 
โรงเรียนบ้านจิกกะลา 
โรงเรียนบ้านเกาะ 
โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง 
โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 
โรงเรียนบ้านสีถาน 
โรงเรียนบ้านขามป้อม 
โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ 

นำยรังสฤษธ ์  บุญรอง 
รอง ผอ.สพป. 

นำงมำร ษำ  อุทธ เสน 
ศึกษำน เทศก์ 



 

 
106 

 

czc 

CEO/โรงเรียน       รอง ผอ.สพป./ศึกษำน เทศก์ ประจ ำ CEO 
โรงเรียนบ้านดู่ 
โรงเรียนบ้านคล้อม ตรภำพ 226 

๗. CEO กลุ่มมิตรภาพกันทรารมย์ 
โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง 
โรงเรียนบ้านค าเนียม 
    (ค าเนียมวิทยาคาร)  
โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 
โรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.8) 
โรงเรียนบ้านมะกรูด 
โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ 
โรงเรียนบ้านโคก 
โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา 
โรงเรียนบ้านหนองกก 
โรงเรียนบ้านยาง  
โรงเรียนบ้านหนองก่ี 
โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง 

นำยรังสฤษธ ์  บุญรอง 
รอง ผอ.สพป. 

นำงสำวศันธณีย์  โคตรวงศ์ 
ศึกษำน เทศก์ 

๘. CEO กลุ่มกลางกันทรารมย์ 
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์  
โรงเรียนบ้านอีต้อม 
โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง 
โรงเรียนบ้านโนนสัง  
    (โนนสังวิทยคาร) 
โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน 
โรงเรียนบ้านหนองหวาย 
โรงเรียนบ้านหนองโอง 
โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง 
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา 
โรงเรียนบ้านทุ่งพาย 
โรงเรียนบ้านหนองถ่ม 
โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 
โรงเรียนบ้านกล้วย 
โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ าค า 
โรงเรียนขี้เหล็ก(อสพป.40) 

นำยรังสฤษธ ์  บุญรอง 
รอง ผอ.สพป. 

นำงสำวประพ ษศร กรมเมือง 
ศึกษำน เทศก์ 

๙. CEO กลุ่มอ าเภอยางชุมน้อย 
โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 
โรงเรียนบ้านดินด า 

นำยรังสฤษธ ์  บุญรอง 
รอง ผอ.สพป. 

นำงสำวพ จ ตรำ  โขงรัตน์ 



 

 
107 

 

czc 

CEO/โรงเรียน       รอง ผอ.สพป./ศึกษำน เทศก์ ประจ ำ CEO 
โรงเรียนบ้านผักขะ 
โรงเรียนบ้านคอนกาม 
โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน 
โรงเรียนบ้านโนนคูณ 
โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ 
โรงเรียนบ้านโนนติ้ว 
โรงเรียนบ้านแก้ง 
โรงเรียนบ้านยางเครือ 
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 
โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ 
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย 
     (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 
โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 
โรงเรียนบ้านจอมวิทยา 

            โรงเรียนบ้านโนน (รัฐประชาสงเคราะห์) 

ศึกษำน เทศก์ 

๑๐. CEO กลุ่มบูรพาโนนคูณ 
โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ 
โรงเรียนบ้านโนนคูณ 
โรงเรียนบ้านหนองสามขาดอนแก้ว 
โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ 
โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 
โรงเรียนบ้านร่องเก้า 
โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย 
โรงเรียนบ้านก้อนเส้า 
โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 
โรงเรียนบ้านหนองหิน 
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 
โรงเรียนบ้านหนองแวง 
โรงเรียนบ้านโนนดู่ 

นำยชำนุวัต   ศรเพชร 
รอง ผอ.สพป. 

นำงว ไรรัตน์  เครื่องทอง 
ศึกษำน เทศก์ 

๑๑. CEO กลุ่มประจิมโนนคูณ 
โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 
โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ 
โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ 
โรงเรียนบ้านปลาข่อ 
โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม 
โรงเรียนบ้านหยอด 

นำยชำนุวัต   ศรเพชร 
รอง ผอ.สพป. 

นำงรว กำนต์  โพธ ์ศรี 
ศึกษำน เทศก์ 
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CEO/โรงเรียน       รอง ผอ.สพป./ศึกษำน เทศก์ ประจ ำ CEO 
โรงเรียนบ้านหนองสนม  
โรงเรียนบ้านหนองตลาด 
โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง 
โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 
โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า 
โรงเรียนบ้านดินด าเหล่าเสนไต้ 
โรงเรียนบ้านหัวเหล่า 
โรงเรียนบ้านโพนงาม 
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 
โรงเรียนบ้านโปร่ง 

๑๒. CEO กลุ่มน้ าเกลี้ยง 
            0โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 

โรงเรียนบ้านละเอาะ 
โรงเรียนบ้านแวด 
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 
โรงเรียนบ้านหนองพะแนง 
โรงเรียนบ้านรุ่ง 
โรงเรียนบ้านสบาย 
โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 
โรงเรียนบ้านโนนงาม 
โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด 
โรงเรียนบ้านกะวัน 
โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ 
โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ 
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 
โรงเรียนบ้านหนองบาง 
โรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง 
โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง 
โรงเรียนบ้านลุมภู 
โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 
โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 
โรงเรียนบ้านสะพุง 
โรงเรียนบ้านหนองแวง 
โรงเรียนบ้านคูบ 
โรงเรียนบ้านสะเต็ง 
 

นำยชำนุวัต   ศรเพชร 
รอง ผอ.สพป. 

นำยอด ศักด ์  พละศักด ์ 
ศึกษำน เทศก์ 
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CEO/โรงเรียน       รอง ผอ.สพป./ศึกษำน เทศก์ ประจ ำ CEO 
๑๓. CEO กลุ่มวังหิน ๑ 

โรงเรียนอนุบาลวังหิน 
โรงเรียนบ้านกะเอิน 
โรงเรียนบ้านโพนดวน 
โรงเรียนขุมค าวิทยา(สลากกินแบ่งฯ) 
โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี 
โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า 
โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย  
โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) 
โรงเรียนบ้านสว่าง 
โรงเรียนบ้านดงยาง 
โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 
โรงเรียนบ้านหนองกันจอ 
โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง 
โรงเรียนบ้านโนนส าโรงหนองหมากแซว 
โรงเรียนบ้านลิงไอ 
โรงเรียนบ้านหนองบัว  
โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง 
โรงเรียนน คมสร ำงตนเองห วยคล ำ 2 
โรงเรียนน คมสร ำงตนเองห วยคล ำ 3 

นำงสำวรุ่งอรุณ  เมธำภัทรกุล 
รอง ผอ.สพป. 

นำงวยุรีย์  ศ ร โชต  
ศึกษำน เทศก์ 

๑๔. CEO กลุ่มวังหิน ๒  
โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ (ลีราษฎร์วัฒนา)  
โรงเรียนบ้านทุ่ง 
โรงเรียนบ้านสร้างบาก 
โรงเรียนบ้านสะมัด 
โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ 
โรงเรียนบ้านหนองคู 
โรงเรียนบ้านโพนยาง 
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 
โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม 
โรงเรียนบ้านตีกา 
โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ 
โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง 
โรงเรียนบ้านโนนดู่ 
 
 

นำงสำวรุ่งอรุณ  เมธำภัทรกุล 
รอง ผอ.สพป. 

นำงช่อผกำ  พวงมำเทศ 
ศึกษำน เทศก์ 
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CEO/โรงเรียน       รอง ผอ.สพป./ศึกษำน เทศก์ ประจ ำ CEO 
๑๕. CEO กลุ่มพยุห์ 

โรงเรียนอนุบำลพยุห์ 
โรงเรียนบ ำนเปือยประชำสำมัคคี 
โรงเรียนบ ำนหนองรัง 
โรงเรียนบ ำนหนองม่วงหนองแต   
โรงเรียนบ ำนหนองหว ำทับทัย 
โรงเรียนบ ำนโนนเพ ก 
โรงเรียนบ ำนโพธ ์ศรี(คุรุรำษฎร์อ นทรสุภำผล) 
โรงเรียนบ ำนสร ำงหว ำ 
โรงเรียนบ ำนหนองออ 
โรงเรียนบ ำนค อยำงปอ(อสพป.35) 
โรงเรียนบ ำนโคกเพ ก 
โรงเรียนบ ำนหนองค ำ  
โรงเรียนบ ำนเสมอใจหนองสะลำม 
โรงเรียนบ ำนโนนสว่ำง(อสพป.17) 
โรงเรียนบ ำนร่องสะอำด 
โรงเรียนบ ำนหนองเตย 

                 โรงเรียนบ ำนกระหวันโนนเจร ญ 
โรงเรียนบ ำนส ำโรงโคเฒ่ำ 
โรงเรียนบ ำนป่ำไร่ 
โรงเรียนกระแซง (คุรุรำษฎร์นุกูล) 
โรงเรียนบ ำนต ำแยหนองเม ก 
โรงเรียนบ ำนกระถุน 
โรงเรียนบ ำนขนวนจำนสำมัคคี 
โรงเรียนบ ำนอะลำงหัวขัว 
โรงเรียนบ ำนคูเมือง 

นำงสำวรุ่งอรุณ  เมธำภัทรกุล 
รอง ผอ.สพป. 

นำงทอปัด  บุษบงก์ 
ศึกษำน เทศก์ 
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โครงการ            โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๕ 
แผนงาน  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางกรรณิกา ขุขันธิน   ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  และคณะ                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ ๑  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : M ๑ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ  (Z) (แผนระดับท่ี ๑) 
 ๑) ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

          (๑) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
                    (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
          แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี ๒) 
  ๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้ 
      (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒)  

  ๑. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษ ที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น                       
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต     
                         (๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (จ.๓) 
           ๑๒.๑ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๓) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y๑) 
คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น       
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
  ๑. คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
  ๒. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 

 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ ๒) 
      ๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
          สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ๔. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 
           สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป. ๔. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ                    
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา จุดเน้น SSK๑ จุดเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
คุณภาพสถานศึกษา 
           สอดคล้องกับมาตรฐาน สพป. มฐ.ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
                                               มฐ.ที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณภาพ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
ชื่อองค์ประกอบ (V) .........................................................................................................................  
ชื่อปัจจัย (F)  ............................................................................................................................  
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ส่วนที่ ๒ สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) : M ๒ – M ๓ 
๑.  หลักการและเหตุผล  

        การนิเทศการสอน เป็นกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ท าหน้าที่นิเทศและผู้รับ      
การนิเทศโดยการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม ให้ค าแนะนา เพ่ือที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครู เพ่ือให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์สูงสุดในการเรียนของนักเรียน  เป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ทันต่อสถานการณ์ นโยบายการศึกษา หลักสูตรและองค์ประกอบต่างๆ ซึ่ง
ความส าคัญของการนิเทศการสอน มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาทางด้านวิชาการ ความรู้ นวัตกรรมทาง
การศึกษา หลักสูตร นโยบายการจัดการศึกษา มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  ให้ทันต่อ           
การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มีการปรับเปลี่ยน อยู่ตลอดเวลา แก้ไขปัญหาในการ
จัดการศึกษา ป้องกันความผิดพลาดในการจัดการศึกษา เพ่ือก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการศึกษา 
ยกระดับมาตรฐานการศึกษา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งผู้นิเทศต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
อย่างกว้างขวาง พอที่จะช่วยให้สามารถอภิปรายปัญหาต่าง ๆ ได้ เพราะการแก้ปัญหามิได้มีขอบเขตตายตัว 
เช่น มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตร    การพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ ให้สอดคล้องกับสังคม
และท้องถิ่นให้เกิด ประโยชน์สูงสุด มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอนเป็น
อย่างดี เนื่องจาก การนิเทศการศึกษาเป็นวิธีการที่ส าคัญวิธีหนึ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทาง
การศึกษาเกี่ยวกับการให้ ค าปรึกษา ค าแนะน า ช่วยเหลือ สนับสนุน สร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาท และหน้าที่ โดยเฉพาะงานด้านวิชาการ เนื่องจาก
งานวิชาการเป็น งานหลักท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารสถานศึกษาและเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ทุกประเภทใน สถานศึกษา โดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดหมายหลักและเป็น 
เครื่องชี้วัด ความส าเร็จทางการศึกษาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
มุ่งเน้น การพัฒนาสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ ค่านิยมท าให้ผู้เรียนมีคุณค่าต่อ
สังคม  

 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลในระยะที่ ๑ เตรียมความพร้อมส าหรับครูในด้านการจัดท าคู่มือและให้ความรู้ในการใช้
เครื่องมือ เทคนิคและวิธีการ เสร็จสิ้นแล้วในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และได้เริ่มระยะที่ ๒ โดยเปลี่ยนชื่อ
เป็นการตรวจสอบความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลตั้งแต่วันที่  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง แม้แต่ในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ไม่คลี่คลายหลังเปิดภาคเรียน กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน จึงเตรียมการจัดการเรียนการสอนทางไกล พร้อมทั้งก าหนด แนวทางการด าเนินงานส าหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจากการตรวจสอบความพร้อมการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งเป็นระยะที่ ๒ ของการ
ด าเนินการการจัดการเรียนการสอนทางไกล ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พบว่า สาธารณชนให้ความ
สนใจในการด าเนินการดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้เร่งด าเนินการ
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสนับสนุนการด าเนินการข้างต้นให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น และเพ่ือให้
การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรน าเรียนคณะรัฐมนตรีทราบถึงการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสามารถขับเคลื่อนได้ทันการณ์ ก่อนการเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

 ดังนั้น กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.สู่การปฏิบัติของสถานศึกษา จึงได้ด าเนินโครงการนี้ขึ้น  
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๒. วัตถุประสงค ์ 
๒.๑ เพ่ือนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการด าเนินงานตามนโยบายของ 

รัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.สู่การปฏิบัติของสถานศึกษา  
๒.๒ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  

เขต ๑ ตามมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพของศึกษานิเทศก์  
๒.๓ เพ่ือถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชมความส าเร็จการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๒.๔ เพ่ือเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

๓. เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ  
๓.๑ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้รับการนิเทศ 

ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อย่างน้อย 
๓  ครั้ง  

๓.๒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศฯ ประธานกลุ่ม บุคลาการทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกคน
ได้รับการพัฒนาศาสตร์ความรู้การนิเทศแนวใหม่ตามมาตรฐานความรู้ นิเทศติดตาม และประสบการณ์วิชาชีพ
ของศึกษานิเทศก ์ 

เชิงคุณภาพ  
๓.๔  ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศฯ ประธานกลุ่ม บุคลาการทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกคน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่ได้มาตรฐาน บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้  

๓.๒ สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑ มีผลการประเมิน
ระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และผลการประเมิน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที ่๓ สูงกว่า ระดับชาติทุกด้าน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. 
 

ประชุม  วางแผน  วิเคราะห์สภาพปัญหาและ
สภาพความต้องการนิเทศของสถานศึกษา 
เพ่ือก าหนดเนื้อหาสาระในการนิเทศ และจัดท า
เครื่องมือการนิเทศ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะศึกษานิเทศก์ 
 

๒. ประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียน ตุลาคม  - พฤศจิกายน   
๒๕๖๔ 

คณะกรรมการ                      
นิเทศฯ ตามค าสั่ง 

๓. ปฏิบัติการนิเทศ ตามภาระงานหลักข้อมูลพื้นฐาน 
- ด้านการบริหารจัดการ 
- ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ตุลาคม  - พฤศจิกายน   
๒๕๖๔ 
 

คณะกรรมการ                         
นิเทศฯ ตามค าสั่ง 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
- จุดเด่นสถานศึกษา 
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา 
- การนิเทศภายใน 
- การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) และ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

๔. ปฏิบัติการนิเทศตามงานนโยบาย ได้แก่ 
๑) ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน                                  
๒) Thailand ๔.๐  
๓) การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ  
๔) โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

  ๕) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 ๖) การประเมินการอ่าน การเขียน การพัฒนา    
     สมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
 ๗) โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
 ๘) STEM Education 
 ๙) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
๑๐) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
๑๑) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๒) Professional Leaning Community 
(PLC)๑๓) การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
(Inclusive Education)  

 ๑๔) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                     
(NT,O-NET) และการอ่าน 

 พฤษภาคม - กรกฎาคม   
๒๕๖๕ 
 

คณะกรรมการ
นิเทศตามค าสั่ง 

๕. ประชุม  สรุปผลการนิเทศ ๓๐  สิงหาคม ๒๕๖๕ ผอ.เขต รอง ผอ.
เขตฯ    คณะ
ศึกษานิเทศก์ 
คณะกรรมการ
นิเทศตามค าสั่ง 

๖. รายงานผลการนิเทศ        
    - รายงานสรุปผลการนิเทศ เดือนละครั้ง 
    - รายงานสิ้นปีการศึกษา 

สิงหาคม ๒๕๖๕ -
กันยายน ๒๕๖๕  

คณะศึกษานิเทศก์ 

 

๕. งบประมาณ  จากแผนงานปฏิบัติการประจ าปี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑                      
                 จ านวน  ๑๒๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้  
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB7baKperWAhXFwI8KHQrQBOcQFgg6MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.gotoknow.org%2Fposts%2F611762&usg=AOvVaw11ZB7WzGl2MMqfjUxPrv1x
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB7baKperWAhXFwI8KHQrQBOcQFgg6MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.gotoknow.org%2Fposts%2F611762&usg=AOvVaw11ZB7WzGl2MMqfjUxPrv1x
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

๑ ประชุม  วางแผน  วิเคราะห์สภาพปัญหาและ
สภาพความต้องการนิเทศของสถานศึกษาเพ่ือ
ก าหนดเนื้อหาสาระในการนิเทศ (ประจ าเดือน) 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  อาหารกลางวัน 
ในการประชุม  วางแผน  ส าหรับศึกษานิเทศก์
และผู้เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง 
- จัดท าแผนนิเทศประจ าปี  
จ านวน ๒๐ เล่ม และรายงานผล การนิเทศ 
จ านวน ๒๐ เล่มๆ ละ ๑๒๐ บาท           

 
 

 
- 
 
 
- 

 
 
 

๖,๘๔๐ 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

๔,๘๐๐ 

 
 

 
๖,๘๔๐ 

 
 

๔,๘๐๐ 

๒ ประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 
- ค่าพาหนะส าหรับศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ
นิเทศฯ ประธานกลุ่ม บุคลาการทางการศึกษา ๕๐ 
คนๆละ ๒ ครั้งๆ ละ ๕๐๐ บาท  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ
ฯ ประธานกลุ่ม บุคลาการทางการศึกษา ๕๐ 
คนๆละ ๒ ครั้งๆ ละ ๑๒๐ บาท  

 
 
- 
 
- 
 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

 
 

- 
 
- 
 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

๓ ปฏิบัติการนิเทศตามงานนโยบาย 
- ค่าพาหนะส าหรับผู้นิเทศ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 

 
- 
- 

 
๒๕,๐๐๐ 
๑๑,๑๖๐ 

 
- 
- 

 
๒๕,๐๐๐ 
๑๑,๑๖๐ 

๔ ประชุม/อบรมปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  อาหารกลางวัน ใน
การอบรมปฏิบัติการ  วางแผน  ส าหรับ
ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง ๆ ละ  ๒๐ 
คนๆละ ๑๒๕ บาท เป็นเงิน ๒๐ คน x ๑๒๕ 
บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  อาหารกลางวัน ใน
การอบรมปฏิบัติการ วางแผน  ส าหรับ
ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง  

 
- 

 
 

 
- 

 
๒,๕๐๐ 

 
 

 
๕,๓๐๐ 

 
- 

 
 

 
- 

 
๒,๕๐๐ 

 
 

 
๕,๓๐๐ 

๕ รายงานผลการนิเทศ 
- รายงานสิ้นปีการศึกษาค่าจ้างจัดท า
เอกสารรายงานผล     การนิเทศ จ านวน ๒๐ 
เล่มๆ ละ ๑๒๐ บาท 

 
- 
 

 
- 

 

 
๒,๔๐๐ 

 
๒,๔๐๐ 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น - ๑๑๒,๐๐๐ ๗,๒๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 

         หมายเหตุ      ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๖.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๖.๑ ผลผลิต (Out puts) 
-  ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ
แบบมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง 

 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

๖,๒ ผลลัพธ์ (Out comes) 
-  โรงเรยีนมีผลการประเมินคุณภาพ ภายในตามระบบ                   
การประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
ตรวจสอบคุณภาพ                         
การจัดการศึกษา 

 
แบบประเมินมาตรฐาน

สถานศึกษา 
 

๘. กลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
     ๑. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จ านวน ๒๕๘  
โรงเรียน 
               ๒. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (CEO ) จ านวน ๑๕ เครือข่าย  
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แผนงาน/โครงการปีงบประมาณิิ2565 
กลุ่มน เทศิต ดตามและประเม นผลการจัดการศึกษา 

 

รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร สำมำรถสืบค นได จำก QR-Code นี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
118 

 

czc 

คณะผู จัดท ำ 

ที่ปรึกษา  

1. ว่ำที่ ร.ต.ทวีศักด ์  นำมศรี    
ผู อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

2. นำงสำวรุ่งอรุณ เมธำภัทรกุล  
รองผู อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

คณะท างาน   

 1. นำยทองค ำ  จันทร์โสภำ   ผู อ ำนวยกำรกลุ่มน เทศ ต ดตำม และประเม นผลกำรจัดกำรศึกษำ    

 2. นำงกรรณ กำ  ขุขันธ น   ศึกษำน เทศก์ช ำนำญกำรพ เศษ 

  3. นำงวยุรีย์   ศ ร โชต   ศึกษำน เทศก์ช ำนำญกำรพ เศษ 

  4. นำงสำวอมรรัตน์  แก วส งห์  ศึกษำน เทศก์ช ำนำญกำรพ เศษ  

  5. นำงทอปัด  บุษบงก์   ศึกษำน เทศก์ช ำนำญกำรพ เศษ  

  6. นำงว ไรรัตน์  เครื่องทอง  ศึกษำน เทศก์ช ำนำญกำรพ เศษ   

  7. นำงสำวประพ ษศร  กรมเมือง  ศึกษำน เทศก์ช ำนำญกำรพ เศษ   

  8. นำงพัศส นี ภักดีสมัยวงศ์ ศึกษำน เทศก์ช ำนำญกำรพ เศษ   

  ๙.นำงสำวศันธณีย์  โคตรวงศ์ ศึกษำน เทศก์ช ำนำญกำรพ เศษ   

  ๑๐. นำงรว กำนต์  โพธ ์ศรี ศึกษำน เทศก์ช ำนำญกำรพ เศษ  

  1๑. นำงนำงมำร ษำ  อุทธ เสน  ศึกษำน เทศก์ช ำนำญกำรพ เศษ  

  ๑๒. นำงจนำวรรณ ภัทรเมธำกุล ศึกษำน เทศก์ช ำนำญกำรพ เศษ  

  ๑๓. นำยอด ศักด ์  พละศักด ์       ศึกษำน เทศก์ช ำนำญกำรพ เศษ 

  ๑๔. นำงนันท์นภัส  ปภ นวัช     ศึกษำน เทศก์ช ำนำญกำรพ เศษ 

  ๑๕. นำงสำวพ จ ตรำ  โขงรัตน์ ศึกษำน เทศก์ช ำนำญกำรพ เศษ 

  ๑๖. นำงช่อผกำ  พวงมำเทศ ศึกษำน เทศก์ช ำนำญกำร 

 

บรรณาธ การิ 

นำงกรรณ กำ  ขุขันธ น    ศึกษำน เทศก์ช ำนำญกำรพ เศษ 

นำงนันท์นภัส  ปภ นวัช     ศึกษำน เทศก์ช ำนำญกำรพ เศษ 

นำงจนำวรรณ ภัทรเมธำกุล ศึกษำน เทศก์ช ำนำญกำรพ เศ 
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กลุม่งานน เทศิต ดตามิและประเม นผลระบบบร หารและการจัดการศึกษา 

  กลุ่มน เทศิต ิดตามิและประเม ินผลการจัดการศิึกษา 
ส านิักงานเขตพื้นทิี่การศิึกษาประถมศิึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

ส านิักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 


