
                     

 

 

  

      

 

 

 

     



 
 
 

 
 คู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางให้โรงเรียนด าเนินงานตาม
นโยบายส าคัญ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และเพ่ือเป็นกรอบในการติดตาม ก ากับ ตรวจสอบ ประเมิน
ผลส าเร็จการด าเนินงานของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 2562 
 สาระส าคัญในเอกสารฉบับนี้  ประกอบด้วย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนาระดับโรงเรียน             
แนวทางการพัฒนาระดับเขตพ้ืนที่ ซึ่งในการน าไปปฏิบัติอาจมีการยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน ทั้งนี้โดยยึดเป้าหมายผลส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเป็นหลัก 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก หวังว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนางานของโรงเรียน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นอย่างดี จึง
ขอขอบคุณคณะท างาน ซึ่งประกอบด้วยรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก และคณะศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมระดมความคิดกลั่นกรองงานจนประสบผลส าเร็จ 
ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ ณ ที่นี้ 
 
 
 

 
 

(นายพิเชษฐ์  นนท์พละ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

พฤษภาคม  2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ค ำน ำ 



 
 
 
 
           หน้ำ 
 ค ำน ำ 
 สำรบัญ 
 บทที่ 1  ความเป็นมา        1 
  วัตถุประสงค์        1 
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ      1 
 บทที ่2  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562   2 
  1) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     3 
  2) การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย     4 
  3) การส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและนิสัย   
                        รักการอ่านของนักเรียน       5 
  4) การจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning    7 

5) การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสู่ศตวรรษที่ 21    8 
  6) การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ    8 
  7) การจัดกระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM Education  9 
  8) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      10 
  9) การพัฒนาสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  11 
  10) การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 12 
  11) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน  13 

12) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา     14 
13) การพัฒนาเด็กพิเศษเรียนรวม และส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 15 
14) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา    16 
15) การส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ    17 

  16) การส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  19 
  17) การส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   20 
  18) การส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก    21 
 บทที่ 3 การประเมินผล        22 
  ตัวชี้วัดความส าเร็จ       22 
  วิธีการประเมิน        25 
  เครื่องมือประเมิน       25 
 คณะท ำงำน  

สำรบัญ 



บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก รับผิดชอบดูแลกำรจัดกำรศึกษำ                
ขั้นพ้ืนฐำนของโรงเรียนประถมศึกษำในสังกัด จ ำนวนทั้งสิ้น 131 โรงเรียน ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย
ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  จ ำนวน 31 โรง  และระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษำปีที่  6  จ ำนวน 100 โรง  
โดยจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พุทธศักรำช 2551 เป็นแม่บทใน
กำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน นอกจำกนี้ยังมีกำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ตำมนโยบำย ซึ่งมีจุดเน้นที่จะพัฒนำ
ครอบคลุมทั้งสภำพโรงเรียน กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรบริหำรจัดกำรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่นักเรียน
เป็นคนดี คนเก่ง และมีควำมสุข สอดคล้องตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และจุดเน้น 5 นโยบำยหลักของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครนำยก ได้แก่ 1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 2) ทักษะคิดแคล่วคล่อง 3) ว่องไวเขียนอ่ำน  4) 
สื่อสำรเทคโนโลยี และ 5) จัดกำรดีสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยบรรลุผลตำม
เจตนำรมณ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก จึงได้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระดม
ควำมคิดจำกคณะศึกษำนิเทศก์ ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน  แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนแนวทำงกำรพัฒนำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ตลอดจนวิธีกำรและเครื่องมือในกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนในแต่ละเรื่อง ส ำหรับเป็นกรอบทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2562 ให้เกิดประสิทธิภำพที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำนักเรียนให้เป็นคนดี      
คนเก่งและมีควำมสุข เพ่ือเติบโตขึ้นเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเป็นแนวทำงกำรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ส ำหรับโรงเรียน และส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  2. เพ่ือเป็นกรอบในกำรติดตำม  ตรวจสอบ และประเมินผลส ำเร็จกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำม
นโยบำยของโรงเรียน 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1.  ครูและผู้บริหำรโรงเรียน มีควำมตระหนักและร่วมมือกันพัฒนำงำน บรรลุผลตำมนโยบำย 
  2. ศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรระดับเขตพ้ืนที่ และองค์คณะบุคคลต่ำง ๆ รับรู้และสนับสนุน 
กำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำย 

               3. มีคู่มือกำรบริหำรจัดกำรส ำหรับวำงแผนกำรด ำเนินงำนในระดับต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม 
กับบริบท 
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บทท่ี 2 
แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก  ได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 18 จุดเน้น 52 ตัวชี้วัด โดยน ำเสนอเรียงล ำดับเป็นเรื่องโดยแต่ละ
เรื่องจะมีสำระส ำคัญ  3 ประเด็น  ได้แก่  ตัวชี้วัด  กำรปฏิบัติระดับโรงเรียน  และกำรปฏิบัติระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ  โดยน ำเสนอตำมล ำดับดังนี้ 

ที ่ จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวน (ตัวช้ีวัด) 
1 กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 6 
2 กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 3 
3 กำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน                     

และนิสัยรักกำรอ่ำนของนักเรียน 
6 

4 กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เชิงรุก Active Learning  1 
5 กำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดสู่ศตวรรษที่ 21 1 
6 กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 1 
7 กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ STEM Education   2 
8 กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 2 
9 กำรส่งเสริม พัฒนำสมรรถนะส ำคัญและคุณลักษณะ                 

อันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ              
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

4 

10 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
(DLTV) 

1 

11 กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและสำรสนเทศ                                
เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

3 

12 กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 2 
13 กำรพัฒนำเด็กพิเศษเรียนรวม และส่งเสริมเด็กที่มี             

ควำมสำมำรถพิเศษ 
4 

14 กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 2 
15 กำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนประชำรัฐ 6 
16 กำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 3 
17 กำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3 
18 กำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนขนำดเล็ก 2 

รวม 18 จุดเน้น   52  ตัวช้ีวัด 
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ตัวช้ีวัด 
 1. คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)            
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 40 
 2. คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)                     
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เพ่ิมข้ึนจำกเดิม อย่ำงน้อยร้อยละ 3 
 3. คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT)      
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 
 4. คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT)      
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เพ่ิมข้ึนจำกเดิม อย่ำงน้อยร้อยละ 3 
 5. คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT)                
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
 6. คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของผลกำรประเมินโดยใช้ข้อสอบปลำยปี ชั้น ป.2, ป.4 ,ป.5 และ           
ชั้น ม.1, ม.2 ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 50  

กำรปฏิบัติระดับโรงเรียน 
 1. วิเครำะห์ผลกำรทดสอบ RT, NT, O-NET และข้อสอบปลำยปี เชื่อมโยงกับมำตรฐำนและ
ตัวชี้วัดตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ให้สะท้อนผลจุดเด่น จุดด้อยอย่ำง
ชัดเจน โดยใช้กระบวนกำร PLC และร่วมกันวำงแผนพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
 2. ก ำหนดเป้ำหมำยคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบรำยชั้นเรียน/รำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยรวมระดับโรงเรียนโดยใช้ข้อมูลเดิมเป็นฐำน 
 3. มอบหมำยควำมรับผิดชอบในกำรสอนแต่ละชั้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้กับครูอย่ำงเหมำะสม 
 4. ก ำหนด ปฏิทิน ก ำกับ/ติดตำม นิเทศ ที่มีเป้ำหมำยในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
อย่ำงชัดเจน 
 5. ครูผู้สอนวำงแผน ออกแบบและจัดกำรเรียนรู้ให้บรรลุผลโดยศึกษำ วิเครำะห์ มำตรฐำน 
ตัวชี้วัด จำกข้อมูลกำรทดสอบที่ผ่ำนมำ 
 6. จัดท ำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยใช้ผลกำรประเมินเป็นฐำน ด้วยกระบวนกำร
PLC ของโรงเรียน (จ ำนวน 2 ชุด) และด ำเนินกำรตำมแผนฯ  

7. ทดสอบ วิเครำะห์ผลกำรสอบทุกชั้น อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 2 ครั้ง และน ำผลไปปรับปรุง 
พัฒนำนักเรียนเป็นรำยบุคคล หรือเป็นกลุ่มตำมควำมเหมำะสม 

8. สรุป ประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 

1. กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
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กำรปฏิบัติระดับเขตพื้นที่ 
1. วิเครำะห์ผลกำรทดสอบ RT, NT, O-NET, และข้อสอบปลำยปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส ำหรับ 

กำรพัฒนำในโรงเรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
 2. ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ผ่ำนกิจกรรมชมรม 

3. นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบตำมแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยใช้ผลกำรประเมิน       
เป็นฐำน ด้วยกระบวนกำร PLC ของโรงเรียน อย่ำงต่อเนื่อง ทุกโรงเรียน 
 4. สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมีกำรสัมมนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก ำหนดแนวทำง
กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำง กำรเรียนที่ผ่ำนมำ และน ำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ 
กำรประเมินผล 
 1. วิธีกำร 
    1.1 ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน 
    1.2 ทดสอบ/ประเมิน 

2. เครื่องมือ 
   2.1 แบบตรวจสอบรำยกำร 
   2.2 แบบทดสอบ  

 
 
 

ตัวช้ีวัด 
 1. โรงเรียนร้อยละ 100 มีและใช้หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  
พุทธศักรำช 2560 

2. ครูผู้สอนเด็กปฐมวัยร้อยละ 100 จัดประสบกำรณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน ตำม
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 

3. เด็กปฐมวัยร้อยละ 80 มีพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 
2560 

กำรปฏิบัติระดับโรงเรียน 
 1. โรงเรียนจัดท ำและใช้หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 
2560 
 2. ครูผู้สอนเด็กปฐมวัยจัดท ำและใช้แผนกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนำกำรท้ัง 4 ด้ำน 
 3. ครูผู้สอนเด็กปฐมวัยประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย  
  3.1 ประเมินพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
  3.2 ประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  
 4. โรงเรียนรำยงำนผลกำรประเมินพัฒนำกำรต่อหน่วยงำนต้นสังกัด 
  

2. กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
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กำรปฏิบัติระดับเขตพื้นที่ 
1. สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 

พุทธศักรำช 2560 ให้แก่ผู้บริหำร และครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
2. นิเทศ ติดตำม กำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  

พุทธศักรำช 2560 
3. คัดเลือกสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงผลงำนทำงวิชำกำร 
5. สร้ำงขวัญก ำลังใจและยกย่องชมเชย 
6. นิเทศ ติดตำม กำรจัดประสบกำรณ์และกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 

กำรประเมิน 
       วิธีกำร 

1. สังเกตพฤติกรรมกำรสอน 
2. ประเมินพัฒนำเด็กปฐมวัย 

        เครื่องมือ 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรสอนของครูปฐมวัย 

 2. แบบประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 
 
 

 
 
ตัวช้ีวัด 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3 อ่ำนออก ร้อยละ 100 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3 เขียนถูกต้อง ร้อยละ 80 
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 อ่ำนรู้เรื่อง ร้อยละ 80 
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1- 3 มีสมรรถนะด้ำนกำรอ่ำนตำมแนว PISA ร้อยละ 70 
5. นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักกำรอ่ำน 
6. โรงเรียนร้อยละ 90  มีห้องสมุดได้มำตรฐำน ตำมเกณฑ์ที่ สพฐ.ก ำหนด 

กำรปฏิบัติระดับโรงเรียน 
1. จัดครูที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์สอนด้ำนภำษำไทย ให้รับผิดชอบระดับ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3 
2. จัดกิจกรรมกำรประกวด กำรอ่ำนกำรเขียนของนักเรียน ในระดับโรงเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
3. จัดท ำฐำนข้อมูลกำรประเมินผลกำรอ่ำน กำรเขียนของนักเรียนเป็นรำยบุคคล และสอน 

ซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหำกำรอ่ำน กำรเขียนอย่ำงต่อเนื่อง 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนเรื่องตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 
5. จัดห้องสมุดและมุมหนังสือให้มีบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรอ่ำน กำรศึกษำค้นคว้ำของนักเรียน 

และบุคลำกรในสถำนศึกษำ 

3. กำรส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียนและนิสัยรักกำรอ่ำนของนักเรียน 
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6. จัดหำหนังสือ สื่อ อุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในห้องสมุดให้เพียงพอและ 
มีคุณภำพ 

7. จัดท ำระบบกำรยืม กำรคืนหนังสือและกำรสืบค้นที่เหมำะสมพร้อมทั้งจัดเก็บสถิติกำรใช้ 
ห้องสมุดของนักเรียนเป็นประจ ำทุกเดือน ตลอดปีกำรศึกษำ 

8. ประเมินมำตรฐำนห้องสมุดโดยคณะกรรมกำร ประกอบด้วย ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอน  
และนักเรียน ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 

9. บูรณำกำรกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมุดกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง 

10. จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนด้วยรูปแบบวิธีกำรที่หลำกหลำยอย่ำงสม่ ำเสมอ                     
พร้อมรำยงำนผลต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง 

11. ก ำหนดให้นักเรียนอ่ำนหนังสืออ่ืนที่นอกเหนือจำกหนังสือเรียน เฉลี่ยวันละไม่น้อยกว่ำ  
30 นำท ีดังนี้ 

 11.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3 อ่ำนไม่น้อยกว่ำ 12 เล่มต่อป ี
 11.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 อ่ำนอย่ำงน้อย 14 เล่มต่อปี 
 11.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3   อ่ำนอย่ำงน้อย 20 เล่มต่อปี 

12. จัดกิจกรรมให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ขึ้นไป มีบันทึกกำรอ่ำนทุกคน 
 

  กำรปฏิบัติระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ   
1. นิเทศ ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง (ดูผลจำกกำรรำยงำนเข้ำระบบ e-mes) 
2. จัดท ำเครื่องมือประเมินกำรอ่ำน กำรเขียน โดยประเมินภำคเรียนละ 2 ครั้ง  
3. มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ “ห้องเรียนอ่ำนออก 100 %” 
4. เผยแพร่ผลงำนครูผู้สอน และจัดท ำทะเบียนครูต้นแบบกำรสอนอ่ำน 
5. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำพัฒนำห้องสมุดให้ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ สพฐ. 
6. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน 
7. นิเทศ ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง 
8. ประเมินมำตรฐำนห้องสมุดตำมเกณฑ์ สพฐ. และมอบเกียรติบัตรห้องสมุดดีเด่น 

กำรประเมินผล 
 1. วิธีกำร 
     1.1 ทดสอบ 
     1.2  ประเมิน  

    1.3 ตรวจสอบร่องรอย/เอกสำรและหลักฐำน  
2. เครื่องมือ 

    2.1  แบบทดสอบกำรอ่ำน กำรเขียน 
    2.2  แบบตรวจสอบรำยกำร 
    2.3  แบบประเมินห้องสมุด 
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ตัวช้ีวัด 

ครูผู้สอนร้อยละ 100 มีควำมรู้ และทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 
กำรปฏิบัติระดับสถำนศึกษำ 

1. ครูออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 
2. ครูจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 

  3. สถำนศึกษำจัดกิจกรรม PLC ทุกเดือน เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 
กำรปฏิบัติระดับเขตพื้นที่ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีทักษะในจัดกำรเรียนรู้แบบ Active 
Learning และกำรพัฒนำทักษะกำรคิดของนักเรียน 
 2. ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงำนของสถำนศึกษำท่ีมีกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active 
Learning ที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ 
 3. นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 
 อย่ำงต่อเนื่อง 
กำรประเมินผล 
 1. วิธีกำร 
     1.1 สังเกตกำรสอน 
              1.2 ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน 
              1.3 สัมภำษณ์ 

2. เครื่องมือ 
    2.1  แบบสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active  Learning 

   2.2  แบบตรวจสอบแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ Active  Learning 
    2.3  แบบบันทึกกำรสัมภำษณ์ 
  

4. กำรจัดกระบวนกำรเรียนรูเ้ชิงรุก Active Learning  
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ตัวช้ีวัด 

โรงเรียนร้อยละ 100 จัดกำรเรียนรู้พัฒนำทักษะกำรคิดสู่ศตวรรษที่ 21 

กำรปฏิบัติระดับโรงเรียน 
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิดสู่ศตวรรษที่ 21  

กำรปฏิบัติระดับเขตพื้นที่ 

1. ส่งเสริมให้มีครูผู้สอนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในทักษะกระบวนกำรคิดสู่ศตวรรษที่ 21 
2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยเน้นพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดสู่ศตวรรษท่ี 21  
3. นิเทศ ติดตำม และสรุปผลกำรด ำเนินกำร 

กำรประเมินผล 
1. วิธีกำร  

1.1 สังเกต/สัมภำษณ์ 
1.2 ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน/ร่องรอย 

     2. เครื่องมือ 
2.1  แบบสังเกตพฤติกรรมกำรสอน 
2.2  แบบติดตำมผลกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิดสู่ศตวรรษที่ 21 

 
 

 

ตัวช้ีวัด 
 นักเรียนร้อยละ 80 สำมำรถพูดโต้ตอบตำมสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ 

กำรปฏิบัติระดับโรงเรียน 
 1. จัดสถำนกำรณ์ให้นักเรียนได้ฝึกฟังและพูดโต้ตอบทุกวัน  ทั้งในและนอกห้องเรียนทุกระดับชั้น 
 2. นักเรียนฝึกฟังและออกเสียง ค ำศัพท์ ประโยค บทสนทนำ ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย   
 3. จัดหำสื่อ  เช่น  เจ้ำของภำษำ  สื่อเทคโนโลยี  เกม  เพลง  ภำพยนตร์  เป็นต้น  เพื่อให้
นักเรียนได้มีประสบกำรณ์กำรฟังและพูดกับเจ้ำของภำษำ 

4. จัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกพูดโต้ตอบตำมสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในห้องเรียนด้วยกิจกรรม
หลำกหลำย เช่น บทบำทสมมติ บทละครสั้น เป็นต้น 

5. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมประกวด  แข่งขัน เล่นเกม  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะทำงภำษำ 

6. กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 
 

5. กำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดสู่ศตวรรษที่ 21  
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กำรปฏิบัติระดับเขตพื้นที่ 
 1. ส่งเสริมกำรใช้คู่มือพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
ถึง ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
 2. นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
 3. ประกวดแข่งขันกำรพูดโต้ตอบตำมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ถึง  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
 4. ส่งเสริมกำรใช้แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ผลกำรประเมินเป็นฐำน ด้วยกระบวนกำร 
“ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ : PLC” ชั้นประถมศึกษำที่ 4 – 6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) 

กำรประเมินผล 
 1. วิธีกำร 
     - นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 
เพ่ือกำรสื่อสำร 
 2. เครื่องมือ 

    - แบบนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 
เพ่ือกำรสื่อสำร 
 
 
 

ตัวช้ีวัด 
 1. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะกระบวนกำรคิดและกำรแก้ปัญหำ 

2. ครูผู้สอนร้อยละ 80 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรสะเต็มศึกษำ (STEM Education)  

กำรปฏิบัติระดับโรงเรียน 
 1. ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรสะเต็มศึกษำ (STEM Education) อย่ำงน้อย 1 
หน่วยกำรเรียนรู้ 

2. ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ เพ่ือให้นักเรียนสร้ำงผลงำนที่สะท้อนกำร
เรียนรู้แบบบูรณำกำรสะเต็มศึกษำ 
 3. โรงเรียนจัดแสดงผลงำนนักเรียนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ 

กำรปฏิบัติระดับเขตพื้นที่ 
 1. สร้ำงควำมตระหนักและควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษำ (STEM Education) ให้แก่           
ผู้บริหำรโรงเรียนและครูผู้สอน 
 2. พัฒนำครูพี่เลี้ยงประจ ำศูนย์อบรม และสนับสนุนศูนย์อบรมให้มีควำมเข้มแข็ง 

7. กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM Education) 
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 3. ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงำนดีเด่นของโรงเรียน 
 4. ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษำดูงำนโรงเรียนที่ประสบควำมส ำเร็จ 
 5. นิเทศ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนตำมโครงกำรสะเต็มศึกษำ (STEM Education) 
อย่ำงต่อเนื่อง 

กำรประเมินผล 
 1. วิธีกำร 
     1.1 สังเกตกำรสอน 
     1.2 ตรวจสอบร่องรอย เอกสำร และหลักฐำน  

2. เครื่องมือ 
     2.1  แบบสังเกตกำรสอน 
     2.2  แบบตรวจสอบรำยกำร  
 
 

 
ตัวช้ีวัด 

1. โรงเรียนร้อยละ 100 จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  

2. โรงเรียนร้อยละ 100 จัดท ำหลักสูตรท้องถิ่นตำมบริบทของสถำนศึกษำ 

กำรปฏิบัติระดับโรงเรียน 
1.  วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลจำกเอกสำรและแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ได้แก่ หลักสูตรแกนกลำง

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  
2.  จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
3. จัดท ำหลักสูตรท้องถิ่นตำมควำมต้องกำร จุดเน้นของสถำนศึกษำด้วยกระบวนกำรท ำงำนแบบ      

มีส่วนร่วม 
4.  โรงเรียนประกำศใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)   

กำรปฏิบัติระดับเขตพื้นที่ 
1. ประเมินผลกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ในระดับชั้นประถมศึกษำปี

ที่ 1,4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1   
2. ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ.2560) ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
3. สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรจัดท ำหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน 

8. กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  
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4. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำผู้บริหำรโรงเรียนและครูวิชำกำร เกี่ยวกับกำรปรับปรุง/ 
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2,5 และชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 2 ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

กำรประเมินผล 
 1. วิธีกำร 

1.1 ประเมินหลักสูตรฯ 
1.2 ตรวจสอบรำยกำร 

2. เครื่องมือ 
2.1 แบบประเมิน 
2.2 แบบตรวจสอบรำยกำร 

 
 

 
 

ตัวช้ีวัด 
1. ครผูู้สอนร้อยละ 100 จัดกิจรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะส ำคัญ ตำมหลักสูตรฯ 
2. นักเรียนร้อยละ 100  ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินสมรรถนะส ำคัญ ตำมหลักสูตรฯ  
3. ครผูู้สอนร้อยละ 100 จัดกิจรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรฯ 
4. นักเรียนร้อยละ 100  ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรฯ  

กำรปฏิบัติระดับโรงเรียน 
1. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตำมหลักสูตรฯ อย่ำงต่อเนื่อง 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์                

ตำมหลักสูตรฯ อย่ำงหลำกหลำย 
3. ประเมินนักเรียนเป็นรำยบุคคล ภำคเรียนละ 1 ครั้ง และสรุปผลเพ่ือพัฒนำ 

กำรปฏิบัติระดับเขตพื้นที่ 
1. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรฯ 
2. นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนส่งเสริมพัฒนำสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรฯ 

  

9. กำรส่งเสริม พัฒนำสมรรถนะส ำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
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กำรประเมินผล 
 1. วิธีกำร 

1.1 ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน/ร่องรอย 
1.2 ประเมินสมรรถนะ /สอบถำม 

2. เครื่องมือ 
2.1 แบบตรวจสอบรำยกำร 
2.2 แบบประเมิน/แบบสอบถำม 

 

  
 

ตัวช้ีวัด  
โรงเรียนขนำดเล็กร้อยละ 100 ใช้สื่อทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 

กำรปฏิบัติระดับโรงเรียน 
1. มีกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรกำรใช้สื่อทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 
2. ส่งเสริมสนับสนุน สื่อ/อุปกรณ์สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 

(DLTV) 
3. ครูมีกำรเตรียมกำรสอนล่วงหน้ำ จัดเตรียมสื่อ/อุปกรณ์ ใบงำน/ใบควำมรู้ พร้อมทั้งกำร

มอบหมำยงำนให้นักเรียน 
4. ครูมีกำรก ำกับ กระตุ้น คอยช่วยเหลือนักเรียนทั้งก่อนเรียน ระหว่ำงเรียน และหลังเรียน 
5. มีกำรสร้ำงข้อตกลงในห้องเรียน และกำรก ำหนดบทบำทของนักเรียน 
6. มีกำรนิเทศภำยในของโรงเรียน 

กำรปฏิบัติระดับเขตพื้นที่ 
1. สนับสนุน กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน 
2. นิเทศ ติดตำม กำรจัดกิจกรรมกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 
3. สนับสนุนกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยโรงเรียนขนำดเล็ก ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยสื่อ

ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 
กำรประเมินผล 

1. วิธีกำร 
1.1 สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนในห้องเรียน 
1.2 สอบถำม  

2. เครื่องมือ 
2.1 แบบสังเกต/สัมภำษณ์ 
2.2 แบบสอบถำม 

 

10. กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 
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ตัวช้ีวัด  
1.  โรงเรียนร้อยละ 100 มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
2.  ครูร้อยละ 80 มีกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประกอบกำรสอน 
3.  นักเรียนร้อยละ 100 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ 

กำรปฏิบัติระดับโรงเรียน 
 1. โรงเรียนมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรโรงเรียน 
 2. โรงเรียนส่งเสริมให้ครู และนักเรียน ได้ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรสอนและกำรเรียนรู้  

3. ครูมีกำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบกิจกรรมกำรสอน  
          4. โรงเรียนจัดกจิกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรแสวงหำควำมรู้                
หำค ำตอบ และเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ 

กำรปฏิบัติระดับเขตพื้นที่ 
 1. ส่งเสริมให้โรงเรียน ครู และนักเรียนใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือในกำรช่วยเหลือใน
กำรท ำงำนและเรียนรู้ ตำมบทบำทของตนเอง 
 2. ส่งเสริมให้ครูได้ผลิต และใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือประกอบกำรสอน 
 3. นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กำรประเมินผล 
1. วิธีกำร 

ติดตำมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2. เครื่องมือ 

2.1 แบบประเมินตรวจสอบรำยกำร 
2.2 แบบติดตำมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  

 11. กำรส่งเสริมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 
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ตัวช้ีวัด 
1. โรงเรียนร้อยละ 100 มีกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได้อย่ำงเหมำะสมตำมบริบท 
2. ครูร้อยละ 100 มีกำรจัดบรรยำกำศภำยในห้องเรียนที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

กำรปฏิบัติระดับโรงเรียน 
1. จัดท ำแผน/โครงกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมท้ังภำยนอกภำยในโรงเรียน 
2. ประชุม ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของโครงกำรให้แก่บุคลำกรในโรงเรียน 

นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้อง 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำสิ่งแวดล้อมท้ังภำยนอกภำยในโรงเรียน 
4. ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และสรุปรำยงำนผล 

กำรปฏิบัติระดับเขตพื้นที่ 
1. ประชุม ชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและน ำเสนอผลกำรขับเคลื่อนของโรงเรียน           

ในรอบปี 
2. ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนกับองค์กรภำคีเครือข่ำย 
3. จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
4. ส่งเสริมและพัฒนำครูด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นพัฒนำสิ่งแวดล้อมทั้ง

ภำยนอกภำยในโรงเรียน และกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ  (Active Learning) 
5. นิเทศ ติดตำม และประเมินกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียน 
6. คัดเลือก Best Practices จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
7. สรุป รำยงำนผล  และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 

กำรประเมินผล 
 1.วิธีกำร 

     1.1 ตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน ร่องรอยกำรปฏิบัติ 
     1.2 ประเมินผลงำนตำมสภำพจริงเชิงประจักษ์ 
     1.3 สังเกต / สัมภำษณ์ / ทดสอบนักเรียน 

 2.เครื่องมือ 
     2.1 แบบบันทึกกำรตรวจสอบ 
     2.2 แบบประเมินผลงำน 
     2.3 แบบสังเกต/ สัมภำษณ์ / แบบทดสอบ 

 

12. กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ 



15 
 

 

ตัวช้ีวัด  
1. ครูผู้รับผิดชอบเด็กพิกำรเรียนรวมร้อยละ 100 มีแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) 
2. เด็กพิกำรเรียนรวมร้อยละ 90  ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำเต็มศักยภำพ 
3. ครูผู้รับผิดชอบเด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษร้อยละ 100 มีแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
4. นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษร้อยละ 90  ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำเต็มศักยภำพ 

กำรปฏิบัติระดับโรงเรียน 
1. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของเด็กพิกำรเรียนรวม/เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ เป็นรำยบุคคล 
2. จัดท ำโครงกำร/แผนงำนส ำหรับเด็กพิกำรเรียนรวม/เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ  
3. จัดท ำแผนพัฒนำเด็กพิกำรเรียนรวม เป็นรำยบุคคล (IEP/IIP) และคัดกรองเด็กตำมประเภท

ควำมพิกำร/เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 
4. สรุปและประเมินผลกำรพัฒนำเด็กพิกำรเรียนรวม/เด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ รำยบุคคล 

กำรปฏิบัติระดับเขตพื้นที่ 
1. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรนิเทศกำรศึกษำ เด็กพิกำรเรียนรวม /เด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ 
2. ส่งเสริม/พัฒนำครูผู้รับผิดชอบเด็กพิกำรเรียนรวม/เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ให้มีควำมรู้

ควำมสำมำรถในกำรคัดกรองเด็กตำมประเภทควำมพิกำร  และจัดท ำแผนเป็นรำยบุคคล 
(IEP/IIP) และทดสอบประมวลผลเพื่อวัดแววควำมสำมำรถพิเศษ 

3. นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนจัดกำรเรียนกำรสอนเด็กพิกำรเรียนรวม/เด็กท่ีมีควำมสำมำรถ
พิเศษ 

กำรประเมินผล 
2. วิธีกำร 

1.1 ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน 
1.2 ประเมินพัฒนำกำรผู้เรียน 

3. เครื่องมือ 
2.1 แบบตรวจสอบรำยกำร  
2.2 แบบประเมินพัฒนำกำรเด็กพิกำรเรียนรวม/เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 
 
 
 
 

  

13. กำรพัฒนำเด็กพิเศษเรียนรวม และส่งเสริมเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 
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ตัวช้ีวัด 

1. โรงเรียนร้อยละ 80  มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล ตำมผลกำรประเมิน
ตนเองระดับปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐำนได้ระดับดีขึ้นไป 

2. โรงเรียนร้อยละ 80  มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับดีขึ้นไป 

กำรปฏิบัติระดับโรงเรียน 
1. จัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
2. ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับปฐมวัย  และระดับขั้นพ้ืนฐำนให้สอดคล้อง 

กับมำตรฐำนกำรศึกษำตำมประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำร 
3. จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ให้สอดคล้องกับมำตรฐำน

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
4. จัดให้มีกำรติดตำม  ตรวจสอบ  และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
5. จัดท ำและส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองประจ ำปีของสถำนศึกษำให้แก่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

เป็นประจ ำทุกปี และน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
6. เตรียมควำมพร้อมเพ่ือรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ จำก สมศ. 

กำรปฏิบัติระดับเขตพื้นที่ 
1. ประชุมชี้แจงสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับแนวทำงกำรประกันคุณภำพภำยในของ 

สถำนศึกษำและแจ้งนโยบำยปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแนวทำงใหม่ 
2. จัดท ำและรวบรวมสรุปองค์ควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ 

กำรศึกษำ เพ่ือเผยแพร่ให้แก่สถำนศึกษำและบุคลำกรที่เก่ียวข้อง   
3.  นิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนของทุกโรงเรียนในสังกัด โดยทีมศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบตำม

ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวน 15 ศูนย์ 
4.  นิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนในโรงเรียนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ/เร่งด่วน 
5.  นิเทศโดยกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ได้แก่ 

               1)  Line Group : ประกันคุณภำพ สพป.นครนำยก  คณะผู้บริหำร สพป.นครนำยก และ
ผู้บริหำรโรงเรียนของศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
               2)  เว็บไซต์ www.nitednayok.com  ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินกำรจัดกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก 

6.  พัฒนำบุคลำกรแกนน ำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อเป็นเครือข่ำยในกำรพัฒนำงำน 

14. กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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7.  จัดท ำรูปแบบกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองประจ ำปีของสถำนศึกษำ (Self – 
Assessment Report : SAR)  

8.  ประสำนงำน ให้ควำมร่วมมือ กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้แก่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน  ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 
    9.  จัดประชุมสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัดตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำและระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

10.  คัดเลือกสถำนศึกษำต้นแบบด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและสถำนศึกษำท่ีมีระบบ
และกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพ เพ่ือขอรับรำงวัล 
จำกหน่วยงำนต่ำงๆ   

11.  สังเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ (SAR) และสรุปผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกรอบสี่ของสถำนศึกษำ เพ่ือรำยงำนต้นสังกัด 

กำรประเมินผล 

1. วิธีกำร 
1.1 ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน 
1.2 สังเกต/สอบถำม/สัมภำษณ์ 

2. เครื่องมือ 
2.1 แบบตรวจสอบรำยกำร (Check list) 
2.2 แบบนิเทศ ติดตำมและตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  

 
 

ตัวช้ีวัด 
1. โรงเรียนร้อยละ 100 บริหำรจัดกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. โรงเรียนร้อยละ 100 มีโครงกำร/แผนงำน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนประชำรัฐ  
3. ครูร้อยละ 100 ใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง  

(Child Centric) ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ STEM Education 
4. ครูร้อยละ 90 มีทักษะด้ำน ICT และสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
5.  นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะด้ำน ICT และใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
6.  นักเรียนร้อยละ 100 มีทักษะพ้ืนฐำนงำนอำชีพที่สนใจอย่ำงน้อย 1 อำชีพ 

  

15. กำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนประชำรัฐ 
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กำรปฏิบัติระดับโรงเรียน 
1. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับคุณภำพทำงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร

บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำและกำรเปิดเผยข้อมูลตำมหลักธรรมำภิบำล เช่น ข้อมูลที่เก่ียวกับบุคลำกรและ
นักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน งบประมำณ กิจกรรมกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน ฯลฯ 

2. จัดท ำแผน/โครงกำรพัฒนำโรงเรียนประชำรัฐ 
3. ประชุม ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐให้แก่

บุคลำกรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน 
4. ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรภำคีเครือข่ำย ในกำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรด ำเนินงำน 
5. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนำจิตสำธำรณะในรูปแบบชุมนุม ชมรมตำมกลุ่มสนใจ  

หรือโครงกำรพิเศษ เช่น กิจกรรมจิตอำสำ กิจกรรมเข้ำค่ำยคุณธรรม กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ฯลฯ 
           6.จัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นกิจกรรม STEM ศึกษำ โครงงำน ทักษะกำรคิด ทักษะด้ำนอำชีพ  
กำรปฏิบัติจริง (Active Learning) กำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวันด้วยภำษำอังกฤษและกำรใช้ ICT เพ่ือเป็น
เครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้  

7. ประสำนควำมร่วมมือหรือเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ของชุมชน ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ 
8. ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และสรุปรำยงำนผล 

กำรปฏิบัติระดับเขตพื้นที่ 
1. ประชุม ชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและน ำเสนอผลกำรขับเคลื่อนของโรงเรียน 
2. ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนกับองค์กรภำคีเครือข่ำย 
3. จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
4. ส่งเสริมและพัฒนำครูด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้น STEM ศึกษำ และกำร

เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ  (Active Learning) 
5. นิเทศ ติดตำม และประเมินกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียน 
6. คัดเลือก Best Practices จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
7. สรุป รำยงำนผล  และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 

กำรประเมินผล 
 1.วิธีกำร 

1.1 ตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน ร่องรอยกำรปฏิบัติ 
1.2 ประเมินผลงำนตำมสภำพจริงเชิงประจักษ์ 
1.3 สังเกต / สัมภำษณ์ / ทดสอบนักเรียน 

 2.เครื่องมือ 
2.1 แบบบันทึกกำรตรวจสอบ 
2.2 แบบประเมินผลงำน 
2.3 แบบสังเกต/ สัมภำษณ์ / แบบทดสอบ 
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ตัวช้ีวัด  
 1.  โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลร้อยละ 100 มีกำรปรับปรุง พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 2.  โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลร้อยละ 100 มีกำรเตรียมพัฒนำบุคลำกรและกิจกรรมกำรสอน  
 3.  โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลร้อยละ 100 มีควำมร่วมมือประสำนงำนกับภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

กำรปฏิบัติระดับโรงเรียน 

 1. โรงเรียนมีกำรปรับปรุง และพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำสอดคล้องกับแผนพัฒนำโรงเรียน
คุณภำพประจ ำต ำบล 
 2. โรงเรียนมีกำรพัฒนำครูตำมแผนพัฒนำโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล มีควำมสอดคล้องและ
ครอบคลุมทุกประเด็นตำมแผนพัฒนำโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำยในกิจกรรมของโครงกำร
โรงเรียน 

ประจ ำต ำบล  
          4. โรงเรียนประเมินตนเอง และรำยงำนควำมส ำเร็จตำมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

กำรปฏิบัติระดับเขตพื้นที่ 

 1. สร้ำงควำมเข้ำใจ และตระหนักในบทบำทของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

 2. ติดตำมและก ำกับกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยของโรงเรียน
คุณภำพประจ ำต ำบล 

 3. วิเครำะห์ และสรุปผลประเมินตนเอง และจัดท ำรำยงำนควำมส ำเร็จของโรงเรียนคุณภำพ
ประจ ำต ำบล 

กำรประเมินผล 
1. วิธีกำร 

1.1 ตรวจสอบหลักสูตรสถำนศึกษำ 
1.2 ประเมินตนเอง   

2. เครื่องมือ 
2.1 แบบประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ 
2.2 แบบติดตำมควำมส ำเร็จโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

  

 16. กำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
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ตัวช้ีวัด 
1. โรงเรียนร้อยละ 100 มีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
2. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ร้อยละ 100 มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมฯ  
3. โรงเรียนร้อยละ 80 มีโครงงำนคุณธรรมของนักเรียน ตำมคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบ

แนวคิดคุณธรรม สพฐ. 

กำรปฏิบัติระดับโรงเรียน 
1. กำรจัดบรรยำกำศ สภำพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรปลูกฝังคุณธรรมของโรงเรียน 
2. จัดท ำแผนพัฒนำคุณธรรม 
3. ก ำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
4. จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้โครงงำน/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยม         

ให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน โดย 
   - โครงงำนคุณธรรม 
   - บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ 
   - จัดกิจกรรมฝึกเป็นกิจวัตรประจ ำวัน 
   - จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนโดยเน้นคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมให้เป็นอัตลักษณ์ของ     
         โรงเรียน 
5. ประเมินนักเรียนภำคเรียนละ 1 ครั้ง  โดยมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจนและตรวจสอบได้ 
6. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์   
7. รำยงำนข้อมูลตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

กำรปฏิบัติระดับเขตพื้นที่ 
นิเทศ ติดตำมเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมให้

นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

กำรประเมินผล 
 1. วิธีกำร 
     1.1 ตรวจสอบร่องรอย เอกสำรหลักฐำน 
     1.2 สังเกต/ สอบถำม/ สัมภำษณ์  

2. เครื่องมือ 
    2.1 แบบส ำรวจรำยกำร 
    2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมกำรสอน/สอบถำม/สัมภำษณ์ 

 17. กำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
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ตัวช้ีวัด 
1. โรงเรียนขนำดเล็กร้อยละ 100 มีเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกภำคส่วนต่ำงๆ 
2. โรงเรียนขนำดเล็กร้อยละ 80  มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ  

กำรปฏิบัติกำรระดับโรงเรียน 
1. วิเครำะห์ข้อมูลและจัดท ำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมที่ สพป.นครนำยกก ำหนด 
2. จัดสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและนอกห้องเรียน ที่สวยงำม ร่มรื่น เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
3. ประสำนควำมร่วมมือไปยังองค์กรต่ำงๆ เพ่ือขอควำมร่วมมือจำกบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำและสถำนประกอบกำร เพ่ือ
ส่งเสริม พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน 

4. จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ สื่อกำรเรียนกำรสอนและแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ 
5. ประเมินควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชน 

กำรปฏิบัติกำรระดับเขตพื้นที ่
1. นิเทศ ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนขนำดเล็กทุกโรงเรียน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรใช้สื่อกำรสอน กำรใช้สื่อเทคโนโลยี   
3. พัฒนำครูผู้สอนในโรงเรียนขนำดเล็กให้ควำมรู้ด้ำนกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  

กำรประเมินผล 
 1. วิธีกำร 
    1.1 ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน 
    1.2 เยี่ยมชั้นเรียน  
    1.3 สังเกตกำรสอน 

2. เครื่องมือ 
   2.1 แบบตรวจสอบรำยกำร 
   2.2 แบบสังเกตกำรสอน 
 

 18. กำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
 
 



บทท่ี 3 
การประเมินผล 

 การประเมินผลตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยจะน าเสนอ
ตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงาน ตามจุดเน้นที่สอดคล้องตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก รวม 18 จุดเน้น 52 ตัวชี้วัด
ตามล าดับ ดังนี้ 
 
 
       1) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี 6 ตัวช้ีวัด  ได้แก่ 
 1. คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 
 2. คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ิมข้ึนจากเดิม อย่างน้อยร้อยละ 3 
 3. คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
 4. คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ิมข้ึนจากเดิม อย่างน้อยร้อยละ 3 
 5. คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 6. คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินโดยใช้ข้อสอบปลายปี ชั้น ป.2, ป.4 ,ป.5 และ           
ชั้น ม.1, ม.2 ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50  
 2) การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย มี 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
 1. โรงเรียนร้อยละ 100 มีและใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช 2560 

2. ครูผู้สอนเด็กปฐมวัยร้อยละ 100 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

3. เด็กปฐมวัยร้อยละ 80 มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 3) การส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  
มี 6 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 อ่านออก ร้อยละ 100 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เขียนถูกต้อง ร้อยละ 80 
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 อ่านรู้เรื่อง ร้อยละ 80 
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 มีสมรรถนะด้านการอ่านตามแนว PISA ร้อยละ 70 
5. นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน 
6. โรงเรียนร้อยละ 90  มีห้องสมุดได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนด 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
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 4) การจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning มีตัวช้ีวัด ได้แก่ 
ครูผู้สอนร้อยละ 100 มีความรู้ และทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

 5) การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 มีตัวชี้วัด ได้แก่ 
โรงเรียนร้อยละ 100 จัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิดสู่ศตวรรษที่ 21 

 6) การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีตัวชี้วัด ได้แก่ 
 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถพูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
 7) การจัดกระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) มี 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
 1. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา 

2. ครูผู้สอนร้อยละ 80 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education)  
 8) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มี 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่  

1. โรงเรียนร้อยละ 100 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

2. โรงเรียนร้อยละ 100 จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นตามบริบทของสถานศึกษา 
 9) การพัฒนาสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มี 4 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

1. ครผูู้สอนร้อยละ 100 จัดกิจรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะส าคัญ ตามหลักสูตรฯ 
2. นักเรียนร้อยละ 100  ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะส าคัญ ตามหลักสูตรฯ  
3. ครผูู้สอนร้อยละ 100 จัดกิจรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ 
4. นักเรียนร้อยละ 100  ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรฯ  

 10) การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มีตัวชี้วัด ได้แก่ 
โรงเรียนขนาดเล็กร้อยละ 100 ใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

 11) การส่งเสริมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน มี 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่  
1.  โรงเรียนร้อยละ 100 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 
2.  ครูร้อยละ 80 มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประกอบการสอน 
3.  นักเรียนร้อยละ 100 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

 12) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา มี 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
1. โรงเรียนร้อยละ 100 มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมตามบริบท 
2. ครูร้อยละ 100 มีการจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

 13) การพัฒนาเด็กพิการเรียนรวม และส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มี 4 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
1. ครูผู้รับผิดชอบเด็กพิการเรียนรวมร้อยละ 100 มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
2. เด็กพิการเรียนรวมร้อยละ 90  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ 
3. ครูผู้รับผิดชอบเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษร้อยละ 100 มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
4. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษร้อยละ 90  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ 
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   14) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มี 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
1. โรงเรียนร้อยละ 80  มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ตามผลการประเมิน 

ตนเองระดับปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐานได้ระดับดีขึ้นไป 
2. โรงเรียนร้อยละ 80  มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีขึ้นไป 

 15) การส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนประชารัฐ มี 6 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
1. โรงเรียนร้อยละ 100 บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. โรงเรียนร้อยละ 100 มีโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมการด าเนินงานของโรงเรียนประชารัฐ  

 3. ครูร้อยละ 100 ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric) 
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education 

4. ครูร้อยละ 90 มีทักษะด้าน ICT และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
5. นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะด้าน ICT และใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
6. นักเรียนร้อยละ 100 มีทักษะพื้นฐานงานอาชีพที่สนใจอย่างน้อย 1 อาชีพ 

 16) การส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มี 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
 1.  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลร้อยละ 100 มีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลร้อยละ 100 มีการเตรียมพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมการสอน  
 3. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลร้อยละ 100 มีความร่วมมือประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
     17) การส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มี 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

1. โรงเรียนร้อยละ 100 มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
2. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ 100 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมฯ  
3. โรงเรียนร้อยละ 80 มีโครงงานคุณธรรมของนักเรียน ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบ 

แนวคิดคุณธรรม สพฐ. 
     18) การส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กตัวช้ีวัด มีตัวช้ีวัด ได้แก่ 

1. โรงเรียนขนาดเล็กร้อยละ 100 มีเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ 
2. โรงเรียนขนาดเล็กร้อยละ 80  มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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 ในการประเมินผลของการด าเนินงานแต่ละจุดเน้น จะยึดผลส าเร็จตามตัวชี้วัดเป็นเป้าหมาย โดย
เน้นการประเมินสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการสังเกต การตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอย
การปฏิบัติ การสอบถามหรือสัมภาษณ์แนวทางปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความรู้สึก ความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งครู ผู้บริหาร นักเรียน และผู้ปกครอง หรือบุคคลในชุมชน และประเมินผลส าเร็จของการ
ปฏิบัติที่เกิดขึ้นกับนักเรียนโดยตรงด้วยการทดสอบ เป็นต้น ดังนั้นวิธีการประเมินนั้น จึงประกอบด้วย 

1. การตรวจสอบเอกสารหรือร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติ 
2. การสังเกตหรือส ารวจสภาพจริง 
3. การสอบถามหรือสัมภาษณ ์
4. การทดสอบหรือประเมินนักเรียน 

 
 
 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ประกอบด้วย แบบนิเทศ ติดตาม แบบประเมิน/แบบทดสอบ เช่น 
แบบทดสอบการอ่าน การเขียน  หรือข้อสอบประเภทต่าง ๆ แบบบันทึกหรือแบบส ารวจและแบบสังเกต 
ส าหรับตรวจสอบรายการปฏิบัติและบันทึกสภาพจริง และแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ ส าหรับศึกษา
รวบรวมวิธีปฏิบัติ ความคิดเห็น สภาพปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน ประกอบด้วย 

1) แบบนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 
2) แบบประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
3) แบบประเมิน/ตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
4) แบบส ารวจความพร้อมในการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษา 
5) แบบนิเทศ ติดตามส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
6) แบบนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพฯ  ปีการศึกษา2562 (ครั้งที่ 1) 
7) แบบนิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning  
8) แบบนิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดสู่ศวรรษท่ี 21 
9) แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา STEM Education 
10) แบบนิเทศ ติดตามการขยายผลต่อยอดกิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ปีที่ 5 พ.ศ. 2562 
11) แบบนิเทศ ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา และระบบ 
     ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
12) แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น (ครั้งที่ 1) 
13) แบบติดตาม การใช้สื่อเทคโนโลยี และการจัดการเรียนการสอน New DLTV 
14) แบบติดตามการด าเนินงานโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
     สยามบรมราชกุมารี 

วิธีการประเมิน 

 เครื่องมือประเมิน 
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15) แบบประเมินการจัดการภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
16) แบบติดตามการจัดการศึกษาเรียนรวม 
17) แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น (ครั้งที่ 2)  
18) แบบนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) 
19) แบบนิเทศ ติดตามโรงเรียนประชารัฐ 
20) แบบนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
21) แบบนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
22) แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
23) แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น (ครั้งที่ 3)  
24) แบบนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
25) แบบนิเทศ ติดตามและประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 
26) แบบนิเทศ ติดตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
27) แบบนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) 
28) แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน Active Learning  
29) แบบนิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดสู่ศวรรษท่ี 21 
30) แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา STEM Education 
31) แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น (ครั้งที่ 4) 
32) แบบติดตาม การใช้สื่อเทคโนโลยี และการจัดการเรียนการสอน New DLTV  
33) แบบติดตามความพร้อมในการทดสอบ O-NET/RT/NT 
34) แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น (ครั้งที่ 5) 
35) แบบนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
36) แบบนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2562 
37) แบบตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET 
38) แบบตรวจเยี่ยมสนามสอบ  RT 
39) แบบตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT 
40) แบบตรวจเยี่ยมสนามสอบ ข้อสอบปลายปี (สพฐ.) 
41) แบบนิเทศ ติดตามการประเมินพัฒนาการ เด็กปฐมวัย 
42) แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น (ครั้งที่ 6) 
43) แบบนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
44) แบบนิเทศ ติดตามโครงการตามนโยบายฯ  

 



 
 
 

ที่ปรึกษา 

 นายพิเชษฐ์  นนท์พละ       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

คณะท างานกลั่นกรอง 
 1. นางวาสิรินทร์  รัตนมาลี ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามฯ     หัวหน้าคณะท างาน 
 2. นางประภร  พูลศิลป์  ศึกษานิเทศก์  สพป.นครนายก      คณะท างาน 
  3. นางสุบิน  ณ  อัมพร  ศึกษานิเทศก์  สพป.นครนายก      คณะท างาน 
 4. นายบัญชา  รัตนมาลี  ศึกษานิเทศก์  สพป.นครนายก      คณะท างาน 
 5. นายกิตติศักดิ์  แป้นงาม ศึกษานิเทศก์  สพป.นครนายก      คณะท างาน 
 6. นางอรัญญา สุธาสิโนบล ศึกษานิเทศก์  สพป.นครนายก    คณะท างาน 
 7. นายโสภณ อ๋ันบางไทร  ศึกษานิเทศก์  สพป.นครนายก    คณะท างาน 
 8. นางชวนชื่น  ทัศนา  ศึกษานิเทศก์  สพป.นครนายก    คณะท างาน 

9. นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล ศึกษานิเทศก์  สพป.นครนายก    คณะท างาน 
 10. นางสุชญา  บ ารุงกิจ           ศึกษานิเทศก์  สพป.นครนายก   คณะท างาน/เลขานุการ 
          11. นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์ ศึกษานิเทศก์  สพป.นครนายก  คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ฉบับสมบูรณ์และรูปเล่ม 
           1. นางสุชญา  บ ารุงกิจ           ศึกษานิเทศก์  สพป.นครนายก    
          2. นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์ ศึกษานิเทศก์  สพป.นครนายก   

คณะท างาน 




