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บทที่ 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญ 
 การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
เป็นคนดีมีความสามารถ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลัง
และมีประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องมีการกระจายอำนาจและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ตลอดจนเป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่จัดให้มีการบริหารและการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  โดยยึด 
เขตพื้นที่การศึกษา และมีการกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามมาตรา ๓๙ กำหนดให้ 
“กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารทั ่วไป ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื ้นที่
การศึกษาโดยตรง”ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื ่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ข้อ ๔ ให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๕ ให้ยุบเลิก  
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ให้เป็นอำนาจหน้าที ่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  “กศจ.” ของจังหวัดนั ้น ๆ ทำให้ยังคงเหลือ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๐ วรรคสี่ เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับ  
ดูแล การบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแล การบริหาร 
และการจัดการศึกษาด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
และการดำเนินการโดยมุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอกและให้สอดคล้องกับ
แนวทางการบริหารดังนั้น เพื ่อให้การดำเนินงานมีการขับเคลื่อนสู ่จุดมุ ่งหมายที่ต้องการพัฒนาคุณภาพ 
ของผู้เรียนตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคุณภาพการศึกษาที่อยู่ในกำกับ ดูแล 
รับผิดชอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกกฎกระทรวงกำหนดจำนวน  หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้มีคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที ่การศึกษา จำนวนเก้าคน ประกอบด้วย



๒ 
 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธานกรรมการ  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของรัฐ จำนวนหนึ่งคน กรรมการที่เป็นผู้แทนของสถานศึกษาเอกชน จำนวนหนึ่งคน กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนห้าคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง 
ในด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวิจัยและประเมินผล ด้านการบริหารการศึกษา 
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน และหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการประกอบกับต่อมาเมื่อใกล้ครบวาระของกรรมการ 
ผู้ได้รับการแต่งตั ้งในปี ๒๕๕๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ได้ออกประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดวิธีการสรรหา และการคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี๒๕๕๔ และต่อมาเมื่อใกล้ครบวาระของ
กรรมการผู ้ได้รับการแต่งตั้งในปี ๒๕๕๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  ได้ออกประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดวิธีการสรรหา และการคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี ๒๕๕๗ มีใจความของประกาศว่า 
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือก  จำนวนสาม
ถึงห้าคน เพ่ือดำเนินการสรรหาและการเลือกผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ  ผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง  เพื่อเป็นการ
ระดมทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาท้องถิ ่นได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในการบริห ารและจัด
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ในส่วนของคุณภาพการศึกษาท่ีอยู่ในกำกับดูแล รับผิดชอบของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีทิศทาง  
ที่เป็นเอกภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดทำคู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา  พ.ศ. 2560 ข้อ 26 กำหนดให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์คณะบุคคลที่มีบทบาท อำนาจ หน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมี
องค์ประกอบ ของคณะกรรมการ ทั้งในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 
 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอ ุบลราชธาน ี เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญ  
ของพัฒนาประสิทธิภาพระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
จากหน่วยงานภายนอก ทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการดำเนินงานแบบองค์รวม  จึงได้
จัดทำโครงการเพิ ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาขึ้น 



๓ 
 

วัตถุประสงค์  
 1. มีแผนการติดตามการดำเนินงานจัดการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตามกรอบนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล 
 2. มีดำเนินการการตรวจสอบ และประเมินสมรรถนะทรัพยากรทางการบริหารในการจัดการศึกษา
ตามกรอบนโยบายของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 3. มีการนิเทศให้คำแนะนำแนวทางการจัดการศึกษา โดยใช้หลักวิชาการและมาจากข้อมูลอย่างรอบด้าน 
 
เป้าหมายความสำเร็จ 
 1. นโยบายของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รับการติดตามผลการแปลงสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน
ทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้รับการนำไปปรับใช้ในการจัดการศึกษาตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
 3. ผลการศึกษา วิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงกระบวนทัศน์  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ขั้นตอนการจัดทำแผน 
 1) วิเคราะห์ภารกิจหน่วยงาน นโยบายส่วนราชการ และความต้องการของหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด 
 2) ประเมินศักยภาพทรัพยากรทางการบริหาร กับภารกิจ 
 3) ประเมินเป้าหมายความสำเร็จของภาพรวม และหน่วยงาน-สถานศึกษา 

4) ทิศทางการปฏิบัติงาน – วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายความสำเร็จ 
5) แผนงาน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
6) แผนงานขับเคลื่อน และการบูรณาการภารกิจ 
7) ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
8) เครื่องมือการขับเคลื่อน (ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา) 
 

สาระสำคัญของแผน 
 1. กำหนดงานที่จะต้องติดตาม เพ่ือสอบถามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการบริหารและดำเนินงาน
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 
 2. กำหนดประเด็นที่จำเป็นตรวจสอบ เพื่อวิเคราะห์ วิจัย หาแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา 
 3. กำหนดสิ่งที่จะต้องประเมินผล เพ่ือนำมาปรับปรุง และพัฒนางานการจัดการศึกษา 
 4. กำหนดประเด็นและแนวทางการนิเทศการศึกษา ด้วยการให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาและพัฒนางาน 
 
 



๔ 
 

 
ขอบข่ายการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์หลัก ด้านที่ 1 ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ประกอบด้วย 
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส เข้าใจ เข้าถึง บริการทางการศึกษา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็น เลิศ  
ด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์หลัก ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประกอบด้วย 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีสมรรถนะทาง Digital Technology 
 ยุทธศาสตร์หลัก ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และวิธีปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วย 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้สามารถตอบสนองทิศทางการพัฒนา
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์หลัก ด้านที่ 4 ด้านการยกระดับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 กลยุทธ์ที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์หลัก ด้านที่ 5 ด้านการสนองนโยบายและจุดเน้น ประกอบด้วย 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 สนองนโยบายทุกระดับ 
 
ขอบเขตการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 1. เครือข่ายสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 
จำนวน 25 เครือข่ายสถานศึกษา ได้แก่ 
 

เครือข่ายสถานศึกษา ชื่อเครือข่าย 
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 เมือง 1 ศรีเมืองอุบล  
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 เมือง 2 ไร่น้อยเมืองอุบล  
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 เมือง 3 เซ ชี มูล  
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 เมือง 4 หนองขอนปะอาว  
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 เมือง 5 ขามใหญ่  
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 เมือง 6 ศรีหัวเรือข้ีเหล็ก  
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 เมือง 7 กุดลาดห้วยวังนองหนองกระโสบ 
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 เขื่องใน 1 เขื่องในท่าไห 
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 เขื่องใน 2 พระธาตุดงใหญ่ 
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 เขื่องใน 3 ฟากชี 
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 เขื่องใน 4 ไทยค้อทอง 



๕ 
 

เครือข่ายสถานศึกษา ชื่อเครือข่าย 
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 เขื่องใน 5 กอกโนนรังกลางใหญ่ 
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 เขื่องใน 6 ศรียางเหล่า 
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 เขื่องใน 7 ก่อเอ้หัวดอน 
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 เขื่องใน 8 ชีทวนหัวดอน 
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 ม่วงสามสิบ 1  ปัญญาม่วงหนองเหล่า 
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 ม่วงสามสิบ 2  เกษมสีมา 
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 ม่วงสามสิบ 3  เหล่าบกยางใหญ่ 
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 19 ม่วงสามสิบ 4  หนองเมืองดุมใหญ่ 
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 20 ม่วงสามสิบ 5  หนองช้างเตย 
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 21 ม่วงสามสิบ 6  ไข่นกยางสักแพง 
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 22 เหล่าเสือโก้ก 1 พยัคฆ์แดนเหนือเหล่าเสือ-โพนเมือง 
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 23 เหล่าเสือโก้ก 2 พยัคฆ์แดนใต้แพงใหญ่หนองบก 
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 24 ดอนมดแดง 1 ดอนมดแดง  
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 25 ดอนมดแดง 2 ท่าเมืองเหล่าแดง 

 2.  หน่วยงานภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  (๑) กลุ่มอำนวยการ 

  (๒) กลุ่มนโยบายและแผน 
  (๓) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  (๔) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  (๕) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  (๖) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (๗) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  (๘) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  (๙) หน่วยตรวจสอบภายใน 

 (๑๐) กลุ่มกฎหมายและคดี 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
หมายถึง องค์คณะบุคคลที่มีบทบาท อำนาจ หน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ  
ทั้งในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ 
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 



๖ 
 

  อ.ก.ต.ป.น. หมายถึง คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา หมายถึง คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การศึกษาความก้าวหน้าการบริหารการจัดการและการดำเนินการ
ของหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  การตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง การกำกับ ดูแล เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา
และดำเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่กำหนดไว้ 
  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตีค่าผลการบริหารการจัดการศึกษา และดำเนินไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
  การนิเทศการศึกษา (Supervision) หมายถึง การให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนเพ่ือปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 
  หน่วยงาน หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามประกาศ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  เครือข่ายสถานศึกษา หมายถึง การรวมสถานศึกษาหลายแห่งเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา และบุคลากรในกลุ่มเครือข่าย 
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บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
การจัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   ได้ดำเนินการศึกษาเอกสารดังต่อไปนี้ 
1. หลักการการดำเนินการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  2. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3. การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
  5. แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7. เครือข่ายสถานศึกษา 
 
หลักการการดำเนินการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา  
  ที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ควรใช้หลัก ในการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ดังนี้ 
  ๑. หลักการแบบองค์รวม (Holistic) เป็นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
ตามภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยม่ง ุผลการพัฒนาองค์กรในภาพรวม 
  ๒. หลักการเชิงระบบ (System) เป็นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
โดยส่วนประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ ของระบบมีความสัมพันธ์สอดคล้องซึ่งกันและกัน เพื่อให้การดำเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
  ๓. หลักการแบบเครือข่าย (Network) เป็นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
เป็นคณะหรือให้มีเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาอยู่ทุกหน่วยปฏิบัติทั้ง
เครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา 
  ๔. หลักการประเมินผลแบบบูรณาการ (Integration) เป็นการบูรณาการภารกิจของการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาให้เป็นระบบเดียวกัน เป็นเครื่องมือและกลไกของการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการบูรณาการแผนและกิจกรรมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพไม่เกิดผลกระทบต่อสถานศึกษามากนัก 



๘ 
 

  ๕. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี (Good Governance) คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า โดยบูรณาการเข้ากับการเนินงาน 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดอำนาจหน้าที่สำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไข
เพิ่มเติม และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื ่อให้การดำเนินการแบ่งส ่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาเป็นไปด้วย  
ความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา  อาศัยอำนาจ 
ตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๓๔  วรรคสอง  แห ่งพระราชบ ัญญ ัต ิระเบ ียบบร ิหารราชการ , 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงาน 
เขตพื ้นที ่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ประกอบกับคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการข้อ ๕ ให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามีอำนาจหน้าที่  
ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื ้นที ่การศึกษาให้สอดคล้อ ง 
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
  (๒) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
  (๓) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๔) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๖) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด 
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๗) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๘) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๙) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 



๙ 
 

  (๑๐) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน 
ด้านการศึกษา 
  (๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้การดำเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสม
กับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ 
และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓ 
และข้อ ๔ ประกอบกับคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จึงออกประกาศไว้ ในข้อ ๖ และ ข้อ ๗ ดังนี้ 
  ข้อ ๖ ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
  (๑) กลุ่มอำนวยการ 
  (๒) กลุ่มนโยบายและแผน 
  (๓) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  (๔) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  (๕) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  (๖) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (๗) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  (๘) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  (๙) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 (๑๐) กลุ่มกฎหมายและคดี 
 
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๐ กำหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวงเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจราชการศึกษาวิเคราะห์  วิจัย
ติดตามและประเมินผลระดับนโยบายเพื่อนิเทศให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อการปรับปรุงพัฒนา  ในระดับ 
สำนักงานให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ทำหน้าที่ติดตาม และ
ประเมินผลนโยบายตามภารกิจตลอดจนนิเทศให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาในระดับเขตพื้นที่



๑๐ 
 

การศึกษาให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารและการดำเนินการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผล
จากหน่วยงานภายนอก 
  การดำเนินงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ สำหรับกระทรวงศึกษาธิการหรือสำหรับแต่ละเขตพื้นที่
การศึกษา ทั้งนี้ จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนด 
ในกฎกระทรวง 
  การดำเนินการในเรื ่องการตรวจราชการและการดำเนินการของคณะกรรมการต่าง  ๆ ที่กำหนด 
ในมาตรานี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบหรือข้อบังคับของกระทรวงหรือส่วนราชการหรือมติ
คณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรีทั้งนี้จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสาระการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษาของรัฐที ่จ ัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสายบังคับบัญชาของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่สามารถดำเนินกิจการได้โดยอิสระพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็น  
ของตนเองมีความคล่องตัวมีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น 
  โดยสรุปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๐ วรรค ๓
และวรรค ๔ กำหนดว่า ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตามและประเมินผล
การบริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๔ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
ข้อ ๒๕ การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน 
และสถานศึกษาในสังกัดพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงาน
ภายนอก และ ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ กำหนดจำ นวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 



๑๑ 
 

  ๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากำหนดเป็นแนวทางในการติดตาม
ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒. กำหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจ ัย การบริหารและการดำเนินการของหน่วยงาน 
และสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๓. พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๔. ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผนที่กำหนด 
  ๕. รับทราบผลการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผน และให้ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  ๖. ส่งเสริมให้มีการประสานการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากับคณะกรรมการและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
  ๗. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจำเป็น 
  ๘. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา 
  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๔ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ กำหนด จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ ๘ ข้อ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งเป็น
ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบความสำเร็จและเกิดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จำเป็นต้องใช้กระบวนการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการ 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประสบผลสำเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังตอ่ไปนี้ 
  ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ยุทธศาสตร์นโยบาย จุดเน้นของชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือนำมาใช้เป็นแนวทางในการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๒. กำหนดแนวทางและเป้าหมายความสำเร็จ ในการทำงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับข้อ ๑ ตามภารกิจของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 



๑๒ 
 

  ๓. กำหนดกลไกการทำงานในการขับเคลื่อนงานในภารกิจของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เช่น  
  ๓.๑ จัดทำแผนปฏิบัติการในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เสนอขออนุมัติ
จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๓.๒ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๓.๓ สร้างเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
ข้อ ๑  และข้อ ๒ 
  ๔. สร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศึกษานิเทศก์ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 
  ๕. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่กำหนดไว้ 
  ๖. สรุป รวบรวมข้อมูล และประมวลผลที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๗. เสนอสรุปรายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๘. รับทราบผลการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาการดำเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำไปแก้ปัญหาและปรับปรุง
พัฒนาการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  ๙. ประสานงานการตรวจราชการ และติดตาม ตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา ผู ้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลในทุกระดับ รวมทั้งแจ้งหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด 
  ๑๐. ปฏิบัติงานอื ่นที ่ได ้ร ับมอบหมาย  จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ปฏิบัติในการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับส่วนราชการ และระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 
รูปแบบการบริหารจัดการสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
  โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม (Participation) โมเดล ๕ ร 
  ร่วมคิด (Thinking Participation) หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมคิดวางแผนการติดตามการกำหนด
ตัวชี้วัด ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
  ร่วมปฏิบัติ (Implementing Participation) หมายถึง ให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา 
มีส่วนร่วมในงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา 



๑๓ 
 

  ร่วมติดตาม นิเทศ (Supervision Participation) หมายถึง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษามีส่วนร่วมในการกำกับ นิเทศ และติดตาม ความก้าวหน้า ตามแผน
เป็นระยะ ๆ โดยสร้างเครือข่ายเป็นกลไกในการติดตามและนิเทศการศึกษา 
  ร่วมประเมินผล ( Evaluation Participation) หมายถึง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว ้
  ร่วมปรับปรุงและพัฒนา ( Improve and develop Participation) หมายถึง คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษามีส่วนร่วมในการสรุปผล และรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อต้นสังกัดในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
และนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

บทที่ 3 
แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 
 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที ่การศึกษา  ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การตรวจราชการ การติดตาม การตรวจสอบ การประเมิน และนิเทศการศึกษา 
พ.ศ.2560 ข้อ ๒๕ การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงาน
ภายนอก 
 ลักษณะงานของ ก.ต.ป.น.ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จึงเป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือเสนอแนะ
เชิงนโยบาย มากกว่าจะเป็นการควบคุม กำกับ ดังเช่น สายงานการบังคับบัญชาโดยตรง  
 
ทิศทางการปฏิบัติงาน 
วิสัยทัศน์  
 ก.ต.ป.น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เป็นองค์คณะบุคคลหลัก  
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด โดยการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมิน และนิเทศการศึกษา ในลักษณะของการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัย และเสนอแนะเชิงนโยบาย  
ตามกรอบภาระงานของหน่วยงานและสถานศึกษา 
 
พันธกิจ 
 1. ติดตาม (Monitoring) ศึกษาความก้าวหน้าการบริหารการจัดการและการดำเนินการของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. ตรวจสอบ (Inspection) การกำกับ ดูแล เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาและดำเนิน
ไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานที่กำหนดไว้ 
 3. ประเมินผล (Evaluation) การตีค่าผลการบริหารการจัดการศึกษา และดำเนินไปตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 4. นิเทศการศึกษา (Supervision) ร่วมมือระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดกับคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยการให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม 
สนับสนุนเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
 
 
 
 



๑๕ 
 

วัตถุประสงค์  
 1. มีการติดตามการดำเนินงานจัดการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ตามกรอบนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล 
 2. มีการตรวจสอบ และประเมินสมรรถนะทรัพยากรทางการบริหารในการจัดการศึกษาตามกรอบ
นโยบายของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 3. มีการนิเทศให้คำแนะนำแนวทางการจัดการศึกษา โดยใช้หลักวิชาการและมาจากข้อมูลอย่างรอบด้าน 
 
เป้าหมายความสำเร็จ 
 1. นโยบายของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รับการติดตามผลการแปลงสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน
ทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้รับการนำไปปรับใช้ในการจัดการศึกษาตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
 3. ผลการศึกษา วิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงกระบวนทัศน์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ประกอบด้วย 
   กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาสทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จุดเน้นที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะ
การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ ด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประกอบด้วย 
   กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จุดเน้นที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีสมรรถนะทาง 
Digital Technology 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และวิธีปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วย 
   กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จุดเน้นที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ของสถานศึกษาให้สามารถตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการยกระดับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
   กลยุทธ์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสนองนโยบายและจุดเน้น ประกอบด้วย 
   กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 5 สนองนโยบายทุกระดับ 



๑๖ 
 

ลักษณะการปฏิบัติงาน ของ ก.ต.ป.น. 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
จากหน่วยงานภายนอก 

2. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้รับการนำไปปรับใช้ในการจัดการศึกษาตามภารกิจที่เก่ียวข้อง 
 3. รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงกระบวน
ทัศน์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา 
 

จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ  

และวิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
/กลุ่มงานในสถานศึกษา 

1. การสร้างโอกาสประชากร 
ในวัยเรียนท่ีมีอายุ 3-15 ปี
ได้รับการศึกษาทุกคน  
และเสมอภาค 

1. มีการสำรวจประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุ 3-5 ปี 
ตาม ทร.14  

2. สถานศึกษา ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียน 

3. ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

4. การสำรวจประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุ 6-15 ปี 
(ตามเกณฑ์บังคับเข้าเรียน) ในเขตพื้นท่ีบริการ 
ของสถานศึกษาได้เข้าเรียนครบทุกคน 

5. ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ท่ี
เกี่ยวข้องกับการศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงโอกาสในการจัด
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตามสภาพพื้นท่ีและ
บริบท 

1. ร้อยละ 100 ของเด็กท่ีมีอายุ 3-5 ปี   
ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

2. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนท่ีมี  
อายุ 6-15 ปี เข้าเรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษา 
ภาคบังคับ 9 ปี (เข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1 จนจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3) 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
/งานบริหารท่ัวไป 
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จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ  

และวิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
/กลุ่มงานในสถานศึกษา 

2. การสร้างความเข้าใจ 
ความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนจัดการ
ศึกษา 
ให้สอดคล้องกับบริบท 
ของพื้นท่ี 

1. สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี 

2. สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0-6 ปี) 

3. สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน เอกชน จัดทำแผนการรับนักเรียน
ทุกระดับ 

4. สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นติดตาม ตรวจสอบเด็กวัยเรียนได้เข้าถึงการ
บริการการเรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึง ครบถ้วน 

1. รอ้ยละ 100 ของเด็กวัยเรียนท่ีเข้ารับ
การศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบ
ฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ
นำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
/งานบริหารท่ัวไป 

3. การเข้าถึงสถานศึกษา
ยกระดับ ให้มีมาตรฐาน 
ตามบริบทของพื้นท่ีเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนทุกคนทุกประเภทผู้ท่ีมี
ความต้องการจำเป็นพิเศษให้มี
คุณภาพ 
มีมาตรฐานเสมอกัน 

1. สถานศึกษาจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา 
โดยพิจารณาจากปัจจัยหรือองค์ประกอบ 
ขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการ
การเรียนรู้ท่ีจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ให้มีมาตรฐานเสมอกันตามบริบทของพื้นท่ี 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามท่ีกำหนด 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีกรอบ
มาตรฐานสถานศึกษา  

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีผ่าน
การประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีกำหนด 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษและนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
/งานบริหารท่ัวไป 
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จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ  

และวิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
/กลุ่มงานในสถานศึกษา 

3. มีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษและผู้เรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษ ท่ีเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษและผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษให้
เข้าถึงบริการการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค
สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ 
ของแต่ละบุคคล 

4. การบริการทางการศึกษา 
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ผู้เรียน และสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ   

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับผู้เรียนและสถานศึกษา ท้ังด้านความ
เหมาะสม เพียงพอ  

2. จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรง  

3. ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาค 
ทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อ
ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษาเพื่อสนับสนุน
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห ์วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับ
ผู้เรียนและสถานศึกษา ท้ังด้านความ
เหมาะสมเพียงพอ 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนและ
สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง

กลุ่มนโยบายและแผน 
/งานบริหารงบประมาณ 
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จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ  

และวิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
/กลุ่มงานในสถานศึกษา 

เหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

5. ลดเงื่อนไขทาง
สภาพแวดล้อมท่ีจะก่อให้เกิด
ปัญหาการออกกลางคัน 

1. สำรวจติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหา
นักเรียนออกกลางคัน 

2. ครู จัดทำข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนรายบุคคล
และหาแนวทางบำบัด แก้ไขปัญหาตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

4. ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม และแนะ
แนวช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของนักเรียนลดการออก
กลางคัน 

2. ร้อยละ 100 ของครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและแก้ปัญหาโดยใช้ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กลุ่มนโยบายและแผน 

/งานบริหารท่ัวไป 

6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีมี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ 
ให้สามารถเข้าถึงโอกาสท่ีจะ
ได้รับบริการทางการศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม 

 

1. สถานศึกษาจัดการบำบัดฟื้นฟูผู้เรียนท่ีมี 
ความต้องการจำเป็นพิเศษ 

2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดการศึกษา 
ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และ
แผนการสอนเฉพาะบุคล (IIP) 

3. สถานศึกษาจัดหาส่ือ ส่ิงอำนวยความสะดวก 
ในการเรียนรู้ของผู้ท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการ
บำบัดฟื้นฟูผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็น
พิเศษ 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีส่งเสริม 
ให้ครูจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาบุคลล (IIP) 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

/งานบริหารวิชาการ 
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จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ  

และวิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
/กลุ่มงานในสถานศึกษา 

4. สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 

5. นิเทศติดตาม ช่วยเหลือการดำเนินงาน 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดหาส่ือ 
ส่ิงอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้ท่ีมี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมี
ประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จุดเน้นที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ 
นำไปสู่การสร้าง   ขีดความสามารถในการแขง่ขัน 

 

จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ  

และวิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
/กลุ่มงานในสถานศึกษา 

1.1 พฒันาความสามารถใน
การอ่านออกเขียนได้ คิดเลข
เป็น และนิสัยรักการอ่านอย่าง
ยั่งยืน 

 

1. พัฒนาเครือข่ายแก้ปัญหาการอ่านออก
เขียนได้ 100 % แบบมีส่วนร่วมทั้งผู้ปกครอง 
สถานศึกษา และเครือข่ายสถานศึกษา 

2. พัฒนาการสังเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 
การคิดเลขเร็วและแก้โจทย์ปัญหาเป็น 

3.  ส่งเสริมกิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน
อย่างยั่งยืน 

4. ส่งเสริมครูให้ผลิตส่ือนวัตกรรมแก้ปัญหา
การอ่านออก เขียนได้  คิดเลขเป็น 

5. นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนช้ัน ป.1 อ่านออก 
เขียนได้  

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนช้ัน ป.1-6   
อ่านคล่อง และ อ่านรู้เรื่อง  

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนช้ัน ป.1-6 เขียน
คล่อง  

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ช้ัน ป.1-6 คิด
เลขเร็วและมีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนข้าร่วมกิจกรรม
สร้างนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน 

6. ร้อยละ 100 ของครูท่ีผลิตส่ือนวัตกรรม
แก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

/งานบริหารวิชาการ 
 

1.2 ส่งเสริมการคัด และ
เขียนลายมือสวย 

1. สร้างความเข้าใจในแนวทางการคัดไทย
ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีคัดไทยถูกต้อง
ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

/งานบริหารวิชาการ 
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จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ  

และวิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
/กลุ่มงานในสถานศึกษา 

2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจ  
โดยใช้ส่ือตัวอย่างท่ีดีเพื่อให้เห็นคุณค่าการคัดไทย 

3. สร้างส่ือต้นแบบการคัดไทยลายมือสวย 
4. ส่งเสริมกิจกรรมประกวดคัดไทยลายมือสวย 
5. นักเรียนช้ัน ป. 1 ใช้สมุดบรรทัด 5 เส้น 

ในการเขียน 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีคัดไทย 
ลายมือสวย 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการคัดไทย ลายมือสวยอย่างต่อเนื่อง 

 

1.3 พฒันาทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิด
อย่างมีวิจารณญาณและคิด
สร้างสรรค์ 

 

1. ส่งเสริมการผลิตส่ือนวัตกรรมทักษะการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

2. การจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
3. พัฒนากระบวนการนิเทศติดตาม 

การใช้ส่ือนวัตกรรมทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

4.  สังเคราะห์และใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้แบบ
วิทยาศาสตร์ 

5. จัดหาส่ือ อุปกรณ์เครื่องมือการเรียนรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์สำหรับการจัดกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์ผ่านเกณฑ์ของเขตพืน้ท่ี
การศึกษา 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณผ่านเกณฑ์ของเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

3.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการ
แสวงหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ 
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. ร้อยละ 80 ของครูท่ีผลิตส่ือนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

/งานบริหารวิชาการ 
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จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ  

และวิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
/กลุ่มงานในสถานศึกษา 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนผ่านการประเมิน
ขั้นต่ำความคิดสร้างสรรค์ ตามเกณฑ์ของเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

1.4 ยกระดับสมรรถนะ
การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ และการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

 

1. ส่งเสริมครูให้พัฒนาส่ือนวัตกรรม 
รูปแบบการเรียนรู้ หรือกระบวนการเรียนรู้ 
เพื่อยกระดับสมรรถนะการรู้เรื่องการอ่าน การ
รู้เรื่องคณิตศาสตร์  และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 

2. นิเทศติดตามช่วยเหลือการใช้ส่ือพัฒนา
สมรรถนะการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์  และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะการรู้
เรื่องการอ่านผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะการรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะการรู้
เรื่องวิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

4. ร้อยละ 100 ของครูท่ีผลิตส่ือนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการรู้เรื่องการอ่าน การรู้
เรื่องคณิตศาสตร์และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

/งานบริหารวิชาการ 
 

1.5 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
เพื่อการส่ือสาร (CLT)  
ให้เหมาะสมกับระดับช้ัน 

 

1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
2. จัดกิจกรรม Boot Camp ให้ท่ัวถึง 
3. ผลิตส่ือบทเรียนภาษาเพื่อการส่ือสาร 

และนำไปใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารเหมาะสมกับระดับช้ันในระดับดี
ขั้นไป 

2. ร้อยละ 80 ของครูท่ีผลิตส่ือนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
เหมาะสมกับระดับช้ันในระดับดีขึ้นไป 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

/งานบริหารวิชาการ 
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จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ  

และวิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
/กลุ่มงานในสถานศึกษา 

1.6 เร่งรัดการพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีสมรรถนะทางด้าน
วิทยาการคำนวณ และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นสมรรถนะ 
ทางดิจิทัลหรือการรู้เรื่องดิจิทัล  

2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนวิทยาการคำนวณและวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

3. ส่งเสริมให้ครูมีส่ือ นวัตกรรมพัฒนา ด้าน 
Digital Competency 

4. นิเทศติดตามช่วยเหลือการพัฒนา 
Digital Competency 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีสมรรถนะดิจิทัล
เพื่อการเรียนรู้ 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะ Coding, 
Robotics, Computational Thinking 

3. ร้อยละ 80 ของครูท่ีมีส่ือนวัตกรรมพัฒนา
สมรรถนะทาง Digital Competency 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

/งานบริหารวิชาการ 
 

1.7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET/NT) 

 

1. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานท่ีทันสมัยต่อการเปล่ียนแปลง 

2. สถานศึกษามีการวิเคราะหจุ์ดเด่นจุดด้อย
ผลการทดสอบระดับชาติปีท่ีผ่านมาและนำผล
ไปใช้ในการวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

3. ส่งเสริมการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดท่ี
ใช้ทดสอบระดับชาติ และนำมาใช้ในการจัดทำ
แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. ร้อยละ 10 ของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคะแนน (O-NET/NT) มากกว่า 
ร้อยละ 50 เพิ่มมากขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET/NT) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี โดยระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษามีคะแนนเฉล่ีย ดังนี้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
(ปี 2562 = 53, ปี 2563 = 56, 
ปี 2564 = 59, ปี 2565 = 62) 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

/งานบริหารวิชาการ 
 



 
 

 

26 

จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ  

และวิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
/กลุ่มงานในสถานศึกษา 

4. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการเพื่อ
ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET/NT) 

5. ปรับปรุงระบบการทดสอบและประเมิน
ระดับช้ันเรียนให้สอดคล้องกับประเมิน
ระดับชาติ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
(ปี 2562 = 46, ปี 2563 = 49, 
ปี 2564 = 52, ปี 2565 = 55) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
(ปี 2562=35, ปี 2563 = 38, 
ปี 2564 = 41,ปี 2565 = 44) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
(ปี 2562= 31 ,ปี 2563 = 34, 
ปี 2564 = 37,ปี 2565 = 40)  
3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ีย  

ร้อยละ 50 ข้ึนไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประกอบด้วย 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ จุดเน้นที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม 

จริยธรรม  และมีสมรรถนะทาง Digital Technology 
 

จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ  

และวิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
/กลุ่มงานในสถานศึกษา 

2.1 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาให้
พัฒนาตนเอง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด  

1. ส่งเสริมให้ครูประเมินตนเอง จัดทำ
แผนพัฒนาตนเอง และพัฒนาตนเอง 
ตามแผนอย่างเป็นระบบ  และต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาสังเคราะห์แผน 
พัฒนาตนเองของครูเป็นแผนพัฒนาครูท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของครูและสถานศึกษา 

3. ส่งเสริมครูให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง
ตามหลักสูตรท่ีสถาบันคุรุพัฒนา หรือ ก.ค.ศ.
รับรอง ผ่านระบบ Online และแบบ  
Face-to-Face Training 

4. นิเทศติดตามการนำความรู้จากการ
พัฒนาตนเองมาพฒันาผู้เรียน 

1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ท่ีพัฒนาตนเองอย่างเป็น
ระบบตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
และนำความรู้ไปใช้พัฒนาผู้เรียน 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

/งานบริหารบุคคล 
 

2.2 ขับเคล่ือนกระบวนการ
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ระดับสถานศึกษาและเครือข่าย

1. ขับเคล่ือนกระบวนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
(PLC) ระดับสถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมการนำนวัตกรรมท่ีเกิดจากชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพไปแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียน 

1. ร้อยละ 100 ของครูท่ีพัฒนาวิชาชีพ
ด้วยการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ระดับสถานศึกษาและเครือข่าย
สถานศึกษา 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

/งานบริหารบุคคล 
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จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ  

และวิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
/กลุ่มงานในสถานศึกษา 

สถานศึกษาให้สามารถใช้เป็น
เครื่องมือแก้ปัญหาคุณภาพ
ผู้เรียน 

3. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้นวัตกรรมท่ีเกิด
จาก PLC 

4. นิเทศติดตามการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 

2. ร้อยละ 100 ของครูท่ีนำนวัตกรรม ท่ี
เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปแก้ปัญหา 
คุณภาพผู้เรียน 

2.3 ส่งเสริมการขอมีและ
เล่ือนวิทยฐานะให้สูงขึ้นตาม
หลักเกณฑ์และวิธกีารท่ีก.ค.ศ.
กำหนด 

1. สถานศึกษาวางแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยนำตัวช้ีวัดในการประเมินผล
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีเพื่อขอมีและเล่ือนวิทย
ฐานะมาบูรณาการกับการประเมิน 
เพื่อขอเล่ือนเงินเดือน 

2. สถานศึกษามีกิจกรรมกระตุ้น ส่งเสริม 
สร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ ท่ีเช่ือมโยงการขอมีและวิทยฐานะ  
อย่างเป็นระบบ 

3. เขตพื้นท่ีการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพเช่ือมโยงการขอมีและ
เล่ือนวิทยฐานะทุกช่องทางท่ีเหมาะสม 

4. สถานศึกษา เครือข่ายสถานศึกษา เขต
พื้นท่ีการศึกษาแสวงหาความร่วมมือกับ

1. ร้อยละ 50 ของครูได้พัฒนาตนเอง
และวิชาชีพเช่ือมโยงการมีและขอเล่ือนวิทย
ฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.
กำหนด 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีกิจกรรม
การส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
เพื่อให้มีคุณสมบัติในการขอมีและเล่ือนวิทย
ฐานะได้ครบถ้วนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 

3. ร้อยละ 20 ของครูประสบความสำเร็จ
ได้เล่ือนวิทยฐานะสูงขึ้น 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
/งานบริหารบุคคล 
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จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ  

และวิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
/กลุ่มงานในสถานศึกษา 

หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับการพฒันา
วิทยฐานะของครูอย่างสม่ำเสมอ 

2.4 เร่งรัดการพัฒนาค รู ให้
ออกแบบการ เรี ยนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

1. จัดให้ครูได้รับการอบรมท่ีออกแบบ 
การเรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบัติจริง (Active 
Learning)  

2. จัดให้ครูได้รับการอบรมท่ีออกแบบการ
เรียนรู้โดยบูรณาการ STEM ศึกษา  

3. จัดให้ครูได้รับการอบรมท่ีออกแบบการ
เรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง 

4. สร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อช่วยเหลือ 
แบ่งปัน แลกเปล่ียนเรียนรู ้

5. นิเทศติดตามดูแลช่วยเหลือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทักษะผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 

 
 

1. ร้อยละ 100 ของครูท่ีออกแบบการ
เรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบัติจริง (Active Learning) 

2. ร้อยละ 100 ของครูท่ีออกแบบการ
เรียนรู้โดยบูรณาการ STEM ศึกษา  

3. ร้อยละ 100 ของครูท่ีออกแบบการ
เรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง 

4. ร้อยละ 100 ของครู ท่ีออกแบบการ
เรียนรู้ท่ีพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ฯ 

/งานบริหารบุคคล 
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จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ  

และวิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
/กลุ่มงานในสถานศึกษา 

2.5 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 

1. จัดให้ครูได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร แก่ครูผู้สอน 

2. นิเทศติดตามช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร 

3. ส่งเสริมสนับสนนุครูให้ผลิตส่ือบทเรียน
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

4. จัดให้ครูได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ตามนโยบายของ สพฐ. และนำผลไปใช้เป็น
คุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทย
ฐานะสูงขึ้นได้ 

11. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษ 

2. ร้อยละ 100 ของครูท่ีจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
เพื่อการส่ือสาร 

3. ร้อยละ 100 ของครูท่ีผลิตส่ือบทเรียน 
4. ร้อยละ 100 ครูเข้ารับการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารผ่านเกณฑ์
ตามท่ีสพฐ.กำหนด 

5. ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบให้มีผลไป
ใช้เกี่ยวกับการเล่ือนวิทยฐานะ (ว 26 ด้าน 2) 
ได้ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

/งานบริหารบุคคล 
 
 

2.6 พัฒนาทักษะทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถ
จัดการเรียนรู้ 
ท่ีหลากหลาย 

1. จัดอบรมครูพัฒนา Digital Pedagogy 
2. ส่งเสริมครูท่ีใช้ Digital Platform ในการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ  
3. ส่งเสริมครูสร้าง Digital Content เช่น 

คลิปการสอนต่าง ๆ ตามตัวชี้วัด 

1. ร้อยละ 100 ของครูท่ีได้รับการพัฒนา 
Digital Pedagogy 

2. ร้อยละ 100 ของครูท่ีใช้ Digital 
Platform ในการจัดการเรียนการสอน 
ในรายวิชาต่าง ๆ   

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 
/งานบริหารบุคคล 
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จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ  

และวิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
/กลุ่มงานในสถานศึกษา 

4. จัดหาคลังดิจิทัล Big Data เพื่อ
แลกเปล่ียน Digital Contentเพื่อการเรียนการ
สอน 

3. ร้อยละ 100 ของครูท่ีสร้าง Digital 
Contentเพื่อนำมาเป็นคลัง Big Data การ
เรียนการสอน 

 

2.7 เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. กำหนดมาตรฐานจริยธรรม แนวทางการ
ปฏิบัติและแนวทางการใช้ดุลพินิจเพื่อขับเคล่ือน
กลไกระบบคุณธรรมให้มีความโปรง่ใส 

2. เสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนัก
รู้เชิงคุณธรรมตามนโยบายของส่วนราชการทุก
รายการ เช่น โรงเรียนสุจริต 
เขตสุจริต  

3. ส่งเสริมทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง ความ
ปรองดอง สมานฉันท์ ตามรัฐธรรมนูญมาตราท่ี 
50 ด้วยวิธีการ ท่ีหลากหลาย 

1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารผ่านกิจกรรม
การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมทุกปี 

2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารบุคลากร
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามกลไกระบบคุณธรรม
และหลักธรรมาภิบาล 

3. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารไม่มีเหตุ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ถูกดำเนินคดี ดำเนินการทาง
วินัย 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
กลุ่มกฎหมายและคดี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และวิธีปฏิบัติท่ีดี ประกอบด้วย 
 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ จุดเน้นที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้สามารถตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ  

และวิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
/กลุ่มงานในสถานศึกษา 

3.1 พัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยตาม
แนวทางการจัดประสบการณ์ท่ี
กำหนดในหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  

 

1. สถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 

2. ครูจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวทางการจัด
ประสบการณ์ท่ีกำหนดในหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 

3. ครูจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยให้ครบทุกด้านของพัฒนาการ 
อย่างองค์รวม 

1. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยที่มี
พัฒนาการสมวัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาและมีความ
พร้อม ขึ้นเรียนในระดับประถมศึกษา  

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีปรับปรุง
หลักสูตรตามพ.ร.บ.การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 
2562 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พ.ศ. 2560 

3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา ท่ีมีรูปแบบ
หรือนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
ปฐมวัยที่โดดเด่น 

4. ร้อยละ 100 ของครูท่ีจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ  
4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาได้อย่างสมดุล 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

/งานบริหารวิชาการ 
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จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ  

และวิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
/กลุ่มงานในสถานศึกษา 

3.2 ส่งเสริมการนำหลักสูตร 
การศึกษาข้ันพื้นฐานไปใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 
2551 ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในช้ัน
เรียน ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการศึกษา การจัด 
การเรียนการสอน และการวัดผล ในหลักสูตร 

4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างเป็น
ระบบเช่ือถือได้ นำผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาผู้เรียน 

5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ความสามารถ 
ในการส่ือสารความสามารถในการคิดความสามารถใน
การแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และสร้าง
บรรยากาศส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
อาชีพตามความถนัดของผู้เรียน 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณภาพ 
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
พุทธศักราช 2551 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีดีมีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตสำนึก  ใน
ความเป็นพลเมืองไทย ยึดมั่นในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตสำนึก ใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตร 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

/งานบริหารวิชาการ 
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จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ  

และวิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
/กลุ่มงานในสถานศึกษา 

3.3 จัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันหลักของชาติ สร้างความ
เป็นพลเมืองและพลเมอืงโลกท่ีดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

1. สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริม  
ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  

2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
หลักของชาติ 

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ไทย 

4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึก
ร่วมประวัติศาสตร์ของชุมชนท้องถิ่น 

5. นิเทศติดตาม ช่วยเหลือการดำเนินงาน 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ท่ีจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ท่ีจัดกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทย 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรม
เสริมสร้างจิตสำนึกร่วมประวัติศาสตร์ของชุมชน
ท้องถิ่น 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
/งานบริหารวิชาการ 

 

3.4 พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานให้ผู้เรียนมี
ความสามารถทางวิชาการ 
ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตและ
การมีสุขภาวะท่ีดี 

 

1. สถานศึกษาปรับหลักสูตรและจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 

2. สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้น
การมีสุขภาวะท่ีดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

3. นิเทศติดตาม ช่วยเหลือการดำเนินงาน 
 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีปรับ
หลักสูตรและจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิต 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เน้นการมีสุขภาวะท่ีดีสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ใน สังคมได้อย่างมีความสุข 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

/งานบริหารวิชาการ 
 
 

3.5 พัฒนาความสามารถ
พิเศษด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
และการมีงานทำ  

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถ
พิเศษด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

1. ร้อยละ 10 ของนักเรียนท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมพัฒนาความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
งานบริหารวิชาการ 
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จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ  

และวิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
/กลุ่มงานในสถานศึกษา 

 2. สถานศึกษาจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมการงาน
อาชีพในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

3. นิเทศติดตาม ช่วยเหลือการดำเนินงาน 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
มี ID Plan และ Portfolioเพื่อการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ 

3.6 จัดกิจกรรมน้อมนำ
พระบรมราโชบายรัชกาลท่ี 10 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม  

 

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมน้อมนำพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลท่ี 10  
มาใช้ ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ มีทัศนคติท่ีถูกต้อง 
ต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีงานทำ 
มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี 

2. สถานศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กระบวนการเรียนรู ้

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม 

5. นิเทศติดตาม ช่วยเหลือการดำเนินงาน 
 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัด
กิจกรรมน้อมนำพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา ของในหลวงรัชกาลท่ี 10 มาใช้  

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีนำปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนรู ้

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(SDGs) 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกระดับมี
จิตสำนึกในการดูแลรักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
งานบริหารวิชาการ 
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จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ  

และวิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
/กลุ่มงานในสถานศึกษา 

3.7 ส่งเสริมการนำ Digital 
Technology มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพฒันาผู้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพ 

 

1. สถานศึกษานำ Digital Technology มาใช้ 
ในการจัดการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ตามสมรรถนะความต้องการ และความถนัด 

2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็น 
นวัตกรผู้สร้างนวัตกรรม 

3. สถานศึกษาพัฒนาระบบคลังข้อมูล   
องค์ความรู้ในรูป Digital Textbook 

4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน 
พัฒนาตนเอง ผ่าน Digital Platform  
ได้อย่างต่อเนื่อง 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีนำ 
Digital Technology มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู ้
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามสมรรถนะ  
ความต้องการ และความถนัด 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัด
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนวัตกร ผู้สร้าง
นวัตกรรม 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลองค์ความรู้ ในรูป Digital Textbook 

4. ร้อยละ 60 ของผู้เรียน พัฒนาตนเอง 
ผ่าน Digital Platform ได้ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
/งานวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการยกระดับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
กลยุทธ์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 

จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ  

และวิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
/กลุ่มงานในสถานศึกษา 

1. การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและ
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & 
Transparency  
Assessment : ITA) 

1. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

2. กำหนดให้สถานศึกษาใช้ระบบการบริหาร
จัดการท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน
ตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 

3. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อ 
การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

4. ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีมีผลงานเชิง
ประจักษ์ 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมี 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน  
ในระดับดีขึ้นไปทุกมาตรฐาน 

2. รอ้ยละ 80 ของสถานศึกษาท่ีมีผล 
การประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีผ่าน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment: 
ITA) 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

/งานวิชาการ  
/งานบริหารงบประมาณ 

 
 
 
 

2. การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามา 
มีส่วนร่วมบริหารจัดการ
การศึกษา 

1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน (School Based Management) 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบูรณาการจัด
การศึกษาในระดับพื้นท่ี 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 
ท่ีมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

2. ร้อยละ 100 ของเครือข่ายสถานศึกษา 
ท่ีมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายทุกภาคส่วน 

กลุ่มอำนวยการ 
กลุ่มนโยบายและแผน   
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัด
การศึกษา 
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จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ  

และวิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
/กลุ่มงานในสถานศึกษา 

3. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในรูปแบบเครือข่ายสถานศึกษาและภาคี
เครือข่ายหลากหลายรูปแบบ 

4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ีตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและชุมชน 

5. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและ
สาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการบริหารจัดการการศึกษา 

6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

/งานบริหารงบประมาณ 
 
 

3. การยกระดับการ
บริหารของสถานศึกษาให้มี
อิสระนำไปสู่การกระจาย
อำนาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษา
เป็นศูนย์กลางในการจัด
การศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี 

1. ศึกษาวิเคราะห์ ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ระบบ
การบริหารจัดการสถานศึกษา บทบาทหน้าท่ีท้ังระดับ
ปฏิบัติและรับการกำกับติดตาม 

2. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนารูปแบบ 
การกระจายอำนาจการจัดการศึกษา 4 ด้านให้สถานศึกษา 

3. สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหา
เจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ครูสาย

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมี
รูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ท่ีอยู่ใน
สถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การศึกษาปฐมวัยหรือพัฒนาสู่ระดับสากล 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
/งานวิชาการ 
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จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ  

และวิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
/กลุ่มงานในสถานศึกษา 

ผู้สอนปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น 

4. ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต
ของชุมชน 

5. สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี เช่น โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนร่วมพฒันา 

6. สร้างมาตรฐานและกำหนดแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก 

7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาขนาดเล็กมี
ระบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลายเช่น การจัดการ
เรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การจัดการ
เรียนการสอนแบบคละช้ัน 

8. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน 
และจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐาน
คุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการของ



 
 

 

40 

จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ  

และวิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
/กลุ่มงานในสถานศึกษา 

ท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิตทักษะอาชีพของ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การนำ Digital 
Technology มาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา ท่ี
สามารถเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการบริหาร
จัดการระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง     

2. พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรท่ีเช่ือมโยงกันท้ัง
ระบบต้ังแต่การคัดสรร บรรจุแต่งต้ัง ตลอดจน
เช่ือมโยงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

3. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง 

4. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเช่ือมโยง
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ นำไปสู่การวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

5. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการนิเทศติดตาม 
ในระบบออน์ไลน์โดยใช้ส่ือดิจิทัล 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมี
ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ 
ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมี
ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยง 
ข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์ 
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษา มี
การนิเทศ ติดตามในระบบออน์ไลน์โดยใช้ส่ือ
ดิจิทัล 

กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลกลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ 
/งานบริหารงบประมาณ 
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จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ  

และวิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
/กลุ่มงานในสถานศึกษา 

5. พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษา นำ Digital 
Technology มาใช้ 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
คุณภาพของผู้เรียน 

 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่าย 
ส่ือสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา มีระบบ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนา
ทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน 

3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุง
พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital 

4. ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device สำหรับ
ผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม  

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มีระบบ 
โครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมท่ีสามารถ
เช่ือมต่อกับ โครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย  

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา  
มี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือ
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผล 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ 
/งานบริหารงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

42 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสนองนโยบายและจุดเน้น ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
 

จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ  

และวิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที่
การศึกษา 

/กลุ่มงานในสถานศึกษา 
1. จัดระบบรักษาความ

ปลอดภัยของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครู 
ผู้ปกครอง เครือข่ายท้ังภาครัฐ
และเอกชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากำหนดแนวทาง 
การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา “แนว
ทางการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา” 

2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานศึกษาจัดระบบรักษาความปลอดภัย 
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

3. สถานศึกษาจัดระบบรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง เครือข่ายท้ัง
ภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

4. พัฒนาความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนการแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทุกแห่ง
จัดระบบรักษา ความปลอดภัยของสถานศึกษา
ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

กลุ่มอำนวยการ 
กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา 
/งานบริหารท่ัวไป 

 

2. มาตรการรักษาความ
ปลอดภัย 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ของสถานศึกษา 

1. สถานศึกษามีมาตรการรักษาความปลอดภัยการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษากำหนดโครงการ กิจกรรมท่ีป้องกัน 
และรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
มาตรการรักษาความปลอดภัยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาของสถานศึกษาของ
สถานศึกษา 

กลุ่มอำนวยการ 
/งานบริหารท่ัวไป 
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จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ  

และวิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที่
การศึกษา 

/กลุ่มงานในสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาทุกแห่งจัดทำโครงการกิจกรรม

ป้องกันภัยจากไซเบอร ์
 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
คุ้มครองและรักษาความปลอดภัย 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีว่ายน้ำเป็น 
ก่อนจบการศึกษา 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
โครงการกิจกรรมป้องกนัภัยจากไซเบอร ์

3. การเสริมสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  
ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน 

1. สถานศึกษากำหนดแนวปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีเกี่ยวข้องกับความประพฤติของ
ผู้เรียนร่วมกับผู้ปกครอง ครู และชุมชน 

2. สถานศึกษากำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติ 
ร่วมกับครู ผู้ปกครองและชุมชน 

3. สถานศึกษากำหนดมาตรการป้องกันให้ครูปฏิบัติ
ตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนอย่างเคร่งครัด 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มีกำหนด
แนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ท่ีเกี่ยวข้องกับความประพฤติของผู้เรียน
ร่วมกับผู้ปกครอง ครู และชุมชน 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการ
กำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติร่วมกับ
ครู ผู้ปกครอง และชุมชน 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากำหนด
มาตรการป้องกันให้ครูปฏิบัติตามระเบียบว่า
ด้วยการลงโทษนักเรียนอย่างเคร่งครัด 

กลุ่มอำนวยการ 
/งานบริหารท่ัวไป 
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จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ  

และวิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที่
การศึกษา 

/กลุ่มงานในสถานศึกษา 
4. มีการกำกับ ติดตาม 

ประเมินและรายงานผลการ
ดำเนินงานการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา 

1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากำกับ ติดตาม 
และประเมินผลระบบการรักษาความปลอดภัย 
ของสถานศึกษา 

2. สถานศึกษามีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการดำเนินงานการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา 

 

1. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากำกับ ติดตามและประเมินผลระบบ
การรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการ
กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานการรักษาความปลอดภัย 
ของสถานศึกษา 

กลุ่มอำนวยการ 
/งานบริหารท่ัวไป 
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กลยุทธ์ที่ 5 สนองนโยบายทุกระดับ 
 

จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ และ

วิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที ่
/กลุ่มงานใน
สถานศึกษา 

1. การน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณา
การการบริหารจัดการและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สู่ความยั่งยืน 

1. สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สู่ความยั่งยืน 

2. สถานศึกษาท่ีเตรียมความพร้อมรองรับการ
ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา 

3. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา นิเทศ กำกับ 
ติดตาม 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีน้อมนำ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาพอเพียงท่ีมีความพร้อมสามารถ
รับการประเมินการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา อย่างน้อยอำเภอ
ละ 1 แห่ง 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

/งานบริหารวิชาการ 
 

2. การส่งเสริม สนับสนุน 
การประเมิน ประกวด แข่งขัน
สถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
ทุกระดับ 

1. ส่งเสริมให้มีการนำกรอบการประเมินรางวัลอัน
ทรงคุณค่า ของ สพฐ. (OBEC AWORD) มาปรับใช้ใน
การพัฒนางานในหน้าท่ีเพื่อให้ผู้บริหาร ครู และ
สถานศึกษาได้รับรางวัล 

2. พัฒนาครูแกนนำแต่ละกิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียน 
เทคนิควิธีการในการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 

3. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา นิเทศ กำกับ  
 

1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล 
จากการประเมิน ประกวด แข่งขัน 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี 
การศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประเมิน ประกวด 
แข่งขันทุกระดับ 

3. สถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน ปีละ 1 โรงเรียน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 
/งานบริหารวิชาการ 
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จุดเน้น 
ประเด็นการตรวจ ติดตาม ประเมิน นิเทศ และ

วิเคราะห์วิจัย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลุ่มงานในเขตพื้นที ่
/กลุ่มงานใน
สถานศึกษา 

3. การยกย่อง ชมเชย ให้
รางวัลแก่สถานศึกษาท่ีได้รับ
รางวัล จากการประเมิน 
ประกวด แข่งขันทุกระดับ 

1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กำหนดกรอบ  
เกณฑ์การยกย่อง ชมเชย ให้รางวัล 

2. สถานศึกษานำกรอบ เกณฑ์การยกย่อง ชมเชย 
ให้รางวัล ไปสู่การปฏิบัติ 

3. เครือข่ายสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณา 
การรับรางวัล 

1. รอ้ยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีได้รับ 
การยกย่อง ชมเชย รางวัลจากผลการประเมิน 
ประกวด แข่งขันทุกระดับ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
/งานบริหารวิชาการ 

 

 



บทท่ี 4 
การขับเคลื่อนแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

 
แนวทางการดำเนินงานของ ก.ต.ป.น. 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ยุทธศาสตร์นโยบาย จุดเน้นของชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  2. กำหนดแนวทางและเป้าหมายความสำเร็จ ในการทำงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับข้อ ๑ ตามภารกิจของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  3. กำหนดกลไกการทำงานในการขับเคลื่อนงานในภารกิจของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา เช่น  
   ๓.๑ จัดทำแผนปฏิบัติการในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เสนอขออนุมัติ
จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   ๓.๒ แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา 
   ๓.๓ สร้างเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ข้อ ๑  และข้อ ๒ 
  4. สร้างความเข้าใจกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 
  5 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาท่ีกำหนดไว้ 
  6 สรุป รวบรวมข้อมูล และประมวลผลท่ีได้จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  7. เสนอสรุปรายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อผู้อำนวยการสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  8 รับทราบผลการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานำไปแก้ปัญหาและปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  9 ประสานงานการตรวจราชการ และติดตาม ตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา ผู ้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  คณะติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลในทุกระดับ รวมทั้งแจ้งหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด 
  10 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ปฏิบัติในการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับส่วนราชการ และระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 



๔๘ 
 

แนวทางการดำเนินงานของอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ด้านวิชาการ 
 1. องค์ประกอบของอนุกรรมการ  ประกอบด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา กลุ่มงาน
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครูสายงานการสอน ผู้แทนสายบุคลากรทาง
การศึกษา  รวมกันไม่เกิน 50 คน 
 2. ขอบเขตภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
และการดำเนินการ ในด้านการบริหารงานวิชาการ เกี่ยวกับการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
ส่ือนวัตกรรม การวัดผลประเมินผล การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน และความสามารถในการทำให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร 
 3. แนวทางการดำเนินงาน 
  3.1 สร้างความเข้าใจกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถึงภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หลากหลายช่องทาง ทั้งแบบออนไลน์ แบบพบปะกึ่ง
ทางการ (สภากาแฟ) และการประชุมทางราชการ 
 3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา/มีโครงการ /กิจกรรมและการ
ดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง (MOU) 
  3.3  ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ท่ีกำหนดไว้เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามแผนการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ในบทท่ี 3) 
 3.4 จัดต้ังศูนย์รับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
  3.5 สรุป รวบรวมข้อมูล และประมวลผลที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
  3.6 เสนอสรุปรายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

แนวทางการดำเนินงานของอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ด้านงบประมาณ 
 1. องค์ประกอบของอนุกรรมการ ประกอบด้วย กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครูสายงานการสอน 
ผู้แทนสายบุคลากรทางการศึกษา  รวมกันไม่เกิน 31 คน 
 2. ขอบเขตภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย - เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารและการดำเนินการ ในด้านการบริหารงบประมาณตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด มีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และผลต่อคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  
 3. แนวทางการดำเนินงาน 
 3.1 สร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถึงภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หลากหลายช่องทาง ทั้งแบบออนไลน์ แบบพบปะกึ่ง
ทางการ (สภากาแฟ) และการประชุมทางราชการ 



๔๙ 
 

 3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา/มีโครงการ/กิจกรรมและการ
ดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง (MOU) 
  3.3  ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาท่ี
กำหนดไว้เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามแผนการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ในบทท่ี 3) 
 3.4 จัดต้ังศูนย์รับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
  3.5 สรุป รวบรวมข้อมูล และประมวลผลที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
  3.6 เสนอสรุปรายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

แนวทางการดำเนินงานของอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ด้านการบริหารงานบุคคล 
 1. องค์ประกอบของอนุกรรมการ  ประกอบด้วย กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กลุ่มกฎหมายและคดี กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้แทนครูสายงานการสอน ผู้แทนสายบุคลากรทางการศึกษา  รวมกันไม่เกิน 32 คน  
 2. ขอบเขตภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย - เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การบริหารและการดำเนินการ ในการบริหารงานบุคคล การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ การยกระดับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ การรักษาวินัย จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 3. แนวทางการดำเนินงาน 
 3.1 สร้างความเข้าใจกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถึงภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  หลากหลายช่องทาง ทั้งแบบออนไลน์ แบบพบปะกึ่ง
ทางการ (สภากาแฟ) และการประชุมทางราชการ 
 3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา/มีโครงการ /กิจกรรมและการ
ดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง (MOU) 
  3.3  ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ท่ีกำหนดไว้เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามแผนการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ในบทท่ี 3) 
  3.4 จัดต้ังศูนย์รับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
  3.5 สรุป รวบรวมข้อมูล และประมวลผลที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
  3.6 เสนอสรุปรายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 
 



๕๐ 
 

แนวทางการดำเนินงานของอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ด้านการบริหารทั่วไป 
 1. องค์ประกอบของอนุกรรมการ  ประกอบด้วย กลุ่มอำนวยการ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์  กลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการศึกษา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครูสายงานการสอน ผู้แทนสายบุคลากร
ทางการศึกษา  รวมกันไม่เกิน 29 คน 
 2. ขอบเขตภาระงานที่ได้รับมอบหมาย - เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การบริหารและการดำเนินการ ในด้านการบริหารงานทั่วไป การประสานงาน การระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
และการดำเนินงานตามนโยบายส่วนราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. แนวทางการดำเนินงาน 
 3.1 สร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถึงภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หลากหลายช่องทาง ทั้งแบบออนไลน์ แบบพบปะกึ่ง
ทางการ (สภากาแฟ) และการประชุมทางราชการ 
 3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา/มีโครงการ/กิจกรรมและการ
ดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง (MOU) 
  3.3 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาท่ี
กำหนดไว้เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามแผนการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ในบทท่ี 3) 
 3.4 จัดต้ังศูนย์รับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
  3.5 สรุป รวบรวมข้อมูล และประมวลผลที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
  3.6 เสนอสรุปรายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
กลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
 1. คณะกรรมการ กตปน. และอนุกรรมการเฉพาะกิจ ทำหน้าท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ตามประเด็นในแผนการติดตามฯ โดยใช้แบบติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบออนไลน์  
แบบติดตามการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (ก.ต.ป.น.01) แบบจัดทำข้อเสนอแนะการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
(ก.ต.ป.น.02) แบบจัดทำข้อเสนอแนะการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ (ก.ต.ป.น.03) และแบบจัดทำข้อเสนอแนะ 
การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ (ก.ต.ป.น.04) 
 2. หน่วยสุ่มตรวจและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เป็นการคัดเลือกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดที ่เป็น
ตัวแทนประชากรท่ีดีด้วยการสุ่มใหเ้ป็นหน่วยสุ่มตรวจ จากการพิจารณาคุณสมบัติความเป็นตัวแทนของหน่วย
สุ่มตรวจ ในสัดส่วนท่ีเพียงพอจะให้ข้อมูลได้ครบถ้วน 



๕๑ 
 

 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลโดยตรงจากผู้ปฏิบัติ หรือผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) 
ในหน่วยสุ่มตรวจ โดยใช้วิธี Focus Group ประกอบข้อมูลเอกสารเท่าที่จำเป็น โดยไม่สร้างภาระขั้นตอนเกิน
ความจำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยสุ่มตรวจ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีผู้เช่ียวชาญ  เพราะข้อมูลท่ีได้จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เป็นการกล่ันกรองมา
จากการปฏิบัติงานโดยตรง ถือเป็นข้อมูลที่เชื ่อถือได้ เมื ่อนำมาจัดเรียบเรียง และวิเคราะห์แบบพรรณนา
วิเคราะห์ (Content Analysis) โดยผู้เช่ียวชาญ เพื่อตอบโจทย์เชิงนโยบาย ทำให้ผลของการวิเคราะห์ข้อมูล มี
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาเพียงพอแก่การนำไปใช้อ้างอิงต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ 
 5. การจัดทำข้อเสนอแนะ ให้มีองค์ประกอบครบถ้วน เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพื่อมุ่งอธิบายสาระสำคัญ
และวิธีปฏิบัติให้เพียงพอแก่ความเข้าใจได้ โดยมีผลผูกพันต่อหน่วยงานตามนัยของข้อ 25-28 ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2560 
 
เคร่ืองมือการขับเคลื่อน (ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา) 
 1. แบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในระบบออนไลน์ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
และวิธีปฎิบัติที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการยกระดับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสนองนโยบายและจุดเน้น 
  2. แบบตรวจติดตามการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  (ก.ต.ป.น.๐๑) เป็นแบบเก็บข้อมูลการติดตามการ
แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดที่ได้จากการสุ่มเป็นหน่วยสุ่มตรวจ ซึ่ง
คัดเลือกจากคุณสมบัติการเป็นตัวแทนหน่วยสุ่มตรวจในสัดส่วนท่ีเพียงพอจะให้ข้อมูลได้ครบถ้วน 
  3.  แบบจัดทำข้อเสนอแนะการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (ก.ต.ป.น.๐๒) เป็นแบบรายผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากแบบ กตปน.๐๑ โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ประกอบด้วยประเด็นการ
เสนอแนะ กฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง สภาพการณ์ปัจจุบันที่สรุปได้จากการติดตาม และข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย  
  4.  แบบรายงานการศึกษา วิเคราะห์ และชี้แนะการจัดการศึกษาในสถานศึกษา (ก.ต.ป.น.๐๓)  
เป็นแบบรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัย ในประเด็นปัญหาเชิงพัฒนา และจัดทำข้อชี้แนะโดยบูรณา
การหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องให้เป็นแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเป็นรูปธรรม เห็นภาพชัดเจนแก่การนำไปสู่การ
ปฏิบัติได้ 
  5. แบบแจ้งผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.๐๔) เป็นหนังสือแจ้ง
รายงานผล ท่ีมุ่งอธิบายสาระสำคัญและวิธีปฏิบัติให้เพียงพอแก่ความเข้าใจได้ โดยมีผลผูกพันต่อหน่วยงานตาม
นัยของข้อ 28 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
และนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2560 
 



๕๒ 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
 

กิจกรรม ประเด็นการติดตามฯ วันเดือนป ี เป้าหมาย กตปน. 

1) จัดทำแผนการ
ติดตามฯ  

- ต้ังคณะทำงานจัดทำร่างแผนฯ 
- เสนอขออนุมัติใช้แผนฯ 
- เสนอ/แต่งต้ัง อนุกรรมการ  
  ก.ต.ป.น. 

30 มิถุนายน 
2565 

สพป.อบ.1 
ก.ต.ป.น. 

คณะทำงาน/
กตปน. 

2) ติดตามฯ เก็บข้อมูล 
การดำเนินงานการ
นำนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ 

กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาส เข้าใจ 
เข้าถึง บริการทางการศึกษา 
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

กรกฎาคม - 
สิงหาคม 2565  

238 
โรงเรียน 

อนุฯ บริหาร
ท่ัวไป 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
จุดเน้นที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็น
เลิศ ด้านวิชาการ นำไปสู่การ
สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

กรกฎาคม - 
สิงหาคม 2565 

238 
โรงเรียน 

อนุฯ 
วิชาการ 

จุดเน้นที่ 2.2 พัฒนาผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมี้สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  และมีสมรรถนะทาง 
Digital Technology 

กรกฎาคม - 
สิงหาคม 2565 

238 
โรงเรียน 

อนุฯ บุคคล 

จุดเน้นที่ 2.3 พัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาให้สามารถ
ตอบสนองทิศทางการพัฒนา
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กรกฎาคม - 
สิงหาคม 2565 

238 
โรงเรียน 

อนุฯ 
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

กรกฎาคม - 
สิงหาคม 2565 

238 
โรงเรียน 

อนุฯ 
งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษา 

กรกฎาคม - 
สิงหาคม 2565 

238 
โรงเรียน 

อนุฯ บริหาร
ท่ัวไป 



๕๓ 
 

กิจกรรม ประเด็นการติดตามฯ วันเดือนป ี เป้าหมาย กตปน. 

กลยุทธ์ที่ 5 สนองนโยบายทุก
ระดับ 

กรกฎาคม 2565 
สิงหาคม 2565 

238 
โรงเรียน 

อนุฯ 
วิชาการ 

3) การศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย 

ถอดบทเรียน รูปแบการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
NT/ONET 

กันยายน - 
ตุลาคม 2565 

โรงเรียนท่ี
ผลสัมฤทธิ์สูง 
ปานกลาง ต่ำ 

อนุฯ 
วิชาการ 

4) การศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย  

ถอดบทเรียน รูปแบบการพัฒนา
ประเมิน และส่งเสริมบุคคล
ตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 

กันยายน 2565 
ตุลาคม 2565 

โรงเรียนท่ี
ผลงาน
ศิลปหัตถกรรม
/ครูดีเด่น/นร.
ดีเด่น/รร.
พระราชทาน 

อนุฯ บุคคล 

5) จัดทำรายงานและ
ข้อเสนอแนะ 

รายงานตามแผนการติดตามฯ 
จัดทำข้อเสนอแนะไปยัง
หน่วยงาน/สถานศึกษาท่ี
เกี่ยวข้อง 

ทุกส้ินภาคเรียน  ทุกอนุฯ  
ก.ต.ป.น. 

6) เผยแพร่รายงานและ
ข้อเสนอแนะ 

- รายงานความคืบหน้าการ
ดำเนินงานต่อท่ีประชุม
ประจำเดือน 

- ดำเนินการเผยแพร่ผ่านฝ่าย
ประชาสัมพันธ์อย่างเป็น
ทางการ 

ทุกส้ินภาคเรียน  ก.ต.ป.น. 

 
แนวทางการประเมินผลการบริหารจัดการของ ก.ต.ป.น. 
  ขอบข่ายประเมินผลการบริหารจัดการของ กตปน. 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ประกอบด้วย 
   กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาสทางการศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จุดเน้นที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะ
การเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ ด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

 
 



๕๔ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประกอบด้วย 
   กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จุดเน้นที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีสมรรถนะทาง 
Digital Technology 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และวิธีปฏิบัติท่ีดี ประกอบด้วย 
   กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จุดเน้นที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ของสถานศึกษาให้สามารถตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการยกระดับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
   กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสนองนโยบายและจุดเน้น ประกอบด้วย 
   กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 5 สนองนโยบายทุกระดับ 
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ภาคผนวก 
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แบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระบบออนไลน ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
........................................................................ 

 

คำช้ีแจง 
  
1. วัตุประสงค์ 
  1) เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา-
ของสถานศึกษา 
  2) เพื่อให้สถานศึกษาประเมินตนเอง เพื่อนำข้อมูลผลการประเมินไปสู่การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการจัดการศึกษาต่อไป 
 
2. ขอบเขตการดำเนินงาน 

ติดตามการดำเนินงานใน  5 ยุทธศาสตร์ และ 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ  จุดเน้นที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสมรรถนะทาง Digital Technology 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และวิธีปฏิบัติท่ีดี ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ที ่ 2 การพัฒนาคุณภาพ จุดเน้นที ่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ของ
สถานศึกษาให้สามารถตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการยกระดับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสนองนโยบายและจุดเน้น ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 สนองนโยบายทุกระดับ 
 

3. วิธีการประเมิน 
 โรงเรียนได้ประเมินตนเองตามสภาพจริงโดยใช้ระดับการประเมิน ดังนี้ 
 กิจกรรมการดำเนินการ 

0 หมายถึง ไม่ได้ดำเนินการ 
1 หมายถึง ดำเนินการ แต่ไม่สม่ำเสมอ 
2 หมายถึง ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ 
3 หมายถึง ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง 
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 ผลการดำเนินการ  
0 หมายถึง ผลสำเร็จจากการดำเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 70 
1 หมายถึง ผลสำเร็จจากการดำเนินการอยู่ระหว่างร้อยละ 70-79 
2 หมายถึง ผลสำเร็จจากการดำเนินการอยู่ระหว่างร้อยละ 80-89 
3 หมายถึง ผลสำเร็จจากการดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 90-100 

กรณีการวัดเป็นสถานศึกษาให้ใช้ระดับการวัด ดังนี้ 
0 หมายถึง ไม่มีหรือไม่ผ่าน 
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ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ ประกอบดวย 
กลยุทธท่ี 1 การสรางโอกาสทางการศึกษา 
 

ประเด็นการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 

กิจกรรมการดำเนินการ 
การดำเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินการ 

0 1 2 3 0 1 2 3 

กลยุทธที่ 1 การสรางโอกาสทางการศึกษา          

1. การสรางโอกาส
ประชากรในวยัเรียนที่มีอายุ 
3-15 ปไดรับการศึกษาทุก
คน และเสมอภาค 

1. มีการสำรวจประชากรวัยเรียนที่มีอายุ 3 – 5 ป 
ตาม ทร.14 

    1. รอยละของเด็กที่มีอายุ 3-5 ป   
ไดเขาเรียนในสถานศึกษาหรือศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 

    

2. สถานศกึษา ผูนำชุมชน ทองถิ่น ประชาสัมพันธ 
การรับนักเรียน 

    2. รอยละของประชากรวัยเรยีน ที่มีอายุ  
6-15 ป เขาเรียนตอเนื่องจนจบการศึกษา ภาคบังคับ 
9 ป (เขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จนจบช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3) 

    

3. ประสานและรวมมือกับหนวยงานอ่ืนที่
เก่ียวของกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

    

4. การสำรวจประชากรวยัเรียนที่มีอายุ 6-15 ป 
(ตามเกณฑบังคับเขาเรยีน) ในเขตพ้ืนที่บริการ 
ของสถานศึกษาไดเขาเรียนครบทุกคน 

         

5. ประสานและรวมมือกับหนวยงานอ่ืนที่
เก่ียวของกับการศกึษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

         

6. เพ่ิมชองทางการเขาถึงโอกาสในการจัด
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตามสภาพพ้ืนท่ี 
และบริบท 
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ประเด็นการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 

กิจกรรมการดำเนินการ 
การดำเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินการ 

0 1 2 3 0 1 2 3 

2. การสรางความเขาใจ 
ความรวมมือกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
ภาคเอกชนจัดการศึกษา 
ใหสอดคลองกับบริบท 
ของพ้ืนที่ 

1. สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ภาคเอกชน วางแผนการจัดการศึกษาใหสอดคลอง
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 

    1. รอยละของเด็กวัยเรียนที่เขารบัการศึกษาในแต
ละระดับการศึกษา 

    

2. สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรยีน (อายุ 0-6 ป) 

    2. สถานศกึษามีระบบฐานขอมูลประชากรวัย
เรียนและสามารถนำมาใชในการวางแผนจัดการ
เรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    

3. สถานศึกษารวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ชุมชน เอกชน จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดับ 

    

4. สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นติดตาม ตรวจสอบเด็กวัยเรียนไดเขาถึงการ
บริการการเรียนรูไดอยางท่ัวถึง ครบถวน 

         

3. การเขาถึงสถานศึกษา
ยกระดับ ใหมีมาตรฐาน 
ตามบริบทของพื้นที่เพ่ือ
พัฒนาผูเรียนทุกคนทุก
ประเภทผูที่มีความตองการ
จำเปนพิเศษใหมีคุณภาพ 
มีมาตรฐานเสมอกัน 

1. สถานศึกษาจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา 
โดยพิจารณาจากปจจัยหรือองคประกอบ 
ขั้นพื้นฐานเพ่ือสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการ
การเรียนรูท่ีจะพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ใหมีมาตรฐานเสมอกันตามบริบทของพ้ืนท่ี 

    1. สถานศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา      
2. สถานศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐาน

สถานศึกษาตามที่กำหนด 
    

3. รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจำเปน
พิเศษและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพเปนรายบุคคลดวยรูปแบบที่
หลากหลาย 

    

2. สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา
ใหมีมาตรฐานตามที่กำหนด 

    

3. มีขอมูลสารสนเทศของผูเรียนท่ีมีความ
ตองการจำเปนพิเศษและผูเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษที่เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับ 
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 4. สนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษและผูเรยีนท่ีมีความสามารถพิเศษให
เขาถึงบริการการศึกษาอยางท่ัวถึงและเสมอภาค
สอดคลองกับความตองการจำเปนพิเศษของแตละ
บุคคล 

         

4. การบริการทาง
การศึกษา จัดสรร
งบประมาณสนับสนุน
ผูเรียน และสถานศึกษา
อยางเหมาะสม เพียงพอ   

1. ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณ
ใหกับผูเรียนและสถานศึกษา ท้ังดานความเหมาะสม 
เพียงพอ  

    1. สถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรร
งบประมาณใหกับผูเรียน 
และสถานศึกษา ทั้งดานความเหมาะสมเพียงพอ 

    

2. จัดสรรงบประมาณใหผูเรียนและสถานศึกษา
โดยตรง  

    2. รอยละของผูเรียนไดรับการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการเรียนรูอยางเหมาะสมและเพียงพอตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    

3. ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาค 
ทางการศึกษาและภาคีเครือขายทุกภาคสวน เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศกึษาเพ่ือสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหแก
ผูเรียน 

    
3. สถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนการเรียนรูอยางเหมาะสมและเพียงพอตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

    

5. ลดเงื่อนไขทาง
สภาพแวดลอมที่จะกอใหเกิด 
ปญหาการออกกลางคัน 

1. สำรวจติดตามอยางใกลชิดเพ่ือแกไขปญหา
นักเรียนออกกลางคัน 

    1. รอยละของนักเรียนลดการออกกลางคัน     
2. รอยละของครรููจักผูเรียนเปนรายบุคคลและ

แกปญหาโดยใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
    

2. ครู จัดทำขอมูลสารสนเทศผูเรียนรายบุคคล 
และหาแนวทางบำบัด แกไขปญหาตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

    
3. สถานศกึษาที่พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรยีนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
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 3. สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองเพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็งของระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

         

4. ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม และแนะแนว
ชวยเหลือผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

     
 

    

6 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ที่มีความตองการจำเปนพิเศษ 
ใหสามารถเขาถึงโอกาสที่จะ
ไดรับบริการทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม 

 

1. สถานศึกษาจัดการบำบัดฟนฟูผูเรียนที่มี 
ความตองการจำเปนพิเศษ 

    1. สถานศกึษาจัดการบำบัดฟนฟูผูเรียนที่มีความ
ตองการจำเปนพิเศษ 

    

2. สถานศึกษาสงเสริมใหครูจัดการศึกษา 
ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการ
สอนเฉพาะบุคล (IIP) 

    2. สถานศึกษา สงเสริมใหครูจัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนเฉ
พาบุคลล (IIP) 

    

3. สถานศึกษาจัดหาสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก 
ในการเรียนรูของผูท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ 

    3. สถานศึกษา จัดหาสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกใน
การเรียนรูของผูที่มีความตองการจำเปนพิเศษ 

    

4. สถานศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน
อยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ 

    4. สถานศกึษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ 

    

5. นิเทศ ติดตาม ชวยเหลือ          
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กลยุทธที่ 2  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเนนท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ ดานวิชาการ นำไปสูการสราง 
ขีดความสามารถในการแขงขัน 

1.1 พัฒนา
ความสามารถในการอาน
ออกเขียนได คิดเลขเปน 
และนิสัยรักการอานอยาง
ยั่งยืน 

 

1. พัฒนาเครือขายแกปญหาการอานออกเขียนได 
100 % แบบมีสวนรวมทั้งผูปกครอง สถานศึกษา 
และเครือขายสถานศึกษา 

    1. รอยละของผูเรียนชั้น ป.1 อานออก เขียนได      
2. รอยละของผูเรียนชั้น ป.1-6 อานคลอง  

และอานรูเรื่อง  
    

2. พัฒนาการสังเคราะหกระบวนการเรียนรู การ
คิดเลขเร็วและแกโจทยปญหาเปน 

    3. รอยละของผูเรียนชั้น ป.1-6 เขียนคลอง      
4. รอยละของผูเรยีน ชัน้ ป.1-6 คิดเลขเร็วและ

มีทักษะกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
    

3. สงเสริมกิจกรรมสรางนิสัยรักการอานอยาง
ยั่งยืน 

    

4. สงเสริมครูใหผลิตสื่อนวัตกรรมแกปญหา 
การอานออก เขียนได  คิดเลขเปน 

    5. รอยละของผูเรียนเขารวมกิจกรรมสรางนิสัย
รักการอานอยางยั่งยืน 

    

5. นิเทศ ติดตาม ชวยเหลือ     6. รอยละของครูท่ีผลิตสื่อนวัตกรรมแกปญหา
การอานออกเขียนไดและคิดเลขเปน 

    

1.2 สงเสริมการคัด และ
เขียนลายมือสวย 

1. สรางความเขาใจในแนวทางการคดัไทย 
ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ 

    1. รอยละของผูเรยีนท่ีคัดไทยถูกตอง 
ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ 

    

2. จัดกิจกรรมเสริมสรางแรงบันดาลใจ  โดยใช
สื่อตัวอยางที่ดีเพ่ือใหเห็นคุณคาการคัดไทย 

    2. รอยละของผูเรยีนท่ีคัดไทยลายมือสวย     
3. สถานศึกษา จัดกิจกรรมสงเสริมการคัดไทย 

ลายมือสวยอยางตอเนื่อง 
    

3. สรางสื่อตนแบบการคัดไทยลายมือสวย     
4. สงเสริมกิจกรรมประกวดคัดไทยลายมือสวย      

5. นักเรียนชั้น ป. 1 ใชสมุดบรรทัด 5 เสน 
ในการเขียน 
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1.3 พัฒนาทกัษะการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห และ
คิดอยางมีวิจารณญาณและ
คิดสรางสรรค 

1. สงเสริมการผลิตสื่อนวัตกรรมทักษะการคิด 
วิเคราะห สังเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

    1. รอยละของผูเรยีนมีทักษะการคิดวิเคราะห
สังเคราะหผานเกณฑของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    

2. การจัดการเรียนรูจากการปฏบิัต ิ     2. รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณผานเกณฑของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    
3. พัฒนากระบวนการนิเทศติดตามการใชสื่อ

นวัตกรรมทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห การคิด
อยางมีวิจารณญาณ 

    
3.  รอยละของผูเรยีนมีทักษะการแสวงหาความรู

แบบวิทยาศาสตรผานเกณฑของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    

4.  สังเคราะหและใชกระบวนการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาทักษะการแสวงหาความรูแบบวิทยาศาสตร 

    4. รอยละของครูท่ีผลิตสือ่นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดข้ันสูง 

    

5. จัดหาสื่อ อุปกรณเครื่องมือการเรียนรู 
ทางวิทยาศาสตรสำหรับการจัดกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง 

    5. รอยละของผูเรียนผานการประเมินขั้นต่ำ
ความคิดสรางสรรค ตามเกณฑของเขตพื้นที่
การศึกษา 

    

1.4 ยกระดับ
สมรรถนะการรูเรื่องการ
อาน การรูเร่ืองคณิตศาสตร 
และการรูเรื่องวิทยาศาสตร  
ตามแนวทางการประเมิน 
PISA 

 

1. สงเสริมครูใหพัฒนาสื่อนวัตกรรม รูปแบบการ
เรียนรู หรือกระบวนการเรียนรูเพ่ือยกระดับ
สมรรถนะการรูเรื่องการอาน การรูเร่ืองคณิตศาสตร  
และการรูเรื่องวิทยาศาสตร 

    1. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะการรูเรื่องการ
อานผานเกณฑมาตรฐาน 

    

2. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะการรูเรื่อง
คณิตศาสตรผานเกณฑมาตรฐาน 

    

2. นิเทศติดตามชวยเหลือการใชสื่อพัฒนา
สมรรถนะการรูเรื่องการอาน การรูเร่ืองคณิตศาสตร  
และการรูเรื่องวิทยาศาสตร 

    3. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะการรูเรื่อง
วิทยาศาสตร ผานเกณฑมาตรฐาน 

    

4. รอยละของครูที่ผลิตสื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะการรูเรื่องการอาน การรูเร่ืองคณิตศาสตร
และการรูเร่ืองวิทยาศาสตร 
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1.5 พัฒนาทกัษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
(CLT) ใหเหมาะสมกับ
ระดับชั้น 

 

1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     1. รอยละของผูเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารเหมาะสมกับระดับชั้นในระดับดีข้ันไป 

    
2. จัดกิจกรรม Boot Camp ใหทั่วถึง     
3. ผลิตสื่อบทเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

และนำไปใช 
    2. รอยละของครูที่ผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เหมาะสมกับระดับ
ชั้นในระดับดีขึ้นไป 

    

     
1.6 เรงรัดการพัฒนา

ผูเรียนใหมีสมรรถนะ
ทางดานวิทยาการคำนวณ 
และวิทยาการคอมพิวเตอร 

 

1. พัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนสมรรถนะ 
ทางดิจิทัลหรือการรูเรื่องดิจิทัล  

    1. รอยละของผูเรยีนมีสมรรถนะดิจิทัลเพ่ือ 
การเรียนรู 

    

2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาการคำนวณและวิทยาการคอมพิวเตอร 

    2. รอยละของผูเรียนมีทักษะ Coding, Robotics, 
Computational Thinking 

    

3. สงเสริมใหครูมีสื่อ นวัตกรรมพัฒนา ดาน 
Digital Competency 

    3. รอยละของครทูี่มีสื่อนวัตกรรมพัฒนา
สมรรถนะทาง Digital Competency 

    

4. นิเทศติดตามชวยเหลือการพัฒนา Digital 
Competency 

         

1.7 ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ  
(O-NET/NT) 

 

1. สถานศกึษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง 

    1. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคะแนน (O-NET/NT) มากกวา 
รอยละ 50 เพ่ิมมากข้ึนกวาปที่ผานมา 

    

2. สถานศึกษามีการวิเคราะหจุดเดนจุดดอยผล
การทดสอบระดับชาติปท่ีผานมาและนำผลไปใชใน
การวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

    
2. รอยละของสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนระดับชาติ (O-NET/NT) เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 ตอ
ป โดยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 
 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
 (ป 2562 = 53, ป 2563 = 56, 

    

3. สงเสริมการวิเคราะหมาตรฐาน ตัวชี้วัดที่ใช
ทดสอบระดับชาติ และนำมาใชในการจัดทำแผน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ประเด็นการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 

กิจกรรมการดำเนินการ 
การดำเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินการ 

0 1 2 3 0 1 2 3 

 4. สงเสริมความรวมมือทางวิชาการเพ่ือยกระดับ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/NT) 

     ป 2564 = 59, ป 2565 = 62) 
 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
 (ป 2562 = 46, ป 2563 = 49, 
 ป 2564 = 52, ป 2565 = 55) 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 (ป 2562=35, ป 2563 = 38, 
 ป 2564 = 41,ป 2565 = 44) 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
 (ป 2562= 31 ,ป 2563 = 34, 
 ป 2564 = 37,ป 2565 = 40)  

    

5. ปรับปรุงระบบการทดสอบและประเมิน
ระดับชั้นเรียนใหสอดคลองกับประเมินระดับชาติ 

    

3. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีคะแนนเฉลี่ย  
รอยละ 50 ข้ึนไป 

    

 
วิธีปฏิบัตทิี่ดี Best Practice และผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ (กลยุทธที่ 1 และกลยุทธที่ 2 จุดเนนท่ี 1) (ถามีโปรดระบุ) 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ยุทธศาสตรที ่2 ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประกอบดวย 
กลยุทธท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ  จุดเนนที่ 2 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม 

จริยธรรม  และมีสมรรถนะทาง Digital Technology 
 

ประเด็นการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 

กิจกรรมการดำเนินการ 
การดำเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินการ 

0 1 2 3 0 1 2 3 
กลยุทธที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ  จุดเนนที่ 2 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  และมี

สมรรถนะทาง Digital Technology 
2.1 สงเสรมิใหผูบรหิาร 

ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาใหพัฒนาตนเอง ตาม
หลักเกณฑและวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  

1. สงเสริมใหครูประเมินตนเอง จัดทำแผนพัฒนา
ตนเอง และพัฒนาตนเองตามแผนอยางเปนระบบ  
และตอเนื่อง 

    1. รอยละของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ท่ีพัฒนาตนเองอยางเปนระบบตามหลักเกณฑ
และวิธีการที ่ก.ค.ศ.กำหนด และนำความรูไปใช
พัฒนาผูเรียน 

    

2. สงเสริมใหสถานศึกษาสังเคราะหแผนพัฒนา
ตนเองของครูเปนแผนพัฒนาครูที่สอดคลองกับ
ความตองการของครูและสถานศึกษา 

    
     

3. สงเสริมครูใหเขารับการพัฒนาตนเองตาม
หลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนา หรือ ก.ค.ศ.รับรอง ผาน
ระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training 

    

4. นิเทศติดตามการนำความรูจากการพัฒนา
ตนเองมาพัฒนาผูเรียน 
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ประเด็นการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 

กิจกรรมการดำเนินการ 
การดำเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินการ 

0 1 2 3 0 1 2 3 
2.2 ขับเคลื่อนกระบวน 

การเรียนรูในรูปแบบชุมชน 
การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 
ระดับสถานศึกษาและ
เครือขายสถานศึกษาให
สามารถใชเปนเครื่องมือ
แกปญหาคุณภาพผูเรียน 

1. ขบัเคลื่อนกระบวนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 
ระดับสถานศึกษาและเครือขายสถานศึกษา 

    1. รอยละของครูที่พัฒนาวิชาชีพดวยการเขารวม
กระบวนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(PLC) ระดับสถานศึกษาและเครือขายสถานศึกษา 

    

2. สงเสริมการนำนวัตกรรมท่ีเกิดจากชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพไปแกปญหาคุณภาพผูเรียน 

    
2. รอยละของครทูี่นำนวัตกรรม ที่เกิดจากชุมชน

การเรียนรูทางวิชาชีพไปแกปญหา 
คุณภาพผูเรียน 

    
3. จัดเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรูนวตักรรมท่ีเกิดจาก 

PLC 
    

4. นิเทศติดตามการสรางชุมชนการเรียนรู 
ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 

    

2.3 สงเสริมการขอมี
และเลื่อนวิทยฐานะใหสูงข้ึน
ตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

1. สถานศกึษาวางแผนพัฒนาครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา โดยนำตัวชี้วัดในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในหนาที่เพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะมา
บูรณาการกับการประเมินเพ่ือขอเลื่อนเงินเดือน 

    1. รอยละของครไูดพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
เชื่อมโยงการมีและขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

    

2. สถานศึกษามีกิจกรรมการสงเสริมใหครูพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ 
เพ่ือใหมีคุณสมบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได
ครบถวนอยางเปนระบบตอเนื่อง 

    
2. สถานศึกษามีกิจกรรมกระตุน สงเสริม สราง

แรงบันดาลใจ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ท่ี
เช่ือมโยงการขอมีและวิทยฐานะ อยางเปนระบบ 

    

3. เขตพ้ืนที่การศึกษาสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพเชื่อมโยงการขอมีและเลื่อนวิทย
ฐานะทุกชองทางที่เหมาะสม 

    3. รอยละของครูประสบความสำเร็จไดเลื่อน
วิทยฐานะสูงข้ึน 

    

4. สถานศึกษา เครือขายสถานศึกษา เขตพื้นท่ี
การศึกษาแสวงหาความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิทยฐานะของครู
อยางสม่ำเสมอ 
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ประเด็นการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 

กิจกรรมการดำเนินการ 
การดำเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินการ 

0 1 2 3 0 1 2 3 
2.4 เรงรัดการพัฒนาค 

รู ใหออกแบบการเรี ยนรู
เพ่ือพัฒนาทักษะผูเรยีนใน
ศตวรรษท่ี 21 

1. จัดใหครูไดรับการอบรมที่ออกแบบการเรียนรู
ที่เนนการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

    1. รอยละของครทูี่ออกแบบการเรยีนรูท่ีเนนการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 

    

2. จัดใหครูไดรับการอบรมที่ออกแบบการเรียนรู
โดยบูรณาการSTEM ศึกษา  

    2. รอยละของครทูี่ออกแบบการเรียนรูโดยบูรณา
การ STEM ศึกษา  

    

3. จัดใหครูไดรับการอบรมที่ออกแบบการเรียนรู
ที่เนนกระบวนการสรางความรูดวยตนเอง 

    3. รอยละของครทูี่ออกแบบการเรยีนรูท่ีเนน
กระบวนการสรางความรูดวยตนเอง 

    

4. สรางเครือขายทางวิชาการเพ่ือชวยเหลือ 
แบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู 

    4. รอยละของครู ที่ออกแบบการเรียนรูท่ีพัฒนา
ทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

    

5. นิเทศติดตามดูแลชวยเหลือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือการพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

         

2.5 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะดาน
ภาษาอังกฤษ 

1. จัดใหครูไดรับการพฒันาทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร แกครูผูสอน 

    1. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ท่ีไดรับการพัฒนาสมรรถนะดานภาษาอังกฤษ 

    

2. นิเทศติดตามชวยเหลือครูใหจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

    2. รอยละของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

    

3. สงเสรมิสนับสนุนครูใหผลิตสื่อบทเรียนพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

    3. รอยละของครูที่ผลิตสื่อบทเรียน     
4. รอยละครูเขารับการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผานเกณฑตามท่ีสพฐ.
กำหนด 

    
4. จัดใหครไูดรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ตามนโยบาบของ สพฐ. และนำผลไปใชเปน
คุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานสูงข้ึนได 

    

5. รอยละของผูผานการทดสอบใหมีผลไปใช
เก่ียวกับการเลื่อนวิทยฐานะ (ว 26 ดาน 2) ได 
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ประเด็นการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 

กิจกรรมการดำเนินการ 
การดำเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินการ 

0 1 2 3 0 1 2 3 
2.6 พฒันาทักษะทาง

เทคโนโลยีดิจิทัลใหสามารถ
จัดการเรียนรูที่หลากหลาย 

1. จัดใหครไูดรับการพัฒนา Digital Pedagogy     1. รอยละของครทูี่ไดรับการพัฒนา Digital 
Pedagogy 

    
2. สงเสริมครูท่ีใช Digital Platform ในการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ  
    

2. รอยละของครูที่ใช Digital Platform ในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ   

    
3. สงเสริมครูสราง Digital Content เชน คลิป

การสอนตาง ๆ ตามตัวชี้วัด 
    

3. รอยละของครูที่สราง Digital Contentเพ่ือ
นำมาเปนคลัง Big Data การเรียนการสอน 

    

4. จัดหาคลังดิจิทัล Big Data เพ่ือแลกเปลี่ยน 
Digital Contentเพ่ือการเรียนการสอน 

    
     

2.7 เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมของผูบริหาร 
ในสถานศึกษา  

1. กำหนดมาตรฐานจรยิธรรม แนวทางการ
ปฏิบัติและแนวทางการใชดุลพินิจเพื่อขับเคลื่อน
กลไกระบบคุณธรรมใหมีความโปรงใส 

    1. ผูบริหารผานกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมทุกป 

    

2. ผูบริหารบุคลากรปฏิบัติงาน 
ในหนาที่ตามกลไกระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล 

    

2. เสริมสรางความเขาใจและความตระหนักรูเชิง
คุณธรรมตามนโยบายของสวนราชการทุกรายการ 
เชน โรงเรียนสุจริต เขตสุจริต  

    
3. ผูบริหารไมมีเหตุรองเรียน รองทุกขถูก

ดำเนินคด ีหรือดำเนินการทางวนิัย 
    

3. สงเสริมทัศนคติที่ดีตอบานเมือง ความ
ปรองดอง สมานฉันท ตามรัฐธรรมนูญมาตราที่ 50 
ดวยวิธีการ ทีห่ลากหลาย 

         

 

วิธีปฏิบัติที่ดี Best Practice และผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพฒันาตนเองและวิชาชีพ กลยุทธที่ 2 จุดเนนที่ 2 (ถามีโปรดระบุ) 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ยุทธศาสตรที ่3 ดานการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูและวิธีปฏิบัติที่ดี ประกอบดวย 
กลยุทธที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ จุดเนนที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาใหสามารถตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  
 

ประเด็นการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 

กิจกรรมการดำเนินการ 
การดำเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินการ 

0 1 2 3 0 1 2 3 
กลยุทธที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ จุดเนนที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาใหสามารถตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.1 พัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย
ตามแนวทางการจัด
ประสบการณท่ีกำหนดใน
หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย  

 

1. สถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตรตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 

    1. รอยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสมวัยท้ัง 
4 ดาน ไดแก ดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และ
สติปญญาและมีความพรอม ขึ้นเรียนในระดับ
ประถมศึกษา  

    

2. ครูจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวทางการจัด
ประสบการณที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ. 2560 

    

2. สถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตรตามพ.ร.บ.
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2562และหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 

    
3. ครูจัดประสบการณสงเสรมิพัฒนาการของเด็ก

ปฐมวัยใหครบทุกดานของพัฒนาการอยางองครวม 
    

     3. สถานศกึษา ที่มีรูปแบบหรือนวัตกรรมการจัด
ประสบการณการเรียนรูปฐมวัยท่ีโดดเดน 

    

4. รอยละของครูที่จัดประสบการณการเรียนรู
ปฐมวัยเพ่ือสงเสริมพัฒนาการ 4 ดาน ไดแก ดาน
รางกายอารมณจิตใจ สังคม และสติปญญาไดอยาง
สมดุล 

    

3.2 สงเสริมการนำ
หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน
ไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 
2551 ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    1. รอยละของผูเรียนมีคุณภาพตามจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 

    

2. รอยละของผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมท่ีพึงประสงค 

    
2. พัฒนากระบวนการเรียนรูใหบรรลุ

จุดมุงหมายของหลักสูตร 
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ประเด็นการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 

กิจกรรมการดำเนินการ 
การดำเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินการ 

0 1 2 3 0 1 2 3 
 3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน  

ใหสอดคลองกับจุดมุงหมายการศึกษา การจัด 
การเรียนการสอน และการวัดผล ในหลักสูตร 

    3. รอยละของผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
ท่ีดีมีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย 

    

4. รอยละของผูเรียนมีจิตสำนึก  ในความเปน
พลเมืองไทย ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 

    
4. สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและ

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางเปนระบบ
เชื่อถือได นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
ผูเรยีน 

    

5. รอยละของผูเรียนมีจิตสำนึก ในการอนุรักษ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

    

5. สงเสรมิผูเรียนใหมีสมรรถนะ ความสามารถ 
ในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการ
แกปญหาความสามารถในการใชทักษะชีวิตและ
ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

    6. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตร 

    

7. รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะและ
เสริมสรางประสบการณอาชีพ 

    

6. สงเสรมิการจัดการเรยีนรู และสรางบรรยากาศ
สิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาทักษะอาชีพตามความ
ถนัดของผูเรียน 

         

3.3 จัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันหลักของชาติ สราง
ความเปนพลเมอืงและ
พลเมอืงโลกท่ีด ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

1. สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสงเสริม ความเปน
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

    1. สถานศกึษาจัดกิจกรรมสงเสริมความเปน
พลเมืองไทย และพลเมืองโลก 

    

2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลัก
ของชาติ 

    2. สถานศกึษาจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลัก
ของชาติ 

    

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ประวัติศาสตรไทย 

    3. สถานศกึษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ประวัติศาสตรไทย 

    

4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสรมิสรางจิตสำนึก
รวมประวัติศาสตรของชุมชนทองถิ่น 

    4. สถานศกึษาจัดกิจกรรมเสริมสรางจิตสำนึก
รวมประวัติศาสตรของชุมชนทองถ่ิน 
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ประเด็นการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 

กิจกรรมการดำเนินการ 
การดำเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินการ 

0 1 2 3 0 1 2 3 
5. นิเทศติดตาม ชวยเหลือการดำเนินงาน          

3.4 พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให
ผูเรียนมีความสามารถทาง
วิชาการ ทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิตและการมีสุข
ภาวะที่ดี 

1. สถานศึกษาปรับหลักสูตรและจัดการเรียนรู 
ที่เนนทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 

    1. สถานศกึษาปรับหลักสูตรและจัดการเรียนรู 
ท่ีเนนทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 

    

2. สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรูเนน 
การมีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสขุ 

    2. สถานศกึษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเนน 
การมีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคม 
ไดอยางมีความสุข 

    

3. นิเทศ ติดตาม ชวยเหลือ          
3.5 พัฒนาความสามารถ

พิเศษดานศิลปะ ดนตรี 
กีฬา และการมีงานทำ  

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถ
พิเศษดานศิลปะ ดนตร ีและกีฬา 

    1. รอยละของนักเรยีนท่ีไดรับการจัดกิจกรรม
พัฒนาความสามารถพิเศษดานศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา 

    

2. สถานศึกษาจัดทำรายวิชาเพ่ิมเติมการงาน
อาชีพในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

    
2. รอยละของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

และมัธยมศึกษาปท่ี 6 มี ID Plan และ Portfolio 
เพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

    

3.6 จัดกิจกรรมนอมนำ
พระบรมราโชบายรัชกาลที่ 
10 และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (SDGs) และสรางเสริม
คุณภาพชีวิตเปน็มิตรกับ
สิ่งแวดลอม  

 

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมนอมนำพระบรมราโชบาย
ดานการศึกษา ของในหลวงรชักาลที่ 10  
มาใช ท้ัง 4 ดาน ไดแก มีทัศนคติที่ถูกตอง 
ตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีงานทำ 
มีอาชีพ และเปนพลเมืองดี 

    1. สถานศกึษาจัดกิจกรรมนอมนำ 
พระบรมราโชบาย ดานการศึกษาของในหลวง
รัชกาลท่ี 10 มาใช  

    

2. สถานศกึษานำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สูกระบวนการเรยีนรู 

    

2. สถานศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูกระบวนการเรียนรู 

    3. สถานศกึษาจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) 

    

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) 

    4. สถานศกึษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรูสงเสริม
ส่ิงแวดลอม 
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ประเด็นการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 

กิจกรรมการดำเนินการ 
การดำเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินการ 

0 1 2 3 0 1 2 3 
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูสงเสริม

ส่ิงแวดลอม 
    5. รอยละของผูเรียนทุกระดับมีจิตสำนึกในการ

ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    

5. นิเทศ ติดตาม ชวยเหลือ          
3.7 สงเสริมการนำ 

Digital Technology มาใช
ในการจัดการเรียนรู 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนอยาง 
เต็มศักยภาพ 

 

1. สถานศึกษานำ Digital Technology  
มาใชในการจัดการเรียนรูพัฒนาศักยภาพผูเรียน 
ตามสมรรถนะความตองการ และความถนัด 

    1. สถานศกึษานำ Digital Technology มาใช
ในการจัดการเรียนรูพัฒนาศักยภาพผูเรียนตาม
สมรรถนะ ความตองการ และความถนัด 

    

2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมความเปน 
นวัตกรผูสรางนวัตกรรม 

    2. สถานศกึษาจัดกิจกรรมสงเสริมความเปน
นวัตกร ผูสรางนวัตกรรม 

    

3. สถานศึกษาพัฒนาระบบคลังขอมูล   
องคความรูในรูป Digital Textbook 

    3. สถานศึกษาพัฒนาระบบคลังขอมูลองคความรู 
ในรูป Digital Textbook 

    

4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียน 
พัฒนาตนเอง ผาน Digital Platform  
ไดอยางตอเนื่อง 

    4. รอยละของผูเรียน พัฒนาตนเอง 
ผาน Digital Platform ได 

    

 
วิธีปฏิบัติที่ดี Best Practice และผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูและวิธีปฏิบัติท่ีด ีกลยุทธที่ 2 จุดเนนท่ี 3 (ถามีโปรดระบุ) 
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ยุทธศาสตรที ่4 ดานการยกระดับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดวย 
กลยุทธท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

ประเด็นการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 

กิจกรรมการดำเนินการ 
การดำเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินการ 

0 1 2 3 0 1 2 3 

กลยุทธที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
1. การพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในและ
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity & 
Transparency 
Assessment : ITA) 

1. สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาใหเขมแข็ง 

    1. สถานศกึษามีผลการประเมินคุณภาพภายใน  
ในระดับดีข้ึนไปทุกมาตรฐาน 

    

2. กำหนดใหสถานศึกษาใชระบบการบริหาร
จัดการทีมุ่งเนนคุณธรรมและความโปรงใสในการทำงาน
ตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 

    2. สถานศกึษามีผลการประเมินภายนอกใน
ระดับดีข้ึนไป 

    

3. สถานศึกษาผานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) 

    

3. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

         

4. ยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลงาน 
เชิงประจักษ 
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ประเด็นการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 

กิจกรรมการดำเนินการ 
การดำเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินการ 

0 1 2 3 0 1 2 3 

2. การสรางเครือขาย
ความรวมมือและสงเสริมให
ทุกภาคสวนของสังคมเขามา 
มีสวนรวมบริหารจัดการ
การศึกษา 

1. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการโดยใช
สถานศึกษาเปนฐาน (School Based Management) 

    1. สถานศึกษาท่ีมีการบริหารงานแบบมีสวนรวม     
2. เครือขายสถานศึกษาที่มีการบรหิารงานแบบ

มีสวนรวมและเครือขายทุกภาคสวน 
    

2. สงเสริมการมีสวนรวมจัดทำแผนบูรณาการจัด
การศึกษาในระดับพื้นท่ี 

    
     

3. สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในรูปแบบเครือขายสถานศึกษาและภาคี
เครื่อขายหลากหลายรูปแบบ 

    

4. สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวม 
ในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง
ความตองการของทองถ่ินและชุมชน 

    

5. สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม
และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ และมีสวน
รวมรับผิดชอบในการบริหารจัดการการศึกษา 

    

6. สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวน
รวมสนับสนนุทรัพยากรเพ่ือการศกึษา 

    

3. การยกระดับการ
บริหารของสถานศึกษาใหมี
อิสระนำไปสูการกระจาย
อำนาจ 4 ดาน ให
สถานศึกษาเปนศูนยกลาง
ในการจัดการศึกษาตาม
บริบทของพื้นที่ 

1. ศึกษาวิเคราะห ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  
ระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา บทบาทหนาที่
ทั้งระดับปฏิบัติและรับการกำกับติดตาม 

    1. สถานศกึษามีรูปแบบและแนวทางในการ
บริหารจัดการของสถานศกึษาใหเกิดคุณภาพ 

    

2. รอยละของผูเรียน ท่ีอยูในสถานศึกษา  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงข้ึน 

    

2. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบและพัฒนารูปแบบ
การกระจายอำนาจการจัดการศึกษา 4 ดาน  
ใหสถานศกึษา 

    
3. สถานศกึษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน การศึกษาปฐมวัยหรือพัฒนาสูระดับสากล 
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ประเด็นการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 

กิจกรรมการดำเนินการ 
การดำเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินการ 

0 1 2 3 0 1 2 3 

 3. สนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหา
เจาหนาทีเ่พ่ือปฏิบัติงานการจัดการเรียนรูเพ่ือใหครู
สายผูสอนปฏิบัตหินาที่เฉพาะดานที่เก่ียวของกับการ
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเทานั้น 

         
     

4. ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอด
ชีวิตเปนศูนยกลางในการพัฒนาทักษะและคณุภาพ
ชีวิตของชุมชน 

    

5. สรางความเขมแข็งและยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี เชน โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียน
คณุธรรม โรงเรียนหองเรียนกีฬา โรงเรียนวิถีพุทธ  

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
โรงเรียนรวมพัฒนา 

    

6. สรางมาตรฐานและกำหนดแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก 

    

7. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาขนาดเล็กมี
ระบบการบริหารจัดการที่หลากหลายเชน การจัด 
การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)  
การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น 
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ประเด็นการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
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ผลการดำเนินการ 
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 8. สงเสริมใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน 
และจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหไดตาม
มาตรฐานคุณภาพผูเรียน สอดคลองกับความตองการ
ของทองถ่ินนำไปสูการพัฒนาทักษะชีวิตทักษะอาชีพ
ของผูเรยีนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

         

4. การนำ Digital 
Technology มาใชในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาอยางเปนระบบ 

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลของสถานศึกษา  
ที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลดานการ
บริหารจัดการระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ     

    1. สถานศกึษาที่มีระบบขอมูลสารสนเทศ 
ท่ีสามารถใชในการวางแผนการจัดการศึกษาได 
อยางมีประสิทธิภาพ 

    

2. พัฒนาฐานขอมูลบุคลากรท่ีเชื่อมโยงกันท้ัง
ระบบตั้งแตการคัดสรร บรรจุแตงตั้ง ตลอดจน
เช่ือมโยงการพัฒนาคร ูเพ่ือใหสอดคลองกับ
ความกาวหนาในอาชีพ 

    2. สถานศึกษาท่ีมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลท่ี
สามารถเชื่อมโยง ขอมูลตาง ๆ นำไปสูการวิเคราะห 
เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู ใหผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

    

3. พัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปน
รายบุคคลตั้งแตระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงาน ที่เก่ียวของ 

    3. เขตพื้นที่การศึกษา มีการนิเทศ ติดตามในระบบ
ออนไลนโดยใชสื่อดิจิทัล 

    

     

4. พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมโยง
ขอมูล วิเคราะหขอมูลทุกมิติ นำไปสูการวาง
แผนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล 

    

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการนิเทศ
ติดตามในระบบออนไลนโดยใชส่ือดิจิทัล 
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ประเด็นการตดิตาม 
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5. พัฒนาสูความเปนเลิศ
สงเสริม สนับสนุน ให
สถานศึกษา นำ Digital 
Technology มาใช 
เปนเครื่องมือในการพัฒนา 
คุณภาพของผูเรียน 

 

1. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีโครงขาย 
สื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

    1. สถานศกึษา มีระบบโครงขายสื่อสาร
โทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมตอกับ โครงขาย 

อินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  

    

2. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา มีระบบ
คอมพิวเตอร และอุปกรณท่ีใชเปนเครื่องมือใน
พัฒนาทักษะดาน Digital Literacy แกผูเรียน 

    
2. สถานศกึษา มี Digital Device เพ่ือใชเปน

เครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน และเปนเครื่องมือ
ในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    

3. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุง
พัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียน Digital 

    

     
4. สงเสริม สนับสนุน Digital Device สำหรับ

ผูเรียนทุกระดับอยางเหมาะสม  
    

 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี Best Practice และผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 4 ดานยกระดับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลยุทธท่ี 3 (ถามีโปรดระบุ) 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ยุทธศาสตรที ่5 ดานการสนองนโยบายและจุดเนน ประกอบดวย 
กลยุทธที่ 4 สงเสริมการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
กลยุทธที่ 5 สนองนโยบายทุกระดับ 
 

ประเด็นการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 

กิจกรรมการดำเนินการ 
การดำเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินการ 

0 1 2 3 0 1 2 3 

กลยุทธที่ 4 สงเสริมการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 

1. จัดระบบรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา 
โดยการมีสวนรวมของครู 
ผูปกครอง เครือขายทั้ง
ภาครัฐและเอกชนอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดแนวทาง 
การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของสถานศกึษา 
“แนวทางการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา” 

    1. สถานศกึษาทุกแหงจัดระบบรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

    

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงเสริม สนับสนุน 
ใหสถานศกึษาจัดระบบรักษาความปลอดภัย 
ของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

         

3. สถานศึกษาจัดระบบรักษาความปลอดภัย 
ของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครู ผูปกครอง 
เครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

    

4. พัฒนาความเขมแข็งของระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนการแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

    

2. มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยการปองกันและ
แกไขปญหาของสถานศึกษา 

 
 

1. สถานศึกษามีมาตรการรักษาความปลอดภัย 
การปองกันและแกไขปญหาของสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

    1. สถานศกึษามีมาตรการรักษาความปลอดภัย
การปองกันและแกไขปญหาของสถานศึกษาของ
สถานศึกษา 

    

2. สถานศึกษากำหนดโครงการ กิจกรรมที่
ปองกันและรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 

    2. รอยละของผูเรียนไดรับการคุมครองและรักษา
ความปลอดภัย 
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 3. สถานศึกษาทุกแหงจัดทำโครงการกิจกรรม
ปองกันภัยจากไซเบอร 

    3. รอยละของผูเรียนที่วายน้ำเปน 
กอนจบการศึกษา 

    

     4. สถานศกึษามีโครงการกิจกรรมปองกันภัยจาก
ไซเบอร 

    

3. การเสริมสราง
ปฏิสัมพันธระหวางครู 
นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน  
ที่เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียน 

1. สถานศึกษากำหนดแนวปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการที่เก่ียวของกับความประพฤติ
ของผูเรยีนรวมกับผูปกครอง คร ูและชุมชน  

    1. สถานศกึษากำหนดแนวทางการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวของกับความ
ประพฤติของผูเรียนรวมกับผูปกครอง คร ูและชุมชน 

    

2. สถานศึกษากำหนดระเบียบวาดวยความ
ประพฤติรวมกับครู ผูปกครองและชุมชน 

    
2. สถานศึกษากำหนดระเบียบวาดวยความ

ประพฤติรวมกับครู ผูปกครอง และชุมชน 
    

3. สถานศึกษากำหนดมาตราการปองกันใหครู
ปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียนอยาง
เครงครัด  

    
3. สถานศึกษากำหนดมาตราการปองกันใหครู

ปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียนอยาง
เครงครัด 

    

4. มีการกำกับ ติดตาม 
ประเมินและรายงานผล 
การดำเนินงานการรักษา
ความปลอดภัยของ
สถานศึกษา 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำกับ ติดตาม 
และประเมินผลระบบการรักษาความปลอดภัย 
ของสถานศึกษา 

    1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากำกับ ติดตาม
และประเมินผลระบบการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา 

    

2. สถานศึกษามีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลการดำเนินงานการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา 

 

    2. สถานศกึษามีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการดำเนินงานการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา 
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ประเด็นการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 

กิจกรรมการดำเนินการ 
การดำเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินการ 

0 1 2 3 0 1 2 3 

 กลยุทธที่ 5 สนองนโยบายทุกระดับ 

1. การนอมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการการ
บริหารจัดการและการจัด
กิจกรรมการเรียนรูสูความ
ยั่งยืน 

1. สถานศึกษานอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการบริหารจัดการและการจัด
กิจกรรมการเรียนรูสูความยั่งยนื 

    1. สถานศกึษานอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    

2. สถานศึกษาเตรียมความพรอมรองรับการ
ประเมินศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา 

    2. สถานศกึษาพอเพียงมีความพรอมสามารถรับ
การประเมินการเรียนรูตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศกึษา อยางนอย
อำเภอละ 1 แหง 

    

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม     
2. การสงเสริม สนบัสนนุ 

การประเมิน ประกวด 
แขงขันสถานศกึษาเพ่ือ
ความเปนเลิศทุกระดับ 

1. สงเสริมใหมีการนำกรอบการประเมินรางวัล
อันทรงคุณคา ของ สพฐ. (OBEC AWORD)    
มาปรับใชในการพัฒนางานในหนาที่เพ่ือใหผูบริหาร 
ครู และสถานศึกษาไดรบัรางวัล 

    1. สถานศกึษาไดรับรางวัลจากการประเมิน 
ประกวด แขงขัน 

    

2. สถานศกึษาในเขตพ้ืนที่การศกึษา เขารวม
กิจกรรมการประเมิน ประกวด แขงขันทุกระดับ 

    

2. พัฒนาครูแกนนำแตละกิจกรรมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการในการสงเสริมผูเรียนเขา
รวมการแขงขัน 

    3. สถานศึกษาไดรับรางวัลโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน ปละ 1 โรงเรยีน 

    

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม     
3. การยกยอง ชมเชย ให

รางวัลแกสถานศึกษาที่ไดรับ
รางวัล จากการประเมิน 
ประกวด แขงขันทุกระดับ 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดกรอบ  
เกณฑการยกยอง ชมเชย ใหรางวัล 

    1. สถานศึกษาที่ไดรับการยกยอง ชมเชย รางวัล
จากผลการประเมิน ประกวด แขงขันทุกระดับ 

    

2. สถานศึกษานำกรอบ เกณฑการยกยอง ชมเชย 
ใหรางวัล ไปสูการปฏิบัติ 

    

3. เครือขายสถานศึกษามีสวนรวมในการ
พิจารณาการรับรางวัล 
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วิธีปฏิบัติที่ดี Best Practice และผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสนองนโยบายและจุดเนน กลยุทธที่ 4 และกลยุทธท่ี 5 (ถามีโปรดระบุ) 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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๘๓ 
 

 

แบบตรวจติดตามการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  (ก.ต.ป.น.๐๑) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

---------------------------------------------- 
หน่วยสุ่มตรวจ ………………………………………………………….. วันเดือนปี............................................................ 
วิธีการตรวจติดตาม ............................................................................................................................. ................ 
.................................................................................................................................................................... .......... 
จำนวนผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) 
....................................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ................................................... 
ประเด็นการตรวจติดตามฯ 
.................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ...................................................... 
ข้อมูล/สิ่งที่พบ 
.................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. ................ 
.................................................................................................................................................................... .......... 
แหล่งข้อมูล 
.................................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ...................................................... 
.................................................................................................................................................................... .......... 

 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 

 

แบบจัดทำข้อเสนอแนะการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ (ก.ต.ป.น.๐๒) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

---------------------------------------------- 
เสนอแนะต่อ 
.................................................................................................................................................................... .......... 
ประเด็นเสนอแนะ 
......................................................................................................... ..................................................................... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
..............................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................... ..................... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................  
สภาพการณ์ปัจจุบัน 
.................................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ...................................................... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................... ................................................................... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
..............................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... .................... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ...................................................... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
 
 
 
 



๘๕ 

 

 

แบบรายงานการศึกษา วิเคราะห์ และช้ีแนะการจัดการศึกษาในสถานศึกษา (ก.ต.ป.น.๐3) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

---------------------------------------------- 
ประเด็นการศึกษาวิเคราะห์ 
.................................................................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................. ............ 
.................................................................................................................................................................... .......... 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
............................................................................................................................................................................. . 
................................................................................................................................. ............................................. 
.................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
ผลการศึกษา วิเคราะห์ 
............................................................................................... ...............................................................................  
.................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ...................................................... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา 
.................................................................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................... ................... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
 
 
 
 
 



๘๖ 

 

 

แบบแจ้งผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.๐4) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

---------------------------------------------- 
แจ้งต่อ 
..................................................................................................................... ......................................................... 
ประเด็น 
.................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา 
.............................................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ...................................................... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................... ................................................................... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
เงื่อนไขการปฏิบัติ 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................ .................. 
.................................................................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................... ............................... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................. ............................................ 
.................................................................................................................................................................... .......... 
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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
 ฝ่ายจัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

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

 ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จะดำเนินการจัดทำแผนการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ฝ่ายจัดทำแผนการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกอบด้วย 
 

 1. นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ประธานกรรมการ 
 2. นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รองประธานกรรมการ 
 3. นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ กรรมการ 
 4. ร.ต.ต.ดร.วีระวัฒน์ พิณโท กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน กรรมการ 
 5. นายเสมอ สร้อยคำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านปฐมวัย กรรมการ 
 6. นายนราทิพย์ เวชกาล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารการศึกษา กรรมการ 
 7. นางสาวจินตนา ศิริมหาศาล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม กรรมการ 
 8. นายปรีชา  ทาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ กรรมการ 
 9. นางเนตรหทัย ณรงค์แสง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
 10. นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
 11. นางสุธานี วิสุงเร นักทรัพยากรบุคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่   กรรมการ 
  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 12. นางรัตนา แก้วเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
 13. นางวิจิตรา สุขสาย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ 
  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 14. นางณิรชา ทิณพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
 15. นางธัณภัทร กอบคำ นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ  
  ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี 
 16. นางพรทิพย์ ภิญโญ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
 17. นายสุเมธ มัดธนู หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
 18. นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการ 
 19. นางวิไลลักษณ์ จรูณโรจน์วิทย์ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ 
 20. นางธนพร คำนวณ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษา กรรมการ 
 21. นางฉวีวรรณ วะรงค์ หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ 

/22. นางกัญญลักษณ์... 



๘๘ 

 

 

-๒- 
 
 22. นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ 
  หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ระบบบริหารฯ 
 23. นายรัชศักดิ์ แก้วมาลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ 
 24. นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 25. นางชาลินี ศรีสันต์ ศึกษานเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 26. นางสาวอัญชลี ไชยกาล ศึกษานิเทศชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 27. นางสาวสุวิจยา มุลทา ศึกษานิเทศชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  ให้คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ฝ่ายจัดทำแผนการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

   ประกาศ ณ วันที่  19  มกราคม  พ.ศ. 2565 
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