
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คำนำ 
  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
หมวด  5  มาตรา  39  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กำหนด  ให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีสำนักงาน
เขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต และสำนักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต และได้
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
โดยแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาออกเป็น 8 กลุ่มและออกประกาศ
กระทรวง  ศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาออกเป็น7กลุ่มสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นกลุ่มงานที่มีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติและแบ่งกลุ่มงานในการปฏิบัติงานการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ 7 กลุ่มงาน และกลุ่มงานส่งเสริม
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องในการประสานเชื่อมโยงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละฝ่าย  และเป็นเครื่องมือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต  3 ต่อไป 
 
 

 
            นางจณิสตา สมบูรณ ์

         กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
          กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
          หน้า 

คำนำ    
สารบัญ    
         ตอนที่ 1 1 
 วิสัยทัศน์  (Vision) 1 
 วัตถุประสงค์ 2                        
          
         ตอนที่ 2  กรอบขอบข่ายภารกิจงาน 3 
 1. กรอบขอบข่ายภารกิจงาน 3 
 2. ภาระงานที่เก่ียวข้องกับการนิเทศ 4 
 3. ข้อมูลศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย  
                      4  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       
 5. ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบขอบข่ายภารกิจงาน   
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

.................................................. 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  ได้มอบหมายให้บุคลากรใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓  ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ  เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานใน
หน้าที่  ความรับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาเป็นปัจจุบันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ  
จึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 
    กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
   1. นางนิติพร  ศรีโนนยาง  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 35  
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
        มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
1) ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตลอดจนกฎเกณฑ์ 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  2) ศึกษาค้นคว้าหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการศึกษา แล้วนำมา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุตรหลานทุกคน 
  4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา กำหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ ในการประเมินผลและ
ตัดสินการผ่านมาตรฐาน พร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 
  5) ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบคุณภาพทั้งระบบ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับ
สถานศึกษา 
  6) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสร้างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและ
แนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
  7) นิเทศ ติดตาม การจัดสร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา งานส่งเสริมและ
ประสานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  8) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันภายในและภายนอกสถานศึกษาของแต่ละ
หน่วยงาน 
  9) ส่งเสริม สนับสนุน และหรือร่วมกับสถานศึกษา ดำเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
  10) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 



  11) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  12) นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ
นำผลมาใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  13) รับผิดชอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
  14) รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการด้านการศึกษา และเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
  15) รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล: การสอบแข่งคัดเพ่ือคัดเลือกนักเรียน
ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลก การแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบินเล็ก เครื่องร่อนระดับต่างๆ 
  16) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
    2. นางจณิสตา สมบูรณ์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขท่ี 18  
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
          มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาของแต่ 
ละหน่วยงาน 
  2) ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษา ดำเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
  3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการวิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช้ในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  4) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  5) นิเทศ ติดตามการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และนำ
ผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเองและจัดทำรายงานประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
  7) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษา ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
  8) ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอรายชื่อต่อ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  9) ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
กำหนดประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
  10) ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
  11) รับผิดชอบงานนโยบาย โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนครเขต 3  
  12) รับผิดชอบโครงการโรงเรียนขนาดเล็ก 



  13) รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
  14) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 



ภาระงานที่เกี่ยวกับการนิเทศ 
ข้อมูลนักเรียน / ห้องเรียน / ครู  ณ 10 มิถุนายน 2565 

ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
 

จำนวนนักเรียนจำแนกระดับชั้น เพศ และห้องเรียน (ข้อมูล 10 มิ.ย. 62) 
 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย   อำเภออากาศอำนวย  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  

 ที่   ชื่อโรงเรียน  
 ก่อนประถม    ประถมศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   รวมทั้งหมด  

 ครู  
  

 
ชาย  

 
หญิง  

 
รวม  

 
ห้อง  

 
ชาย  

 
หญิง   รวม  

 
ห้อง  

 
ชาย  

 
หญิง  

 
รวม  

 
ห้อง  

 
ชาย  

 
หญิง   รวม  

 
ห้อง  

1 บ้านเดื่อศรีคันไชย 19 9 28 2 85 72 175 6     104 81 185 8  

2 บ้านขุนภูมิ 7 5 12 2 40 24 64 6     47 29 76 8  

3 บ้านยางคำ 5 5 10 2 44 47 91 6 27 15 42 3 76 67 143 11  
4 บ้านโนนแพง 2 4 6 1 23 21 44 6     25 25 5 7  

5 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 14 17 31 3 51 66 117 6 30 26 56 3 95 109 204 12  
6 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ 19 13 32 2 68 67 135 6 37 20 57 3 124 100 224 11  
7 บ้านโนนอุดม 17 17 34 2 53 63 116 6     70 80 150 8  
8 บ้านดอนแดง 14 20 34 2 41 23 64 6     55 43 98 8  
9 บ้านแก้ง 15 4 19 2 37 39 76 6 14 19 33 3 66 62 128 11  

10 บ้านโคกสะอาด 7 12 19 2 33 31 64 6     40 43 83 8  
11 บ้านศรีวิชัย 19 14 33 2 63 54 117 6 17 18 35 3 99 86 185 11  

12 บ้านห้วยแสง 10 8 18 3 
41 38 79 6 

    51 46 97 9  
รวม                  



พันธกิจของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย 
1. จัดระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เอ้ือต่อการ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาผู้เรียนทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนร่วมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

บนรากฐานของคุณธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามแนวหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 

สำคัญและพัฒนาหรือบูรณาการเนื้อหาสาระของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษา 
6. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้  

ปลูกฝัง หล่อหลอมคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และเอ้ือต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

7. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
8. จัดกิจกรรมที่ช่วยสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
9. สร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
10. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
เป้าประสงค์หลักในการจัดการศึกษา 

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองต่อเนื่อง 
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
6. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
7. ผู้เรียนเรียนร่วมมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
8. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
9. ครูปฏิบัติงานเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
10. ผู้บริหารมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
11. ผู้บริหารบริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
12. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผล 
13. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
14. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
15. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
16. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
17. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม 
18. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 



19. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
 
นโยบายหลักในการจัดการศึกษา 
   1. ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.  2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  2. สนับสนุนให้จัดปรับปรุงอาคารสถานที่และบริเวณให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
  3. ให้ปรับปรุงการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
  4. ส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมพัฒนาโรงเรียน 
  5. สนับสนุนการกระจายอำนาจในการบริหาร ให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหาร 
  6. สร้างเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก่คณะครู   และนักเรียน 
  7. สนับสนุนนโยบายหนว่ยงานบังคับบัญชาต้นสังกัดและร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
    8. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ ของนักเรียนและเยาวชนในเขตบริการของโรงเรียน 
  9. ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ งานประเพณีต่าง ๆ ในท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ   
วัฒนธรรมอันดี และจริยธรรม 
  10. ให้จัดโรงเรียนให้เป็นศูนย์บริการด้านความรู้ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งของเครื่องใช้ ข่าวสาร และ
วิชาชีพต่าง ๆ   แก่นักเรียนและเยาวชนที่มีความสนใจ 
    11. ส่งเสริมสนับสนุน ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาประจำทุกปี 
    12. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้ 
    13. สนับสนุนให้ทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
   14. ครู นักเรียน ชุมชน ดำเนนิชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
    15.  ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2565  (พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
ระยะที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
    

  พฤษภาคม 2565 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
ทดสอบ O-NET และ NT ปีการศึกษา 
2564 

ศน/ผู้บริหาร/วิชาการโรงเรียน  

  พฤษภาคม - มิถุนายน 
2565 

ประชุมครูทุกคน วางแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565 

ศน/ ผู้บริหาร/วิชาการโรงเรียน  

1 ก.ค.-30 พ.ย.2565 ดำเนินการตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 
1.วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
2.จัดทำแนวทางพัฒนานักเรียนเป็น
รายบุคคล(สำหรับเด็กปกติ) 
3.จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนIEP(
สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ) 
4.จัดกิจกรรมสอนซ่อมและเสริมให้กับ
นักเรียน 
5.ให้นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบตามแนวของ 
สทศ. 
6.พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะการออก
ข้อสอบตามแนวของ สทศ. 
7.สอนแบบTeam Teaching 
8.จัดหาวิทยากรภายนอกมาช่วยจัดการ
เรียนรู้ให้นักเรียน 
9.นิเทศ ติดตาม อย่างสม่ำเสมอ 

ศน/ ผู้บริหาร/วิชาการโรงเรียน
ครูและบุคลากรทุกคน 

 

1-10 พฤศจิกายน 
2565 

วัดและประเมินผลครั้งที่ 1 
 

งานวิชาการโรงเรียน  



ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (พฤศจิกายน 2565 – เมษายน 2566) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 

หมายเหตุ 
 พฤศจิกายน  2565 

ถึงวันสอบจริง 
ประชาสัมพันธ์ความสำคัญของการสอบ 
NT,O-NET ทุกสัปดาห์ 

งานวิชาการโรงเรียน  

 พฤศจิกายน  2565 
ถึงวันสอบจริง 

ประกาศ/ป้าย นับเวลาถอยหลัง Count 
Down ทุกวัน 

งานวิชาการโรงเรียน  

 พฤศจิกายน  2565 
ถึงวันสอบจริง 

จัดกิจกรรม Tutor ให้ต่อเนื่องก่อนถึงวัน
สอบจริง 

งานวิชาการโรงเรียน  

  พฤศจิกายน  2565- 
 มกราคม 2566 

 

จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียน 

งานวิชาการโรงเรียน  

 มกราคม 2566 
 

นำข้อสอบ PRE-NT/O-NET ,LAS 
มาให้นักเรียนทดลองทำ 

งานวิชาการโรงเรียน  

 มกราคม 2566 
 

จัดสอบเสมือนจริง  (ในโรงเรียนของ
ตนเอง) โดยใช้ข้อสอบ กระดาษคำตอบ 
การคุมสอบ เวลาสอบเสมือนจริงทุก
ประการ  โดยใช้ข้อสอบของ สพป. 

งานวิชาการโรงเรียน  

 มกราคม 2566 
 

นำผลการทดสอบเสมือนจริงมาวิเคราะห์ งานวิชาการโรงเรียน  

มกราคม 2566 
 

นำผลการวิเคราะห์ของการทดสอบเสมือน
จริงมาเป็นแนวทางในการเตรียมความ
พร้อมของนักเรียนก่อนสอบ NT,O-NET 
จริง 

งานวิชาการโรงเรียน  

 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2566  
 

ป.6 สอบ O-NET จริง 
ป.3 สอบ NT จริง 

คณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้ง/งานวิชาการ

โรงเรียน 

 

 เมษายน 2566 สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการ งานวิชาการโรงเรียน  



แนวคิดและแนวทางการพัฒนา 
 
แนวคิดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 
  ในการกำหนดแนวคิดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในครั้งนี้ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
เดื่อศรีวิชัย  ได้นำแนวคิดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  มากำหนด Model 
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยตั ้งเกณฑ์โรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องมีผลการทดสอบ Ordinary 
National Education Test (O-net) National Test (Nt) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในทุกรายวิชา โดยกำหนดแนว
ทางการดำเนินงาน ดังนี้   
             กำหนดแนวการดำเนินงานเป็น 15 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. จัดทำ/ปรับโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่กำหนด  
2. เมื่อวางแผนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดแล้ว ให้โรงเรียนตรวจสอบการวิเคราะห์หลักสูตร การกำหนด
หน่วยการเรียนรู้ว่าครอบคลุมหรือไม่ หากไม่ครอบคลุมให้สอนเพิ่มในส่วนที่ตกหล่นไปโดยเฉพาะ ป.3 ป.5 ป.
6 ม.2 และ ม.3  
3. วางแผนการสอนชั้น ป. 3 ป.5 ป.6 ม.2 และ ม.3 ให้จบ และครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายในวันที่ 10  
เมษายน พ.ศ. 2566 
  4. นำคลังคำศัพท์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคลังคำศัพท์ที่ใช้เป็นกรอบในการสร้างข้อสอบโอ
เน็ต ของ สทศ.ไปใช้สอนติวนักเรียนให้ครบทุกคำ (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้อ่านออก และบอกความหมายได้ 
โดยสอน ให้นักเรียนจำให้ได้มากท่ีสุดตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน) 
  5. จัดกิจกรรม Tutor ตามแนวข้อสอบของ สทศ. ในชั้น หรือ กำหนดกิจกรรม วันเวลาให้ชัดเจน 
  6. ครูผู้รับผิดชอบในโรงเรียนทุกคนร่วมกันสร้างข้อสอบตามแนวข้อสอบของ สทศ. แล้วแลกเปลี่ยน
ข้อสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  7. นำแนวข้อสอบ   O-NET / NT ของ สพป. ไปใช้ Tutor ในชั้นเรียนให้นักเรียนคุ้นเคยและมี
ประสบการณ์การทำข้อสอบ (รูปแบบข้อสอบ/กระดาษคำตอบ/การระบายคำตอบฯ) 
  8. ผู้บริหารกำหนดปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ชัดเจน 
(กำหนดวันที่ กิจกรรมที่ต้องทำ)  
  9. ผู้บริหารติดตามการนำข้อสอบ PRE- O-NET / NT  ไปใช้ในสถานศึกษา การนำข้อสอบ PRE-
NT/O-NET ไปใช้ในชั้นเรียน ติดตามผลการทำงานของครูผู้รับผิดชอบทุกระยะอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ดำเนินงาน
บรรลุตามแผนงาน หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันเวลา 
  10. จัดกิจกรรม Tutor ให้ต่อเนื่องก่อนถึงวันสอบจริง (O-NET / NT สอบ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566) 
  11. จัดสอบเสมือนจริง (ในโรงเรียนของตนเอง) โดยใช้ข้อสอบ กระดาษคำตอบ การคุมสอบ เวลา
สอบเสมือนจริงทุกประการ โดยใช้ข้อสอบของ สพป. ซึ่งจัดทำข้ึนตามแนวข้อสอบของ สทศ. บันทึกผลการ
สอบ ตรวจคำตอบ และวิเคราะห์ผลการทดสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขนักเรียนก่อนวันสอบจริง 

12. จัดกิจกรรมเสริมแรงทางบวก (จัดอาหารว่างน้ำหวาน ขนมช่วงพักสอบ) สร้างบรรยากาศผ่อน
คลาย ทำสมาธิก่อนเวลาสอบ 
  13. ประชาสัมพันธ์ความสำคัญของการสอบ O-NET,  NT  ทุกสัปดาห์ 
  14. ประกาศ/ป้าย นับเวลาถอยหลัง Count Down ทุกวัน 
  15. โรงเรียนให้รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนสอบสูง/มีความก้าวหน้าสูง   



 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565  เพ่ือจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
      วิเคราะห์สภาพปัญหาระดับโรงเรียน  
            สภาพโรงเรียน การจัดการเรียนรู้ยังไม่ครบมาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครูขาดประสบการณ์ ข้อสอบ สทศ.นักเรียนไม่มีทักษะในการทำ
แบบทดสอบ ของ สทศ.นักเรียนมีความสามารถทางด้านสติปัญญา  ร่างกาย  ในเกณฑ์ต่ำ  และอยู ่ใน
สิ่งแวดล้อม  ความเป็นอยู่ในครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการในการ
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    เพื่อส่งเสริมกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียนไม่เพียงพอครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้  ตลอดจนการวิเคราะห์
และประเมินผลเพื่อนำปัญหาที่พบไปสู่การแก้ไขขาดการประสานความร่วมมือกันของครู ในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในการร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนนักเรียนขาดนิสัยรักการอ่านและการทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่องงบประมาณ
สนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 
 
 
สรุปประเด็นปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไข 
จากข้อมูลข้างต้นดังกล่าว ผู้รับผิดชอบทุกระดับ ได้พยายามที่จะหาแก้ไขปัญหา และพัฒนาเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกิดความลื่นไหล ไม่สะดุดกลางปี หรือมีแนวโน้มในลักษณะที่ต่ำลง  และ
สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหา พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขเบื้อต้นไว้ได้ดังนี้ 

ประเด็นปัญหาที่พบ แนวทางแก้ปัญหา 
1. ขาดครู/ครูสอนไม่ตรงวิชาเอกท่ีจบการศึกษา 1. จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม

จากโรงเรียนวังไกลกังวล 
2. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
ทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนให้เป็นระบบ
และมีคุณภาพมากขึ้น 
3.จัดให้มีวิทยากรภายนอกมาช่วยจัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียน 

2. การจัดการเรียนรู้ไม่ครอบคลุมมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

4. ตรวจสอบมาตรฐาน และตัวชี้วัด 
5. ติวเตอร์ให้กับนักเรียน ให้ครบมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 

3. ครูขาดประสบการณ์ ข้อสอบ สทศ. 6. สร้างข้อสอบคู่ขนานตามแนวของ สทศ. 
4. นักเรียนไม่มีทักษะในการทำแบบทดสอบ ของ 
สทศ. 

7. ให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการทำข้อสอบ
ของ สทศ. 

5. นักเรียนมีความสามารถทางด้านสติปัญญา  ร่างกาย
ในเกณฑ์ต่ำ  และอยู่ในสิ่งแวดล้อม  ความเป็นอยู่ใน
ครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

8. ครูร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
โดยผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกขั้นตอน
อย่างจริงจัง ส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ  



ประเด็นปัญหาที่พบ แนวทางแก้ปัญหา 
100%  เพ่ือให้ทราบปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของผู้เรียนก่อนเรียนระหว่างเรียน  และ
หลังเรียน 

6. ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการในการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนร่วม  เทคนิคการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน    เพื่อส่งเสริมกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียนไม่เพียงพอ 

9. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา  โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
แบบ IEP ครูร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะในสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย  และวิทยาศาสตร์ 

7. ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้  ตลอดจนการวิเคราะห์และ
ประเมินผลเพื่อนำปัญหาที่พบไปสู่การแก้ไข 

10. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครู  โดยส่งเข้า
รับการอบรม ในด้านที่เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

8. การประสานความร่วมมือกันของครู ในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในการร่วมกัน
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนยังมีน้อย 

11. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้  
จัดสรรงบประมาณหรือเสนอของบประมาณจาก 
หน่วยงานต้นสังกัด  เพ่ือโครงการผลิตสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

9. นักเรียนขาดนิสัยรักการอ่านและการทบทวน
บทเรียนอย่างต่อเนื่อง 

12. ส่งเสริมการปฏิบัติงานโครงการรักการอ่าน
ในโรงเรียน  เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับ
ผู้เรียนสำหรับเป็น พ้ืนฐานในการเรียนรู้สาระการ
เรียนรู้ต่างๆ 

10. ความร่วมมือกันโรงเรียนและครูในกลุ่มเครือข่าย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในการร่วมกันพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนยังมีน้อยมาก 

13. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ร่วมกัน
จัดทำโครงการติวเข้ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน NT, O- NET และ LAS  โดยครูใน
เครือข่าย ติวเข้ม  ในสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   และภาษาอังกฤษ 
ให้กับนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายทุกโรงเรียน  

11. งบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้เรียน 

14.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
โดยประสานงานร่วมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ โรงเรียน  ร่วมระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา  จากหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก  ตลอดจนบุคคลทั่วไป 
เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสานงานร่วมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ โรงเรียน  ร่วมระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา  จากหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก  ตลอดจนบุคคลทั่วไป 



ประเด็นปัญหาที่พบ แนวทางแก้ปัญหา 
เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

            
  จากสภาพปัจจุบันปัญหาดังกล่าว  ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย  มีความจำเป็นเร่งด่วนที่
จะต้องมุ่งมั่นหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
อยู่ในเกณฑ์ต่ำ   จึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณภาพนักเรียน และสรุปประเด็นปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไข โรงเรียนเป็นหน่วยงานใน
สังกัด ต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นแนวทาง การปฏิบัติ  เป็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด /เกณฑ์ โครงการ/
กิจกรรม นำสู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ดังนี้ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ

นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2. นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์ท้ังร่ายกาย
และจิตใจ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ชั้น 3 ป. 6 
และ ม.3  

1. นักเรียนชั้น ชั้น 3 ป. 6 
และ ม.3 ร้อยละ 90 มี
ความรู้ และทักษะตาม
มาตรฐาน และตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 
2. นักเรียนชั้น ชั้น 3 ป. 6 
และ ม.3 ร้อยละ 90 มี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้ง
ร่ายกายและจิตใจ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ชั้น ชั้น 3 ป. 6 
และ ม.3 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

 1. โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2565 

4.นักเรียน ชั้น ชั้น 3 ป. 6 
และ ม.3 เกิดความ
ตระหนักในความสำคัญของ
การสอบ NT O-Net 

4. นักเรียนชั้น ชั้น ชั้น 3 ป. 
6 และ ม.3 ทุกคนเกิดความ
ตระหนักในความสำคัญของ
การสอบ NT และ O-Net  

2. ประชาสัมพันธ์ความสำคัญ
ของการสอบ  NT และ  O-Net 
ทุกวัน 

5. ครูประจำวิชา ชั้น 3 ป. 
6 และ ม.3 มีแผนการสอน
ตาม มาตรฐานและตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรฯกำหนด 

5. ครูประจำวิชาชั้น 3 ป. 6 
และ ม.3 ทุกคนมีแผนการ
สอนตาม มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯกำหนด 

 3. วางแผนการสอนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรฯกำหนด 
 
 



ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ

นักเรียน 
 

6.ครูชั้น 3 ป. 6 และ ม.3 
ติวนักเรียนตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด  

6. ครูชั้น 3 ป. 6 และ ม.3 
ทุกคนได้สอนติวนักเรียนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด  

4. นำคลังคำศัพท์ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคลัง
คำศัพท์ที่ใช้เป็นกรอบในการ
สร้างข้อสอบโอเน็ต ของ สทศ.  
ไปใช้สอนติวนักเรียนให้ครบทุก
คำ (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้
อ่านออก และบอกความหมาย
ได้ โดยสอน ให้นักเรียนจำให้
ได้มากท่ีสุดตามศักยภาพของ
นักเรียนแต่ละคน) 

7. ครู ชั้น  ป.3 ป. 6 และ 
ม.3 สามารถสอนติวตาม
แนวข้อสอบของ สทศ.ได้ 

7. ครู ชั้น ป.3 ป. 6 และ ม.
3ทุกคนสามารถสอนติวตาม
แนวข้อสอบของ สทศ. 

5. จัดกิจกรรม tutor ตามแนว
ข้อสอบของ สทศ. ในชั้นเรียน 
กำหนดกิจกรรม วันเวลาให้
ชัดเจน 

8. ครู ชั้น ป.3 ป. 6 และ 
ม.3 สามารถสร้างข้อสอบ
ตามแนวข้อสอบของ สทศ.
ได้ 

8.ครู ชั้น ป.3 ป. 6 และ ม.3
ทุกคนสามารถสร้างข้อสอบ
ตามแนวข้อสอบของ สทศ.ได้ 

6. ครูผู้รับผิดชอบในโรงเรียน
ทุกคนร่วมกันสร้างข้อสอบตาม
แนวข้อสอบของ สทศ. 

  7. ผู้บริหารติดตามการนำ
ข้อสอบ PRE-NT/O-NET ไปใช้
ในสถานศึกษา การนำข้อสอบ 
PRE-NT/O-NET ไปใช้ในชั้น
เรียน ติดตามผลการทำงานของ
ครูผู้รับผิดชอบทุกระยะอย่าง
ใกล้ชิดเพ่ือให้ดำเนินงานบรรลุ
ตามแผนงาน หรือแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้ทันเวลา 
 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ

นักเรียน 
 

  8. นำแนวข้อสอบ NT/O-NET 
ของ สพป. ไปใช้ติวในชั้นเรียน
ให้นักเรียนคุ้นเคยและมี
ประสบการณ์การทำข้อสอบ 
(รูปแบบข้อสอบ/
กระดาษคำตอบ/การระบาย
คำตอบฯ) 



ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม 
9. นักเรียน ชั้น ป.3 ป. 6 
และ ม.3 ได้ทำข้อสอบ
กระดาษคำตอบ การคุม
สอบ เวลาสอบ เสมือนจริง
ทุกประการ  

9. นักเรียนทุกคนได้ทำ
ข้อสอบ กระดาษคำตอบ การ
คุมสอบ เวลาสอบ เสมือนจริง
ทุกประการ 

9. เดือน  มกราคม พ.ศ.2566 
โรงเรียนจัดสอบเสมือนจริง   
โดยใช้ข้อสอบ กระดาษคำตอบ 
การคุมสอบ เวลาสอบเสมือน
จริงทุกประการ โดยใช้ข้อสอบ
ของ สพป. ซึ่งจัดทำข้ึนตามแนว
ข้อสอบของ สทศ. บันทึกผลการ
สอบ ตรวจคำตอบ และ
วิเคราะห์ผลการทดสอบเพ่ือ
ปรับปรุง แก้ไขนักเรียนก่อนวัน
สอบจริง 
10. จัดกิจกรรมเสริมแรง
ทางบวก (จัดอาหารว่าง
น้ำหวาน ขนมช่วงพักสอบ) 
สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย ทำ
สมาธิก่อนเวลาสอบ 

10. นักเรียน ชั้น ป.3 ป. 6 
และ ม.3 เกิดความ
ภาคภูมิใจ 
  

10. นักเรียนชั้น ป.3 ป. 6 
และ ม.3 ทุกคน เกิดความ
ภาคภูมิใจ 

11. โรงเรียนให้รางวัลนักเรียน
ที่มีคะแนนสอบสูง/มี
ความก้าวหน้าสูง(จากการ
ทดสอบของโรงเรียนเดือน 
มกราคม พ.ศ.2560 ก่อนการ
สอบจริง  1-2 สัปดาห์) 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ

นักเรียน 
 

11. ผู้บริหารโรงเรียน 11. ผู้บริหารและโรงเรียนมี
ปฏิทินการนิเทศภายใน
โรงเรียนเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
ชัดเจน (กำหนดวันที่ กิจกรรม
ที่ต้องทำ) 

12. ผู้บริหารกำหนดปฏิทินการ
นิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้ชัดเจน (กำหนดวันที่ 
กิจกรรมที่ต้องทำ)  

12.โรงเรียน 12. โรงเรียนได้ทราบ
จุดบกพร่องในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครู 

13.โรงเรียนตรวจสอบการ
วิเคราะห์หลักสูตร การกำหนด
หน่วยการเรียนรู้ว่าครอบคลุม
หรือไม่ หากไม่ครอบคลุมให้
สอนเพ่ิมในส่วนที่ตกหล่นไป
โดยเฉพาะ ป.3 ป. 6 และ ม.3 

13.โรงเรียน 13. ดำเนินกิจกรรมตาม
ปฏิทินการการจัดกิจกรรม 

14. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 



เป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย 
 
           เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย  ปีการศึกษา  2566  ได้
ตั้งเป้าหมาย ผลทดสอบ O-Net, NT  ไว้ดังนี้   เพื่อเป็นเป้าหมายของการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุผลตามที่ตั้ง
ไว้ 
 
เป้าหมาย  ทุกโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และ 

1.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test  
: O-Net) สูงข้ึน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 จากปีท่ีผ่านมา 

2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (National Test  
: NT) สูงขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา 
 
แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
  ในการยกระดับคุณภาพนักเรียน ให้มีความรู้ ความสามารถและสามารถพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน ทั้ง
เรื่องความรู้ คุณธรรมและการใช้ชีวิต สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ได้วางแนวทาง/กิจกรรม ไว้  8  ประการ เพ่ือให้โรงเรียนได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติและ
ดำเนินงานดังนี้ 
 1.การจัดกิจกรรมหน้าเสาธงให้ครบถ้วนทั้งด้านการส่งเสริมให้นักเรียนรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และสำนึกถึงบุญคุณบุคคลที่ทาประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
 2. การจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกหลัก
ภาษาไทย รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเขียนสรุปความและย่อความให้มากขึ้น 
 3.การจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการอ่าน เขียน และวิเคราะห์ โดยใช้องค์
ความรู้ จากผลการทดสอบ PISA 
 4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุก
สาระการเรียนรู้ 
 5. การจัดให้นักเรียนได้เพ่ิมพูนการฝึกทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศด้านการฟัง พูด โดยเน้นให้
นักเรียนสามารถสื่อสารได้ 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม 
Tutor โรงเรียนเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ จากวันที่  
มกราคม  ถึง กุมภาพันธ์ 
2566 

โรงเรียนจัดกิจกรรม Tutor ให้
ต่อเนื่องก่อนถึงวันสอบจริง 
(โอเน็ตสอบภายในวันที่  
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 

14. โรงเรียน 14.โรงเรียนมีป้ายนับเวลา
ถอยหลัง Count Down  
ทุกวัน 

15. ประกาศ/ป้าย นับเวลา
ถอยหลัง Count Down ทุกวัน 



 6. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นให้นักเรียนเกิดจิตสานึกรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเข้าใจหลักการของประชาธิปไตย และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 7. การเพ่ิมการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบ ทั้งการเขียนตอบแบบสั้นและแบบยาว เมื่อจบหน่วยการ
เรียนในการสอบระหว่างภาคเรียน และการสอบปลายภาค 
 8. การใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานในการสอบปลายปี   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 ข้อที ่1  การจัดกิจกรรมหน้าเสาธงให้ครบถ้วนทั้งด้านการส่งเสริมให้นักเรียนรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และสานึกถึงบุญคุณบุคคลที่ทาประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
 มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา (ที่ตนนับถือ) และพระมหากษัตริย์ ผ่านกิจกรรมหน้าเสา
ธง ด้วยเป็นช่วงเวลาที่เป็นศูนย์รวมกิจกรรมของนักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา 
  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

  เล่าข่าวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ 

  ประกวดแต่งเพลง กลอน เรียงความ 

  เชิดชูผู้มีคุณ 

  น้องไหว้พ่ี 

  สุดสัปดาห์ (กิจกรรมทางศาสนา) 

 ข้อที ่2  การจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกหลัก
ภาษาไทย รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเขียนสรุปความและย่อความให้มากขึ้น 
  มุ่งจัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูก

หลักภาษาไทย 
  วิธีสอนด้วยการแจกลูกสะกดคำ 

  กิจกรรม 9ขั้นตอน สอนอ่านออก เขียนได้ สอนจากง่ายไปหายาก 

  ส่งเสริมการอ่านย่อความ สรุปความ 

  คลังคาศัพท์ (นักเรียนสะสมคา) 

  แข่งขันทักษะภาษาไทย 

 ข้อที ่3  การจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการอ่าน เขียนและวิเคราะห์ โดยใช้
องค์ความรู้จากผลการทดสอบ PISA 
   มุ่งกระตุ้นให้สถานศึกษาเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมพร้อมรับการประเมิน

ระดับนานาชาติ (PISA) 
  การประเมินที่จะเกิดข้ึนในปี 2564 (PISA 2021) 

  การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 

  การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 



  การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 

  การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving) 

  ประเมินโดยให้นักเรียนทากับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 ข้อที ่4  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  มุ่งพัฒนาทักษะการคิดให้เกิดความยั่งยืน เข้าสู่ห้องเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกห้องเรียน 
  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

  การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา 

  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 ข้อที ่5  การจัดให้นักเรียนได้เพ่ิมพูนการฝึกทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศด้านการฟัง พูด โดยเน้น
ให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ 
  มุ่งเน้นการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language) ฟังและพูด 

  กำหนดจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  

  ระดับประถมศึกษา เน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจเรียนภาษาต่างประเทศ 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เน้นการจัดการเรียนการสอนให้เรียนภาษาต่างประเทศแบบสื่อสาร 

(Communicative Approach) 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นการจัดการเรียนการสอนให้สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ ได้
อย่างคล่องแคล่ว ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจนสามารถนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประ
จาวัน ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ 
 ข้อที ่6  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นให้นักเรียนเกิดจิตสานึกรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเข้าใจหลักการของประชาธิปไตย และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเข้าใจ “รากเหง้าความเป็นไทย รักและ
ภาคภูมิใจในชาติของตน” มีจิตสาธารณะ หลักการประชาธิปไตย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความเข้มแข็ง
ของสังคม ความเป็นปึกแผ่น สมานสามัคคี ของคนในชาติ 
  สุภาษิตไทยสะท้อนความเป็นไทย    อาชีพสะท้อนภูมิปัญญาไทย 

  เส้นทางประวัติศาสตร์ไทย              ศิลปะ ลายไทย 

  ประชาธิปไตยบนต้นไม้                   ถนนประชาธปิไตย  ฯลฯ 
 ข้อที ่7  การเพ่ิมการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบ ทั้งการเขียนตอบแบบสั้นและแบบยาว เมื่อจบหน่วย
การเรียน ในการสอบระหว่างภาคเรียนและการสอบปลายภาค 
  มุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพในด้านการคิดวิเคราะห์ และการเขียนของนักเรียน 

ใช้การประเมินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น 
  ข้อสอบเขียนตอบแบบสั้น 



  ข้อสอบเขียนตอบแบบยาว 
สอบระหว่างภาคเรียน สอบปลายปี/ปลายภาค อย่างน้อยร้อยละ 30 ของการสอบแต่ละครั้ง 
ข้อสอบแบบเขียนตอบสั้น หมายถึง ข้อสอบจากัดคาตอบ มีลักษณะข้อสอบที่ให้คิดและเขียนคาตอบภายใต้
เงื่อนไขท่ีกำหนด และมีขอบข่ายของคาตอบที่ชัดเจน หรือข้อสอบขยายคาตอบ/ไม่จากัดคาตอบเป็นลักษณะ
ข้อสอบที่ให้อิสระในการคิด โดยเปิดโอกาสให้คิดภายใต้หลักวิชาที่สมเหตุสมผล ต้องมีเกณฑ์การให้คะแนนที่
ชัดเจนพร้อมแนวคำตอบ 
 
 

 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 การยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ได้เสนอแนะและวางแนวทางในการปฏิบัติ
นี้ เป็นข้อเสนอแนะที่มุ่งเน้นสำหรับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่  
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาที่มี
การทดสอบในระดับชาติ (O-Net, NT) ส่วนในวชิาที่เหลือซึ่งไม่มีการทดสอบระดับชาตินั้นอาจประยุกต์ใช้การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เหล่านั้นด้วย เช่นในวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา  
ศิลปะ และการงานอาชีพ  

 
        ตัวอย่างกรณีท่ี โรงเรียนกำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนสอบปลายปีเป็น 70 : 30 ดังตารางสัดส่วน
คะแนน       
ระหว่างเรียนกับคะแนนสอบปลายปี (70 : 30) 

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนสอบปลายปี (70 : 30) 
คะแนนจากการวัดและประเมินผล

ระหว่างเรียน(ร้อยละ 70) 
คะแนนที่ได้จากการสอบปลายปี (ร้อยละ 30) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 20 
ข้อสอบสถานศึกษา ข้อสอบกลางจาก 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

 



  1. ข้อเสนอแนะสำหรับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย ที่ทุกโรงเรียนและคณะครู/บุคลากร
ทุกคนต้องตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกัน   
   1.1 ควรจัดประชุม อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาครูเพ่ือให้เกิดความตระหนักและเอาใจใส่ในการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และควรจัดกิจกรรมในวัน เวลา นอกเวลาเรียนเพ่ือ
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนนักเรียนในเวลาปกติได้เต็มที่ 
   1.2 การติดตาม ประเมินผล รับทราบความก้าวหน้าในการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นราย
โรงเรียนตามปฏิทินหรือแผนงานที่วางไว้ เพ่ือกระตุ้นให้มีการดำเนินงานพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอย่างต่อเนื่อง 
   1.3 จัดกิจกรรม ยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติให้แก่ ครูดีที่สามารถ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้ระดับที่น่าพอใจตามเกณฑ์ที่กำหนด เพ่ือสร้างขวัญกำลังให้บุคลการและส่งเสริมให้มีพลังใจใน
การพัฒนางานให้มีคุณภาพสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
  2. ข้อเสนอแนะสำหรับโรงเรียนและครูผู้สอน 
   ควรประยุกต์แนวทาง ข้อเสนอแนะ วิธีการจัดการเรียนรู้ได้จากการสังเคราะห์   ไป
ประยุกต์ใช้พัฒนาความสามารถของนักเรียนโดยเร็ว เพื่อจะได้ลงมือพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงได้ 
 
 

    
 
5. ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย 
  5.1 โครงการโรงเรียนคุณภาพ    
 5.2 โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  5.2 โครงการงานประกันภายนอกสถานศึกษา 
  5.3  งานอ่ืนๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   
    


