
 



ค าน า 

  

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 ได้ก าหนด  ให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีส านักงาน
เขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต และส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และได้
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
โดยแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ออกเป็น 8 กลุ่ม และออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา ออกเป็น 7 กลุ่ม ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นกลุ่มงานที่มีหน้าที่หลักในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและแบ่งกลุ่มงานในการปฏิบัติงานการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ 7 กลุ่ม
งาน และกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น เพ่ือให้
การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องในการประสานเชื่อมโยงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละฝ่าย  และเป็นเครื่องมือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต  3 
ต่อไป 
 
 

 
            นางนิติพร   ศรีโนนยาง 

         กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
          กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
          หน้า 

ค าน า    

สารบัญ    

         ตอนที่ 1 1 

 วิสัยทัศน์  (Vision) 1 

 วัตถุประสงค์ 2                        

          

         ตอนที่ 2  กรอบขอบข่ายภารกิจงาน 3 

 1. กรอบขอบข่ายภารกิจงาน 3 

 2. ภาระงานที่เก่ียวข้องกับการนิเทศ 4 

 3. ข้อมูลศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา หนองแวง  

                      4  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       

 5. ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบขอบข่ายภารกิจงาน   
การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

.................................................. 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  ได้มอบหมายให้บุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ  เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรตามกรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานใน
หน้าที่  ความรับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาเป็นปัจจุบันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ  
จึงก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 

กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   1. นางนิติพร  ศรีโนนยาง ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 

35  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

        มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
1) ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตลอดจนกฎเกณฑ์

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  2) ศึกษาค้นคว้าหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษา แล้วน ามา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้า ใจ เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุตรหลานทุกคน 
  4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา ก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ ในการประเมินผลและ
ตัดสินการผ่านมาตรฐาน พร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 
  5) ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบคุณภาพทั้งระบบ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับ
สถานศึกษา 
  6) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสร้างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและ
แนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
  7) นิเทศ ติดตาม การจัดสร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา งานส่งเสริมและ
ประสานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  8) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันภายในและภายนอกสถานศึกษาของแต่ละ
หน่วยงาน 



  9) ส่งเสริม สนับสนุน และหรือร่วมกับสถานศึกษา ด าเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
  10) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  11) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  12) นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ
น าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  13) รับผิดชอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
  14) รับผิดชอบการด าเนินงานโครงการด้านการศึกษา และเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
  15) รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล: การสอบแข่งคัดเพ่ือคัดเลือกนักเรียน
ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลก การแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบินเล็ก เครื่องร่อนระดับต่างๆ 
  16) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

    2. นางจณิสตา  สมบูรณ์  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง

เลขที่ 37  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
          มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาของแต่
ละหน่วยงาน 
  2) ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษา ด าเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
  3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช้ในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  4) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  5) นิเทศ ติดตามการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และน า
ผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเองและจัดท ารายงานประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
  7) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษา ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 



  8) ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอรายชื่อต่อ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  9) ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
ก าหนดประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
  10) ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
  11) ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
ก าหนดประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
  12) ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
  13) รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  
  14) รับผิดชอบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ภาษาไทย 
  15) รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
  16) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 

ภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ 
 
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง อ าเภอวานรนิวาส  
 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง  อ าเภออากาศอ านวย มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตต าบลหนองแวง และต าบลหนองแวงใต้   มีโรงเรียนในเขตรับผิดชอบทั้งสิ้น 9  โรงเรียน 
ดังนี้ 

  1.  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 
2. โรงเรียนบ้านห้วยหิน 
3. โรงเรียนบ้านหนองแวง 
4. โรงเรียนบ้านนาบัว 
5. โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 
6. โรงเรียนบ้านโพนสวาง 
7. โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 
8. โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 
9. โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 



ภาระงานที่เกี่ยวกับการนิเทศ 
  ข้อมูลนักเรียน / ห้องเรียน / ครู  ณ 10 มิถุนายน 2565 ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง  อ าเภอวานรนิวาส  สพป.สกลนคร เขต 3

จ านวนนักเรียนจ าแนกระดับชั้น เพศ และห้องเรียน (ข้อมลู 10 มิ.ย. 65) 
 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง   อ าเภอวานรนิวาส  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  

 ที่   ช่ือโรงเรียน  
 ก่อนประถม    ประถมศึกษา   ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   รวมทั้งหมด   หมาย

เหต ุ
   ชาย   หญิง   รวม   ห้อง   ชาย   หญิง   รวม   ห้อง   ชาย   หญิง   รวม   ห้อง   ชาย   หญิง   รวม   ห้อง  

1  บ้านห้วยหินลาด 
32 23 55 2 94 84 178 6 51 42 93 4 177 149 326 11 ขยาย

โอกาส 

2  บ้านนาบัว 9 8 17 2 51 34 85 6 - - - - 60 42 102 8 เล็ก 

3 บ้านห้วยหิน 
21 18 39 2 89 79 168 6 35 19 54 3 

145 116 261 11 
ขยาย
โอกาส 

4  บ้านวังเยี่ยม 21 15 36 2 63 55 118 6 40 31 71 3 124 101 225 11 
ขยาย
โอกาส 

5  บ้านโคกก่องหนองแวง 9 8 17 2 22 22 44 5 - - - - 31 30 61 7 เล็ก 

6  บ้านหนองแวง 27 16 43 2 76 68 144 6 - - - - 103 4 187 8 กลาง 

7  บ้านโนนเจรญิศิลป ์ 10 13 23 2 41 28 69 6     51 41 92 8 เล็ก 

8  บ้านโนนทับช้าง 26 22 48 2 50 63 113 6 - - - - 76 85 161 8 กลาง 

9  บ้านโพนสวาง 16 10 26 2 33 46 79 6 - - - - 49 56 105 8 เล็ก 

รวม    18    54    10    80  



พันธกิจของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง 
1. จัดระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เอ้ือต่อการ 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาผู้เรียนทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนร่วมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

บนรากฐานของคุณธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามแนวหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 

ส าคัญและพัฒนาหรือบูรณาการเนื้อหาสาระของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษา 
6. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้  

ปลูกฝัง หล่อหลอมคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และเอ้ือต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

7. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
8. จัดกิจกรรมที่ช่วยสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
9. สร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
10. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
เป้าประสงค์หลักในการจัดการศึกษา 

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองต่อเนื่อง 
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
6. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
7. ผู้เรียนเรียนร่วมมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
8. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
9. ครูปฏิบัติงานเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
10. ผู้บริหารมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
11. ผู้บริหารบริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
12. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผล 
13. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 



14. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
15. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
16. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
17. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม 
18. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
19. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

 

นโยบายหลักในการจัดการศึกษา 
   1. ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  
2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  2. สนับสนุนให้จัดปรับปรุงอาคารสถานที่และบริเวณให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
  3. ให้ปรับปรุงการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
  4. ส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมพัฒนาโรงเรียน 
  5. สนับสนุนการกระจายอ านาจในการบริหาร ให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหาร 
  6. สร้างเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก่คณะครู   และนักเรียน 
  7. สนับสนุนนโยบายหน่วยงานบงัคับบัญชาต้นสังกัดและร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
    8. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ ของนักเรียนและเยาวชนในเขตบริการของโรงเรียน 
  9. ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ งานประเพณีต่าง ๆ ในท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ   
วัฒนธรรมอันดี และจริยธรรม 
  10. ให้จัดโรงเรียนให้เป็นศูนย์บริการด้านความรู้ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งของเครื่องใช้ ข่าวสาร และ
วิชาชีพต่าง ๆ   แก่นักเรียนและเยาวชนที่มีความสนใจ 
    11. ส่งเสริมสนับสนุน ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาประจ าทุกปี 
    12. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมคุณธรรมน าความรู้ 
    13. สนับสนุนให้ทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
   14. ครู นักเรียน ชุมชน ด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
    15.  ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 



 
 
จุดเน้นในการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ หนองแวง ได้แก่ 
  1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  เป้าหมาย คือ โรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายฯ หนองแวง ทุกโรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาทุกปีการศึกษา 
  2. การอ่านออกเขียนได้  
  เป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ และนักเรียนชั้น ป.2-6 อ่าน
คล่องเขียนคล่อง 

 3. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
เป้าหมาย โรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายฯ หนองแวง ทุกโรงเรียน มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นส าคัญ และเป็นไปตามแนวทาง Active Learning 
  4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV/DLIT 
 เป้าหมาย โรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV ในรายวิชาที่ขาดแคลนครู ส่วนโรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดใหญ่  จัดการเรียนรู้โดยใช้ DLIT เพ่ือเสริมความรู้และทักษะแก่ผู้เรียน 
  5. การยกระดับผลสัมฤทธิ์   
  เป้าหมาย ปี 2565 มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ร้อยละ 3 
 



ปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 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 

2562 

ศน/ผู้บริหาร/วิชาการ

โรงเรียน 

 

  พฤษภาคม - มิถุนายน 

2565 

ประชุมครูทุกคน วางแผนยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 

ศน/ ผู้บริหาร/วิชาการ

โรงเรียน 

 

1 ก.ค.-30 พ.ย.2565 ด าเนินการตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 

1.วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 

2.จัดท าแนวทางพัฒนานักเรียนเป็น

รายบุคคล(ส าหรับเด็กปกติ) 

3.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/แผนIEP(

ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ) 

4.จัดกิจกรรมสอนซ่อมและเสริมให้กับ

นักเรียน 

5.ให้นักเรียนได้ฝึกท าข้อสอบตามแนวของ 

สทศ. 

6.พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะการออก

ข้อสอบตามแนวของ สทศ. 

7.สอนแบบTeam Teaching 

8.จัดหาวิทยากรภายนอกมาช่วยจัดการ

เรียนรู้ให้นักเรียน 

9.นิเทศ ติดตาม อย่างสม่ าเสมอ 

ศน/ ผู้บริหาร/วิชาการ

โรงเรียนครูและบุคลากรทุก

คน 

 

1-10 พฤศจิกายน 2565 วัดและประเมินผลครั้งที่ 1 

 

งานวิชาการโรงเรียน  



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

วันที่ รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 

หมายเหตุ 

 พฤศจิกายน  2565 

ถึงวันสอบจริง 

ประชาสัมพันธ์ความส าคัญของการสอบ 

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 

 

น าข้อสอบ PRE-NT/O-NET ,LAS 

มาให้นักเรียนทดสอบ 

งานวิชาการโรงเรียน  

 มกราคม 2566 

 

จัดสอบเสมือนจริง  (ในโรงเรียนของ

ตนเอง) โดยใช้ข้อสอบ กระดาษค าตอบ 

การคุมสอบ เวลาสอบเสมือนจริงทุก

ประการ  โดยใช้ข้อสอบของ สพป. 

งานวิชาการโรงเรียน  

 มกราคม 2566 

 

น าผลการทดสอบเสมือนจริงมาวิเคราะห์ งานวิชาการโรงเรียน  

มกราคม 2566 

 

น าผลการวิเคราะห์ของการทดสอบเสมือน

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 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ งานวิชาการโรงเรียน  



แนวคิดและแนวทางการพัฒนา 
 

แนวคิดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 
  ในการก าหนดแนวคิดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในครั้งนี้ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
หนองแวง  ได้น าแนวคิดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  มาก าหนด Model ใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยตั้งเกณฑ์โรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องมีผลการทดสอบ Ordinary National 
Education Test (O-net) National Test (Nt) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ในทุกรายวิชา โดยก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน ดังนี้   
             ก าหนดแนวการด าเนินงานเป็น 15 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. จัดท า/ปรับโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ก าหนด  
2. เมื่อวางแผนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดแล้ว ให้โรงเรียนตรวจสอบการวิเคราะห์หลักสูตร การ
ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ว่าครอบคลุมหรือไม่ หากไม่ครอบคลุมให้สอนเพ่ิมในส่วนที่ตกหล่นไป
โดยเฉพาะ 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 ภายใน

วันที่ 10  เมษายน พ.ศ. 2565 
  4. น าคลังค าศัพท์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคลังค าศัพท์ที่ใช้เป็นกรอบในการสร้างข้อสอบโอเน็ต 
ของ สทศ.ไปใช้สอนติวนักเรียนให้ครบทุกค า (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้อ่านออก และบอกความหมายได้ โดย
สอน ให้นักเรียนจ าให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน) 
  5. จัดกิจกรรม Tutor ตามแนวข้อสอบของ สทศ. ในชั้น หรือ ก าหนดกิจกรรม วันเวลาให้ชัดเจน 
  6. ครูผู้รับผิดชอบในโรงเรียนทุกคนร่วมกันสร้างข้อสอบตามแนวข้อสอบของ สทศ. แล้วแลกเปลี่ยน
ข้อสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  7. น าแนวข้อสอบ   O-NET / NT  ของ สพป. ไปใช้ Tutor ในชั้นเรียนให้นักเรียนคุ้นเคยและมี
ประสบการณ์การท าข้อสอบ (รูปแบบข้อสอบ/กระดาษค าตอบ/การระบายค าตอบฯ) 
  8. ผู้บริหารก าหนดปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ชัดเจน 
(ก าหนดวันที่ กิจกรรมที่ต้องท า)  
  9. ผู้บริหารติดตามการน าข้อสอบ PRE- O-NET / NT  ไปใช้ในสถานศึกษา การน าข้อสอบ PRE-
NT/O-NET ไปใช้ในชั้นเรียน ติดตามผลการท างานของครูผู้รับผิดชอบทุกระยะอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ด าเนินงาน
บรรลุตามแผนงาน หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันเวลา 
  10. จัดกิจกรรม Tutor ให้ต่อเนื่องก่อนถึงวันสอบจริง (O-NET / NT สอบ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565) 
  11. จัดสอบเสมือนจริง (ในโรงเรียนของตนเอง) โดยใช้ข้อสอบ กระดาษค าตอบ การคุมสอบ เวลาสอบ
เสมือนจริงทุกประการ โดยใช้ข้อสอบของ สพป. ซึ่งจัดท าขึ้นตามแนวข้อสอบของ สทศ. บันทึกผลการสอบ 
ตรวจค าตอบ และวิเคราะห์ผลการทดสอบเพ่ือปรับปรุงแก้ไขนักเรียนก่อนวันสอบจริง 



12. จัดกิจกรรมเสริมแรงทางบวก (จัดอาหารว่างน้ าหวาน ขนมช่วงพักสอบ) สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย 
ท าสมาธิก่อนเวลาสอบ 
  13. ประชาสัมพันธ์ความส าคัญของการสอบ O-NET,  NT  ทุกสัปดาห์ 
  14. ประกาศ/ป้าย นับเวลาถอยหลัง Count Down ทุกวัน 
  15. โรงเรียนให้รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนสอบสูง/มีความก้าวหน้าสูง   
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565  เพ่ือจัดท าแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
       วิเคราะห์สภาพปัญหาระดับโรงเรียน  
             สภาพโรงเรียน การจัดการเรียนรู้ยังไม่ครบมาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ครูขาดประสบการณ์ ข้อสอบ สทศ.นักเรียนไม่มีทักษะในการท าแบบทดสอบ ของ 
สทศ.นักเรียนมีความสามารถทางด้านสติปัญญา  ร่างกาย  ในเกณฑ์ต่ า  และอยู่ในสิ่งแวดล้อม  ความเป็นอยู่ใน
ครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    เพ่ือส่งเสริมกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนไม่เพียงพอครูขาดความรู้
ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้  ตลอดจนการวิเคราะห์และประเมินผลเพ่ือน าปัญหาที่
พบไปสู่การแก้ไขขาดการประสานความร่วมมือกันของครู ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในการ
ร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนนัก เรียน
ขาดนิสัยรักการอ่านและการทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่องงบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 



สรุปประเด็นปัญหาและก าหนดแนวทางแก้ไข 
จากข้อมูลข้างต้นดังกล่าว ผู้รับผิดชอบทุกระดับ ได้พยายามที่จะหาแก้ไขปัญหา และพัฒนาเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกิดความลื่นไหล ไม่สะดุดกลางปี หรือมีแนวโน้มในลักษณะที่ต่ าลง  และ
สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหา พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขเบื้อต้นไว้ได้ดังนี้ 

ประเด็นปัญหาที่พบ แนวทางแก้ปัญหา 

1. ขาดครู/ครูสอนไม่ตรงวิชาเอกท่ีจบการศึกษา 1. จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมจาก

โรงเรียนวังไกลกังวล 

2. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อทางไกล

ผ่านดาวเทียมของโรงเรียนให้เป็นระบบและมีคุณภาพ

มากขึ้น 

3.จัดให้มีวิทยากรภายนอกมาช่วยจัดการเรียนรู้ให้กับ

นักเรียน 

2. การจัดการเรียนรู้ไม่ครอบคลุมมาตรฐาน และตัวชี้วัด

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

4. ตรวจสอบมาตรฐาน และตัวชี้วัด 

5. ติวเตอร์ให้กับนักเรียน ให้ครบมาตรฐานและตัวชี้วัด 

3. ครูขาดประสบการณ์ ข้อสอบ สทศ. 6. สร้างข้อสอบคู่ขนานตามแนวขแง สทศ. 

4. นักเรียนไม่มีทักษะในการท าแบบทดสอบ ของ สทศ. 7. ให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการท าข้อสอบของ 

สทศ. 

5. นักเรียนมีความสามารถทางด้านสติปัญญา  ร่างกาย

ในเกณฑ์ต่ า  และอยู่ในสิ่งแวดล้อม  ความเป็นอยู่ใน

ครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

8. ครูร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดย

ผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกข้ันตอนอย่าง

จริงจัง ส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ  100%  

เพ่ือให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ

ผู้เรียนก่อนเรียนระหว่างเรียน  และหลังเรียน 

6. ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการในการจัดท าแผนการ

จัดการเรียนร่วม  เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน    เพ่ือส่งเสริมกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนไม่

เพียงพอ 

9. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทาง

สติปัญญา  โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ IEP 

ครูร่วมกันจัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ในทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ โดยเฉพาะในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย  และวิทยาศาสตร์ 



ประเด็นปัญหาที่พบ แนวทางแก้ปัญหา 

7. ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผล

การจัดการเรียนรู้  ตลอดจนการวิเคราะห์และ

ประเมินผลเพื่อน าปัญหาที่พบไปสู่การแก้ไข 

10. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครู  โดยส่งเข้ารับ

การอบรม ในด้านที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

8. การประสานความร่วมมือกันของครู ในกลุ่มเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในการร่วมกันพัฒนา

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนยังมีน้อย 

11. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้  จัดสรร

งบประมาณหรือเสนอของบประมาณจาก 

หน่วยงานต้นสังกัด  เพ่ือโครงการผลิตสื่อ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

9. นักเรียนขาดนิสัยรักการอ่านและการทบทวน

บทเรียนอย่างต่อเนื่อง 

12. ส่งเสริมการปฏิบัติงานโครงการรักการอ่านใน

โรงเรียน  เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียน

ส าหรับเป็น พื้นฐานในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ต่างๆ 

10. ความร่วมมือกันโรงเรียนและครูในกลุ่มเครือข่าย

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในการร่วมกันพัฒนา

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนยังมีน้อยมาก 

13. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ร่วมกันจัดท า

โครงการติวเข้ม เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน NT, O- NET และ LAS  โดยครูใน

เครือข่าย ติวเข้ม  ในสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย  

คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   และภาษาอังกฤษ ให้กับ

นักเรียนในกลุ่มเครือข่ายทุกโรงเรียน  

11. งบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของ

ผู้เรียน 

14.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดย

ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานของ โรงเรียน  ร่วมระดมทรัพยากรทาง

การศึกษา  จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  

ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาประสานงานร่วมกับ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ โรงเรียน  

ร่วมระดมทรัพยากรทางการศึกษา  จากหน่วยงานทั้ง

ภายในและภายนอก  ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพ่ือให้ทุก

ฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

            



  จากสภาพปัจจุบันปัญหาดังกล่าว  ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ ายาม มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่
จะต้องมุ่งมั่นหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่อยู่
ในเกณฑ์ต่ า   จึงได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพนักเรียน และสรุปประเด็นปัญหาและก าหนดแนวทางแก้ไข โรงเรียนเป็นหน่วยงานในสังกัด 
ต้องด าเนินการเพ่ือให้เป็นแนวทาง การปฏิบัติ  เป็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด/เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม 
น าสู่การปฏิบัติ 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 มีความรู้ 

และทักษะตามมาตรฐาน และ

ตัวชี้วัดตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 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 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 

 1. โครงการยกผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน

ประจ าปีการศึกษา 2562 

4.นักเรียน ชั้น ชั้น 3 ป. 6 

และ ม.3 เกิดความ

ตระหนักในความส าคัญของ

การสอบ NT O-Net 

4. นักเรียนชั้น ชั้น ชั้น 3 ป. 6 

และ ม.3 ทุกคนเกิดความ

ตระหนักในความส าคัญของ

การสอบ NT และ O-Net  

2. ประชาสัมพันธ์ความส าคัญ

ของการสอบ  NT และ  O-Net 

ทุกวัน 

5. ครูประจ าวิชา ชั้น 3 ป. 

6 และ ม.3 มีแผนการสอน

ตาม มาตรฐานและตัวชี้วัด

ตามหลักสูตรฯก าหนด 

5. ครูประจ าวิชาชั้น 3 ป. 6 

และ ม.3 ทุกคนมีแผนการ

สอนตาม มาตรฐานและ

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯก าหนด 

 3. วางแผนการสอนตาม

มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม

หลักสูตรฯก าหนด 

 



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 ทุก

คนได้สอนติวนักเรียนตาม

มาตรฐานและตัวชี้วัด 

 

4. น าคลังค าศัพท์ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคลังค าศัพท์

ที่ใช้เป็นกรอบในการสร้าง

ข้อสอบโอเน็ต ของ สทศ.  ไปใช้

สอนติวนักเรียนให้ครบทุกค า 

(โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้อ่าน

ออก และบอกความหมายได้ โดย

สอน ให้นักเรียนจ าให้ได้มากที่สุด

ตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละ

คน) 

7. ครู ชั้น  ป.3 ป. 6 และ 

ม.3 สามารถสอนติวตาม

แนวข้อสอบของ สทศ.ได้ 

7. ครู ชั้น ป.3 ป. 6 และ ม.3

ทุกคนสามารถสอนติวตาม

แนวข้อสอบของ สทศ. 

5. จัดกิจกรรม tutor ตามแนว

ข้อสอบของ สทศ. ในชั้นเรียน 

ก าหนดกิจกรรม วันเวลาให้

ชัดเจน 

8. ครู ชั้น ป.3 ป. 6 และ ม.

3 สามารถสร้างข้อสอบตาม

แนวข้อสอบของ สทศ.ได้ 

8.ครู ชั้น ป.3 ป. 6 และ ม.3

ทุกคนสามารถสร้างข้อสอบ

ตามแนวข้อสอบของ สทศ.ได้ 

6. ครูผู้รับผิดชอบในโรงเรียนทุก

คนร่วมกันสร้างข้อสอบตามแนว

ข้อสอบของ สทศ. 

  7. ผู้บริหารติดตามการน า

ข้อสอบ PRE-NT/O-NET ไปใช้

ในสถานศึกษา การน าข้อสอบ 

PRE-NT/O-NET ไปใช้ในชั้น

เรียน ติดตามผลการท างานของ

ครูผู้รับผิดชอบทุกระยะอย่าง

ใกล้ชิดเพ่ือให้ด าเนินงานบรรลุ

ตามแผนงาน หรือแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ได้ทันเวลา 

 



ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของ

นักเรียน 

 

  8. น าแนวข้อสอบ NT/O-NET 

ของ สพป. ไปใช้ติวในชั้นเรียน

ให้นักเรียนคุ้นเคยและมี

ประสบการณ์การท าข้อสอบ 

(รูปแบบข้อสอบ/

กระดาษค าตอบ/การระบาย

ค าตอบฯ) 

9. นักเรียน ชั้น ป.3 ป. 6 

และ ม.3 ได้ท าข้อสอบ

กระดาษค าตอบ การคุม

สอบ เวลาสอบ เสมือนจริง

ทุกประการ 

 

9. นักเรียนทุกคนได้ท า

ข้อสอบ กระดาษค าตอบ การ

คุมสอบ เวลาสอบ เสมือนจริง

ทุกประการ 

9. เดือน  มกราคม พ.ศ.2560 

โรงเรียนจัดสอบเสมือนจริง   

โดยใช้ข้อสอบ กระดาษค าตอบ 

การคุมสอบ เวลาสอบเสมือน

จริงทุกประการ โดยใช้ข้อสอบ

ของ สพป. ซึ่งจัดท าข้ึนตามแนว

ข้อสอบของ สทศ. บันทึกผลการ

สอบ ตรวจค าตอบ และ

วิเคราะห์ผลการทดสอบเพ่ือ

ปรับปรุง แก้ไขนักเรียนก่อนวัน

สอบจริง 

10. จัดกิจกรรมเสริมแรง

ทางบวก (จัดอาหารว่าง

น้ าหวาน ขนมช่วงพักสอบ) 

สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย ท า

สมาธิก่อนเวลาสอบ 

10. นักเรียน ช้ัน ป.3 ป. 6 และ 

ม.3 เกิดความภาคภมูิใจ 

 

 

10. นักเรียนช้ัน ป.3 ป. 6 และ ม.

3 ทุกคน เกิดความภาคภูมิใจ 

11. โรงเรียนให้รางวัลนักเรยีนที่มี

คะแนนสอบสูง/มีความก้าวหน้าสงู

(จากการทดสอบของโรงเรียนเดือน 

มกราคม พ.ศ.2560 ก่อนการสอบ

จริง  1-2 สัปดาห์) 



เป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง 
 

    เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ ายาม  ปีการศึกษา  2565  ได้
ตั้งเป้าหมาย ผลทดสอบ O-Net, NT  ไว้ดังนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมายของการด าเนินกิจกรรมให้บรรลุผลตามที่ตั้งไว้ 
  ทุกโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และ 

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

2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (National Test : 
NT) สูงข้ึน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 จากปีท่ีผ่านมา 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของ

นักเรียน 

 

11. ผู้บริหารโรงเรียน 11. ผู้บรหิารและโรงเรยีนมีปฏิทิน

การนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ให้ชัดเจน (ก าหนดวันท่ี กิจกรรมที่

ต้องท า) 

12. ผู้บรหิารก าหนดปฏิทินการนิเทศ

ภายในโรงเรียนเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ชัดเจน 

(ก าหนดวันท่ี กิจกรรมทีต่้องท า)  

12.โรงเรียน 12. โรงเรียนได้ทราบ

จุดบกพร่องในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนของครู 

13.โรงเรียนตรวจสอบการ

วิเคราะห์หลักสูตร การก าหนด

หน่วยการเรียนรู้ว่าครอบคลุม

หรือไม่ หากไม่ครอบคลุมให้

สอนเพ่ิมในส่วนที่ตกหล่นไป

โดยเฉพาะ ป.3 ป. 6 และ ม.3 

13.โรงเรียน 13. ด าเนินกิจกรรมตามปฏิทิน

การการจัดกิจกรรม Tutor 

โรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์

จากวันที่  มกราคม   ถึง 

กุมภาพันธ์ 2560  

14. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป โรงเรียนจัด

กิจกรรม Tutor ให้ต่อเนื่องก่อน

ถึงวันสอบจริง (โอเน็ตสอบภายใน

วันที่  กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2560 

14. โรงเรียน 14.โรงเรียนมีป้ายนับเวลา

ถอยหลัง Count Down  

ทุกวัน 

15. ประกาศ/ป้าย นับเวลาถอย

หลัง Count Down ทุกวัน 



แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

  ในการยกระดับคุณภาพนักเรียน ให้มีความรู้ ความสามารถและสามารถพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน ทั้ง
เรื่องความรู้ คุณธรรมและการใช้ชีวิต สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ได้วางแนวทาง/กิจกรรม ไว้  8  ประการ เพ่ือให้โรงเรียนได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติและด าเนินงานดังนี้ 
 1.การจัดกิจกรรมหน้าเสาธงให้ครบถ้วนทั้งด้านการส่งเสริมให้นักเรียนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และสานึกถึงบุญคุณบุคคลที่ทาประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
 2. การจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกหลักภาษาไทย 
รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเขียนสรุปความและย่อความให้มากข้ึน 
 3.การจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการอ่าน เขียน และวิเคราะห์ โดยใช้องค์ความรู้ 
จากผลการทดสอบ PISA 
 4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกสาระ
การเรียนรู้ 
 5. การจัดให้นักเรียนได้เพ่ิมพูนการฝึกทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศด้านการฟัง พูด โดยเน้นให้
นักเรียนสามารถสื่อสารได้ 
 6. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นให้นักเรียนเกิดจิตสานึกรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเข้าใจหลักการของประชาธิปไตย และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 7.การเพ่ิมการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบ ทั้งการเขียนตอบแบบสั้นและแบบยาว เมื่อจบหน่วยการเรียน
ในการสอบระหว่างภาคเรียน และการสอบปลายภาค 
 8. การใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานในการสอบปลายปี   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 ข้อที่ 1  การจัดกิจกรรมหน้าเสาธงให้ครบถ้วนทั้งด้านการส่งเสริมให้นักเรียนรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และสานึกถึงบุญคุณบุคคลที่ทาประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
 มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา (ที่ตนนับถือ) และพระมหากษัตริย์ ผ่านกิจกรรมหน้าเสาธง 
ด้วยเป็นช่วงเวลาที่เป็นศูนย์รวมกิจกรรมของนักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา 
  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

  เล่าข่าวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ 

  ประกวดแต่งเพลง กลอน เรียงความ 

  เชิดชูผู้มีคุณ 

  น้องไหว้พ่ี 

  สุดสัปดาห์ (กิจกรรมทางศาสนา) 



 ข้อที่ 2  การจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกหลัก
ภาษาไทย รวมทัง้ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเขียนสรุปความและย่อความให้มากขึ้น 
  มุ่งจัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูก
หลักภาษาไทย 
  วิธีสอนด้วยการแจกลูกสะกดค า 

  กิจกรรม 9ขั้นตอน สอนอ่านออก เขียนได้ สอนจากง่ายไปหายาก 

  ส่งเสริมการอ่านย่อความ สรุปความ 

  คลังคาศัพท์ (นักเรียนสะสมคา) 

  แข่งขันทักษะภาษาไทย 
 ข้อที่ 3  การจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการอ่าน เขียนและวิเคราะห์ โดยใช้องค์
ความรู้จากผลการทดสอบ PISA 
   มุ่งกระตุ้นให้สถานศึกษาเห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับ
นานาชาติ (PISA) 

  การประเมินที่จะเกิดข้ึนในปี 2564 (PISA 2021) 

  การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 

  การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 

  การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 

  การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving) 

  ประเมินโดยให้นักเรียนทากับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ข้อที่ 4  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  มุ่งพัฒนาทักษะการคิดให้เกิดความยั่งยืน เข้าสู่ห้องเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกห้องเรียน 
  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

  การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา 

  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 ข้อที่ 5  การจัดให้นักเรียนได้เพ่ิมพูนการฝึกทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศด้านการฟัง พูด โดยเน้นให้
นักเรียนสามารถสื่อสารได้ 
  มุ่งเน้นการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language) ฟังและพูด 

  ก าหนดจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  



  ระดับประถมศึกษา เน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจเรียนภาษาต่างประเทศ 

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

  เส้นทางประวัติศาสตร์ไทย              ศิลปะ ลายไทย 

  ประชาธิปไตยบนต้นไม้                   ถนนประชาธิปไตย  ฯลฯ 
 ข้อที่ 7  การเพ่ิมการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบ ทั้งการเขียนตอบแบบสั้นและแบบยาว เมื่อจบหน่วยการ
เรียน ในการสอบระหว่างภาคเรียนและการสอบปลายภาค 
  มุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพในด้านการคิดวิเคราะห์ และการเขียนของนักเรียน 
ใช้การประเมินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น 
  ข้อสอบเขียนตอบแบบสั้น 

  ข้อสอบเขียนตอบแบบยาว 
 
  สอบระหว่างภาคเรียน สอบปลายปี/ปลายภาค อย่างน้อยร้อยละ 30 ของการสอบแต่ละครั้ง ข้อสอบ

แบบเขียนตอบสั้น หมายถึง ข้อสอบจากัดคาตอบ มีลักษณะข้อสอบที่ให้คิดและเขียนคาตอบภายใต้เงื่อนไขท่ี

ก าหนด และมีขอบข่ายของคาตอบที่ชัดเจน หรือข้อสอบขยายคาตอบ/ไม่จากัดคาตอบเป็นลักษณะข้อสอบที่ให้

อิสระในการคิด โดยเปิดโอกาสให้คิดภายใต้หลักวิชาที่สมเหตุสมผล ต้องมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนพร้อม

แนวค าตอบ 

 
 

ตัวอย่าง 
  ชาวนา ชาวสวน และชาวไร่ ต้องใช้น้ าในการเพาะปลูก โดยใช้น้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อฝนตกช้า
ซึมลงใต้ดิน อยู่ในล าคลอง และในบ่อต่าง ๆ เราตักน้ ามาใช้ โดยการทาน้ าให้สะอาด หรือโดยใช้น้ าประชา ต่อท่อ
ประปาเข้าบ้าน และเราต้องใช้น้ าเพื่ออุปโภคและบริโภค จากข้อความข้างต้น น้ าจากแหล่งใดเหมาะสาหรับการ



ใช้ในการอุปโภคบริโภคมากท่ีสุด เพราะเหตุใด
.......................................................................... ......................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................
........................................................................................... ................................................................ ............... 
 
แนวการตอบ 
  นักเรียนเขียนคาตอบที่บ่งบอกถึงการเลือกวิธีการใช้น้าในการอุปโภคบริโภค โดยใช้หลักการทาง

วิทยาศาสตร์อธิบายการใช้ ประโยชน์ที่สมเหตุสมผล 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้คะแนนเต็ม เมื่อนักเรียนเขียนแสดงถึงความสามารถในการตัดสินใจเลือกใช้น้ าในแต่ละแหล่งได้
เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่คุ้มค่า และให้เหตุผลประกอบที่ถูกต้องตามหลักวิชา เช่น 
 -น้ าฝน เพราะเป็นน้าที่มีกระบวนการเกิดเหมือนน้ ากลั่น (คือ น้ าได้รับความร้อนแล้วกลายเป็นไอ เมื่อ
ไอน้ ากระทบกับความเย็น จะเกิดความควบแน่นเป็นน้ าฝน) 
 -น้ าฝน เพราะเป็นน้ ากลั่นตามธรรมชาติ (คือ น้ าได้รับความร้อนแล้วกลายเป็นไอเมื่อไอน้ ากระทบกับ 
ความเย็น จะเกิดความควบแน่นเป็นน้ าฝน) 
 -น้ าบ่อ เพราะเป็นน้ าที่ซึมผ่านดิน ซึ่งช่วยกรองสิ่งสกปรกได้คล้ายกับการใช้เครื่องกรอง 
 -น้ าบ่อ เพราะเป็นน้ าซึมผ่านดิน 
 -น้ าประปา เพราะเป็นน้าทีผ่านกระบวนการทาให้น้ าสะอาด ซึ่งมีทั้งการตกตะกอนการฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ 
ให้คะแนนบางส่วน (ครึ่ง) เมื่อนักเรียนเขียนแสดงถึงความสามารถในการตัดสินใจเลือกใช้น้ าในแต่ละแหล่งได้
เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่คุ้มค่า แต่ไม่ได้ให้เหตุผลประกอบที่ถูกต้องตามหลักวิชา เช่น 
 -น้ าฝน เพราะเป็นน้ าที่มีความสะอาดตามธรรมชาติ 
 -น้ าคลอง เพราะการเกษตร (เพาะปลูก) ไม่จาเป็นต้องใช้น้ าที่สะอาดมากนัก 
 -น้ าคลอง เพราะเมื่อนามาแกว่งสารส้มจะตกตะกอน จึงสามารถใช้น้ าได้ 
 -น้ าบ่อ เพราะเป็นน้าฝนที่ตกแล้ว น้ าซึมลงใต้ดิน 
 -น้ าประปา เพราะเป็นน้ าที่สะอาด  -ฯลฯ 
 

ไม่ได้คะแนน เมื่อนักเรียนเขียนแสดงถึงชนิดของน้ า โดยไม่มีเหตุผลอธิบาย หรือไม่ตอบ เช่น 
 - น้ าฝน 
 - น้ าคลอง 
 - น้ าบ่อ 
 - น้ าประปา   -ฯลฯ 



• ข้อสอบแบบเขียนตอบยาว หมายถึง ข้อสอบที่มีลักษณะให้อิสระในการคิด การตอบโดยเปิดโอกาสให้คิด
ภายใต้หลักวิชาที่สมเหตุสมผล บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริง ต้องมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน เช่น บรรยายอธิบาย 
อภิปราย ฯลฯ 
    ให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพ อย่างน้อย 10 ประโยค โดยตั้งชื่อเรื่องด้วย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

ข้อที่ 8  การใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการสอบปลายปี 
   มุ่งเน้นการใช้เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับสถานศึกษาให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันร่วมอยู่ในการสอบปลายปี ที่เรียกว่า “ข้อสอบกลาง” 
 ความเป็นมา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายให้สถานศึกษา  น าข้อสอบมาตรฐานกลางมาใช้
ประเมินผู้เรียนในระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นการสร้างความมั่นใจว่า
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด สามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ก าหนด อีกทั้งเป็น
การประเมินที่เน้นการเตรียมความพร้อมเพ่ือนาไปสู่ความเป็นหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการ
ประเมินในระดับนานาชาติ (PISA) ต่อไป 
    ข้อสอบกลางหมายถึง ข้อสอบที่ได้มาตรฐาน จัดทาโดย สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดาเนินการพัฒนาโดย อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ครูผู้สอน 
นักวิชาการศึกษา และผู้แทนหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกันพัฒนาข้อสอบ และมีผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ  
 การสอบปลายปีระดับประถมศึกษา หมายถึง ปลายปีการศึกษา ส่วนระดับมัธยมศึกษา หมายถึง ปลาย
ภาคของภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษานั้น ๆ  

 

 



 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 การยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีได้เสนอแนะและวางแนวทางใน
การปฏิบัตินี้ เป็นข้อเสนอแนะท่ีมุ่งเน้นส าหรับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลัก ได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ซึ่ง
เป็นวิชาที่มีการทดสอบในระดับชาติ (O-Net, NT) ส่วนในวิชาที่เหลือซึ่งไม่มีการทดสอบระดับชาตินั้นอาจ
ประยุกต์ใช้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เหล่านั้นด้วย เช่นในวิชา สุขศึกษาและ
พลศึกษา  ศิลปะ และการงานอาชีพ  
  1. ข้อเสนอแนะส าหรับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง  ที่ทุกโรงเรียนและคณะครู/บุคลากร
ทุกคนต้องตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกัน   
   1.1 ควรจัดประชุม อบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนาครูเพ่ือให้เกิดความตระหนักและเอาใจใส่ในการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และควรจัดกิจกรรมในวัน เวลา นอกเวลาเรียนเพ่ือ
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนนักเรียนในเวลาปกติได้เต็มที่ 
   1.2 การติดตาม ประเมินผล รับทราบความก้าวหน้าในการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นราย
โรงเรียนตามปฏิทินหรือแผนงานที่วางไว้  เพื่อกระตุ้นให้มีการด าเนินงานพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 

        ตัวอย่างกรณีท่ี โรงเรียนก าหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนสอบปลายปีเป็น 70 : 30 ดังตารางสัดส่วนคะแนน       

ระหว่างเรียนกับคะแนนสอบปลายปี (70 : 30) 

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนสอบปลายปี (70 : 30) 

คะแนนจากการวัดและประเมินผล

ระหว่างเรียน(ร้อยละ 70) 

คะแนนที่ได้จากการสอบปลายปี (ร้อยละ 30) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 20 

ข้อสอบสถานศึกษา ข้อสอบกลางจาก 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

 



   1.3 จัดกิจกรรม ยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติให้แก่ ครูดีที่สามารถ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนได้ระดับที่น่าพอใจตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือสร้างขวัญก าลังให้บุคลการและส่งเสริมให้มีพลังใจในการพัฒนา
งานให้มีคุณภาพสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
  2. ข้อเสนอแนะส าหรับโรงเรียนและครูผู้สอน 
   ควรประยุกต์แนวทาง ข้อเสนอแนะ วิธีการจัดการเรียนรู้ได้จากการสังเคราะห์   ไปประยุกต์ใช้
พัฒนาความสามารถของนักเรียนโดยเร็ว เพื่อจะได้ลงมือพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ที่แท้จริงได้ 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย 
  5.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 
   (1) กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
   (2) กิจกรรมพัฒนาครูภาษาไทยเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
   (3) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
       (4) กิจกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียน 
 

  5.2 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้วยหนังสือพระราชนิพนธ์  ตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 
   รายช่ือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ  ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 
   1) โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 
   2) โรงเรียนบ้านนาแต้ 
   3) โรงเรียนบ้านนาฮี 
   4) โรงเรียนบ้านดงยาง  
 รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐา 
 ธิราชเจ้าฯ  ปีงบประมาณ 2564 เป้าหมายการจัดสรรหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ จ านวน  6  โรงเรียน 

ล าดับที ่ รหัสโรงเรียน (10 หลัก) รายชื่อโรงเรียน อ าเภอ 
1 1047540131 ขาวสง่าเจรญิวิทย ์ บ้านม่วง 
2 1047540134 บ้านบ่อแดง บ้านม่วง 
3 1047540286 บ้านวังโพน วานรนิวาส 
4 1047540311 บ้านหนองฮาง วานรนิวาส 
5 1047540469 บ้านบะยาว อากาศอ านวย 
6 1047540473 บ้านคืม อากาศอ านวย 

  รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐา 
 ธิราชเจ้า  ปีงบประมาณ 2565  เป้าหมายการจัดสรรหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ จ านวน  5  โรงเรียน 
ล าดับที ่ รหัสโรงเรียน (10 หลัก) รายชื่อโรงเรียน อ าเภอ 

1 1047540140 ชุมชนบ้านห้วยหลัว บ้านม่วง 
2 1047540246 บ้านวังบง วานรนิวาส 
3 1047540268 บ้านแก้ง วานรนิวาส 
4 1047540472 บ้านบะหว้า อากาศอ านวย 
5 1047540523 บ้านตาด ค าตากล้า 

   
  5.3  งานอ่ืนๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 



โครงการ  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก 
            เขียนไดทุ้กคน” 
หน่วยงาน    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม  
        ศึกษาสกลนคร เขต 3 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย 
……………………………………………..………………………………… 
ผู้ประสานงานหลัก   นางนิติพร  ศรีโนนยาง 
โทรศัพท์        083-368-030-3  E-mail.  nitipornsree@gmail.com 

 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1           
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(2)  ประเด็น  ปฏริูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (Y) ประเด็น (   )* การพัฒนาการเรียนรู ้
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของ

โลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมขึ้น  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่

จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องม ีปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)        ชื่อองค์ประกอบ : รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
        ชื่อปัจจัย :  รูปแบบการเรยีนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติและทักษะอาชีพ 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ผู้สอน (ครู / อาจารย์) 
              ชื่อปัจจัย : ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการ 
        ของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
                         ชื่อองค์ประกอบ : .................................................................................................................................. 
                         ชื่อปัจจัย : .............................................................................................................................................. 
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ส่วนที่ 2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                           : M2 – M3             
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง  ด้วยภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม เป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
ประสบการณ์ รวมทั้งเป็นสื่อ แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย ซึ่งควรค่าแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้ 
คงอยู่ต่อไป ตลอดระยะ เวลาหลายปีที่ผ่านมา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ใน
ฐานะที่เป็นหน่วยงานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการขับเคลื่อน การพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการอ่าน เพ่ือการ
สื่อสาร ทั้งในระดับของการอ่านออกเขียนได้ ไปจนถึงการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และ
สร้างสรรค์ ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญยิ่ง ต่อความ ส าเร็จในการเรียน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 
และยังเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถด ารง ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันและอนาคตได้อย่างรู้เท่าทัน และ
สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ สามารถมีส่วนร่วมและเป็นสมาชิก ในสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่าง
สมบูรณ์และน าไปสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง ของชุมชน ของประเทศ และของโลกโดยรวม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
   ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย เพ่ือน าไปพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการอ่านการเขียนให้นักเรียน
สามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมี
เหตุผลจากเรื่องที่อ่านได้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้สาระอ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสม
ตามช่วงวัย และเพ่ือยกระดับการจัด การเรียนการสอนภาษาไทยของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนต่อไป   
  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และบุคลาการทางการศึกษาให้ความส าคัญ มีความตระหนัก 
และร่วมมือรับผิดชอบในการเร่งรัดพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและการใช้ภาษาไทย
แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ รู้จัดคิดวิเคราะห์และ
การแสวงหาความรู้ พร้อมกับพัฒนาความรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย  
  2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อโยงการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้ ตลอดจนเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาไทย 
  2.3 เพ่ือให้นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้ มีความรู้
ความสามารถในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด  



  

3. เป้าหมาย 
3.1   เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 เมื่อเรียนจบ ป. 1 อ่านออกเขียนได้  และนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นต้นไป ร้อยละ 90  อ่านคล่องเขียนคล่อง มีความรู้ความสามารถภาษาไทยตาม
มาตรฐานหลักสูตร ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด มีพ้ืนฐานที่ดีในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน มี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยสูงขึ้นร้อยละ 5  และใช้ภาษาสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์และสร้างสรรค์ 

2) ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถ  

และทักษะการสอนวิชาภาษาไทยเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่อง  และได้รับการพัฒนา 
องค์ความรู้ภาษาไทยเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ภาษาไทยตามมาตรฐานหลักสูตร มีทักษะการคิด และใช้
ภาษาไทยเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร้อยละ 80  มี 
การบริหารจัดการที่ดีในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย   
 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
    1) โรงเรียนในสังกัดยกระดับผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT) การประเมินคุณภาพ 

ผู้เรียน(NT) ด้านภาษาไทย , การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-Net) รวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทยให้สูงขึ้น  
              2) ครูผู้สอนภาษาไทย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีความสามารถด้าน
ภาษาไทยได้พัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทย ผ่านการแข่งขันระดับโรงเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายฯ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและระดับประเทศ 
              3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ เมื่อเรียนจบ ป. 1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 เป็นต้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง มีความรู้ความสามารถภาษาไทยตามมาตรฐานหลักสูตร ควบคู่กับการ
พัฒนาทักษะการคิด มีพ้ืนฐานที่ดีในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มีผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 
และใช้ภาษาสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์และสร้างสรรค์ 
              4) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีการบริหารจัดการที่
ดีในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และครูผู้สอนภาษาไทยทุกระดับชั้น ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
ภาษาไทยเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ภาษาไทยตามมาตรฐานหลักสูตร มีทักษะการคิด และใช้ภาษาไทยเป็น
พ้ืนฐานการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3.3 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
3.4 ผลที่คาดว่าจะเกิด  

      1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 
 



      2) ครูผู้สอน และโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียนทุกระดับที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย และ 
แผนการซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล 
               3) โรงเรียนด าเนินการเร่งรัดพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.  

3.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
     1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT) สูงกว่าระดับส านักงาน
คณะ 

กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือสูงกว่าระดับประเทศ 
           2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ด้านภาษาไทย สูงกว่าระดับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือสูงกว่าระดับประเทศ 
      3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับ ชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-Net) มีสูงกว่าระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือสูงกว่าระดับประเทศ 
     4) ครูผู้สอนมีนวัตกรรม/วิธีการสอนที่ประสบผลส าเรจ็ในการยกระดับการเรียนการสอนภาษาไทย 
     5) โรงเรียนในสังกัดมีแผนงาน/โครงการเพ่ือส่งเสริม สนับสนนุเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตาม
บริบทและสภาพปัญหาของนักเรียน 

 

3.6 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์. 
1) โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขด 3 
2) ครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขด 3  
3) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                 : M4 - M5               
 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ    วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 50,000 บาท 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

รวม 
ไตรมาสที่

1/2565 

ไตรมาสที่  

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่  

4/2565 

กิจกรรมที่ 1  

คัดกรองความสามารถในการอ่านและการ
     



 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

รวม 
ไตรมาสที่

1/2565 

ไตรมาสที่  

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่  

4/2565 

เขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-
6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
   - ครั้งที่ 2/2564 เดือนธันวาคม 2564 
   - ครั้งที่ 1/2565 เดือนมิถุนายน 2565 
   - นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

15,000 

กิจกรรมที่ 2  
ถอดบทเรียน “วิธีการสอนภาษาไทยที่
ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาการอ่าน
ออกเขียนได้” 

  

√ 

   

15,000 

กิจกรรมที่ 3 
แข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย
ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565  

   

√ 

 

  

20,000 

กิจกรรมที่ 4 

สรุปรายงานผล 

    

√ 

 

- 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 

 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมที่ 1  

คัดกรองความสามารถในการ
อ่านและการเขียน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

15,000 



1-6 และระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 1-6  
   - ครั้งที่ 2/2564 เดือน
ธันวาคม 2564 
   - ครั้งที่ 1/2565 เดือน
มิถุนายน 2565 
   - นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

7,500 
 

7,500 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

7,500 
 

7,500 
 
- 

 
 

- 

2. กิจกรรมที่ 2  

ถอดบทเรียน “วิธีการสอน
ภาษาไทยที่ประสบผลส าเร็จ
ในการพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้” 

 
- 

 
15,000 

 
- 

 
15,000 

 
- 

 
15,000 

3. กิจกรรมที่ 3 

แข่งขันทักษะความสามารถ
ด้านภาษาไทยตามโครงการ
รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 

 

- 

 

 

17,000 

 

3,000 

 

20,000 

 

- 

 

20,000 

4. กิจกรรมที่ 4 

สรุปรายงานผล 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 รวม - 47,000 3,000 50,000 - 50,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ      พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ตามแนวทางการประเมินของ PISA   
หน่วยงาน    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม  
        ศึกษาสกลนคร เขต 3 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย 
……………………………………………..………………………………… 
ผู้ประสานงานหลัก   นางนิติพร  ศรีโนนยาง 
โทรศัพท์        083-368-030-3  E-mail.  nitipornsree@gmail.com 

 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    : M1           
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
(2) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(2)  ประเด็น  ปฏริูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (Y) ประเด็น (   )* การพัฒนาการเรียนรู ้
(4) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของ

โลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมขึ้น  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(6) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่

จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องม ีปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)        ชื่อองค์ประกอบ : รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
        ชื่อปัจจัย :  รูปแบบการเรยีนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติและทักษะอาชีพ 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ผู้สอน (ครู / อาจารย์) 
              ชื่อปัจจัย : ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการ 
        ของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
                         ชื่อองค์ประกอบ : .................................................................................................................................. 
                         ชื่อปัจจัย : .............................................................................................................................................. 
 

ส่วนที่ 2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                             : M2 – M3             
1. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ

(OECD) และเข้าร่วมกิจกรรมองค์การ คือ โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ตั้งแต่ปี 2000 

โครงการดังกล่าวได้ประเมินสมรรถนะเยาวชนของประเทศสมาชิกที่มีอายุ 15 ปี ด้านการรู้เรื่องการอ่าน
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(Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์(Scientific 

Literacy) โดยท าการประเมิน 3 ปีต่อครั้ง ในปี 2565 จะครบรอบการประเมินอีกครั้งและก าหนดให้มีการ

ประเมินด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving) เพ่ิมเติมจากการประเมินที่ผ่านมา 

อีกทั้ง การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) เป็นทักษะที่มีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 

21 เป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ และเป็นทักษะที่จ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนให้เกิดความช านาญ จนสามารถน าไปใช้จริงในการ

พัฒนาการอ่านรู้เรื่องเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแม่นย าและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน

ชวีิตประจ าวัน  

 ด้วยเหตุนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือ
ขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปยังครูผู้สอนวิชาภาษาไทย  
เพ่ือน าไปพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการอ่านข้ันสูงให้นักเรียนสามารถจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ และแสดงความ
คิดเห็นในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผลจากเรื่องที่อ่านได้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและการ
เรียนรู้สาระอ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย และเพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป   

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปยัง
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
  2.2 เพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
  2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 ให้
สูงขึ้น 
  
 

3. เป้าหมาย 
3.2   เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

 1)  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 

  2) ครคูรูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 น าความรู้ไปพัฒนาและเพ่ิม

ศักยภาพการอ่านขั้นสูงให้นักเรียนสามารถจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นในเชิง

วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผลจากเรื่องที่อ่านได้ 
 

 



3.3 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง  ทั้งนี้เพ่ือสามารถใช้การอ่านการ

เขียนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืนๆ และการด าเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  2) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีประสิทธิภาพ 
 

3.3 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
3.4 ผลที่คาดว่าจะเกิด  

      1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3 มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง  ทั้งนี้เพ่ือสามารถใช้การอ่านการ
เขียนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืนๆ และการด าเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3 สามารถจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นใน
เชิงวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผลจากเรื่องที่อ่านได้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้
สาระอ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย และเพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

      3) ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยพัฒนาการเรียนการสอนและเพ่ิมศักยภาพการอ่านขั้นสูงให้นักเรียน 
      4) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีประสิทธิภาพ 
3.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

       1) ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ

การอ่านขั้นสูงให้นักเรียนสามารถจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์

อย่างมีเหตุผลจากเรื่องที่อ่านได้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้สาระอ่ืนๆ ได้อย่าง

เหมาะสมตามช่วงวัย และเพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

  2) ครูผู้สอนมีนวัตกรรม/วิธีการสอนที่ประสบผลส าเร็จในการยกระดับการเรียนการสอนภาษาไทย 

  3) โรงเรียนในสังกัดมีแผนงาน/โครงการเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตาม

บริบทและสภาพปัญหาของนักเรียน 

          3.6 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์. 

1) โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขด 3 
2) ครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  

เขต 3  
3) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 



4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                 : M4 - M5               
 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ    วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 45,000 บาท 
 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

เงินนอก

งบประมาณ 

 

 

รวม 
ไตรมาสที่

1/2565 

ไตรมาสที่  

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่  

4/2565 

กิจกรรมที่ 1  

เสนออนุมัติโครงการ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

 

√ 

   

 

 

- 

 

- 

กิจกรรมที่ 2 
ประชุม/พัฒนาศึกษานิเทศก์และ
ครูแกนน า 

 

√ 

 

 

   

- 

 

- 

กิจกรรมที่ 3 
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
“พัฒนาสมรรถนะ การอ่านขั้นสูง” 
ส าหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3    

 

√ 

 

  

 

  

- 

 

23,000 

กิจกรรมที่ 4,5  

นิเทศ ก ากับ ติดตามและสรุปผล 

การด าเนินงานรายงาน สพฐ. 

   

√ 

 

 

 

- 

 

22,000 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 45,000  

 

 

 

 



รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
ที ่ กิจกรรม/รายการ 

งบประมาณ 
 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 
1 

กิจกรรมที่ 1 เสนออนุมัติ
โครงการ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนา
ศึกษานิเทศก์และครูแกนน า 

- - - - - - 

 
 
 
3 

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร
“พัฒนาสมรรถนะ การอ่าน
ขั้นสูง” ส าหรับครูผู้สอน
วิชาภาษาไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3    

 
- 
 

 
- 

 
23,000 

 
23,000 

 
- 

 
23,000 

 
4 

กิจกรรมที่ 4,5 นิเทศ ก ากับ 
ติดตามและสรุปผลการ
ด าเนินงานรายงาน สพฐ.  

 
- 

 
22,000 

 
- 

 
22,000 

 
- 

 
22,000 

รวมทั้งสิ้น - 22,000 230,000 45,000 - 45,000 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ให้แนบประมาณการค่าใช้จ่าย) 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน รวม 

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือรับการพัฒนาจากส่วนกลาง
ส าหรับศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบและครูวิทยากรแกนน า  เป็นเงิน 

     - ค่าเบี้ยเลี้ยง  - ค่าพาหนะ  

 

- 

 

- 

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลหลักสูตร “พัฒนา
สมรรถนะ การอ่านขั้นสูง” ส าหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (85 คน)                                     
เป็นเงิน 

 

23,000.- 

 

23,000.- 

 



รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ(ต่อ) 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน รวม 
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลหลักสูตร “พัฒนา

สมรรถนะ การอ่านขั้นสูง” ส าหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (85 คน)                                      
- ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ 
ด าเนินงาน และผู้เข้าอบรมฯ จ านวน 85 คน จ านวน 1 วัน
(130X80X1 วัน)                                                  เป็นเงิน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (อัตราชั่วโมงละ 600 บาท) จ านวน 1 วัน 

(600X6)                                                      เป็นเงิน 
- ค่าท่ีพักวิทยากร จ านวน 1 คืน(800X1 คืน)             เป็นเงิน 
- ค่าพาหนะวิทยากรและคณะกรรมการด าเนินงาน (ชดเชย

น้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนตัว)                             เป็นเงิน 
- ค่าจัดซื้อวัสดุประกอบการอบรมฯ                         เป็นเงิน 

 
 
 
 
 

11,050 
 

3,600 
800 

 
3,000 
4,550 

 
 
 
 
 

11,050 
 

3,600 
800 

 
3,000 
4,550 

3 ค่าใช้จ่ายเป็นค่าพาหนะ(ชดเชยนั้นเชื้อเพลิง) รถยนต์ส่วนตัว 
คณะกรรมการการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 62 โรงเรียน เป็นเงิน 
   - ค่าพาหนะคณะกรรมการนิเทศฯ(ชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
ส่วนตัว)                                                              เป็นเงิน 

 
 
 
 

22,000.- 

 
 
 
 

22,000.- 

4 การสรุปรายงานผล                                                 เป็นเงิน - - 

 รวมทั้งสิ้น 45,000.- 45,000.- 

หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการ      ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
         รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หน่วยงาน    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                 สกลนคร เขต 3 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย 
……………………………………………..………………………………… 
ผู้ประสานงานหลัก   นางนิติพร  ศรีโนนยาง 
โทรศัพท์        083-368-030-3  E-mail.  nitipornsree@gmail.com 

 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    : M1           
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
(3) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(2)  ประเด็น  ปฏริูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (Y) ประเด็น (   )* การพัฒนาการเรียนรู ้
(7) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของ

โลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมขึ้น  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(8) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(9) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่

จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องม ีปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)        ชื่อองค์ประกอบ : รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
        ชื่อปัจจัย :  รูปแบบการเรยีนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติและทักษะอาชีพ 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ผู้สอน (ครู / อาจารย์) 
              ชื่อปัจจัย : ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการ 
        ของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
                         ชื่อองค์ประกอบ : .................................................................................................................................. 
                         ชื่อปัจจัย : .............................................................................................................................................. 
 
 
 
 

mailto:nitipornsree@gmail.com


 

ส่วนที่ 2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                           : M2 – M3             
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เห็นชอบให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ 
โดยก าหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น”วันรักการอ่าน” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี     ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชานุเคราะห์โครงการต่างๆ มาโดยตลอด ปรากฏ
เห็นเด่นชัดในพระราชกรณียกิจของพระองค์ ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ 
สถิตกลางในพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จากพระราชจริยวัตรและความสนพระทัยในการอ่าน การจดบันทึก 
การเขียน และการเรียนรู้ ดังหนังสือพระราชนิพนธ์จ านวนมาก ซึ่งเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันว่า พระองค์ทรงพระ
ปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมประเภทต่างๆ อาทิ สารคดี บันเทิงคดี บทความ 
ฯลฯ ทั้งเป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง ผลงานพระราชนิพนธ์เป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ แสงดถึง
ความเอาพระราชหฤทัยใสให้ความส าคัญในการใช้ภาษาไทยและวรรณคดีไทย รวมทั้งสาระความรู้และข้อคิดใน
แง่มุมต่างๆ อย่างน่าสนใจยิ่ง สามารถเป็นแบบอย่างอันดีงามให้แก้เด็กและเยาวชนไทยในการมุ่งเน้น ปลูกฝัง
และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต  
  ในปีงบประมาณ 2563 เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  แสดงออกถึงความจงรักภักดี และเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับรู้และร่วมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ สนองแนวพระราชด าริในการปลูกฝังจิตส านึกและ
สร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ผ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เอง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา พิจารณาจัดท าโครงการนี้ขึ้น ด้วยเห็นควรส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ชุดเสด็จพระ
ราชด าเนินเยือนต่างประเทศ ซึ่งเป็นหนังสือที่บันทึกเรื่องราวและสิ่งที่ได้ทรงทอดพระเนตรระหว่างเสด็จพระราช
ด าเนินเยือนต่างประเทศ จนท าให้ผู้อ่านได้เรียนรู้และเห็นภาพชีวิตความเป็นอยู่ สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิชาการ 
ตลอดจนเทคโนโลยีของต่างประเทศ และสามารถน าแนวความคิดมาต่อยอด ประยุกต์ใช้ และพัฒนาองค์ความรู้
ของนักเรียนต่อไป   
  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยผ่าน
หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ที่ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เอง 
 2.2  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการด าเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์
ฯ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ  



3. เป้าหมาย 
3.4   เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

 1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๖ โรงเรียน ได้รับหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
                 2. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างน้อย 1 ครั้ง/1 ภาคเรียน  
           3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  1.  นักเรียนบอกชื่อและสาระส าคัญของหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้อย่างน้อย 1 เล่ม 
  2.  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตอย่างน้อย 
2 โครงการ/กจิกรรม 

3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
      1)  โรงเรียนมีการด าเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ อันจะ
ส่งผลต่อนักเกรียนมีนิสัยรักการอ่าน  
       2) นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ผ่านการอ่าหนังสือที่ดี มีคุณภาพ และสารประโยชน์ 
และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
       3) นักเรียนได้อ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         

   3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 1) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 โรงเรียน ได้รับหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
                 2) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระราชจริย
วัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างน้อย 1 ครั้ง/1 
ภาคเรียน  
 3) นักเรียนบอกชื่อและสาระส าคัญของหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้อย่างน้อย 1 เล่ม 
  4)  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
อย่างน้อย 2 โครงการ/กิจกรรม 
 

3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์. 
1) โรงเรียนเป้าหมาย จ านวน 5 โรงเรียน สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สกลนคร เขต 3  
2) นักเรียนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

สกลนคร เขต 3 



4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                       : M4 - M5               
 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ    วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 50,000 บาท 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

รวม 
ไตรมาสที่

1/2565 

ไตรมาสที่  

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่  

4/2565 

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจรายชื่อโรงเรียนที่มีความ
ต้องการหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

- - - - 

 

- 

กิจกรรมที่ 2 สพป. สกลนคร เขต 3 จัดหา/
จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ชุดเสด็จ
พระราชด าเนินเยือนตา่งประเทศ 

- - 

 

 

- √ 40,000 

กิจกรรมที่ 3  นิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน
ตามรอยพระจริยวัตรฯ ของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน  5 โรงเรียน 

- - - 

 

√ 

 

5,000 

กิจกรรมที่ 4  ประชุมชี้แจงฯ และคัดเลือก
ผลงาน Video Clip การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านหนังสือพระราชนพินธ์ในสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ประจ าปี 
2565 

- - - √ 5,000 

กิจกรรมที่ 5  รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอย
พระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2565  

- - - - - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 



รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมที่ 1  
ส ารวจรายชื่อโรงเรียนที่มีความ
ต้องการหนังสือพระราชนิพนธ์
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2. กิจกรรมที่ 2  

 สพป. สกลนคร เขต 3 จัดหา/
จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ใน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี ชุดเสด็จพระราชด าเนิน
เยือนต่างประเทศ 

 
- 

 
- 

 
40,000 

 
40,000 

 
- 

 
40,000 

3. กิจกรรมที่ 3 

นิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านตามรอย
พระจริยวัตรฯ ของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน  5 
โรงเรียน 

 

- 

 

 

5,000 

 

- 

 

5,000 

 

- 

 

5,000 

4. กิจกรรมที่ 4 
ประชุมชี้แจงฯ และคัดเลือก
ผลงาน Video Clip การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
หนังสือพระราชนิพนธ์ใน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจ าปี 2565 

 
- 

 
5,000 

 
- 

 
5,000 

 
- 

 
5,000 



รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

5. กิจกรรมที่  5 
รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมการอ่าน
ตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ปีงบประมาณ 2565  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 รวม - 10,000 40,000 50,000 - 50,000 

หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 


