
รายงานการก ากับ ติดตาม 
การด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ส านักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5



การบริหารงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5  

                    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ในกรอบวงเงินงบประมำณ 4,000,000 บำท (สี่ล้ำนบำทถ้วน) เพื่อใช้เป็น
กรอบกำรด ำเนินงำนและขับเคลื่อนกำรบริหำรกำรศึกษำในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 โดยมีควำมสอดคล้องกับ
นโยบำย ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ และนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ได้แกยุ่ทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จังหวัด
นครรำชสีมำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนสู่เป้ำหมำยหลักท่ีส ำคัญ คือ กำรพัฒนำให้นักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ โดยกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณดังกล่ำวค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ คุ้มทุน ประหยัดและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร  โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกคนทุกฝ่ำย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้ำประสงค์ และมำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 

“ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำคุณภำพ โรงเรียนคุณภำพ นักเรียนคุณภำพ” 
พันธกิจ 

1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติ 
2. พัฒนำนักเรียนให้มีควำมสำมำรถ และเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
3. พัฒนำบุคลำกรทุกสำยงำนเป็นมืออำชีพ 
4. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
5. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้นักเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำท่ีมี  

       คุณภำพ 
6. จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมแนวทำงหลัก      
   ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ค่านิยม 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 “เป็นองค์กรมีชีวิต บุคลำกรมี
จิตเฉลียวฉลำด มีควำมสำมำรถประสำนสัมพันธ์ให้ควำมส ำคัญในกำรบริกำร ปฏิบัติงำนสู่ควำมเป็นเลิศ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เป้าหมาย 
1. นักเรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 

อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชำติ 

2. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะมี 
สมรรถนะตำมหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

3. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีควำมรู้และ 
จรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

4. โรงเรียนจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลัก 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
           5. สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 และโรงเรียน มีระบบกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ และกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ใช้งำนวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรมมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 
กลยุทธ์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 4  กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน 

                               และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
โดยคณะกรรมกำรได้ประชุมพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ มีมติ ดังนี้ 

                     1. งบประจ ำบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ งบประมำณ  2,868,370 บำท 
(สองล้ำนแปดแสนหกหมื่นแปดพันสำมร้อยเจ็ดสิบบำทถ้วน)เพ่ือใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยพ้ืนฐำนในกำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                     2. งบพัฒนำ/ตำมยุทธศำสตร์ งบประมำณ 1,131,630 บำท(หนึ่งล้ำนหนึ่งแสนสำมหมื่นหนึ่ง
พันหกร้อยสำมสิบบำทถ้วน) เพ่ือใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รำยละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



งบประจ าบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ที ่ แผนกำรใช้จ่ำย งบประมำณปี 2565 
ก ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (2,868,370) 
1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำท่ีพัก ค่ำพำหนะ และอ่ืน ๆ 200,000.- 
2 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะค่ำขนส่งและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 100,000.- 
3 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้ำง 100,000.- 
4 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นและค่ำชดเชยน้ ำมัน 200,000.- 
5 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 600,000.- 
6 เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำร 768,370.- 

 
ที ่ แผนกำรใช้จ่ำย งบประมำณปี 2565 
ข ค่ำสำธำรณูปโภค (900,000) 
1 ค่ำไฟฟ้ำ 750,000 
2 ค่ำโทรศัพท์และบริกำรอินเตอร์เน็ต 50,000 
3 ค่ำน้ ำประปำ 50,000 
4 ค่ำไปรษณีย์โทรเลข 50,000 

 
      หมำยเหตุ  1. รำยจ่ำยประจ ำส ำนักงำน รำยกำรที่ 6 ก ำหนดเพ่ือรองรับกำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย
รัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร สพฐ.จังหวัดนครรำชสีมำ และอ ำเภอในพ้ืนที่ ในระหว่ำงปีงบประมำณ และตั้งไว้
ส ำหรับสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ำยวิชำกำร/วิชำชีพต่ำง ๆ ภำรกิจของศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำวิชำกำร/วิชำชีพต่ำง ๆ ภำรกิจของศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรติดตำม และ 
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565เพ่ือก ำกับติดตำมเร่งรัดให้มี
กำรด ำเนินงำนตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ในแผน และได้จัดท ำเครื่องมือ ก ำกับติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ให้มีควำมครอบคลุม ชัดเจน และสะดวกต่อกำรติดตำมและรำยงำนผลของผู้เกี่ยวข้อง โดยมีผลกำรด ำเนินงำน
ตำมเอกสำรรำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2565  นี้ 
 
 
 
 
 
 
 







ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร งบประมำณ เบิกจ่ำย เบิกจ่ำย เบิกจ่ำย เบิกจ่ำย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ

งบตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1 ส่งเสริมศักยภาพครูมืออาชีพ 77,500 -           26,500      -           -           51,000      กลุ่มบริหารงานบุคคล

2 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 61,100 -           รอการจัดสรร -           -           -           กลุ่มพัฒนาครูฯ

3 ส านักงานน่าอยู่ น่าท างาน 30,000 -           -           -           -           30,000      กลุ่มอ านวยการ

4 การขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษา  10  จุดเน้น 118,400 1,920        87,840      -           -           28,640      กลุ่มนิเทศฯ

5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 28,200 -           -           -           -           28,200      กลุ่มนโยบายฯ

6 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 99,500 -           -           -           -           99,500      กลุ่มนโยบายฯ

7 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 68,720 -           -           68,720      กลุ่มส่งเสริมฯ

8 ส่งเสริมการเรียนรู้"โคก หนอง นา" ตามหลักเศรษฐกิจพอพียง 34,280        -           -           -           -           34,280      กลุ่มส่งเสริมฯ

9 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 9,300 -           -           -           -           9,300        กลุ่มส่งเสริมฯ

10 สร้างและส่งเสริมการเป็นพลเมือดีตามรอยพระยุคลบาท 33,720 -           -           -           -           33,720      กลุ่มส่งเสริมฯ

11 ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 10,800 -           (ยุติโครงการ) -           -           -           กลุ่มส่งเสริมฯ

12 สถานศึกษาปลอดภัย 40,000 -           -           40,000      กลุ่มส่งเสริมฯ

13 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 121,200 8,970        26,290      -           -           85,940      กลุ่มอ านวยการ

14 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยการตรวจสอบภายใน 16,800 -           16,800      -           -           -           ตรวจสอบภายใน

15 พัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 119,300 -           -           -           -           119,300     ส่งเสริมทางไกลฯ

รวม 868,820       10,890      157,430     -           -           628,600     

แบบรำยงำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร และกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยไตรมำส ประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5



ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร งบประมำณ เบิกจ่ำย เบิกจ่ำย เบิกจ่ำย เบิกจ่ำย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ

งบตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

รวม 868,820       10,890      157,430     -           -           628,600     

16 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการ 30,660 -           -           -           -           30,660      กลุ่มการเงินฯ

อิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ระยะท่ี 3 ส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ -           -           -           

17 เข็มทิศการบริหารจัดการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 53,140 16,880      -           -           36,260      กลุ่มนโยบายฯ

18 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 179,010 -           179,010     -           -           -           กลุ่มนโยบายฯ

รวมงบประมำณตำมแผนฯท้ังส้ิน 1,131,630   27,770      336,440    -          -          695,520    

งบเพ่ิมเติมจำกแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี/นโยบำยเร่งด่วน

19 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) 23,600        7,904        -           -           15,696      กลุ่มนิเทศ

20 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าปีงบประมาณ 2565 76,345        -           -           76,345      กลุ่มนโยบายและแผน

21 งานมหกรรมวิชาการ"ห้องเรียนคุณภาพ ภายใต้วิถีคุณธรรมปี2564" 34,710        15,900      -           -           18,810      กลุ่มนิเทศ

รวมงบประมำณเพ่ิมเติม 134,655 7,904 15,900 0 0 110,851

รวมงบประมำณท้ังส้ิน 1,266,285   43,578      368,240    -          -          917,222    

แบบรำยงำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร และกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยไตรมำส ประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5



 16  มีนาคม 2565

ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร งบประมำณ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ รหัสโครงกำร กลุ่มงำน/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

งบตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ชำติ สพป.นม.5 ในระบบ eMENSCR น ำเข้ำ ยังไม่น ำเข้ำ

1 ส่งเสริมศักยภำพครูมืออำชีพ 77,500 3 4 04066-64-0012 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล/ณัฐนรี   /

2 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 61,100 3 4 กลุ่มพัฒนำครูฯ รอการจัดสรร

3 ส ำนักงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน 30,000 3,5 5 กลุ่มอ ำนวยกำร/อนุศักด์ิ   / มีการปรับแผนด าเนินการ

4 กำรขับเคล่ือนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  10  จุดเน้น 118,400 3,2 2 04066-64-0008 กลุ่มนิเทศ/นุชรินทร์   /

5 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 28,200 3 6 กลุ่มนโยบำยและแผน/ประณีต รอการจัดสรร

6 กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 99,500 3 6 กลุ่มนโยบำยและแผน/มะลิดำ รอการจัดสรร

7 ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 68,720 3 3 04066-64-0015 กลุ่มส่งเสริมฯ/ชิตชัย   /

8 ส่งเสริมกำรเรียนรู้"โคก หนอง นำ" ตำมหลักเศรษฐกิจพอพียง 34,280         3 1 กลุ่มส่งเสริมฯ/กุลจิรำ รอการจัดสรร

9 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 9,300 3 1 กลุ่มส่งเสริมฯ รอการจัดสรร

10 สร้ำงและส่งเสริมกำรเป็นพลเมือดีตำมรอยพระยุคลบำท 33,720 3,1 1 04066-64-0018 กลุ่มส่งเสริมฯ/กิตติพล   /

11 ระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 10,800 4 4 กลุ่มส่งเสริมฯ/โสจิรัตน์ รอการจัดสรร

12 สถำนศึกษำปลอดภัย 40,000 4 1 04066-64-0016 กลุ่มส่งเสริมฯ/กฤษณำ   /

13 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 121,200 6 6 04066-64-0011 กลุ่มอ ำนวยกำร/ศิริลักษณ์   /

14 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้วยกำรตรวจสอบภำยใน 16,800 6 6 04066-64-0010 ตรวจสอบภำยใน/เจษฎำพร   /

15 พัฒนำควำมพร้อมในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 119,300 6 6 ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ/สัมพันธ์ รอการจัดสรร

16 อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำควำมรู้ระบบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐด้วยวิธีกำร 30,660 6 6 กลุ่มบริหำรกำรเงินฯ/สมพิศ   / มีการปรับแผนด าเนินการ

อิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ระยะท่ี 3 ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนพัสดุ

17 เข็มทิศกำรบริหำรจัดกำรศึกษำภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 53,140 6 6 04066-64-0007 กลุ่มนโยบำยและแผน/เดือนเพ็ญ   /

18 ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของ 179,010 6 6 04066-64-0009 กลุ่มนโยบำยและแผน/เดือนเพ็ญ   /
1,131,630     

แบบรายงานติดตามผลการน าข้อมูลเข้าโครงการท่ีได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบ eMENSCR

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

น ำเข้ำโครงกำรในระบบ eMEN



 16  มีนาคม 2565

ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร งบประมำณ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ รหัสโครงกำร กลุ่มงำน/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดสรรเพ่ิมเติมนอกเหนือแผนปฏิบัติการ ชำติ สพป.นม.5 ในระบบ eMENSCR น ำเข้ำ ยังไม่น ำเข้ำ

ยอดยกมำ 1,131,630     

19 ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ(ก.ต.ป.น.) 23,600         กลุ่มนิเทศ/อรพรรณ   /

20 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนคุณภำพประจ ำปีงบประมำณ 2565 76,345         04066-64-0019 กลุ่มนโยบำยและแผน/มะลิดำ   / นโยบายเร่งด่วน

21 งำนมหกรรมวิชำกำร"ห้องเรียนคุณภำพ ภำยใต้วิถีคุณธรรมปี2564" 34,710         กลุ่มนิเทศ/องอำจ   / นโยบายเร่งด่วน

1,266,285     

แบบรายงานติดตามผลการน าข้อมูลเข้าโครงการท่ีได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบ eMENSCR

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

น ำเข้ำโครงกำรในระบบ eMEN



 

รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  5 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ตามแผน ผลการเบิกจ่าย 

1 ส่งเสริมศักยภาพครูมืออาชีพ 

 

77,500 26,500 กิจกรรมที่ 3 การประเมินวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่า         

สู่ระบบPA    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 5 ได้จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ 

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ในการ

ประเมินวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบPA  

ระหว่างวันที่  3 ธันวาคม 2564  ถึง  วันที่ 21 ธันวาคม2564  

ผลการด าเนินงาน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 

ก าหนดตัวชี้วัดการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานตาม

มาตรฐานต าแหน่งรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  คู่มือการประเมินตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการฯ  ต าแหน่งครู  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  

ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา 

ปัญหา/อุปสรรค   ไม่มี 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 



ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ตามแผน ผลการเบิกจ่าย 

ข้อเสนอแนะ       ไม่มี 
2 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

61,100 

 

- 

 

รอการจัดสรร กลุ่มพัฒนาครูฯ 

 

3 ส านักงานน่าอยู่ น่าท างาน 30,000 - รอด าเนินการ กลุ่มอ านวยการ 

 

4 การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา  

10  จุดเน้น 

118,400 89,760 1.นิเทศ ติดตาม 10 จุดเน้น ของ สพป.นม.5 จ านวน รวม 

209 โรงเรียน ตามรูปแบบการนิเทศ Super 5Stars Model 

โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการนิเทศติดตาม ทั้งนี้

เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อโควิด จึงต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการลงนิเทศ 

2.การประเมินผลงานสู่คลังนวัตกรรม (Databank) แบ่งเป็น

ผลงาน จ านวน  5  วัน  ดังนี้  

1.ผลงาน 1 ผู้บริหาร 1 ผลงานคุณภาพ  

2.ผลงาน 1 ครู 1 งานคุณภาพ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้/

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กลุ่มการศึกษาเด็กพิเศษเรียนร่วม 

3.ครูปฐมวัย 1 ครู 1 ผลงานคุณภาพ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

 



ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ตามแผน ผลการเบิกจ่าย 

4. 1 นักเรียน 1 ผลงานคุณภาพ 

รวมทั้งสิ้น 10 กลุ่มประกวด ทั้งนี้เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีคลังนวัตกรรมครูและ

ผู้บริหาร ส าหรับเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสรุป

สะท้อนผล การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

Quarter 1-4 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนา 

1) สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกัน

คุณภาพในสถานศึกษาที่มีพัฒนาการสูงขึ้น  

2)  สถานศึกษามีวิถีปฏิบัติ 10 จุดเน้น และจุดเน้นของ

สถานศึกษาตามบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่งที่ส่งเสริมการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่เป็นรูปธรรม 

3) สถานศึกษามีห้องเรียนคุณภาพ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

4) สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่ มีคลังนวัตกรรมในการบริหาร

จัดการเรียนรู้และมีรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร เพ่ือเป็น 

Best Practice  



ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ตามแผน ผลการเบิกจ่าย 

ปัญหา/อุปสรรค   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า2019 จึงต้องจัดกิจกรรมโดยอยู่ภายใต้มาตรการ

อย่างเคร่งครัด 

ข้อเสนอแนะ       ไม่มี 

 

5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา 

28,200 - รอด าเนินการ กลุ่มนโยบายและแผน 

 

6 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 99,500 - รอด าเนินการ กลุ่มนโยบายและแผน 

7 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่สมบูรณ์ 68,720 - รอด าเนินการ กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา 

8 ส่งเสริมการเรียนรู้"โคก หนอง นา" ตามหลัก

เศรษฐกิจพอพียง 

34,280 - รอด าเนินการ กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา 

9 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 

9,300 - รอด าเนินการ กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา 



ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ตามแผน ผลการเบิกจ่าย 

10 สร้างและส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีตามรอย

พระยุคลบาท 

33,720 - รอด าเนินการ กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา 

11 ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 10,800 - ยกเลิกโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา 

12 สถานศึกษาปลอดภัย 40,000 

 

- 

 

รอด าเนินการ กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา 

13 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 121,200 35,260 ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

5 ไดด้ าเนินการตามโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับงานการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุก

โรงเรียน และผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย จ านวน 230 คน 

จ านวน 5 ครั้ง (เดือนเว้นเดือน) 

 2. ประชุมคณะบริหารส านักงานเขตและประธานศูนย์พัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเลขานุการศูนย์พัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจ านวน50 คน จ านวน 3 ครั้ง 

กลุ่มอ านวยการ 



ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ตามแผน ผลการเบิกจ่าย 

3. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์และ

เลขาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาผู้อ านวยการ

กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ได้รับฟังข่าวสารจาก สพฐ. 

ผ่านระบบ Video Conference รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. 

และได้ปรึกษาหารือพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

4. รายงานผลการปฏิบัติราชการได้ครบทุกข้อตามที่ก าหนดมี

ความถูกต้องและมีผลคะแนนการรายงาน สูงขึ้น  

 พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

และยั่งยืน และผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถน าความรู้ หรือข้อ

แลกเปลี่ยน น าไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  

ภาพความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) อย่างรวดเร็ว จึงจัดประชุมทางไกล

ผ่านระบบ Video Conference   

 



ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ตามแผน ผลการเบิกจ่าย 

14 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วย

การตรวจสอบภายใน 

16,800 16,800 ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 

ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยก าหนดหน่วยรับตรวจที่เป็น

สถานศึกษา แจ้งปฏิทินออกตรวจสอบและติดตามการบริหาร

งบประมาณ พร้อมก าหนดกิจกรรมในการตรวจสอบ ซึ่ง

ครอบคลุมงาน     ด้านการให้ความเชื่อมั่น และด้านให้

ค าปรึกษา โดยการแนะน าการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การ

บัญชี และพัสดุ การควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงาน

เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล           

การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ

คณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการ ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้องลดข้อผิดพลาด โดยหน่วย

ตรวจสอบภายใน ไดด้ าเนินการตรวจสอบสถานศึกษาใน

สังกัด 60 แห่ง และในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เพ่ือให้หน่วยรับตรวจมีการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  และฝ่ายบริหารรับทราบปัญหา และสามารถ

แก้ไขได้อย่างทันเหตุการณ์ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 



ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ตามแผน ผลการเบิกจ่าย 

 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียนเป็นครูบรรจุใหม่

ควรจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่

สถานศึกษา 

15 พัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

119,300 - รอด าเนินการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ทางไกล 

16 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ระบบการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

(e-GP) ระยะที่ 3 ส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ 

30,660 - 

 

 

รอด าเนินการ กลุ่มบริหารงานการเงิน 

17 เข็มทิศการบริหารจัดการศึกษาภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 

53,140 16,880 ผลการด าเนินงาน  

         การบริหารจัดการศึกษาภายในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ขับเคลื่อนไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  เนื่องจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความ

ชัดเจนต่อการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ด้านการศึกษา ท าให้มีภาพความส าเร็จที่ชัดเจนร่วมกัน ส่งผล

กลุ่มนโยบายและแผน 



ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ตามแผน ผลการเบิกจ่าย 

ต่อระบบการบริหารจัดการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา โรงเรียน มีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการพัฒนา

เต็มศักยภาพ โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 5 ได้ด าเนินการตามโครงการเข็มทิศการ

บริหารจัดการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งมีผลการ

ด าเนินงานดังนี้  

 1. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2565-2568 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เน้นการจัดท าแบบมี
ส่วนร่วม  มีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วน
ได้เสีย (Stakeholders) จ านวน 30 คนและกรรมการยกร่าง
แผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน 25  คน และมีการประชุม
คณะท างาน จ านวน 10 คน เพ่ือเตรียมความพร้อมและสรุป
งาน ระหว่างวันที่ 20ตุลาคม 2564 ,15 พฤศจิกายน 2564 
และ 17  พฤศจิกายน  2564 

2. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 209โรงเรียน จัดท ารายละเอียด
การจัดตั้งงบประมาณถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามก าหนด
ระยะเวลา โดยมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้ง
งบประมาณ จ านวน 2 ครั้ง ตามค าสั่งที่ 660/2564 ลงวันที่ 
21 ธันวาคม 2564 



ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ตามแผน ผลการเบิกจ่าย 

3.  ประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น เพ่ือชี้แจงสร้างความ
เข้าใจในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลการขับเคลื่อน
นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ส าหรับบุคลากรส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 26 พฤศจิกายน 2564และประชุมการ
ขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางระบบออนไลน์  เพ่ือ
รายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 4 ด้าน และจุดเน้น สพฐ. 9 ด้าน  ณ 
ห้องประชุมบุญพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5  โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยทีมบริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 40 คน 

ภาพความส าเร็จในการด าเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  

100 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

1. กิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 

2565 มีลักษณะคล้ายกัน  บางโครงการเป็นโครงการเก่า แต่

เจ้าของโครงการไม่น าข้อมูลที่มีการปรับเปลี่ยนในปี พ.ศ. 



ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ตามแผน ผลการเบิกจ่าย 

2564  มาปรับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท าให้มีการ

ทบทวนความเชื่อมโยงของโครงการใหม่ ท าให้เกิดความล่าช้า

ในการด าเนินการ 

2. การจัดท าโครงการควรศึกษาแนวทางการพัฒนาในแผน

แม่บทแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องก่อนเขียนโครงการ  

3. โครงการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดนครราชสีมาให้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีควร

แจ้งไว้ล่วงหน้า เพ่ือจัดท าเป็นโครงการหลัก เพราะในส่วน

ของการปฏิบัติจะบรรจุไว้เป็นกิจกรรม เนื่องจากมีนโยบายให้

มีการบูรณาการโครงการเพ่ือความสะดวกในการน าเข้าข้อมูล

ในระบบ e-MENSCR 

4. การด าเนินงานจุดเน้น ของ สพฐ. บางจุดเน้นยังไม่มี

รูปแบบและแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน  

5. ในแต่ละจุดเน้นควรมีนวัตกรรมหรือโมเดลการด าเนินงาน

ให้ประสบความส าเร็จ 

 



ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ตามแผน ผลการเบิกจ่าย 

18 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ

สถานศึกษา 

179,010 179,010 ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

5 เป็นหน่วยงานกลางที่ใกล้ชิดกับสถานศึกษามากที่สุด ที่จะ

เชื่อมโยงนโยบายของหน่วยงานเจ้าสังกัดสู่การปฏิบัติตาม

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  

ถึงแม้ว่าการพัฒนากลไกและกระบวนการท างานจะก้าวหน้า

ไปมากแล้วก็ตาม  แต่ยังพบว่านโยบาย เป้าหมาย ตลอดจน

ความสอดคล้องระหว่างแผน  กลยุทธ์  แผนการใช้จ่าย

งบประมาณ  แผนงานด้านวิชาการ แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีและแผนการควบคุมภายใน ยังขาดความเชื่อมต่อ 

ความสอดคล้องกัน ท าให้การน ามาใช้เกิดความสับสน การ

พัฒนางานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขาดการบูรณาการ  

ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ สู่สถานศึกษา     

จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างความตระหนัก และสร้างการรับรู้

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ สามารถจัดท าแผนได้ถูกต้อง สมบูรณ์

และสามารถน าไปใช้บริหารจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยได้ด าเนินการตามโครงการ คือ  

กลุ่มนโยบายและแผน 



ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ตามแผน ผลการเบิกจ่าย 

1. จัดประชุมคณะท างาน ทีมวิทยากรตามค าสั่ง ที่  

659/2565  เพื่อเตรียมจัดประชุม จ านวน 20 คน จ านวน 1 

วัน ในวันที่ 18  มกราคม 2565 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าและ บริหารจัดการแผนปฏิบัติ

การประจ าปีของโรงเรียน ให้แก่ข้าราชการครู ที่บรรจุแต่งตั้ง

ใหม่อายุราชการ 1- 5 ปี รวม 9 จุด ๆ ละ 50 คน รวม 450 

คน  ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 7 กมุภาพันธ์ 2565 โดย   

มีการบรรยาย การฝึกจัดท า 3 ใบงาน และการทดสอบความรู้

ความเข้าใจต่อสาระส าคัญของหลักสูตร 1 ฉบับ โดยทีม

วิทยากร  จ านวน 20 คน 

3. ประชุมคณะท างาน จ านวน 20 คน  เพื่อสรุปงานในวันที่ 

18  กุมภาพันธ์ 2565  

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โรงเรียนในสังกัด 

จ านวน 209 โรงเรียน ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีได้อย่างมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ

โรงเรียน  



ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ตามแผน ผลการเบิกจ่าย 

ภาพความส าเร็จในการด าเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  

100 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการของสถานศึกษามีรายละเอียด

มาก ควรเพิ่มเวลาในการจัดประชุมและ เพ่ิมเวลาจัดท าใบ

งานให้มากกว่านี้ 

2. สถานที่ในการจัดประชุมบางจุดไม่เพียงพอ คับแคบ 

เนื่องจากผู้เข้าอบรมมีจ านวนมาก และอยู่ในช่วงปฏิบัติตาม

การป้องกันเชื้อไว้รัส     โคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 

3. มีผู้เข้าประชุมตามเป้าหมายไม่สามารถมาประชุมได้ 

เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์

ใหม่ 2019 

  

 

19 

จัดสรรเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการ 

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) 

 

23,600 

 

7,904 

 

ผลการด าเนินงาน  

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 



ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ตามแผน ผลการเบิกจ่าย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 ได้

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพ่ือวางแผนการขับเคลื่อนการจัด

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีทิศทาง และเป้าหมายที่

ชัดเจน เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และพอเพียงต่อการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยจัดประชุมครั้งที่ 1 ในระหว่าง

วันที่  16-17 ธันวาคม 2564 

ภาพความส าเร็จในการด าเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   50 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

การจัดการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อหารือวาง

แผนการจัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพมีการประชุมน้อย

ครั้ง เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 

20 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

76,345 - รอด าเนินการ กลุ่มนโยบายและแผน 

21 งานมหกรรมวิชาการ"ห้องเรียนคุณภาพ 

ภายใต้วิถีคุณธรรมปี2564" 

34,710 15,900 ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

5 จัดให้มีการรณรงค์ ส่งเสริมศักยภาพของสถานศึกษาใน

สังกัด ให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาในมิติต่าง ๆ ตาม

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 



ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ตามแผน ผลการเบิกจ่าย 

บริบทและความต้องการของสถานศึกษาแต่ละแห่ง เพ่ือเป็น

การสนองนโยบายและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแต่ละแห่ง โดย

ด าเนินงานตามโครงการ งานมหกรรมวิชาการ"ห้องเรียน

คุณภาพ ภายใต้วิถีคุณธรรมปี2564" ได้ด าเนินการดังนี้  

1) การจัดให้มีเวทีการประกวด และประเมินผลงานคุณภาพ 

ภายใต้ ห้องเรียนคุณภาพ วิถีคุณธรรม ปีการศึกษา 2564 

ระหว่างวันที่  21-25 มีนาคม 2564 และจัดระบบแสดงผล

งานไว้ที่ คลังผลงานคุณภาพ (Databank) จากการถอด

บทเรียนสู่การเป็นวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และจัด

คลังคุณภาพแสดงผลงานบทคัดย่อ ส่งให้เป้นกระบวนการ

นิเทศ แบบกลับด้าน ครูที่มีผลงาน มีเวทีรับรอง ได้รับการ

ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องประกาศให้เป็นผู้มีผลงานแห่งปี 1 

บุคคล 1 ผลงานคุณภาพ กระแสความเข้าใจ การพัฒนา การ

เห็นเป็นแบบอย่างน าสู่การพัฒนาบุคคลากรในมิติเดียวกัน

สูงขึ้น ครู บุคลากร นักเรียน เข้าใจการพัฒนาตนเองตาม

บริบท ตามท่ีชื่นชอบ ถนัด สนใจ สอดคล้องกับเป้าหมายการ

จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปัจจุบัน การพัฒนาตรง

ประเด็นเป้าหมาย ห้องเรียนคุณภาพ ภายใต้วิถีคุณธรรม การ

ถอดบทเรียนน าไปใช้ เป็นแนวทางการพัฒนาต่อยอด จาก 



ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ตามแผน ผลการเบิกจ่าย 

ห้องเรยีนคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 เป็น ห้องเรียนคุณภาพ

เชิงรุก สมรรถนะวิถีคุณธรรม มีผู้ทีเ่ข้ารับการพัฒนา 327 คน 

มีผลงานคุณภาพ 1 บุคคล 1 ผลงานคุณภาพ 205 คน คิด

เป็นร้อยละ 62.69  บทคัดย่อแหล่งเรียนรู้ คลังผลงาน

คุณภาพ(Databank) คือผลงานที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 

สามารถน าปรับและพัฒนา เพ่ือพัฒนางานของบุคลากรที่

สนใจ 

ภาพความส าเร็จในการด าเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   

62.69 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

1. การจัดกิจกรรมหากอยู่ใกล้ฤดูกาล วัดประเมินผลของ

สถานศึกษา มีปัญหาบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลา

ก าหนด 

2. ควรจัดกิจกรรมก่อนเวลาสถานศึกษา วัดปละประเมินผล

สิ้นปีการศึกษา 

3. มีการกระตุ้นให้รับการขับเคลื่อนตลอดปีการศึกษา เพื่อ

สถานศึกษามีผลงาน เชิงประจักษ์ที่มีคุณภาพ และให้



ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ตามแผน ผลการเบิกจ่าย 

ความส าคัญกับการพัฒนาสถานศึกษา ตนเอง สู่เป้าหมาย

ต่อเนื่อง 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายซึ่งก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565  โดยก าหนดวงเงินงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  1,131,630  บาท จ านวน  18  โครงการ  และได้ก าหนดโครงการเพ่ิมเติมอีก  3  โครงการ  จ านวนเงิน  

134,655  บาท  รวมงบประมาณท่ีจัดสรรทั้งสิ้น   1,266,285  บาท  สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่  2  จ านวนเงิน  411,818  บาท  คิดเป็นร้อยละ  30.74 
 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบไตรมาสที่ 2 (วันที่  1  ตุลาคม  2564  ถึง   

31  มีนาคม  2565 ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 

    ปัญหาอุปสรรค  

         1.  โครงการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ บางโครงการยังต้องรอการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม  และเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)  จึงไดม้ีการปรับเปลี่ยนโครงการเพื่อด าเนินการตามนโยบาย ตามความจ าเป็นเร่งด่วน และเนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด 

         2.  สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ท าให้ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามปฏิทินที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการส่งผลให้การ

ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 

 

 



 

    ข้อเสนอแนะ 

1.  โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย

มีความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายด้านการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดนครราชสีมา  และต้องรายงานผลการด าเนินงานให้ส่วนกลางได้รับทราบ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และ

นโยบายในรอบไตรมาสที่ 3 และ 4  

2.  เร่งรัดการใช้งบประมาณในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

                     3.  เร่งรัดการรายงานผลการด าเนินงานในโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จและเน้นย้ าให้ผู้รับผิดชอบโครงการให้ความส าคัญกับการรายงานผล  

                    4  ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ควรด าเนินกิจกรรม/โครงการตามปฏิทินที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้สามารถบริหารโครงการได้ 

          อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

********************************** 





























K1-แบบติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

1. โครงการ  เสริมสร้างศักยภาพครูมืออาชีพ 
2. ห้วงเวลารายงาน 
       ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64        ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65  
       ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65         ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65  
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ  
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ (โปรดระบุข้อความ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)  
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
    3.3 แผนปฏิรูปประเทศ ด้าน..............................................................  
    3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่.........................  
    3.5 แผนความม่ันคง .....................................................................................................................)  
    3.6 นโยบายรัฐบาล 
         3.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ .......................................................................................................)  
         3.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ.................................................................................................. ..)  
    3.7 ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ที่............................................... 
    3.8 สนองกลยุทธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ที่................................... 
4. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  1 มกราคม  2564  -  30  กันยายน  2565 
5.งบประมาณในการด าเนินงานที่ได้รับ  77,500  บาท 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1  

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

(สะสม) 

………….. 26,500 ............... ....................   26,500  

 
6. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากผู้ที่เป็นครูจ าเป็นต้องมีวินัย  คุณธรรมและจิตส านึกของความเป็นครูอยู่ในจิตใจ  เพื่อให้การ 
ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน  เป็นไปอย่างมีประสทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนและสังคมได้  
ส าหรับข้าราชการครูผู้ช่วย  เป็นกลไกและเป็นพลังส าคัญในกระบวนการทางการศึกษาเพ่ือสร้างสรรค์และ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป  แต่ตัว
ข้าราชการครูผู้ช่วยจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านคุณวุฒิ  คุณธรรม  และความประพฤติดีอยู่ในขั้นเพียงพอที่จะ
ใช้งานได้  ในด้านการพัฒนาด้านคุณวุฒิ  ข้าราชการครูผู้ช่วย  ได้ผ่านการศึกษาเล่าเรียนมา  แต่การพัฒนา
ด้าน  วินัย  คุณธรรม  และจริยธรรม  ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครูยังไม่ได้มีการ
ด าเนินการหรือไม่อาจประเมินหรือชี้วัดได้แน่นอนว่า  มีความเหมาะสมหรือเพียงพอหรือไม่  เพียงใด   



จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  และจริยธรรมให้แก่ข้าราชการครูผู้ช่วยเพื่อชี้บอก
แนวทางและความคิดที่ถูกต้องและสร้างภูมิคุ้มกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  ที่ข้าราชการครู  บรรจุใหม่
จะต้องประสบในสถานการณ์ต่างๆ  และเพ่ือให้  ผู้ที่จะรับราชการเป็นครูได้ดีมีเวลาปล่อยวางภาระ  เพ่ือใช้
สติปัญญา  พิจารณาตนในการตรวจสอบและทดสอบตนเองเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับความเป็นครู   
อันเป็นการพัฒนาจิตใจให้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู  ประกอบกับตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  ก าหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  ต้องมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนในการด าเนินการ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  5  ในฐานะที่เป็นองค์กรพ้ืนที่ในการ 
บริหารงานบุคคล  ได้ตระหนักถึงทรัพยากรขององค์กร  และทรัพยากรของกระทรวง และของชาติเป็นส าคัญ  
โดยให้ความส าคัญยิ่งต่อทรัพยากรมนุษย์  โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการยกย่องในสถาบันวิชาชีพชั้นสูง  คือ  ค าว่า 
“คร”ู  หรือ “ปูชนียบุคคล”  ซึ่งมีความส าคัญยิ่ง และควรค่าแก่การบูชาและเคารพ  ในปัจจุบันการพัฒนา
บุคลากร  เป็นหัวใจส าคัญต่อ  การเปลี่ยนแปลงองค์กร  บุคลากรจึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลา
เพ่ือให้มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  การพัฒนาบุคลากร  จึงเป็นการน าศักยภาพของแต่ละ
บุคคลมาใช้  ไม่ว่าจะเป็นการน าเอาความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่  รวมทั้ง  กฎหมายและระเบียบต่างๆ  ที่
จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ  และสมรรถนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และสร้างให้  แต่ละ
บุคคล เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง  เพ่ือนร่วมงาน  อย่างไรก็
ตาม  ในการพัฒนาองค์กร  ต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญ  2  ประการ  คือการพัฒนาระบบในการท างาน  
ซึ่งระบบในการท างาน  เมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วมีการปฏิบัติงานไปตามระบบ  แต่ศักยภาพของ
บุคลากร จะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  การ
พัฒนาประสิทธิภาพในการท างานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ  ของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดีแล้ว  ยังเป็นการสร้างขวัญ
ก าลังในการท างาน  ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กร  ซึ่งจะท าให้บุคลากรได้รับความรู้ เพื่อ
น าไปใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่บุคลากรในสังกัด  จะต้องได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Achievement Motivation)  จึงเห็นสมควรจัดการฝึกอบรม
หลักสูตร  “พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน”  ในครั้งนี้ 
 
7. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่  ระเบียบ  กฏหมายการประกอบ 
วิชาชีพควบคุม  ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ เจตนคติ  ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ตลอดจน
คุณลักษณะครูที่ดี 

2.  เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะ  เจตคติ  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ครู
ผู้ช่วยให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



3.  เพื่อให้ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างประจ า  ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก 
ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์(AchievementMotivation) 
8. กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 กิจกรรมหลักตามโครงการที่ได้ด าเนินการ วัน เดือน ปี/สถานที่ 
ที่ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมที่ 3 การประเมินวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่า         
สู่ระบบPA 

อยู่ระหว่างรอด าเนินการ 
อยู่ระหว่างรอด าเนินการ 
 
ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2564 
ถึงวันที่ 21 ธันวาคม2564 

9.  กิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการ/ด าเนินการไม่ครบ 
กิจกรรมหลักตามโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ/ด าเนนิการไม่ครบ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ไม่มี ไม่มี 
10.  รายงานผลการด าเนินโครงการตามกิจกรรม และตัวชี้วัด (หลักฐานเอกสารแนบ) 
     ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ/เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
นครราชสีมา  เขต  5 
 เชิงคุณภาพ/เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่      
ก.ค.ศ. ก าหนดตัวชี้วัดการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่งรายละเอียดประกอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  คู่มือการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ  ต าแหน่งครู  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 รอยละ  100  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ท่ี      
ก.ค.ศ. ก าหนดตัวชี้วัดการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่งรายละเอียดประกอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ(ท่ีเลือก) .........................-................................................................. 
ต่อเป้าหมายแผนแม่บทประเด็น(ที่เลือก) 
 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  
ต่อเป้าหมายของแผนย่อย(ที่เลือก) 
 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน  ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม              
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง  มุ่งม่ัน  และเป็นมืออาชีพ  



ต่อเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิรูปประเทศ(ที่เลือก) 
..............................................................................................................................................................................  
11. ภาพความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   ......................80......................................... 
10. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ (โปรดระบุเป็นรายข้อให้ชัดเจน) 
     ........................ไม่มี.........................................................................................................................  
 
                                                           (ลงชื่อ)   ณัฐนรี  ศิริ         ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
                                                           (ลงชื่อ) สมพิศ  นันทสิริพร  รองฯ/ผอ.กลุ่ม/หรือผู้ควบคุม 
   

ภาพกิจกรรมโครงการ  เสริมสร้างศักยภาพครูมืออาชีพ 

  
 



K4-แบบติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

1.โครงการ การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา 10 จุดเน้น สพป.นครราชสีมา เขต 5 โดยใช้
   กระบวนการ Super 5 Stars Model 
2. ห้วงเวลารายงาน 
       ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64          ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65  
   /   ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65         ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65  
    สถานะโครงการ    ....... ยังไม่สิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแล้ว  
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ (โปรดระบุข้อความ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)   
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย:  1.คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
(2) ประเด็น:   3. ปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพ่ิมข้ึน มีทักษะ 

ที่จ าเป็น ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และการท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 
ศตวรรษท่ี 21 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ 
เรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    3.3 ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ที่....ด้านคุณภาพ (ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21ฯ) 
    3.4 สนองกลยุทธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ที่.3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  .........ธ.ค.64-ก.ย.65......................... 
5. งบประมาณในการด าเนินงานที่ได้รับ   118,440   บาท  
     โดยตรงจาก สพฐ. จ านวน ……………….   บาท       ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีจ านวน 118,440     
      ของบเพ่ิมระหว่างปีจากเขตพ้ืนที่ จ านวน …………-……….บาท      แหล่งอื่นๆ ..............จ านวน…………บาท 

 
 
 
 
 



  
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1  

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

(สะสม) 

1,920 87,840 18,600  -  108,360  

 
6. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีนโยบายในการด าเนินการยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด โดยก าหนดจุดเน้นเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 10 จุดเน้น เพ่ือให้
โรงเรียนในสังกัดได้พัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศ ผ่านกระบวนการนิเทศแบบ SUPER 5 Stars Model 
สพป.นครราชสีมา เขต 5 มีเป้าหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (โรงเรียนใน
สังกัด)  
 จากความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จึงได้ด าเนินโครงการนิเทศติดตาม
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบการนิเทศ Super 5 Stars Model เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

7. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 10 จุดเน้น ผ่านกระบวนการ Super 
5 Stars Model สพป.นครราชสีมา เขต 5   
 2. เพ่ือพัฒนาประสิทธิผลห้องเรียนคุณภาพ วิถีคุณธรรมที่เน้นการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของ
ครู/รูปแบบการบริหารจัดการของผู้บริหาร ของโรงเรียนในสังกัด 
 3. เพ่ือพัฒนาคลังนวัตกรรม ในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียน
ในสังกัด  

 
8. กิจกรรมที่ด าเนินการ 

กิจกรรมหลักตามโครงการที่ได้ด าเนินการ วัน เดือน ปี/สถานที่ 
ที่ด าเนินการ 

1. ประชุมคณะกรรมการนิเทศ/ก ากับ ติดตามฯ 
- Quarter1 (สัปดาห์ที่ 1-10) เดือน มิถุนายน-สิงหาคม  
  (เนื่องจากสถานการณ์โควิด การด าเนินการจึงล่าช้ามาเป็น
กันยายน 2564) และด าเนินการแล้ว 
- Quarter2 (สัปดาห์ที่ 11-20) เดือน สิงหาคม–ตุลาคม  
  (เนื่องจากสถานการณ์โควิด การด าเนินการจึงล่าช้า มาเป็น
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564) 

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 
 
 
 

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 
 
 



  - Quarter3 (สัปดาห์ที่ 21-30) พฤศจิกายน-ธันวาคม  
  2564 และมกราคม 2565 (เนื่องจากสถานการณ์โควิด  
  การด าเนินการจึงล่าช้าเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565  
  - Quarter4 (สัปดาห์ที่ 31-40) เดือนมกราคม –มีนาคม 
  2565 (เนื่องจากสถานการณ์โควิด การด าเนินการ  จึงล่าช้า เป็น
เดือน มีนาคม- เมษายน 2565 
2. กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ พัฒนาผู้บริหาร
โรงเรียน ครูวิชาการ และครูปฐมวัย ทุกโรงเรียนในสังกัด (จ านวน 
15 ศูนย์ฯ) เพื่อออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้/รูปแบบการบริหาร
จัดการศึกษา 
3. นิเทศ ติดตาม 10 จุดเน้น ของ สพป.นม.5 จ านวน รวม 209 
โรงเรียน ตามรูปแบบการนิเทศ Super 5Stars Model 
4. ประเมินผลงานสู่คลังนวัตกรรม (Databank)  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน 5 วัน  
5. สรุปสะท้อนผล การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
Quarter 1-4  
- สรุป รายงานผล สังเคราะห์ วิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ 
การพัฒนา 
 
 

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 
 
 

    มีนาคม- เมษายน 2565 
 
 

    มีนาคม- เมษายน 2565 
 
 
 

พฤศจิกายน – มิถุนายน 2565 
 
 

  เมษายน – มิถุนายน 2565 
 

เมษายน 2565 

 
9.  กิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการ/ด าเนินการไม่ครบ 

กิจกรรมหลักตามโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ/ด าเนินการไม่ครบ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
       ด าเนินการ ล่าช้า จากแผนฯ ที่เขียน เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของ

สถานการณ์โควิด-19 จึงต้องมีการ 
เลื่อนระยะเวลาของกิจกรรมออกไป 
 

 
10.  รายงานผลการด าเนินโครงการตามกิจกรรม และตัวชี้วัด (หลักฐานเอกสารแนบ) 
     ผลการด าเนินงาน (อธิบายรายงานผลการด าเนินงาน)  
สรุปผล Quarter 4 (สัปดาห์ที่ 40)   
 ภาพรวมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5      
จ านวน 209 โรงเรียน พบว่า ผลที่เกิดขึ้น โรงเรียน 111 แห่ง มีการรายงานการยกระดับคุณภาพการศึกษา    



10 จุดเน้น ใน Quarter 4 คิดเป็นร้อยละ 53.11 เหลือโรงเรียน จ านวน 98 โรงเรียนไม่ได้ด าเนินการตอบ
ข้อมูลใน Quarter 4 
ตอนที่ 1 การศึกษาบริบท ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา (S : Study Context) 

1) การยกระดับฯ ประจ า Quarter ที่ผ่านมา ด าเนินการขับเคลื่อน 10 จุดเน้น ได้มากกว่า 80%       
(กี่กิจกรรม) ระดับปฐมวัย ทั้งหมด 1,021 กิจกรรม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 9 กิจกรรม/โรงเรียน และการยกระดับฯ 
ประจ า Quarter ที่ผ่านมา ด าเนินการขับเคลื่อน 10 จุดเน้น ได้มากกว่า 80% (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ
กิจกรรม 10 จุดเน้น) ระดับปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 81.08 

2) การยกระดับฯ ประจ า Quarter ที่ผ่านมา ด าเนินการขับเคลื่อน 10 จุดเน้น ได้มากกว่า 80%       
(กี่กิจกรรม) ระดับขั้นพื้นฐาน ทั้งหมด 1,331 กิจกรรม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 12 กิจกรรม/โรงเรียน และการยกระดับฯ 
ประจ า Quarter ที่ผ่านมา ด าเนินการขับเคลื่อน 10 จุดเน้น ได้มากกว่า 80% (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ของ
กิจกรรม 10 จุดเน้น) ระดับข้ันพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 84.88 
 
ตอนที่ 2 การก าหนดค่าเป้าหมาย (Under Purpose) 

3) การยกระดับประจ า Quarter นี้ ด าเนินการขับเคลื่อน 10 จุดเน้น ได้มากกว่า 80% (ก าหนด
เป้าหมายพัฒนากี่กิจกรรม) ระดับปฐมวัย ทั้งหมด 1,221 กิจกรรม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 11 กิจกรรม/โรงเรียน  
และการยกระดับประจ า Quarter นี้ ด าเนินการขับเคลื่อน 10 จุดเน้น ได้มากกว่า 80% (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
ของกิจกรรม 10 จุดเน้น) ระดับปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 83.89 

4) การยกระดับประจ า Quarter นี้ ด าเนินการขับเคลื่อน 10 จุดเน้น ได้มากกว่า 80% (ก าหนด
เป้าหมายพัฒนากี่กิจกรรม) ระดับขั้นพ้ืนฐาน ทั้งหมด 1,352 กิจกรรม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 12 กิจกรรม/โรงเรียน 
และการยกระดับประจ า Quarter นี้ ด าเนินการขับเคลื่อน 10 จุดเน้น ได้มากกว่า 80% (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
ของกิจกรรม 10 จุดเน้น) ระดับข้ันพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 84.41 
ตอนที่ 3 การขับเคลื่อนตามเครื่องมือที่ใช้ (Prepare Powerful tools) 

จุดเน้นที่ 1 องค์กรร่วมใจยกก าลัง 5 
5) คณะนิเทศภายในใช้รูปแบบการบริหารของโรงเรียน (Model) ก ากับการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา (กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 1,015 ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 9 ห้อง/โรงเรียน และคณะนิเทศภายใน ใช้
รูปแบบการบริหารของโรงเรียน (Model) ก ากับการยกระดับคุณภาพการศึกษา (คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ ของ
ห้องเรียนทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 93.25 

6) Quarter นี้ สามารถขับเคลื่อนการนิเทศได้ (กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 1,088 ห้อง คิดเป็นค่าเฉลี่ย        
10 ห้องเรียน และ Quarter นี้ สามารถขับเคลื่อนการนิเทศได้ (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด) คิด
เป็นร้อยละ 93.64 

จุดเน้นที่ 2 ตั้งค่าเป้าหมายพัฒนา 
7) ประจ า Quarter นี้ ครูประจ าชั้น ปฐมวัย มีการทบทวนค่าเป้าหมาย 14 ประเด็นพิจารณา          

(กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 268 ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2 ห้องเรียน/โรงเรียน และประจ า  Quarter นี้               



ครูประจ าชั้น ปฐมวัย มีการทบทวนค่าเป้าหมาย 14 ประเด็นพิจารณา (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียน
ทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 96.61 

8) ประจ า Quarter นี้ ครูประจ าชั้น ขั้นพ้ืนฐาน มีการทบทวนค่าเป้าหมาย 21 ประเด็นพิจารณา      
(ก่ีห้องเรียน) ทั้งหมด 894 ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 8 ห้องเรียน/โรงเรียน และประจ า Quarter นี้            ครู
ประจ าชั้น ขั้นพ้ืนฐาน มีการทบทวนค่าเป้าหมาย 21 ประเด็นพิจารณา (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียน
ทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 96.86 

9) ประจ า Quarter นี้ ครูประจ าชั้น ปฐมวัย มีการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ  (กี่โครงการ) ทั้งหมด    
518 โครงการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 5 โครงการ/ห้องเรียน และประจ า  Quarter นี้  ครูประจ าชั้น ปฐมวัย              
มีการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของโครงการทั้ง Quarter นี้) คิดเป็นร้อยละ 88.59 

10) ประจ า Quarter นี้ ครูประจ าชั้น ขั้นพ้ืนฐาน มีการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ (กี่โครงการ) ทั้งหมด 
1,137 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 10 โครงการ และประจ า Quarter นี้ ครูประจ าชั้น ขั้นพ้ืนฐาน มีการขับเคลื่อน
โครงการต่างๆ (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของโครงการทั้ง Quarter นี้) คิดเป็นร้อยละ 87.73 

11) ประจ า Quarter นี้ ครูประจ าชั้น ปฐมวัย มีผลการประเมินโครงการบรรลุเป้าหมาย  (เท่ากับ    
หรือมากกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด) (กี่โครงการ) ทั้งหมด 648 โครงการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 6 โครงการ/ชั้นเรียน
และประจ า Quarter นี้ ครูประจ าชั้น ปฐมวัย มีผลการประเมินโครงการบรรลุเป้าหมาย (เท่ากับหรือมากกว่า
ค่าเป้าหมายที่ก าหนด) (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของโครงการทั้ง Quarter นี้) คิดเป็นร้อยละ 89.45 

12) ประจ า Quarter นี้ ครูประจ าชั้น ขั้นพ้ืนฐาน มีผลการประเมินโครงการบรรลุเป้าหมาย (เท่ากับ
หรือมากกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด) (กี่โครงการ) ทั้งหมด 1,065 โครงการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 10 โครงการ/        
ชั้นเรียน และประจ า Quarter นี้ ครูประจ าชั้น ขั้นพ้ืนฐาน มีผลการประเมินโครงการบรรลุเป้าหมาย (เท่ากับ
หรือมากกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด) (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของโครงการทั้ง Quarter นี้) คิดเป็นร้อยละ 88.57 

จุดเน้นที่ 3 สร้างเด็กดีเขต 5 (การพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
สรุปผลการจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. / โครงการ 
13) ครูประจ าชั้น ปฐมวัย มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะคุณธรรม สพฐ. (กี่โครงการ/ กิจกรรม) 

ทั้งหมด 311 โครงการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3 โครงการ/ชั้นเรียน และครูประจ าชั้น ปฐมวัย มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณลักษณะคุณธรรม สพฐ. (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของกิจกรรมทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 86.85 

14) ครูประจ าชั้น ขั้นพ้ืนฐาน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะคุณธรรม สพฐ.  (กี่โครงการ/ 
กิจกรรม) ทั้งหมด 604 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 5 โครงการ และครูประจ าชั้น ขั้นพ้ืนฐาน มีการ    
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะคุณธรรม สพฐ. (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของกิจกรรมทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 87.84 

15) ครูประจ าชั้น ปฐมวัย มีการจัดกิจกรรม 5+1 (1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม) (กี่ห้องเรียน) 
ทั้งหมด 264 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2 โครงการ และครูประจ าชั้น ปฐมวัย มีการจัดกิจกรรม 5+1 
(1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม) (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 99.31 

16) ครูประจ าชั้น ขั้นพื้นฐาน มีการจัดกิจกรรม 5+1 (1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม) (กี่ห้องเรียน) 
ทั้งหมด 808 ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 7 ห้องเรียน/โรงเรียน และ ครูประจ าชั้น ขั้นพ้ืนฐาน มีการจัดกิจกรรม 
5+1 (1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม) (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด) ร้อยละ 97.94 



 
สรุปผลการประเมิน 5 คุณลักษณะโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจ า Quarter นี้ ระดับปฐมวัย 
ระดับปฐมวัย 
17) ด้านความพอเพียง (ค่าเฉลี่ย) 4.30 
18) ด้านความกตัญญู (ค่าเฉลี่ย) 4.40 
19) ด้านความซื่อสัตย์ (ค่าเฉลี่ย) 4.37 
20) ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย) 4.17 
21) ด้านอุดมการณ์/คุณธรรม (ค่าเฉลี่ย) 4.23 

 สรุปผลการประเมิน 5 คุณลักษณะโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจ า Quarter นี้ ระดับข้ันพื้นฐาน 
ระดับขั้นพื้นฐาน 
22) ด้านความพอเพียง (ค่าเฉลี่ย) 4.32 
23) ด้านความกตัญญู (ค่าเฉลี่ย) 4.46 
24) ด้านความซื่อสัตย์ (ค่าเฉลี่ย) 4.35 
25) ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย) 4.15 
26) ด้านอุดมการณ์/คุณธรรม (ค่าเฉลี่ย) 4.25 

 สรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต สพฐ. 
27) ครูประจ าชั้น ปฐมวัย มีโครงการ/ กิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต สพฐ. (กี่โครงการ/ 

กิจกรรม) ทั้งหมด 248 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2 กิจกรรมและ ครูประจ าชั้น ปฐมวัย มีโครงการ/ 
กิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต สพฐ. (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของกิจกรรมทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 
81.61 

28) ครูประจ าชั้น ขั้นพ้ืนฐาน มีโครงการ/ กิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต สพฐ.             
(กี่โครงการ/ กิจกรรม) ทั้งหมด 443 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4 กิจกรรมและ ครูประจ าชั้น          
ขั้นพ้ืนฐาน มีโครงการ/ กิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต สพฐ. (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของกิจกรรม
ทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 85.05 

29) ประจ า Quarter นี้ ครูปฐมวัย มีการออกแบบ/ พัฒนาและใช้ Best Practice โรงเรียนสุจริต 
พัฒนาผู้เรียน (กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 211 ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2 กิจกรรมและ ประจ า Quarter นี้        
ครูปฐมวัย มีการออกแบบ/ พัฒนาและใช้ Best Practice โรงเรียนสุจริต พัฒนาผู้เรียน (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
ของห้องเรียนทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 79.72 

30) ประจ า Quarter นี้ ครูขั้นพ้ืนฐาน มีการออกแบบ/ พัฒนาและใช้ Best Practice โรงเรียนสุจริต 
พัฒนาผู้เรียน (กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 651 ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 6 ห้องเรียน และประจ า Quarter นี้      
ครูขั้นพ้ืนฐาน มีการออกแบบ/ พัฒนาและใช้ Best Practice โรงเรียนสุจริต พัฒนาผู้ เรียน (คิดเป็นกี่
เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 79.70 



31) ประจ า Quarter นี้ ผู้บริหาร มีการออกแบบ/ พัฒนาและใช้ Best Practice โรงเรียนสุจริต 
พัฒนาสถานศึกษา (กี่โรงเรียน) สรุป 95 โรงเรียน มีการน าไปใช้ คิดเป็น ร้อยละ 85.59 และ  16 โรงเรียน     
คิดเป็นร้อยละ 14.41 ไม่มีการน าไปใช้ 

32) ประจ า Quarter นี้ สถานศึกษามีการออกแบบ/ พัฒนาและใช้บริษัทสร้างการดีพัฒนาผู้เรียน     
ในสถานศึกษา (กี่โรงเรียน) สรุป 77 โรงเรียนมีการออกแบบฯ คิดเป็น ร้อยละ 69.37 และ 34 โรงเรียน        
คิดเป็นร้อยละ 30.63 ไม่มีการออกแบบฯ 

33) ประจ า Quarter นี้  ระดับปฐมวัย มีการสอดแทรกหรือจัดกิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริต              
(กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 264 ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2 ห้องเรียน และประจ า Quarter นี้ ระดับปฐมวัย         
มีการสอดแทรกหรือจัดกิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริต (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 
97.85 

34) ประจ า Quarter นี้ ระดับขั้นพ้ืนฐาน มีการสอดแทรกหรือจัดกิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริต          
(กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 809 ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 7 ห้องเรียน และ ประจ า Quarter นี้ ระดับขั้นพ้ืนฐาน มี
การสอดแทรกหรือจัดกิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริต (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 
97.21 

สรุปผลการประเมิน 5 คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต สพฐ. ระดับปฐมวัย 
ระดับปฐมวัย 
35) ด้านทักษะกระบวนการคิด (ค่าเฉลี่ย) 4.07 
36) ด้านมีวินัย (ค่าเฉลี่ย) 4.23 
37) ด้านซื่อสัตย์สุจริต (ค่าเฉลี่ย) 4.38 
38) ด้านความพอเพียง (ค่าเฉลี่ย) 4.41 
39) ด้านมจีิตสาธารณะ (ค่าเฉลี่ย) 4.41 

 
 สรุปผลการประเมิน 5 คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต สพฐ. ระดับขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับขั้นพื้นฐาน 
40) ด้านทักษะกระบวนการคิด (ค่าเฉลี่ย) 4.03 
41) ด้านวินัย (ค่าเฉลี่ย) 4.18 
42) ด้านซื่อสัตย์สุจริต (ค่าเฉลี่ย) 4.38 
43) ด้านความพอเพียง (ค่าเฉลี่ย) 4.41 
44) ด้านมีจิตสาธารณะ (ค่าเฉลี่ย) 4.38 
จุดเน้นที่ 4 พัฒนาด้วยแผนปฏิบัติการประจ าปี 
โครงการงาน 4 ฝ่ายสัมพันธ์กับค่าเป้าหมายพัฒนา สภาพปัญหา, ความจ าเป็นตามจุดเน้น/นโยบาย

การศึกษา 
45) หลักการเหตุผลของโครงการที่ขับเคลื่อน ประจ า Quarter นี้ มีการระบุผลการพัฒนา (เปอร์เซ็นต์

, ค่าเฉลี่ย) (กี่โครงการ) ทั้งหมด 1,930 โครงการ คิดเป็น ค่าเฉลี่ย 17 โครงการ และหลักการเหตุผลของ



โครงการที่ขับเคลื่อน ประจ า Quarter นี้ มีการระบุผลการพัฒนา (เปอร์เซ็นต์ , ค่าเฉลี่ย) (คิดเป็น    กี่
เปอร์เซ็นต์ของโครงการทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 84.98 

46) หลักการเหตุผลของโครงการที่ขับเคลื่อน ประจ า Quarter นี้ มีการระบุกิจกรรมที่จะด าเนินการ 
(เปอร์เซ็นต์, ค่าเฉลี่ย) (กี่โครงการ) ทั้งหมด 1,956 โครงการ คิดเป็น ค่าเฉลี่ย 18 โครงการ และหลักการ
เหตุผลของโครงการที่ขับเคลื่อน ประจ า Quarter นี้ มีการระบุกิจกรรมที่จะด าเนินการ (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
ของโครงการทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 85.90 

47) หลักการเหตุผลของโครงการที่ขับเคลื่อน ประจ า Quarter นี้ มีการระบุผลที่คาดหวังที่จะพัฒนา 
(เปอร์เซ็นต์, ค่าเฉลี่ย) (กี่โครงการ) ทั้งหมด 2,007 โครงการ คิดเป็น ค่าเฉลี่ย 18 โครงการ และหลักการ
เหตุผลของโครงการที่ขับเคลื่อน ประจ า Quarter นี้ มีการระบุผลที่คาดหวังที่จะพัฒนา (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
ของโครงการทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 83.01 

48) มีรายงานสรุปผลการจัดโครงการ/ กิจกรรมของงาน 4 ฝ่าย (กี่โครงการ/ กิจกรรม) ทั้งหมด 1,518 
โครงการ คิดเป็น ค่าเฉลี่ย 14 โครงการ และมีรายงานสรุปผลการจัดโครงการ/ กิจกรรมของงาน 4 ฝ่าย (คิด
เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของโครงการ/ กิจกรรม ทั้งหมด ประจ า Quarter นี้) คิดเป็นร้อยละ 87.40 

จุดเน้นที่ 5 มีหน่วยคุณภาพใช้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
49) ระดับปฐมวัย มีหน่วยคุณภาพใช้ (กี่หน่วย) ทั้งหมด 2,081 หน่วย คิดเป็น ค่าเฉลี่ย 19 หน่วย 

และระดับปฐมวัย มีหน่วยคุณภาพใช้ (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของหน่วยคุณภาพที่ระบุใช้ ประจ า Quarter นี้)    
คิดเป็นร้อยละ 85.95 

50) ระดับขั้นพ้ืนฐาน มีหน่วยคุณภาพใช้ (กี่หน่วย) ทั้งหมด 7,965 หน่วย คิดเป็น ค่าเฉลี่ย 72 หน่วย 
และระดับขั้นพ้ืนฐาน มีหน่วยคุณภาพใช้ (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของหน่วยคุณภาพที่ระบุใช้ ประจ า Quarter นี้) 
คิดเป็นร้อยละ 82.32 

51) ระดับปฐมวัย มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดประสบการณ์  โดยมีการปรับประยุกต์กิจกรรม
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (กี่หน่วย) ทั้งหมด 1,652 หน่วย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 15 หน่วย และระดับ
ปฐมวัย มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดประสบการณ์ โดยมีการปรับประยุกต์กิจกรรมสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของหน่วยคุณภาพท่ีระบุใช้ ประจ า Quarter นี้) คิดเป็นร้อยละ 86.05 

52) ระดับขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดประสบการณ์  โดยมีการปรับประยุกต์กิจกรรม
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (กี่หน่วย) ทั้งหมด 5,956 หน่วย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 54 หน่วย และระดับ       
ขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดประสบการณ์  โดยมีการปรับประยุกต์กิจกรรมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของหน่วยคุณภาพที่ระบุใช้ ประจ า Quarter นี้) คิดเป็นร้อยละ 
81.30 

53) การจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน ประจ า Quarter นี้  มีการใช้หลักสูตรท้องถิ่นอาชีพ             
ที่สอดคล้องบริบทของสถานศึกษา (กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 749 ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 7 ห้องเรียน/โรงเรียน 
และการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน ประจ า Quarter นี้ มีการใช้หลักสูตรท้องถิ่นอาชีพที่สอดคล้องบริบท
ของสถานศึกษา (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 85.90 



54) การจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน ประจ า Quarter นี้ มีการจัดกิจกรรม Active Learning หรือ
กิจกรรมเชิงรุก หรือกิจกรรมเน้นทักษะศตวรรษที่ 21 (กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 818 ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 7 
ห้องเรียน/โรงเรียนและ การจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน  ประจ า Quarter นี้ มีการจัดกิจกรรม Active 
Learning หรือกิจกรรมเชิงรุก หรือกิจกรรมเน้นทักษะศตวรรษที่ 21 (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียน
ทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 93.37 

55) การจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน ประจ า Quarter นี้ โรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบาย       
อ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1 - ป.6 (กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 710 ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 6 ห้องเรียน/โรงเรียน 
และการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน ประจ า Quarter นี้ โรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบายอ่านออกเขียนได้ 
ชั้น ป.1 - ป.6 (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 95.87 

56) การจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน ประจ า Quarter นี้ โรงเรียนจัดกิจกรรมคิดวิเคราะห์ฯ     
หรือพัฒนาส่งเสริมความเป็นนวัตกรน้อย(คิดสร้างสรรค์)  หรือสร้างสรรค์ผลงานประจ าหน่วยการเรียนรู้         
(กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 747 ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 7 ห้องเรียน/โรงเรียน การจัดการเรียนการสอน           
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ า Quarter นี้ โรงเรียนจัดกิจกรรมคิดวิเคราะห์ฯ หรือพัฒนาส่งเสริมความเป็นนวัตกรน้อย
(คิดสร้างสรรค์) หรือสร้างสรรค์ผลงานประจ าหน่วยการเรียนรู้ (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด)  คิด
เป็นร้อยละ 89.93 

57) การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย (ภาษาต่างประเทศ)  พัฒนาการเขียนค าศัพท์
ตามค าบอก ป.1 - ป.6 และทักษะการสื่อสาร ประจ า Quarter นี้ (กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 668 ห้องเรียนคิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 6 ห้องเรียน/โรงเรียน และการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย  (ภาษาต่างประเทศ) 
พัฒนาการเขียนค าศัพท์ตามค าบอก ป.1 - ป.6 และทักษะการสื่อสาร ประจ า Quarter นี้ (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
ของห้องเรียนทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 93.05 

58) การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย (ภาษาต่างประเทศ)  พัฒนาการเขียนเรื่อง
สร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร ม.1 - ม.3 หรือ ม.ปลาย ประจ า Quarter นี้ (กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 138 
ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 1 ห้องเรียน การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย (ภาษาต่างประเทศ) 
พัฒนาการเขียนเรื่องสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร ม.1 - ม.3 หรือ ม.ปลาย ประจ า Quarter นี้ (คิดเป็น    
กี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 36.81 

59) การส่งเสริมให้มีกิจกรรมพัฒนาเด็กพิเศษเรียนรวม ตามประเภทของเด็กพิเศษที่มีในสถานศึกษา 
(อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายประเภทใน 9 ประเภท) โดยมีแผน IEP (กี่คน) ทั้งหมด 1,265 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
11 คน/โรงเรียน และการส่งเสริมให้มีกิจกรรมพัฒนาเด็กพิเศษเรียนรวม  ตามประเภทของเด็กพิเศษที่มีใน
สถานศึกษา (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายประเภทใน 9 ประเภท) โดยมีแผน IEP (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเด็ก
พิเศษเรียนรวมทั้งหมด ประจ า Quarter นี้) คิดเป็นร้อยละ 57.08 

60) การส ารวจผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจ า Quarter นี้ ระดับข้ันพื้นฐาน 
ด้านวิทย์-คณิต (กี่คน) ทั้งหมด 1,564 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 14 คน/โรงเรียน 
ด้านภาษา (ไทย+อังกฤษ) (ก่ีคน) ทั้งหมด 1,741 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 16 คน/โรงเรียน 
ด้านศิลปะ (ดนตรี, ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์) (ก่ีคน) ทั้งหมด 2,136 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 19 คน/โรงเรียน 



ด้านฝีมือ/ งานอาชีพ (ก่ีคน) ทั้งหมด 2,498 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 23 คน/โรงเรียน 
ด้านสื่อเทคโนโลยี, ดิจิทัล, วิศวกรรม (กี่คน) ทั้งหมด 2,184 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 20 คน/โรงเรียน 

 จุดเน้นที่ 6 ก้าวไกลยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
61) โรงเรียนมีโครงการขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กี่ห้องเรียน)  ทั้งหมด 930 

ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 8 ห้องเรียน และโรงเรียนมีโครงการขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
(คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดระดับขั้นพ้ืนฐาน ประจ า Quarter นี้) คิดเป็นร้อยละ 96.23 

62) โรงเรียนมีการแก้ปัญหา เมื่อทราบคุณภาพผู้เรียน (ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ)  ไม่เป็นไปตาม
คาดหวัง, ตัวชี้วัด, ผลการเรียนรู้ (กี่คน) ทั้งหมด 1,311 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 12 คน และโรงเรียนมีการ
แก้ปัญหา เมื่อทราบคุณภาพผู้เรียน (ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ) ไม่เป็นไปตามคาดหวัง, ตัวชี้วัด,               ผล
การเรียนรู้ (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจ านวนนักเรียนที่ต้องแก้ไข ประจ า Quarter นี้) คิดเป็นร้อยละ 53.12 

63) การใช้หน่วยการเรียนรู้คุณภาพสอน ครบ 6 ขั้น (กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 933 ห้องเรียน คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 8 ห้องเรียน/โรงเรียน และการใช้หน่วยการเรียนรู้คุณภาพสอน ครบ 6 ขั้น (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ของ
ห้องเรียนทั้งหมด ประจ า Quarter นี้) คิดเป็นร้อยละ 88.14 

64) การศึกษาปฐมวัย มีการให้เด็กท าผลงานประจ าหน่วย (กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 252 ห้องเรียน       
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2 ห้องเรียน/โรงเรียน และการศึกษาปฐมวัย มีการให้เด็กท าผลงานประจ าหน่วย (คิดเป็น        
กี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด ประจ า Quarter นี้) คิดเป็นร้อยละ 96.69 

65) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการให้เด็กท าผลงานประจ าหน่วย (กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 789 ห้องเรียน 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 7 ห้องเรียน/โรงเรียน และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการให้เด็กท าผลงานประจ าหน่วย (คิดเป็น    
กี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด ประจ า Quarter นี้) คิดเป็นร้อยละ 95.47 

66) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการจัดกิจกรรมวัดและประเมินผล ฝึก 3 สอบ 1 หลังจบหน่วยการเรียนรู้ 
ประจ า Quarter นี้ ทั้งหมด 778 ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 7 ห้องเรียน/โรงเรียน และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
มีการจัดกิจกรรมวัดและประเมินผล ฝึก 3 สอบ 1 หลังจบหน่วยการเรียนรู้ ประจ า Quarter นี้ (คิดเป็นกี่
เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 90.64 

67) ครูประจ าชั้นมีการออกแบบนวัตกรรมหรือวิธีการจัดการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
โดยก าหนดประเด็นท้าทาย มีการก าหนดเป้าหมายพัฒนาชัดเจน (กี่คน) ทั้งหมด 1,155 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
10 คน/โรงเรียน และครูประจ าชั้นมีการออกแบบนวัตกรรมหรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนโดยก าหนดประเด็นท้าทาย มีการก าหนดเป้าหมายพัฒนาชัดเจน  (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของครู
ทั้งหมดในโรงเรียน ประจ า Quarter นี้) คิดเป็นร้อยละ 90.51 

จุดเน้นที่ 7 มีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถี 
68) ประจ า Quarter นี้ การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เกี่ยวกับ

สถานศึกษาพอเพียง (จัดท าใบงาน/กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับพระบรมราโชบาย) ระดับปฐมวัย (กี่ห้องเรียน) 
ทั้งหมด 275 ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2 ห้องเรียน และประจ า Quarter นี้ การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เกี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียง (จัดท าใบงาน/กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับพระ
บรมราโชบาย) ระดับปฐมวัย (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 97.92 



69) ประจ า Quarter นี้ การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เกี่ยวกับ
สถานศึกษาพอเพียง (จัดท าใบงาน/กิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับพระบรมราโชบาย) ระดับขั้นพ้ืนฐาน             
(กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 813 ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 7 ห้องเรียน/โรงเรียน และประจ า Quarter นี้         การ
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เกี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียง  (จัดท าใบงาน/
กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับพระบรมราโชบาย) ระดับขั้นพ้ืนฐาน  (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด) 
คิดเป็นร้อยละ 97.37 
 70) ประจ า Quarter นี้ การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เกี่ยวกับ
สถานศึกษาพอเพียง (จัดท าใบงาน/กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา) ระดับปฐมวัย  (กี่ห้องเรียน) 
ทั้งหมด 268 ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2 ห้องเรียน/โรงเรียน และประจ า Quarter นี้ การส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เกี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียง  (จัดท าใบงาน/กิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา) ระดับปฐมวัย (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 95.99 
 71) ประจ า Quarter นี้ การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เกี่ยวกับ
สถานศึกษาพอเพียง (จัดท าใบงาน/กิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา) ระดับขั้นพ้ืนฐาน               
(กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 784 ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 7 ห้อง และประจ า Quarter นี้ การส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เกี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียง (จัดท าใบงาน/กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ศาสตร์พระราชา) ระดับข้ันพื้นฐาน (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 94.79 
 72) ประจ า Quarter นี้ การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาคุณลักษณะที่ พึงประสงค์เกี่ยวกับ
สถานศึกษาพอเพียง (จัดท าใบงาน/กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ระดับปฐมวัย  
(กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 281 ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3 ห้อง และประจ า Quarter นี้ การส่งเสริมกิจกรรม    
การเรียนรู้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เกี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียง (จัดท าใบงาน/กิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ระดับปฐมวัย (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด) คิดเป็น    
ร้อยละ 97.77 
 73) ประจ า Quarter นี้ การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เกี่ยวกับ
สถานศึกษาพอเพียง (จัดท าใบงาน/กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  ระดับ          
ขั้นพ้ืนฐาน (กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 804 ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 7 ห้องเรียน และประจ า Quarter นี้         
การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เกี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียง (จัดท าใบงาน/
กิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  ระดับขั้นพ้ืนฐาน (คิดเป็นกี่ เปอร์เซ็นต์              
ของห้องเรียนทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 97.35 
 74) ประจ า Quarter นี้ การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม    
แนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์) หรือกิจกรรมอ่ืนๆ  (กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 906 
ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 8 ห้องเรียน และประจ า Quarter นี้ การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์) หรือกิจกรรมอ่ืนๆ 
(คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 99.15 
 



จุดเน้นที่ 8 บุคลากรใช้ Application ปฏิบัติงานและสอนเป็น 
75) ประจ า Quarter นี้ ครูผู้สอนใช้ ICT/Digital แอปพลิเคชัน เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียน     

การสอน (กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 989 ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 9 ห้องเรียน/โรงเรียน และประจ า Quarter นี้ 
ครูผู้สอนใช้ ICT/Digital แอปพลิเคชัน เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ
ห้องเรียนทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 95.99 
 76) ประจ า Quarter นี้ ครูผู้สอน โรงเรียน ใช้ DLTV จัดการเรียนการสอน (กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 688 
ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 6 ห้องเรียน/โรงเรียน และประจ า Quarter นี้ ครูผู้สอน โรงเรียน ใช้ DLTV จัดการ
เรียนการสอน (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนที่ระบุว่าใช้ DLTV สอน) คิดเป็นร้อยละ 69.87 
 77) ประจ า Quarter นี้ ครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นมีนวัตกรรมประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียน
การสอนมากกว่า 5 กลุ่มสาระ (กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 703 ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 6 ห้องเรียน/โรงเรียน 
และประจ า Quarter นี้ ครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นมีนวัตกรรมประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน
มากกว่า 5 กลุ่มสาระ (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 77.56 

จุดเน้นที่ 9 ประสานวิธีการเรียนรู้สู่ยุค New Normal/Digital 
 78) ประจ า Quarter นี้ การจัดให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จัดท าผลงาน/ ผลิตผลโดยใช้ ICT 
(ทักษะศตวรรษที่ 21) (กี่ห้องเรียน) คิดทั้งหมด 807 ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 7 ห้องเรียน และประจ า 
Quarter นี้ การจัดให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จัดท าผลงาน/ ผลิตผลโดยใช้ ICT (ทักษะศตวรรษ       
ที่ 21) (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 79.89 
 79) โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรให้ออกแบบกระบวนการสอนและบริหาร (วิถีใหม่) ประจ า Quarter 
นี้ (1 ครู 1 นวัตกรรม) (กี่คน) ทั้งหมด 902 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 8 คน/โรงเรียน และโรงเรียนมีการพัฒนา
บุคลากรให้ออกแบบกระบวนการสอนและบริหาร (วิถีใหม่) ประจ า Quarter นี้ (1 ครู 1 นวัตกรรม) (คิดเป็นกี่
เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 79.43 
 80) ผอ.รร. ใช้รูปแบบบริหารจัดการ ก ากับ ติดตาม ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน (กี่คน) ทั้งหมด 
987 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 9 คน/โรงเรียน และ ผอ.รร. ใช้รูปแบบบริหารจัดการ ก ากับ ติดตาม ครูผู้สอนจัดการ
เรียนการสอน (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของครูทั้งหมด ที่ ผอ. บริหารจัดการโดยใช้รูปแบบประจ า Quarter นี้) คิดเป็น
ร้อยละ 98.26 
 81) ประจ า Quarter นี้ การส่งเสริมองค์กร (พลเมือง) ที่เข้มแข็ง พัฒนาให้ครูมีผลงานสู่คลังนวัตกรรม 
(ก่ีคน) ทั้งหมด 821 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 7 คน/โรงเรียน และประจ า Quarter นี้ การส่งเสริมองค์กร (พลเมือง) 
ที่เข้มแข็ง พัฒนาให้ครูมีผลงานสู่คลังนวัตกรรม (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของครูทั้ งโรงเรียน)     คิดเป็นร้อยละ 
73.61 

จุดเน้นที่ 10 การอ่านออกเขียนได้เน้นปฐมวัยเป็นฐาน 
82) ใช้หน่วยการจัดประสบการณ์พัฒนาการ 4 ด้าน ประจ า Quarter นี้ (กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 324 

ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3 ห้องเรียน และใช้หน่วยการจัดประสบการณ์พัฒนาการ 4 ด้าน ประจ า Quarter นี้ 
(คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 97.44 



83) จัดประสบการณ์โครงงาน, บ้านวิทย์ฯ ประจ า Quarter นี้ (กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 266 ห้องเรียน 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3 ห้องเรียน และจัดประสบการณ์โครงงาน , บ้านวิทย์ฯ ประจ า Quarter นี้ (คิดเป็น              
กี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 95.03 

84) จัดประสบการณ์ STEM/ วิทยาการค านวณ/ Coding/ อ่ืนๆ ประจ า Quarter นี้ (กี่ห้องเรียน) 
ทั้งหมด 310 ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3 ห้องเรียน/โรงเรียน จัดประสบการณ์ STEM/ วิทยาการค านวณ/ 
Coding/ อ่ืนๆ ประจ า Quarter นี้ (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 76.45 

85) จัดประสบการณ์ใช้หน่วยคุณภาพที่เน้นการอ่านออกเขียนได้ ประจ า Quarter นี้ (กี่ห้องเรียน) 
ทั้งหมด 423 ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4 ห้องเรียน และจัดประสบการณ์ใช้หน่วยคุณภาพที่เน้นการอ่านออก
เขียนได ้ประจ า Quarter นี้ (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 96.42 

86) การจัดบริบทและสิ่งแวดล้อม มุมประสบการณ์/ สุขาภิบาล สนับสนุนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 
ประจ า Quarter นี้ (กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 283 ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3 คน และการจัดบริบท   และ
สิ่งแวดล้อม มุมประสบการณ์/ สุขาภิบาล สนับสนุนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย ประจ า Quarter นี้     (คิด
เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 99.48 

87) มีการออกแบบนวัตกรรม/ กระบวนการจัดประสบการณ์พัฒนาเด็ก รูปแบบประเด็นท้าทาย       
(กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 347 ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3 ห้องเรียน และมีการออกแบบนวัตกรรม/ กระบวนการ
จัดประสบการณ์พัฒนาเด็ก รูปแบบประเด็นท้าทาย (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 
95.55 
ตอนที่ 4 การนิเทศหลังการประเมินทุกขั้นตอน 

88) มีการสรุปรายงาน 10 จุดเน้น ระดับปฐมวัย (กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 281 ห้องเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
3 ห้องเรียน และมีการสรุปรายงาน 10 จุดเน้น ระดับปฐมวัย (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียนทั้งหมด) คิด
เป็นร้อยละ 99.42 

89) มีการสรุปรายงาน 10 จุดเน้น ระดับขั้นพ้ืนฐาน (กี่ห้องเรียน) ทั้งหมด 790 ห้องเรียน คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 7 ห้องเรียน และมีการสรุปรายงาน 10 จุดเน้น ระดับขั้นพ้ืนฐาน (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห้องเรียน
ทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 99.26 

 
ภาพรวมในการด าเนินการ 10 จุดเน้น (Q1-Q4) 

จุดเน้นที่ 1 องค์กรร่วมใจยกก าลัง 5  
    1. ทุกโรงเรียนและทุกศูนย์มีรูปแบบการบริหารจัดการ (Model) ครบ 100% 
    2. ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนมีปฏิทินขับเคลื่อนครบ 84.46 
จุดเน้นที่ 2 การตั้งค่าเป้าหมายพัฒนา 
ครูประจ าชั้น ปฐมวัย มีการทบทวนค่าเป้าหมาย 14 ประเด็นพิจารณา  คิดเป็นร้อยละ 90.91   
ครูประจ าชั้น ขั้นพื้นฐาน มีการทบทวนค่าเป้าหมาย 21 ประเด็นพิจารณา คิดเป็นร้อยละ 91.43 
ครูประจ าชั้น ปฐมวัย มีการขับเคลื่อนโครงการ คิดเป็นร้อยละ  84.04 
ครูประจ าชั้น ขั้นพื้นฐาน มีการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ คิดเป็นร้อยละ  82.63 



ครูประจ าชั้น ปฐมวัย มีผลการประเมินโครงการบรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ  85.76  
ครูประจ าชั้น ขั้นพื้นฐาน มีผลการประเมินโครงการบรรลุเป้าหมาย  คิดเป็นร้อยละ  84.85 
จุดเน้นที่ 3 สร้างเด็กดีเขต 5 
ครูประจ าชั้น ปฐมวัย มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะคุณธรรม สพฐ.  คิดเป็นร้อยละ  83.73 
ครูประจ าชั้น ขั้นพื้นฐาน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะคุณธรรม สพฐ. คิดเป็นร้อยละ  85.79 
ครูประจ าชั้น ปฐมวัย มีการจัดกิจกรรม 5+1 (1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม) คิดเป็นร้อยละ  

93.29 
ครูประจ าชั้น ขั้นพ้ืนฐาน มีการจัดกิจกรรม 5+1 (1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม) ร้อยละ  94.14 

และคิดรายด้าน พบว่า  
ระดับปฐมวัย 
ด้านความพอเพียง (ค่าเฉลี่ย)  4.25  ด้านความกตัญญู (ค่าเฉลี่ย) 4.30 ด้านความซื่อสัตย์ (ค่าเฉลี่ย) 

4.29 ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย) 4.09 ด้านอุดมการณ์/คุณธรรม (ค่าเฉลี่ย) 4.45 
ระดับขั้นพื้นฐาน 
ด้านความพอเพียง (ค่าเฉลี่ย) 4.60  ด้านความกตัญญู (ค่าเฉลี่ย) 4.54 ด้านความซื่อสัตย์ (ค่าเฉลี่ย)  

4.64 ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย) 4.54 ด้านอุดมการณ์/คุณธรรม (ค่าเฉลี่ย) 4.17 
ครูประจ าชั้น ปฐมวัย มีโครงการ/ กิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต สพฐ. คิดเป็นร้อยละ  

78.89 
ครูประจ าชั้น ขั้นพ้ืนฐาน มีโครงการ/ กิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต คิดเป็นร้อยละ  

81.74 
ครูปฐมวัย มีการออกแบบ/ พัฒนาและใช้ Best Practice โรงเรียนสุจริต พัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ  

73.24 
ครูขั้นพ้ืนฐาน มีการออกแบบ/ พัฒนาและใช้ Best Practice โรงเรียนสุจริต คิดเป็นร้อยละ  73.38 
ผู้บริหาร มีการออกแบบ/ พัฒนาและใช้ Best Practice โรงเรียนสุจริต พัฒนา คิดเป็นร้อยละ 82.50  
สถานศึกษามีการออกแบบ/ พัฒนาและใช้บริษัทสร้างการดีพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา  คิดเป็น ร้อย

ละ 82.60 
ระดับปฐมวัย มีการสอดแทรกหรือจัดกิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริต คิดเป็นร้อยละ  93.79 
ระดับข้ันพ้ืนฐาน มีการสอดแทรกหรือจัดกิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริต คิดเป็นร้อยละ  93.10 และแยก

รายด้าน พบว่า 
ระดับปฐมวัย 
ด้านทักษะกระบวนการคิด (ค่าเฉลี่ย) 4.29 ด้านมีวินัย (ค่าเฉลี่ย) 4.44  ด้านซื่อสัตย์สุจริต (ค่าเฉลี่ย) 

4.64 ด้านความพอเพียง (ค่าเฉลี่ย) 4.58  ด้านมีจิตสาธารณะ (ค่าเฉลี่ย) 4.65 
ระดับขั้นพื้นฐาน 
ด้านทักษะกระบวนการคิด (ค่าเฉลี่ย) 4.30   ด้านวินัย (ค่าเฉลี่ย) 4.45  ด้านซื่อสัตย์สุจริต (ค่าเฉลี่ย) 

4.63 ด้านความพอเพียง (ค่าเฉลี่ย) 4.64  ด้านมีจิตสาธารณะ (ค่าเฉลี่ย) 4.65 



จุดเน้นที่ 4 พัฒนาด้วยแผนปฏิบัติการประจ าปี 
หลักการเหตุผลของโครงการที่ขับเคลื่อน มีการระบุผลการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ  82.34 
หลักการเหตุผลของโครงการที่ขับเคลื่อน มีการระบุกิจกรรมที่จะ คิดเป็นร้อยละ  82.72 
หลักการเหตุผลของโครงการที่ขับเคลื่อน มีการระบุผลที่คาดหวังที่จะพัฒนา คิดเป็นร้อยละ  79.40 
มีรายงานสรุปผลการจัดโครงการ/ กิจกรรมของงาน 4 ฝ่าย คิดเป็นร้อยละ  83.89 
จุดเน้นที่ 5 มีหน่วยคุณภาพทุกกลุ่มฯ ใช้ทุกช้ัน 
ระดับปฐมวัย มีหน่วยคุณภาพใช้  คิดเป็นร้อยละ  84.36 
ระดับข้ันพื้นฐาน มีหน่วยคุณภาพใช้ คิดเป็นร้อยละ  79.46 
ระดับปฐมวัย มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดประสบการณ์ โดยมีการปรับประยุกต์กิจกรรมสอดคล้อง

กับสถานการณ์ปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ  80.81 
ระดับขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดประสบการณ์  โดยมีการปรับประยุกต์กิจกรรม

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ  78.45 
การจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน มีการใช้หลักสูตรท้องถิ่นอาชีพที่สอดคล้องบริบทของสถานศึกษา  

คิดเป็นร้อยละ  82.17 
การจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน มีการจัดกิจกรรม Active Learning หรือกิจกรรม 

เชิงรุก หรือกิจกรรมเน้นทักษะศตวรรษท่ี  คิดเป็นร้อยละ  89.32 
การจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบายอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1 - ป.6) 

คิดเป็นร้อยละ  89.17  
การจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจัดกิจกรรมคิดวิเคราะห์ฯ หรือพัฒนาส่งเสริมความเป็น 

นวัตกรน้อย(คิดสร้างสรรค์) หรือสร้างสรรค์ผลงานประจ าหน่วยการ คิดเป็นร้อยละ  90.03  
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย (ภาษาต่างประเทศ) พัฒนาการเขียนค าศัพท์ตามค า

บอก ป.1 - ป.6 และทักษะการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ  84.19 
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย (ภาษาต่างประเทศ) พัฒนาการเขียนเรื่อง

สร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร ม.1 - ม.3 หรือ ม.ปลาย คิดเป็นร้อยละ 61.53 
การส่งเสริมให้มีกิจกรรมพัฒนาเด็กพิเศษเรียนรวม ตามประเภทของเด็กพิเศษที่มีในสถานศึกษา 

(อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายประเภทใน 9 ประเภท) โดยมีแผน IEP   คิดเป็นร้อยละ 42.09 โดยคิดเป็นราย
ด้าน ดังนี้  

ด้านวิทย์-คณิต (กี่คน) ทั้งหมด 2,108 คน  คิดเป็นค่าเฉลี่ย 14 คน/โรงเรียน 
ด้านภาษา (ไทย+อังกฤษ) (ก่ีคน)  ทั้งหมด 2,270 คน  คิดเป็นค่าเฉลี่ย 15 คน/โรงเรียน 
ด้านศิลปะ (ดนตรี, ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์) (ก่ีคน)  ทั้งหมด 2558 คน  คิดเป็นค่าเฉลี่ย 15 คน/โรงเรียน 
ด้านฝีมือ/ งานอาชีพ (ก่ีคน) ทั้งหมด 2,501 คน   คิดเป็นค่าเฉลี่ย 18 คน/โรงเรียน 
ด้านสื่อเทคโนโลยี, ดิจิทัล, วิศวกรรม (กี่คน) ทั้งหมด 2,066 คน  คิดเป็นค่าเฉลี่ย 19 คน/โรงเรียน 
โรงเรียนมีโครงการขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คิดเป็นร้อยละ 94.63 



โรงเรียนมีการแก้ปัญหา เมื่อทราบคุณภาพผู้เรียน (ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ) ไม่เป็นไปตามคาดหวัง
, ตัวชี้วัด, ผลการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 52.09 

การใช้หน่วยการเรียนรู้คุณภาพสอน ครบ 6 ขัน้ คิดเป็นร้อยละ 85.40 
การศึกษาปฐมวัย มีการให้เด็กท าผลงานประจ าหน่วย คิดเป็นร้อยละ 92.53 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการให้เด็กท าผลงานประจ าหน่วย คิดเป็นร้อยละ 92.52 
จุดเน้นที่ 6 ก้าวไกลยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการจัดกิจกรรมวัดและประเมินผล ฝึก 3 สอบ 1 หลังจบหน่วยการเรียนรู้ คิด

เป็นร้อยละ 87.24 
ครูประจ าชั้นมีการออกแบบนวัตกรรมหรือวิธีการจัดการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดย

ก าหนดประเด็นท้าทาย มีการก าหนดเป้าหมายพัฒนาชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 87.56 
 
จุดเน้นที่ 7 มีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถี 
การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เกี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียง (จัดท าใบ

งาน/กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับพระบรมราโชบาย) ระดับปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 93.35 
การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เกี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียง (จัดท าใบ

งาน/กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับพระบรมราโชบาย) ระดับข้ันพื้นฐานคิดเป็นร้อยละ 93.51 
 การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เกี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียง (จัดท าใบ
งาน/กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา) ระดับ คิดเป็นร้อยละ 92.13 
 การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เกี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียง (จัดท าใบ
งาน/กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา) ระดับข้ันพื้นฐาน  คิดเป็นร้อยละ 92.81 
 การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เกี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียง (จัดท าใบ
งาน/กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ระดับปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 94.00 
 การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เกี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียง (จัดท าใบ
งาน/กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ระดับข้ันพืน้ฐาน  คิดเป็นร้อยละ 93.89 
 การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน 
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์) หรือกิจกรรมอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 94.74 

จุดเน้นที่ 8 บุคลากรใช้ Application ปฏิบัติงานและสอน 
ครูผู้สอนใช้ ICT/Digital แอปพลิเคชัน เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 

94.57 
 ครูผู้สอน โรงเรียน ใช้ DLTV จัดการเรียนการสอน  คิดเป็นร้อยละ 67.92 
 ครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นมีนวัตกรรมประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนมากกว่า 5 กลุ่ม
สาระ คิดเป็นร้อยละ 74.50 

จุดเน้นที่ 9 ประสานวิธีการเรียนรู้สู่ยุค New Normal/Digital 



 การจัดให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จัดท าผลงาน/ ผลิตผลโดยใช้ ICT (ทักษะศตวรรษที่ 21) 
คิดเป็นร้อยละ 74.46 
 โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรให้ออกแบบกระบวนการสอนและบริหาร (วิถีใหม่)  คิดเป็นร้อยละ 
75.33 
 ใช้รูปแบบบริหารจัดการ ก ากับ ติดตาม ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 95.66 
 การส่งเสริมองค์กร (พลเมือง) ที่เข้มแข็ง พัฒนาให้ครูมีผลงานสู่คลังนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 72.11 

จุดเน้นที่ 10 การอ่านออกเขียนได้เน้นปฐมวัยเป็นฐาน 
ใช้หน่วยการจัดประสบการณ์พัฒนาการ 4 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 94.03 
จัดประสบการณ์โครงงาน, บ้านวิทย์ฯ  คิดเป็นร้อยละ 89.85 
จัดประสบการณ์ STEM/ วิทยาการค านวณ/ Coding/ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 73.56 
จัดประสบการณ์ใช้หน่วยคุณภาพท่ีเน้นการอ่านออกเขียนได้ คิดเป็นร้อยละ 94.92 
การจัดบริบทและสิ่งแวดล้อม มุมประสบการณ์/ สุขาภิบาล สนับสนุนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 

มด) คิดเป็นร้อยละ 95.50 
มีการออกแบบนวัตกรรม/ กระบวนการจัดประสบการณ์พัฒนาเด็ก รูปแบบประเด็นท้าทาย  คิดเป็น

ร้อยละ 91.08 
มีการสรุปรายงาน 10 จุดเน้น ระดับ คิดเป็นร้อยละ 94.97 
มีการสรุปรายงาน 10 จุดเน้น ระดับขั้นพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ 95.08 
รวมสองระดับชั้นมีการรายงาน 95.03 
มีการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านการจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพตามบริบทสถานศึกษาก าหนด  คิด

เป็นร้อยละ 87.89 
ความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษา สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามเป้าหมายตนเองและ

ตามโครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.16 
ข้อเสนอแนะในการนิเทศครั้งต่อไป  ส าหรับเขตพื้นที่การศึกษา 
1. เขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ควรมีแผนปฏิบัติการนิเทศให้ชัดเจน  
2. ศึกษานิเทศก์ ควรลงนิเทศ ติดตาม อย่างทั่วถึง 100% โดยลงนิเทศตามจุดเน้นของ สพป.และ

ตามจุดเน้นของสถานศึกษา  
ข้อเสนอแนะในการนิเทศครั้งต่อไป  ส าหรับสถานศึกษา 
3. สถานศึกษา ควรมีแผนปฏิบัติการนิเทศภายในให้ชัดเจน  
4. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรน าโมเดล/นวัตกรรมการบริหารจัดการ มาใช้ขับเคลื่อนงาน 4 ฝ่ายให้

ชัดเจน 
5. สถานศึกษาควรมีการสรุป รายงาน 10 จุดเน้น ตามนโยบาย หรือตามบริบทของสถานศึกษา ทุก 

Quarter 1,2,3,4  
เชิงปริมาณ/เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
อธิบายว่าได้ท ากิจกรรมอะไร ที่ไหน เม่ือไหร่ ผู้เข้าร่วมประชุมคือใคร กี่คน 



1. นิเทศ ติดตาม 10 จุดเน้น ของ สพป.นม.5 จ านวน รวม 209 โรงเรียน ตามรูปแบบการนิเทศ  
Super 5Stars Model โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการนิเทศติดตาม ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการลงนิเทศ 

2. การประเมินผลงานสู่คลังนวัตกรรม (Databank) แบ่งเป็นผลงาน ดังนี้  
1. ผลงาน 1 ผู้บริหาร 1 ผลงานคุณภาพ  
2. ผลงาน 1 ครู 1 งานคุณภาพ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กลุ่มการศึกษา

เด็กพิเศษเรียนร่วม 
3. ครูปฐมวัย 1 ครู 1 ผลงานคุณภาพ 
4. 1 นักเรียน 1 ผลงานคุณภาพ 

รวมทั้งสิ้น 10 กลุ่มประกวด ทั้งนี้เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  
มีคลังนวัตกรรมครูและผู้บริหาร ส าหรับเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
      เชิงคุณภาพ/เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
อธิบายว่าสิ่งท่ีเกิดขึ้นหลังจากได้ท าโครงการเชิงคุณภาพ 
      1) สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาที่มีพัฒนาการ
สูงขึ้น  
      2)  สถานศึกษามีวิถีปฏิบัติ 10 จุดเน้น และจุดเน้นของสถานศึกษาตามบริบทของโรงเรียนแต่ละ
แห่งที่ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นรูปธรรม 
      3) สถานศึกษามีห้องเรียนคุณภาพ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
      4) สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่ มีคลังนวัตกรรมในการบริหารจัดการเรียนรู้และมีรูปแบบการ
บริหารของผู้บริหาร เพ่ือเป็น Best Practice  
 
11. ภาพความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   95.03 
12. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ (โปรดระบุเป็นรายข้อให้ชัดเจน) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 จึงต้องจัดกิจกรรมโดยอยู่ภายใต้มาตรการ
อย่างเคร่งครัด 

 
(ลงชื่อ)      นางนุชรินทร์  ชาพันดุง  ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(ลงชื่อ)     นายองอาจ   วิชัยสุชาติ   ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  

 
 
 
 
 



 
การนิเทศติดตามโดยใช้ ลิงค์/QR.Code 

       
         
                                  https://forms.gle/p4KgemYBD2GCqWta6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/p4KgemYBD2GCqWta6


ภาพกิจกรรมการจัดท า DATA BANK 

 
 

 
 
https://sites.google.com/korat5.go.th/dlict-2/data-bank 
 

 
 
 
 
 

https://sites.google.com/korat5.go.th/dlict-2/data-bank


 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



    รูปภาพกิจกรรมการสรุป 10 จุดเน้น Q1-Q4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K5-แบบติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

1. โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
2. ห้วงเวลารายงาน 
       ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64          ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65  
   ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65         ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65  
    สถานะโครงการ     สิ้นสดุโครงการแล้ว  
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ (โปรดระบุข้อความ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)  
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ( 20 ) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
    3.3 ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ 
         การบริหารจัดการ                                         
    3.4 สนองกลยุทธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ที่ 6 การปรับสมดุลและ 
         พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
4. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 
5. งบประมาณในการด าเนินงานที่ได้รับ  28,200 บาท  
     โดยตรงจาก สพฐ. จ านวน ……………….   บาท        ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีจ านวน  28,200บาท 
-    ของบเพ่ิมระหว่างปีจากเขตพ้ืนที่ จ านวน ……………….บาท      แหล่งอื่นๆ ..............จ านวน……………. บาท 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1  

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

(สะสม) 

...........................  ........................... 28,200 ...........................  ...............................  

6. หลักการและเหตุผล 
ระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมี 

ประสิทธิภาพ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่  มีหน่วยงานในสังกัด
ครอบคลุมทุกพื้นที่   ดังนั้นกลุ่มสารสนเทศ  จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการศึกษา  โดยได้พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา (DMC65, 
M-OBEC, B-OBEC และ EMIS) เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร  
ข้อมูลครุภัณฑ์  ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้จะน าไปใช้ในการแก้ปัญหาความขาดแคลนและจัดสรร
งบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง  
ครบถ้วน ทันตามก าหนดเวลา ตรงตามความต้องการ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กลุ่ม
นโยบายและแผน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5   จึงได้จัดท าโครงการ ตาม
หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิผลต่อไป 
 



7. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดท าข้อมูลระบบบริหารสถานศึกษา DMC65 โปรแกรม M-OBEC โปรแกรม B-OBEC 

โปรแกรม EMIS  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง  ครบถ้วน ทันตามก าหนดเวลา ตรงตามความต้องการ 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
       2. เพ่ือใช้ข้อมูลในการบริการจัดการด้านการศึกษา  ใช้ในการแก้ปัญหาความขาดแคลนและจัดสรร
งบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด  และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ 

8. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 กิจกรรมหลักตามโครงการที่ได้ด าเนินการ วัน เดือน ปี/สถานที่ 

ที่ด าเนินการ 
   - อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ/วิทยากรแกนน า  เจ้าหน้าที่/
บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดที่รับผิดชอบ/สนับสนุนงานข้อมูล
จ านวน  235 คน 
 

7 – 8 มิถุนายน 2565 
ณ หอประชุมคูณพัฒนา 

 

 
9.  กิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการ/ด าเนินการไม่ครบ 

กิจกรรมหลักตามโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ/ด าเนินการไม่ครบ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
 
- 
 

 
- 

 
10.  รายงานผลการด าเนินโครงการตามกิจกรรม และตัวชี้วัด (หลักฐานเอกสารแนบ) 
ผลการด าเนินงาน  

-  คณะกรรมการ วิทยากรแกนน า  เจ้าหน้าที่/บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดที่รับผิดชอบงานข้อมูล    
จ านวน  235  คน  มีความรู้ ความสามารถในการจัดท าข้อมูลได้ถูกต้อง  ครบถ้วนสมบูรณ์ 
เชิงปริมาณ/เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

- ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้คณะกรรมการ/วิทยากรแกนน า  เจ้าหน้าที่/บุคลากรของโรงเรียน
ในสังกัดที่รับผิดชอบงานข้อมูลโรงเรียนในสังกัดรวมจ านวน 235 คน อบรมในวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2565 
ณ ห้องประชุมคูณพัฒนา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
เชิงคุณภาพ/เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
          - โรงเรียนมขี้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ น าไปใช้ในการบริการจัดการด้านการศึกษา  ใช้ในการ 
แก้ปัญหาความขาดแคลนและจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด  ส่งผลต่อระบบบริหารจัดการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน นักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้
ประชาสัมพันธ์ 
 



ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
- ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา มีความรู้ ความสามารถในการจัดท าและใช้ประโยชน์ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ  

และสามารถรายงานผลการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ในระบบ  eMENSCR  
ไดถู้กต้อง 
 
11. ภาพความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  100 

12. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ (โปรดระบุเป็นรายข้อให้ชัดเจน) 

-  ปัญหา อุปสรรค 
1.  บางโรงเรียนไม่เห็นความส าคัญในการจัดท าข้อมูล  จึงไม่มีการวางแผน  เตรียมการจัดเก็บข้อมูล 
2.  บางโรงเรียนไม่ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดท าข้อมูล   
3.  ครู/บุคลากร ในโรงเรียนบางคนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล 
4.  ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน  บุคลากรย้าย ระหว่างด าเนินการ 
 
-  ข้อเสนอแนะ 
1. แนะน าให้โรงเรียนเตรียมการวางแผน  จัดเก็บตามแบบตั้งแต่เริ่มเปิดเทอม 
2. แนะน าให้โรงเรียนแต่งตั้งค าสั่งให้ชัดเจนเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบการจัดท าข้อมูล 
3. แนะน า/ชี้แจง  เสนอแนะให้ผู้บริหารโรงเรียนท าความเข้าใจกับครู บุคลากรในโรงเรียน 

ให้ความมือในการจัดเก็บข้อมูล 
4. แนะน าให้มีผู้รับผิดชอบการจัดท าข้อมูลในโรงเรียนอย่างน้อย 2 คน เพื่อแก้ปัญหาบุคลากรย้าย 

 
                                                       (ลงชื่อ)  ปราณีต ศรีส าโรง      ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                       (ลงชื่อ)  เจรญิ  ใสผุดผ่อง       รองฯ/ผอ.กลุ่ม/หรือผู้ควบคุม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปภาพประกอบการอบรม 
โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  

โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา(DMC2565, M-OBEC, B-OBEC และ EMIS )    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K6-แบบติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

1. โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปีงบประมาณ 2565 
2. ห้วงเวลารายงาน 
       ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64          ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65  
   ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65         ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65  
    สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ......... สิ้นสดุโครงการแล้ว  
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ (โปรดระบุข้อความ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)  
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน..................................................  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ..............................................  
    3.3 ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ที่............................................... 
    3.4 สนองกลยุทธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ที่................................... 
4. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  1 ตุลาคม 2564 -30 กันยายน 2565 
5. งบประมาณในการด าเนินงานทีไ่ด้รับ  99,500   บาท  
     โดยตรงจาก สพฐ. จ านวน ……………….   บาท        ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีจ านวน 99,500บาท 
-    ของบเพ่ิมระหว่างปีจากเขตพ้ืนที่ จ านวน ............... บาท           แหล่งอื่นๆ ..........จ านวน……………. บาท 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1  

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

(สะสม) 

   -  - 20,080 ...........................  20,080  

6. หลักการและเหตุผล 
     ยุทธศาสตร์ชาติได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยให้
เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ ดังนั้นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 มีการพัฒนาโดยกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ปฐมวัย จนถึงอุดมศึกษา และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท เช่น ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้าน
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้มอบนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูง บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในก ากับ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้ให้เกิดความเชื่อม่ัน และสร้างความมั่นใจให้กับสังคม โดยมอบหลักการ
ท างาน นโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน เพ่ือ “สร้างความเชื่อม่ัน และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ 
“TRUST”  และจากนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือ
เพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ   





/ 



                  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  มี
จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น  209  แห่ง  มีโรงเรียนขนาดเล็ก  จ านวน 124  แห่ง คิดเป็นร้อยละ  59.33  และมี
โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนต่ ากว่า 20 คน จ านวน 6  โรงเรียน ซึ่งมีปัญหาในเรื่องการเรียนการสอนเป็น
อย่างมาก และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 17/2563 ลงวันที่  
8  ธันวาคม  2563 เห็นชอบให้มีการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  4 โรงเรียน ไปเรียนรวมกับโรงเรียน
หลักในภาคเรียนที่ 1/2564 จากการด าเนินงานดังกล่าว  จึงมีโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาด
เล็กขึ้นมา 

7. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 
2. เพ่ือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนต่ ากว่า20คนลงมาตามแผนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 

         3.  เพื่อก ากับ ติดตามและประเมินผลการผลการด าเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก 

8. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 กิจกรรมหลักตามโครงการที่ได้ด าเนินการ วัน เดือน ปี/สถานที่ 

ที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน 
ชุมชน กรณีควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก/เลิกสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 : นิเทศโรงเรียนขนาดเล็กของผู้ทรงคุณวุฒิทาง
การศึกษา 
 

14-30  มิถุนายน  2565 
 

จะด าเนินการในไตรมาสที่ 4 

 
9.  กิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการ/ด าเนินการไม่ครบ 

กิจกรรมหลักตามโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ/ด าเนินการไม่ครบ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
- - 

 
10.  รายงานผลการด าเนินโครงการตามกิจกรรม และตัวชี้วัด (หลักฐานเอกสารแนบ) 
     ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ/เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
 1. ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนที่ควบรวมกับโรงเรียนหลักแล้ว เพื่อเตรียมประกาศ
ยุบเลิก จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท านบเทวดา อ.เทพารักษ์/ บ้านตลุกชั่งโค อ.พระทองค า/บ้าน
หนองหัน และโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง อ.ด่านขุนทด 
  2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน 
ในปีการศึกษา 2565 จ านวน 1  โรงเรียนเพ่ือเตรียมการเลิกสถานศึกษา คือ โรงเรียนบ้านหนองไผ่       
อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา   



เชิงคุณภาพ/เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
อธิบายว่าสิ่งท่ีเกิดขึ้นหลังจากได้ท าโครงการเชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทั้งด้านบุคลากรโดยการพัฒนาอบรม ส่งเสริม
ให้บุคลากรได้เพ่ิมพูน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และมีความรู้สึกมั่นคงในอาชีพ  ด้านกายภาพ โดยการ
พัฒนาอาคารสถานที่สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น ส่งเสริมและสร้างจิตส านึก ใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และมีจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

ดัชนีช้ีวดัความส าเร็จ  
 1. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ได้รับการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษาทั้งด้านบุคลากรและด้าน

กายภาพ 
   2. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ ากว่า 20  คนลงมา มีการควบรวมการเรียนการสอน ทั้งการควบ

รวมชั้นเรียนและการควบรวมรายวิชา 
   3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กมีแผนการบริหารจัดการโรงเรียน มีความสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธ์ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา  

11. ภาพความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
12. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ (โปรดระบุเป็นรายข้อให้ชัดเจน) 
     1.  ไม่มี 
 
                                                           (ลงชื่อ)  มะลิดา  หงษ์ทอง  ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                           (ลงชื่อ)  เจริญ  ใสผุดผ่อง   รองฯ/ผอ.กลุ่ม/หรือผู้ควบคุม   
 



 
 



 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 



K7-แบบติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

1. โครงการ  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
2. ห้วงเวลารายงาน 
       ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64      ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65  
       ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65         ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65  
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ......... สิ้นสุดโครงการแล้ว  
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ (โปรดระบุข้อความ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)  
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์...............................................  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ....ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต......................  
    3.3 ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ที.่.............................................. 
    3.4 สนองกลยุทธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ที่.....ด้านคุณภาพ 
(ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 
อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติฯ)....... 
4. ระยะเวลาในการด าเนินงาน   มกราคม 2565 – กันยายน 2565 
5. งบประมาณในการด าเนินงานที่ได้รับ  .............68,720...............  บาท  
     โดยตรงจาก สพฐ. จ านวน ……………….   บาท      ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีจ านวน  68,720  บาท 
-    ของบเพ่ิมระหว่างปีจากเขตพ้ืนที่ จ านวน ……………….บาท      แหล่งอื่นๆ ..............จ านวน……………. บาท 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1  

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

(สะสม) 

............-.............  ............-............. ............-..............  .............-............  .............-................  

6. หลักการและเหตุผล 
     ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พ.ศ. 2560 ข้อที่ 7(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ฉ) ส่งเสริมงานแนะแนว 
สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร 
ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิ เด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน รวมถึง 
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ได้กล่าวถึงแนวทางให้หน่วยงาน
และสถานศึกษามุ่งพัฒนา การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานต่างๆ เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด ให้ผู้เรียนสามารถวางแผนท างานตามขั้นตอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักการท างาน สามารถปรับตัวและ
ท างานเป็นทีม มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจได้ มีความเพียรพยายาม 
ขยันอดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน ผู้เรียนมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเองได้ 



               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ตระหนักถึงความส าคัญที่จะพัฒนา
นักเรียน ในสังกัดด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  จึงได้จัดท า
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
7. วัตถุประสงค์ 
                   7.1  เพื่อส่งเสริมศักยภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
                   7.2  เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญาให้สมบูรณ์ 
8. กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 กิจกรรมหลักตามโครงการที่ได้ด าเนินการ วัน เดือน ปี/สถานที่ 
ที่ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1............-.......................................................................... 
กิจกรรมที่ 2............-..........................................................................  
กิจกรรมที่ 3............-.......................................................................... 
 

.......................-......................... 

........................-........................ 

........................-........................ 
 

9.  กิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการ/ด าเนินการไม่ครบ 
กิจกรรมหลักตามโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ/ด าเนินการไม่ครบ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

1. กิจกรรมนักเรียนส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
2. เพ่ิมศักยภาพการด าเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 
3. การด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
4. ยกระดับคุณภาพกิจกรรมสภานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
5. ยกระดับคุณภาพกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
 

.จะด าเนินการในไตรมาสที่ 4... 

.จะด าเนินการในไตรมาสที่ 3.. 

.จะด าเนินการในไตรมาสที่ 3.. 

.จะด าเนินการในไตรมาสที่ 3.. 

.จะด าเนินการในไตรมาสที่ 4.. 

10.  รายงานผลการด าเนินโครงการตามกิจกรรม และตัวชี้วัด (หลักฐานเอกสารแนบ) 
     ผลการด าเนินงาน  
(อธิบายรายงานผลการด าเนินงาน)  
      ยังไม่ได้มีการด าเนินกิจกรรม จะจัดกิจกรรมในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ......................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
     เชิงปริมาณ/เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
อธิบายว่าได้ท ากิจกรรมอะไร ที่ไหน เม่ือไหร่ ผู้เข้าร่วมประชุมคือใคร กี่คน 
 จัดประชุมอบรมและประกวดเพื่อยกระดับคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 

- กิจกรรมแนะแนว ส าหรับครูแนะแนวและผู้แทนนักเรียน 
- เจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
- งานอาหารกลางวัน การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
- งานประชาธิปไตยในโรงเรียน 



- งานสภานักเรียน และประกวดเด็กดีศรีโคราช (เด็กและเยาวชนดีเด่น) 
- งานสหกรณ์โรงเรียน 

      เชิงคุณภาพ/เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
อธิบายว่าสิ่งท่ีเกิดขึ้นหลังจากได้ท าโครงการเชิงคุณภาพ 

นักเรียน มีความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตอาสา มีคุณธรรม  
จริยธรรม ประชาธิปไตย มีทักษะด้านอาชีพ และมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม  และ
สติปัญญาเป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบและสร้างสรรค์สังคมให้ปกติสุข 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ .....  

1. โรงเรียนที่เข้ารับการประชุม อบรม สามารถจัดกิจกรรมแนะแนว พัฒนาบุคลากรด้านอาหาร
กลางวัน การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน งานสภานักเรียน งานประชาธิปไตยในโรงเรียน 
และ     งานสหกรณ์โรงเรียน ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน ระดับดีมาก ร้อยละ 100 
     2. เจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการ 
ปฏิบัติงาน ตามบทบาทและหน้าที่ระดับดีมาก ร้อยละ 100 
 
11. ภาพความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  100 
12. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ (โปรดระบุเป็นรายข้อให้ชัดเจน) 
     1. .............-............................................................................................................................. ........ 
     2. .............-............................................................................................................................. ........ 
 
                                                   (ลงชื่อ)     ชิตชยั ไชยศิริทรัพย์     ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                   (ลงชื่อ)     ประสพชัย ฉายขุนทด  รองฯ/ผอ.กลุ่ม/หรือผู้ควบคุม  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K12-แบบติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

1. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
2. ห้วงเวลารายงาน 
       ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64          ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65  
   ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65         ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65  
    สถานะโครงการ    ....... ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ......... สิ้นสุดโครงการแล้ว  
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ (โปรดระบุข้อความ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)  
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน..4. ด้านการเสริมสร้างและความเสมอภาคทางสังคม.....  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (17) ความเสมอภาคและหลักประดันทางสังคม  
    3.3 ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ที่ (นโยบาย สพฐ. 2564-2565) 
ด้านความปลอดภัย (พัฒนาระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา) 
    3.4 สนองกลยุทธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ที่. 1 การจัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคงของชาติ 
4. ระยะเวลาในการด าเนินงาน   พฤษภาคม – กันยายน 2565  
5. งบประมาณในการด าเนินงานที่ได้รับ      40,000      บาท  
     โดยตรงจาก สพฐ. จ านวน ……………….   บาท        ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีจ านวน 40,000.บาท 
-    ของบเพ่ิมระหว่างปีจากเขตพ้ืนที่ จ านวน ……………….บาท      แหล่งอื่นๆ ..............จ านวน…………. บาท 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1  

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

(สะสม) 

-   - -  -  -  

6. หลักการและเหตุผล 
ความปลอดภัยของนักเรียนเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา              

และการศึกษาด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาถือว่าเป็นนโยบายหลักของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเน้นการขับเคลื่อนการศึกษา
ด้านความปลอดภัย สถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5                    มี
ความตระหนักในความส าคัญและเล็งเห็นความจ าเป็นเร่งด่วน ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องด าเนินการ
ร่วมกันหาแนวทางเป็นรูปธรรม เพ่ือให้โรงเรียนมีการพัฒนาระบบกลไกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับการ คุ้มครองและมีความปลอดภัยสูงสุด จึงจัดโครงการสถานศึกษา
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 
 



 
7. วัตถุประสงค์ 
    7.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับระบบ      
ความปลอดภัยภายในโรงเรียน 
    7.2  เพ่ือขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบการดูแลความปลอดภัยที่เข้มแข็ง และสมบูรณ์พร้อมในการป้องกัน 
ดูแล ช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่นักเรียนที่ประสบเหตุหรืออาจประสบเหตุตามบริบทของโรงเรียน 
8. กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 กิจกรรมหลักตามโครงการที่ได้ด าเนินการ วัน เดือน ปี/สถานที่ 
ที่ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจากการจ าลองเหตุการณ์จริง 
โดยน าวิทยาผู้มีความรู้ด้านความปลอดภัย  
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม ติดตาม สถานศึกษาปลอดภัยที่เข้าร่วม
กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยในสังกัดจากสภาพจริง และเชิญชวน
โรงเรียนในสังกัด สมัครเข้าเป็นสถานศึกษาปลอดภัย  
 

 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 

พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 

9.  กิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการ/ด าเนินการไม่ครบ 
กิจกรรมหลักตามโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ/ด าเนินการไม่ครบ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

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

.............................................-........................................................... 

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

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

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

.........................-....................... 

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

................................................. 
10.  รายงานผลการด าเนินโครงการตามกิจกรรม และตัวชี้วัด (หลักฐานเอกสารแนบ) 
     ผลการด าเนินงาน  
(อธิบายรายงานผลการด าเนินงาน)  
 กิจกรรมที่ 1  อบรมเชิงปฏิบัติการจากการจ าลองเหตุการณ์จริง โดยน าวิทยาผู้มีความรู้ด้าน
ความปลอดภัย   (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 กิจกรรมที่ 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประสาน     
ความร่วมมือกับส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ในการส่งเสริมสนับสนุน          
ให้โรงเรียนในสังกัดสมัครเข้ารับการตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย เนื่องจากโครงการดังกล่าว    
มีการตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ครอบคลุมความปลอดภัยเกือบทุกด้านจากผู้มีความรู้ความช านาญ  
ยกเว้น ด้านการละเมิดสิทธิ์ , และภัยด้านความรุนแรง จึงควรแก่การส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด     
เข้าร่วมโครงการ โดยในปี 2565 (ประเมินการด าเนินงานปี 2564) มีโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้ารับการตรวจ
ประเมิน รวม 20 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้ 
 1. สมัครรับการตรวจประเมินเพ่ือคงสภาพ ระดับดีเด่น  5  ปีซ้อน  จ านวน  2  โรงเรียน 



 2. สมัครรับการตรวจประเมินเพ่ือคงสภาพ ระดับดีเด่น 3 ปี ซ้อน จ านวน 5 โรงเรียน 
 3. สมัครรับการตรวจประเมินเพ่ือคงสภาพ ระดับดีเด่น 2 ปีซ้อน จ านวน 2 โรงเรียน 
 4. สมัครรับการตรวจประเมินจากระดับชมเชยในปีที่ผ่านมา เป็น ระดับดีเด่นในปีนี้ จ านวน 2 
โรงเรียน 
 5. สมัครรับตรวจการประเมินรายใหม่ จ านวน 9 โรงเรียน ได้ผ่านการประเมินในระดับดีเด่น 
จ านวน 7 โรงเรียน ผ่านการประเมินระดับชมเชย จ านวน 2 โรงเรียน 
เชิงปริมาณ/เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
 กิจกรรมที่ 1  อบรมเชิงปฏิบัติการจากการจ าลองเหตุการณ์จริง โดยน าวิทยาผู้มีความรู้ด้าน
ความปลอดภัย   (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 กิจกรรมที่ 2 ร่วมตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ตามค าสั่งจังหวัดนครราชสีมา 
ที่ 5274/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจ าปี 2565 สั่ง ณ วันที่ 
17 พฤษภาคม 2565 โดยประเมินโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัด จ านวน 32 
ตัวชี้วัด ที่ครอบคลุมเรื่องความปลอดภัย ทั้งด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย ,ความปลอดภัย        
ด้านสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2565        
โดยส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เป็นผู้รวบความผลการประเมินส่งให้คณะกรรมการ     
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้พิจารณาสรุปผลการประเมิน โดยมีโรงเรียนในสังกัดสมัคร        
รับการตรวจประเมิน จ านวน 20 โรงเรียน  
เชิงคุณภาพ/เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 กิจกรรมที่ 1  อบรมเชิงปฏิบัติการจากการจ าลองเหตุการณ์จริง โดยน าวิทยาผู้มีความรู้ด้าน
ความปลอดภัย   (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 กิจกรรม ที่ 2 โรงเรียนที่สมัครเข้ารับการตรวจประเมิน ด าเนินเพ่ือป้องกันภัยด้านต่าง ๆ     
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ท าให้โรงเรียนมีความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน    
ซึ่งจะส่งผลให้ นักเรียน ครู และบุคลากร ที่อยู่ในสถานศึกษานั้นๆ ด ารงชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย , ภัยจากสิ่งแวดล้อม , ภัยด้านสุขภาพกายสุขภาพจิต ท าให้โรงเรียนเหมือนบ้าน : อบอุ่น น่าอยู ่
โรงเรียนที่เข้ารับการตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ได้รับการตรวจประเมินตามตัวชี้วัดที่
ครอบคลุมการด าเนินงานด้านความปลอดภัย ตลอดจนได้รับค าแนะน าการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา แก่ ครู นักเรียน และบุคลากร สามารถเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นๆ ด าเนินการตาม 
และเกิดความตระหนัก กระตุ้นให้เกิดการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
 กิจกรรมที่ 1...........อยู่ระหว่างด าเนินการ................................................................. 
 กิจกรรมที่ 2 ในปี 2565 มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 20 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.56 
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จะส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว ให้เพ่ิมข้ึนปีละไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของโรงเรียนทั้งหมด  
11. ภาพความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   ………. 



กิจกรรมที่ 1 ...........อยู่ระหว่างด าเนินการ....................... 
กิจกรรมที่ 2 ในปี 2565 มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 20 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.56 

โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จะส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว ให้เพ่ิมข้ึนปีละไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของโรงเรียนทั้งหมด 
12. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ (โปรดระบุเป็นรายข้อให้ชัดเจน) 
       1. การรับสมัครและการตรวจประเมินจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีระยะเวลาที่
เร่งด่วน และเป็นช่วงการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ของ ทุกปี ท าให้โรงเรียนเกิดความกังวล    ในการเตรียมความ
พร้อมเข้ารับการประเมิน ซึ่งทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้เสนอแนะ
กับส านักงานคุ้มครองและสวัสดิการจังหวัดแล้ว 
  2. ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมีบุคลากร และเวลา    ที่จ ากัด จึงมีการ
รับจ านวนโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการประเมินได้ไม่ทั่วถึง 
 
                                                         (ลงชื่อ)  กฤษณา พลรักษ์   ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                         (ลงชื่อ)  ประสพชัย  ฉายขุนทด รองฯ/ผอ.กลุ่ม/หรือผู้ควบคุม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม ที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมที ่2 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K13-แบบติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

1. โครงการ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
2. ห้วงเวลารายงาน 
       ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64           ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65  
    ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65          ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65  
    สถานะโครงการ    ....... ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ......... สิ้นสุดโครงการแล้ว  
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ (โปรดระบุข้อความ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)  
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
    3.3 ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา 
    3.4 สนองกลยุทธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ที่ 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
4. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
5. งบประมาณในการด าเนินงานที่ได้รับ  121,200  บาท  
     โดยตรงจาก สพฐ. จ านวน ……………….   บาท    ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีจ านวน 121,200 บาท 
-    ของบเพ่ิมระหว่างปีจากเขตพ้ืนที่ จ านวน ……………….บาท      แหล่งอื่นๆ ..............จ านวน……………. บาท 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1  

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

(สะสม) 

8,970  26,290 49,610  -  121,200  

6. หลักการและเหตุผล 
 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์และเลขาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
นับเป็นหัวใจส าคัญในการน านโยบายส าคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งบุคลากร
เหล่านี้จะต้องมีความรู้     ความเข้าใจในเรื่องนโยบายและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา เพ่ือจะได้น าไปขยายผลในโรงเรียนและกลุ่มงาน จึงเป็นเรื่องที่
ส าคัญจะตอ้งมีการประชุม พบปะ       ชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็นปัญหา รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
แลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรม ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้โดยรวมและด้วยความ
ร่วมมือกันของทุกๆ ฝ่าย รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ ตลอดทั้งผลงานและภารกิจ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานและสถานศึกษา    ให้บุคลากรในสังกัด ตลอดทั้งหน่วยงานอ่ืน และสาธารณชนได้รับ



 



ทราบ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้   การจัดการศึกษาประสบผลส าเร็จอย่างดียิ่ง จึงเป็นการสมควร
อย่างยิ่ง 
ที่จะต้องจัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระหว่าง ผู้บริหารการศึกษา   
ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ฯ         
และบุคลากรในสังกัดรวมถึงเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
7. วัตถุประสงค์ 
 7.1 เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของ กระทรวงศึกษา สพฐ. และ สพป.นครราชสีมา เขต 5  
 7.2 เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการด าเนินงานของ กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ สพป.นครราชสีมา เขต 5  
 7.3 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
          7.4 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจการด าเนินงาน รายงานผลตัวชี้วัดและน าข้อมูลจากผลการประเมิน     
การปฏิบัติราชการไปพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้มีคุณภาพ และ
มาตรฐาน    การปฏิบัติงาน 
8. กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 กิจกรรมหลักตามโครงการที่ได้ด าเนินการ วัน เดือน ปี/สถานที่ 
ที่ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. และพธุเช้า เรามาคุยกัน 
 
 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะบริหารเขต, ประธานศูนย์ฯ และเลขา 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา, การประชุมพุธเชา้  
                ข่าว สพฐ. และพธุเช้า เรามาคุยกัน 
 
 
 
 
 

1.1 การประชุมพุธเช้า ข่าว  
     สพฐ. และพุธเชา้เรามาคุยกนั  
     ณ ห้องประชุมอาคารบญุพฒันา  
2.1 การประชุมคณะบริหารเขต,  
     ประธานศูนย์ฯ และเลขาศนูย์ฯ 
2.2 การประชุมพุธเช้า ข่าว  
     สพฐ. และพุธเชา้เรามาคุยกนั  
     ณ ห้องประชุมอาคารบญุพฒันา  
3.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา     
      สพป.นครราชสีมา เขต 5 
      ณ หอประชุมโรงเรียน 
      ด่านขุนทด 
3.2 การประชุมผู้พุธเชา้ ข่าว สพฐ.      
      และพุธเช้าเรามาคุยกัน  
      ณ ห้องประชุมอาคารบญุพฒันา 
3.3 การประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.      
      และพุธเช้าเรามาคุยกัน  
      ณ ห้องประชุมอาคารบญุพฒันา  

 
 



 
 
9.  กิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการ/ด าเนินการไม่ครบ 

กิจกรรมหลักตามโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ/ด าเนินการไม่
ครบ 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

กิจกรรมที่ 2.3 ประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ 
                   ปรับปรุงประสิทธิภาพฯ รอบ 6 เดือน  
 
 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19)  
อย่างรวดเร็ว 

 
10.  รายงานผลการด าเนินโครงการตามกิจกรรม และตัวชี้วัด (หลักฐานเอกสารแนบ) 
      ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ/เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานการศึกษาผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน และผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย จ านวน 230 คน จ านวน 5 ครั้ง (เดือนเว้น
เดือน) 
                2. ประชุมคณะบริหารส านักงานเขตและประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และเลขานุการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จ านวน 50 คน จ านวน 3 ครั้ง 
 3. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์และเลขาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ได้รับฟังข่าวสารจาก สพฐ. ผ่านระบบ Video 
Conference รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และได้ปรึกษาหารือพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 4. รายงานผลการปฏิบัติราชการได้ครบทุกข้อตามที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ/เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

     1. ไดร้ับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

     2. ไดร้ับทราบข้อราชการ ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาอย่างถูกต้อง และทัน
ต่อเหตุการณ์โลกข้อมูลข่าวสาร 

     3. พัฒนาการบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
      4. พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และผู้เข้าร่วม

โครงการ สามารถน าความรู้ หรือข้อแลกเปลี่ยน น าไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  
 5. การรายงานผลมีความถูกต้องและมีผลคะแนนการรายงาน สูงขึ้น 100 เปอร์เซ็นต์ 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์และเลขาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 

การศึกษา  



ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด สามารถน านโยบายยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ข้อราชการ ข่าวสาร 
ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาไปปฏิบัติและส่งต่อไปถึงโรงเรียนได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ มีการ
บริหารงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
11. ภาพความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
12. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ (โปรดระบุเป็นรายข้อให้ชัดเจน) 
       เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรวดเร็ว  
จึงจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference  
 
                                                      (ลงชื่อ) ศิริลักษณ์  เมียกขุนทด  ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                      (ลงชื่อ)   อ าไพ  แดนขุนทด      ผอ.กลุ่ม/หรือผู้ควบคุม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5 
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” และ “พุธเช้า เรามาคุยกัน”  

วันพุธที่  27 ตุลาคม 2564  ครั้ งที่  39/2564  
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สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” และ “พุธเช้า เรามาคุยกัน”  
วันพุธที่  3 พฤศจิกายน 2564  ครั้ งที่  40/2564  

 

สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” และ “พุธเช้า เรามาคุยกัน”  
วันพุธที่  22 ธันวาคม 2564  ครั้ งที่  47/2564  
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สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” และ “พุธเช้า เรามาคุยกัน”  
วันพุธที่  2 กุมภาพันธ์  2565  ครั้ งที่  5/2565  

สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2565 และร่วมประชุม 
ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่ านระบบ Video Conference เ พ่ือรับนโยบายจาก สพฐ.  
วั น พุธที่  2  มีนาคม 2565   
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วันที่  10 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สมเกียรติ   ชิดไธสง ผอ.สพป .นครราชสีมา 
เขต 5การประชุมคณะบริหารส า นักงานเขตพ้ืนที่  ประธานและเลขาศูนย์ พัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษา สังกัด  สพป.นครราชสีมา เขต 5 ผ่านระบบ Google Meet  
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K14-แบบติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

1. โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน 
 

2. ห้วงเวลารายงาน 
       ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64      ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65 
       ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65          ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65 
    สถานะโครงการ   ยังไม่สิ้นสุดโครงการ 
 

3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ (โปรดระบุข้อความ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)  
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    3.3 ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านประสิทธิภาพ (พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน) 
    3.4 สนองกลยุทธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

4. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ตุลาคม 2564  - กันยายน 2565 
 

5. งบประมาณในการด าเนินงานที่ได้รับ  16,800  บาท 
         โดยตรงจาก สพฐ. จ านวน ................ บาท       ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน 16,800 บาท 
         ของบเพ่ิมระหว่างปีจากเขตพ้ืนที่  จ านวน ...........บาท        แหล่งอ่ืนๆ ................จ านวน .......... บาท 
 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1  

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

(สะสม) 

..........-.............. 16,800 ........-......... ........-......... 16,800 

 

6. หลักการและเหตุผล 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533 ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่
ด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการเงิน การบัญชี ระบบการดูแลทรัพย์สิน ตรวจสอบการด าเนินงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด และประเมินการบริหารความเสี่ยง    
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย มีระบบบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีที่ดี และสามารถด าเนินการ
ตามระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ 



  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งหนังสือที่             
ศธ 04012/ว 576 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ว่าได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.2565 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยได้บูรณาการ       
งานตรวจสอบภายใน ทั้งในส่วนของผู้ตรวจสอบภายในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นแผนในภาพรวมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานโดยก าหนดกิจกรรมการตรวจสอบให้ครอบคลุมตามแผนการตรวจสอบภายในของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน าผลการประเมินความเสี่ยงหน่วยรับตรวจมาใช้เป็นข้อมูลใน      
การวางแผนก าหนดหน่วยรับตรวจตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปีของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 

7. วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือให้กิจกรรมตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สามารถส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          2. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 3. เพ่ือตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด การให้ค าปรึกษา 
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประหยัด 
 4. เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการบริหารงานทางการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถานศึกษาใน
สังกัด ให้มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รัดกุม และปฏิบัติได้ครบถ้วนถูกต้อง 
 

8. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 กิจกรรมหลักตามโครงการที่ได้ด าเนินการ วัน เดือน ปี/สถานที่ 

ที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบ และติดตามการบริหาร
งบประมาณ ของสถานศึกษา 

29 พฤศจิกายน 2564–15 กุมภาพันธ์ 2565 จ านวน 33 แห่ง 
21 กุมภาพันธ์ 2565 – 14 มีนาคม 2565    จ านวน 10 แห่ง 
 

กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบ และติดตามการบริหาร
งบประมาณ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5  

 
 
 



- สอบทานระบบการควบคุมภายใน 
กลุ่มอ านวยการ 

- ตรวจสอบงบประจ าเดือน           
(การเบิกจ่ายเงิน) กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ 

      1 ธันวาคม 2564 – 20  ธันวาคม  2564  
 
      5  มกราคม 2565 – 31 มกราคม 2565  
 

 

9.  กิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการ/ด าเนินการไม่ครบ 
 
กิจกรรมหลักตามโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ/ด าเนินการไม่ครบ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

                            ไม่มี                - 
 
10.  รายงานผลการด าเนินโครงการตามกิจกรรม และตัวชี้วัด (หลักฐานเอกสารแนบ) 
     ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ/เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)   
     1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  2.สถานศึกษาในสังกัด 60 แห่ง 
     เชิงคุณภาพ/เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
     1. หนว่ยรับตรวจมีการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
     2. ฝ่ายบริหารรับทราบปัญหา และสามารถแก้ไขได้อย่างทันเหตุการณ์ 
     ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
     ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ได้รับการตรวจสอบตามแผนฯ ที่ได้
ก าหนดไว้  
     ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาที่มีข้อสังเกตจากผลการตรวจสอบ ได้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชี การพัสดุ ได้ถูกต้องตามระเบียบฯ 
      ต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ(ที่เลือก) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยก าหนดหน่วยรับตรวจที่เป็นสถานศึกษา แจ้งปฏิทินออก
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงบประมาณ พร้อมก าหนดกิจกรรมในการตรวจสอบ ซึ่งครอบคลุมงาน     
ด้านการให้ความเชื่อมั่น และด้านให้ค าปรึกษา โดยการแนะน าการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ 
การควบคุมภายใน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล           การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการ ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้องลดข้อผิดพลาด 
      ต่อเป้าหมายแผนแม่บทประเด็น(ที่ เลือก)   สถานศึกษา ทั้ง 60 แห่ง มีการปฏิบัติงานเป็นไป             
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงาน เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ          
มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการ ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง               ลด
ข้อผิดพลาด ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



      ต่อเป้าหมายของแผนย่อย(ที่เลือก) สถานศึกษา ทั้ง 60 แห่ง มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงาน เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือ
สั่งการ ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้องลดข้อผิดพลาด ส่งผลให้คดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบลดลง 
      ต่อเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิรูปประเทศ(ที่เลือก) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีการพัฒนาระบบ        
การตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอ โดยได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก าหนดหน่วยรับตรวจที่เป็นสถานศึกษา แจ้งปฏิทินออกตรวจสอบ
และติดตามการบริหารงบประมาณพร้อมก าหนดกิจกรรมในการตรวจสอบ ซึ่งครอบคลุมงานด้านการให้ความ
เชื่อมั่น และด้านให้ค าปรึกษา โดยการแนะน าการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ การควบคุม
ภายใน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงาน    
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการ ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง  
การปฏิบัติงานให้ถูกต้องลดข้อผิดพลาด 
 

11. ภาพความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
 

12. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ (โปรดระบุเป็นรายข้อให้ชัดเจน) 
     1. สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ จัดวางแผนการ
ตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป 
     2. มีก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
     3. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่สถานศึกษา 
     

 
 
                                                 (ลงชื่อ)                                  ผู้รายงาน/ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

                       (นางเจษฎาพร  ทศสูงเนิน) 
                   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 

                     ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  



K17-แบบติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

1. โครงการ  เข็มทิศการบริหารจัดการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
2. ห้วงเวลารายงาน 
   /   ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64          ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65  
    ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65         ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65  
    สถานะโครงการ    ...... ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ......... สิ้นสุดโครงการแล้ว  
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ (โปรดระบุข้อความ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)  
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
    3.3 ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
    3.4 สนองกลยุทธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ที่ 6 การปรับสมดุลและ 
         พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
4. ระยะเวลาในการด าเนินงาน พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 
5. งบประมาณในการด าเนินงานที่ได้รับ  53,140 บาท  
     โดยตรงจาก สพฐ. จ านวน ……………….   บาท        ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีจ านวน   53,140  บาท 
-    ของบเพ่ิมระหว่างปีจากเขตพ้ืนที่ จ านวน ……………….บาท      แหล่งอื่นๆ ..............จ านวน……………. บาท 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1  

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

(สะสม) 

16,880  ........................... 5,675 ...........................  22,555 

6. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เป็นหน่วยงานกลางที่ใกล้ชิดกับสถานศึกษา
มากที่สุด ที่จะเชื่อมโยงนโยบายของหน่วยงานเจ้าสังกัดสู่การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และเกิด
ประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนพัฒนาการศึกษา ที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือในการก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน ดังนั้น กลุ่มนโยบายและ
แผนจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2565-2568 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
7. วัตถุประสงค์ 
         เพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ ของกระบวนการจัดตั้งงบประมาณ การวางแผนและการ
ด าเนินการตามแผน พัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี การตรวจสอบและการายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565 
 



8. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 กิจกรรมหลักตามโครงการที่ได้ด าเนินการ วัน เดือน ปี/สถานที่ 

ที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 การจัดตั้งงบประมาณ 

1.ประชุมคณะท างานจัดตั้งงบประมาณ  
 งบปกติ /ร.ร.คุณภาพประจ าต าบล 
2.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ 

กิจกรรมที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 2565-2568และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. ประชุมทบทวนนโยบายและวิเคราะห์โครงการ 
2.ประชุมคณะท างานจัดท าข้อมูล 
3. ประชุมยกร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
กิจกรรมที่ 3 การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบาย สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
1.  ประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น เพ่ือชี้แจงสร้างความเข้าใจใน
การติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน
ของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ส าหรับบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.  ประชุมการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
21 ธันวาคม 2564 

 
 
 
 

20  ตุลาคม  2564 
15  พฤศจิกายน 2564 
17  พฤศจิกายน 2564 

 
 
 

26 พฤศจิกายน 2564 
 
 
 

21 มิถุนายน 2565 
 

 
9.  กิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการ/ด าเนินการไม่ครบ 

กิจกรรมหลักตามโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ/ด าเนินการไม่ครบ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
1.ประชุมวิเคราะห์โครงการ จ านวน 1 ครั้ง จ านวน 3,600 บ. 
2.ประชุมเตรียมการประชุม จ านวน  620  บ. 

เนื่องจากมีการปรับแนว
ทางการด าเนินงานโดยให้แต่ละ
กลุ่มงานจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญและปรับลด
งบประมาณ 
 

 
 



10.  รายงานผลการด าเนินโครงการตามกิจกรรม และตัวชี้วัด (หลักฐานเอกสารแนบ) 
     ผลการด าเนินงาน  
         การบริหารจัดการศึกษาภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ขับเคลื่อนไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เนื่องจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี
ความชัดเจนต่อการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ท าให้มีภาพความส าเร็จที่
ชัดเจนร่วมกัน ส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน มีประสิทธิภาพ 
นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
เชิงปริมาณ/เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
         1. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2565-2568 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
เน้นการจัดท าแบบมีส่วนร่วม  มีการประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 
จ านวน 30 คนและกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน 25  คน และมีการประชุมคณะท างาน 
จ านวน 10 คน เพื่อเตรียมความพร้อมและสรุปงาน  

2. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 209โรงเรียน จัดท ารายละเอียดการจัดตั้งงบประมาณถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันตามก าหนดระยะเวลา โดยมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ จ านวน 2 ครั้ง ตาม
ค าสั่งที่ 660/2564 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 
          3.ประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางระบบออนไลน์  เพ่ือรายงานความก้าวหน้า 
ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 4 ด้าน และจุดเน้น สพฐ. 9 ด้าน  ณ ห้องประชุมบุญพัฒนา 
สพป.นครราชสีมา เขต 5  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยทีมบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา  
จ านวน 40 คน 
เชิงคุณภาพ/เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นเครื่องมือในการวางแผนและบริหารงานที่สามารถตรวจสอบ 
ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไดน้ าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงานนโยบาย
สู่การปฏิบัติ ประจ าเขตตรวจราชการที่ 13 นโยบาย 4 ด้าน  และ 9 จุดเน้นเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้ทราบปัญหาอย่างชัดเจน และทราบแนวทางการแก้ไขปัญหา แนวทางการด าเนินงาน ความส าเร็จ
ที่เกิดขึ้นระหว่างทาง ยกตัวอย่างกรณีศึกษา Best Practice/นวัตกรรม  ได้แก่ ด้านความปลอดภัย , ด้าน
โอกาส, ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ  9 จุดเน้น  
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ   ร้อยละ 100 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธ์ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา สามารถรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ในระบบ eMENSCR ได ้และร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด จัดตั้งค าขอ
งบประมาณ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เชต 5 สามารถ
รายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นได้ครบทุกด้าน   
 



11. ภาพความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  100 
12. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ (โปรดระบุเป็นรายข้อให้ชัดเจน) 
      1. กิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 มีลักษณะคล้ายกัน  บาง
โครงการเป็นโครงการเก่า แต่เจ้าของโครงการไม่น าข้อมูลที่มีการปรับเปลี่ยนในปี พ.ศ. 2564  มาปรับใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท าให้มีการทบทวนความเชื่อมโยงของโครงการใหม่ ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินการ 
      2. การจัดท าโครงการควรศึกษาแนวทางการพัฒนาในแผนแม่บทแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องก่อนเขียน
โครงการ  
      3. โครงการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาให้บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีควรแจ้งไว้ล่วงหน้า เพ่ือจัดท าเป็นโครงการหลัก เพราะในส่วนของการปฏิบัติจะบรรจุ
ไว้เป็นกิจกรรม เนื่องจากมีนโยบายให้มีการบูรณาการโครงการเพ่ือความสะดวกในการน าเข้าข้อมูลในระบบ  
e-MENSCR 

4. การด าเนินงานจุดเน้น ของ สพฐ. บางจุดเน้นยังไม่มีรูปแบบและแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน  
      5. ในแต่ละจุดเน้นควรมีนวัตกรรมหรือโมเดลการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ 
 
                                                         (ลงชื่อ)เดือนเพ็ญ  ทวดเสนา ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                         (ลงชื่อ) เจริญ    ใสผุดผ่อง   ผอ.กลุ่ม/หรือผู้ควบคุม   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

 



                                                                                                              
 
 
 
 



 
 
 
 



K18-แบบติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

1. โครงการ  ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
2. ห้วงเวลารายงาน 
       ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64      ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65  
       ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65         ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65  
    สถานะโครงการ    ....... ยังไม่สิ้นสุดโครงการ  สิ้นสดุโครงการแล้ว  
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ (โปรดระบุข้อความ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)  
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
    3.3 ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
    3.4 สนองกลยุทธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ที่ 6 การปรับสมดุล 
         และพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
4. ระยะเวลาในการด าเนินงาน พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 
5. งบประมาณในการด าเนินงานที่ได้รับ  179,010 บาท  
     โดยตรงจาก สพฐ. จ านวน ……………….   บาท        ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีจ านวน 179,010  บาท 
-    ของบเพ่ิมระหว่างปีจากเขตพ้ืนที่ จ านวน ……………….บาท      แหล่งอื่นๆ ..............จ านวน……………. บาท 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1  

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

(สะสม) 

 179,010 ............................  ...........................  179,010  

6. หลักการและเหตุผล 
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ  

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซ่ึง
ก าหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2561 - 2580 โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  และมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนที่จัดท าไว้
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องจะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เป็นหน่วยงานกลางที่ใกล้ชิด
กับสถานศึกษามากที่สุด ที่จะเชื่อมโยงนโยบายของหน่วยงานเจ้าสังกัดสู่การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  ถึงแม้ว่าการพัฒนากลไกและกระบวนการท างานจะก้าวหน้าไปมากแล้ว



ก็ตาม  แต่ยังพบว่านโยบาย เป้าหมาย ตลอดจนความสอดคล้องระหว่างแผน  กลยุทธ์  แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  แผนงานด้านวิชาการ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีและแผนการควบคุมภายใน ยังขาดความ
เชื่อมต่อ ความสอดคล้องกัน ท าให้การน ามาใช้เกิดความสับสน การพัฒนางานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขาด
การบูรณาการ  ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ สู่สถานศึกษา จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างความ
ตระหนัก และสร้างการรับรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ สามารถจัดท าแผนได้ถูกต้อง สมบูรณ์และสามารถน าไปใช้
บริหารจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดท าและบริหารจัดการแผนปฏิบัติการประจ าปีที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 กิจกรรมหลักตามโครงการที่ได้ด าเนินการ วัน เดือน ปี/สถานที่ 
ที่ด าเนินการ 

1.ประชุมคณะท างาน (2 ครั้ง  เตรียมการประชุม/สรุปงาน) 
2.ประชุมคณะครูในศูนย์ๆ ละ 30 คน รวมคณะวิทยากร 7 คน ต่อ
จุด จ านวน 9 จุด 

18  มกราคม /18 กุมภาพันธ ์

24 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 
2565 
 

9.  กิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการ/ด าเนินการไม่ครบ 
กิจกรรมหลักตามโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ/ด าเนินการไม่ครบ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

        ไม่มี  
10.  รายงานผลการด าเนินโครงการตามกิจกรรม และตัวชี้วัด (หลักฐานเอกสารแนบ) 
     ผลการด าเนินงาน  
               จากการด าเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมตามโครงการ: ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าและ 
บริหารจัดการแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน จ านวน 9 จุดๆ ละ 1 วัน แก่ข้าราชการครูที่มีอายุราชการ 
1-5 ปี ซึ่งใช้การบรรยาย    การฝึกจัดท า 3 ใบงาน และการทดสอบความรู้ความเข้าใจต่อสาระส าคัญของ
หลักสูตร 1 ฉบับ โดยทีมวิทยากร  จ านวน 20 คน ปรากฏผลดังนี้    
                                                                                                             

จุด เป้าหมาย สถานทีจ่ัดประชุม จ านวน 
ค่าคะแนนเฉลี่ย  

ระดับคุณภาพ 
การจัดท าใบงาน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 
ของผู้ผ่าน 

1 ศูนย์ 1,2 สพป.นครราชสีมา เขต 5 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 4.73 32 22.48 100 

2 ศูนย์ 4,6 ร.ร.บ้านหลุง 53 4.28 33 24.86 100 

3 ศูนย์ 3,5 ร.ร.บ้านแปรง 48 4.38 31 24.33 100 

4 ศูนย์ 7 ร.ร.อนุบาลรัฐราษฎรร์ังสรรค ์ 42 4.21 29 22.50 100 

5 ศูนย์ 8 ร.ร.บ้านส านักตะคร้อ 49 4.55 28 23.41 100 

6 ศูนย์ 9,10 ร.ร.บ้านนา 84 4.73 30 26.01 100 



7 ศูนย์ 11 อบต.บ้านวัง 52 4.92 32 22.46 100 

8 ศูนย์ 12 ร.ร.ชุมชนหนองหัวฟาน 60 4.92 22 20.11 100 

9 ศูนย์ 14,15 ร.ร.ถนนสุรนารายณ ์ 65 4.62 32 23.78 100 

รวม 15 ศูนย ์ 9 แห่ง 498 คน 4.60   ร้อยละ 100 

เกณฑ์การผ่านประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

1. มีเวลาเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ใบงาน มีคุณภาพระดับ 3 ขึ้นไป 
3. มีคะแนนการทดสอบความรู้ความเข้าใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

เชิงปริมาณ/เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
          1. จัดประชุมคณะท างาน ทีมวิทยากรตามค าสั่ง ที่  659/2565  เพ่ือเตรียมจัดประชุม 
จ านวน 20 คน จ านวน 1 วัน ในวันที่ 18  มกราคม 2565 
          2. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ข้าราชการครู ที่บรรจุแต่งตั้งใหม่อายุราชการ 1- 5 ปี รวม 9 
จุด ๆ ละ 50 คน รวม 450 คน  ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2565 
           3. ประชุมคณะท างาน จ านวน 20 คน  เพื่อสรุปงานในวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2565  
เชิงคุณภาพ/เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

โรงเรียนในสังกัด จ านวน 209 โรงเรียน ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีได้อย่างมีคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ    
             ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูในกลุ่มเป้าหมาย   มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการ
บริหารการจัดการของสถานศึกษา ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
11. ภาพความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  100 
12. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ (โปรดระบุเป็นรายข้อให้ชัดเจน) 
  1. การจัดท าแผนปฏิบัติการของสถานศึกษามีรายละเอียดมาก ควรเพิ่มเวลาในการจัด
ประชุมและ เพ่ิมเวลาจัดท าใบงานให้มากกว่านี้ 
            2. สถานที่ในการจัดประชุมบางจุดไม่เพียงพอ คับแคบ เนื่องจากผู้เข้าอบรมมีจ านวนมาก 
และอยู่ในช่วงปฏิบัติตามการป้องกันเชื้อไว้รัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 
            3. มีผู้เข้าประชุมตามเป้าหมายไม่สามารถมาประชุมได้ เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 
                                                         (ลงชื่อ)เดือนเพ็ญ  ทวดเสนา ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                         (ลงชื่อ) เจริญ    ใสผุดผ่อง   ผอ.กลุ่ม/หรือผู้ควบคุม   
 
 



 
 
  

 
                                                                                                              
 



จุดที่ 1 
 
 

 
 
 



จุดที่ 2 
 

 
 
 
 



จุดที่ 3 
 

 
 
 
 



จุดที่ 4 
 

 
 
 
 



จุดที่ 5 
 

 
 
 
 



จุดที่ 6 
 
 

 
 
 



จุดที่ 7 
 
 

 
 
 



จุดที่ 8 
 

 
 
 
 



จุดที่ 9 
 

 
 
 
 



K19-แบบติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

1. โครงการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
2. ห้วงเวลารายงาน 
   ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64      ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65  
   ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65         ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65  
    สถานะโครงการ    ........ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ......... สิ้นสุดโครงการแล้ว  
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ (โปรดระบุข้อความ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)  
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
    3.3 ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ที่ - นโยบาย ด้านประสิทธิภาพ 
    3.4 สนองกลยุทธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ที่ 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
4. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
5. งบประมาณในการด าเนินงานที่ได้รับ   23,600    บาท  
     โดยตรงจาก สพฐ. จ านวน ……………….   บาท    ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีจ านวน  23,600  บาท 
-    ของบเพ่ิมระหว่างปีจากเขตพ้ืนที่ จ านวน ……………….บาท      แหล่งอื่นๆ ..............จ านวน……………. บาท 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1  

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

(สะสม) 

     7,904 ..............-.............  3,584    .............-.............     11,488.  

6. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ก าหนดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 20 วรรค 3 และ
วรรค 4 ก าหนดในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ท าหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีบทบาทหน้าที่ท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการด าเนินงาน
แบบองค์รวม เพ่ือให้การจัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่อง มีการประสานงาน ร่วมมือในการน าไปใช้ขับเคลื่อน และการก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดังนั้น การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานจึงเป็นเรื่องส าคัญ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จึงได้จัดท าโครงการประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ขึ้น 
 



7. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีทิศทาง และเป้าหมายที่ชัดเจน เหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนที่และพอเพียงต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

8. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 กิจกรรมหลักตามโครงการที่ได้ด าเนินการ วัน เดือน ปี/สถานที่ 

ที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 2 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 3 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 4 

16-17 ธันวาคม 2564 
31 พฤษภาคม 2565 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 
9.  กิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการ/ด าเนินการไม่ครบ 

กิจกรรมหลักตามโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ/ด าเนินการไม่ครบ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
- - 

 
10.  รายงานผลการด าเนินโครงการตามกิจกรรม และตัวชี้วัด (หลักฐานเอกสารแนบ) 
     ผลการด าเนินงาน 
      เชิงปริมาณ/เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เข้าร่วมการประชุมฯทุกท่าน 
      เชิงคุณภาพ/เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เข้าร่วมการประชุมฯเพ่ือการ
จัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการประสานงาน ร่วมมือในการน าไปใช้ขับเคลื่อน และการ
ก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และส่งผลให้มีการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น 
      ต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ(ท่ีเลือก) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีการน ามาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาก าหนดเป็นแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด าเนินการของ
หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ต่อเป้าหมายแผนแม่บทประเด็น(ที่เลือก) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ : พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศผ่านการบริหารและด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาท า
ให้โรงเรียนในสังกัดมีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาเป็นแนวทางการบริหารและการด าเนินการของ
หน่วยงาน 
      ต่อเป้าหมายของแผนย่อย(ที่เลือก) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.



ต.ป.น.) ได้ประชุมเพ่ือวางแผนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการน า
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจุดเน้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามาก าหนดเป็นแนวทางในกาพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
      ต่อเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิรูปประเทศ(ท่ีเลือก) ด้านการศึกษา : สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
ได้รับการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ และส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น 
11. ภาพความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   50 
10. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
     การจัดการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อหารือวางแผนการจัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพมีการ
ประชุมน้อยครั้ง เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙  
 
                                                           (ลงชื่อ)     อรพรรณ         ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                           (ลงชื่อ)     องอาจ            รองฯ/ผอ.กลุ่ม/หรือผู้ควบคุม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
ภาพประกอบการด าเนินการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

ได้ประชุมเพ่ือวางแผน การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 



ภาคผนวก 
ภาพประกอบการด าเนินการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

ได้ประชุมเพ่ือวางแผน การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



K20-แบบติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

1. โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา 
2. ห้วงเวลารายงาน 
       ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64      ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65  
   ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65         ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65  
    สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ......... สิ้นสดุโครงการแล้ว  
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ (โปรดระบุข้อความ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)  
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน..................................................  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ..............................................  
    3.3 ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ที่............................................... 
    3.4 สนองกลยุทธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ที่................................... 
4. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  1 ตุลาคม 2564 -30 กันยายน 2565 
5. งบประมาณในการด าเนินงานที่ได้รับ  76,345  บาท  
     โดยตรงจาก สพฐ. จ านวน ……………….   บาท        ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีจ านวน…………….  บาท 
-    ของบเพ่ิมระหว่างปีจากเขตพ้ืนที่ จ านวน 76,345 บาท           แหล่งอื่นๆ ..........จ านวน……………. บาท 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1  

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

(สะสม) 

   -  50,545 ............................  ...........................  50,545  

6. หลักการและเหตุผล 
      โครงการโรงเรียนคุณภาพเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่มุ่งหวังจะเห็นโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพและปลอดภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบ คือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการโดยพัฒนาต่อยอด 
จากโครงการเดิม คือ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและ
โรงเรียนที่สามารถ ด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)  โดยได้มีการก าหนดทิศทางขับเคลื่อนโครงการ
ภายใต้นโยบาย 8 ประการ ได้แก่ 1. ความปลอดภัยของผู้เรียน 2. ระบบประกันคุณภาพ 3. หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 4. การพัฒนาครู 5. การเรียนการสอน  6. การวัดและประเมินผล  7. การนิเทศก ากับและติดตาม 
และ  8. Big Data  ซึ่งจะพัฒนาโรงเรียนคุณภาพให้เป็นโรงเรียนต้นแบบเพื่อแก้ปัญหาด้านการศึกษา   และ
ความปลอดภัยของสถานศึกษา รวมถึงลดความเหลื่อมล้ าของโอกาสเข้าถึงการศึกษาในสังคมชนบทให้กับ
นักเรียน สร้างความพร้อมให้กับครูผู้บริหารและโรงเรียนในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย 
ตามบริบทของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพ   
 
 



7. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูให้มีสมรรถนะสูงตาม 

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ที่มีความพร้อมใน
การให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพแก่เด็กและนักเรียนในชนบท 
8. กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 กิจกรรมหลักตามโครงการที่ได้ด าเนินการ วัน เดือน ปี/สถานที่ 
ที่ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน 
                 คุณภาพ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 : จัดประชุมสร้างการรับรู้และเตรียมการขับเคลื่อน 
                  นโยบายตามโครงการ 
กิจกรรมที่ 3.......................................................................................  
 

17  มีนาคม  2565 
 
 

7 – 19  เมษายน 2565 

 
9.  กิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการ/ด าเนินการไม่ครบ 

กิจกรรมหลักตามโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ/ด าเนินการไม่ครบ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
.........................................................................................................  
.........................................................................................................  
.........................................................................................................  
......................................................................................................... 

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

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

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

................................................. 
 
10.  รายงานผลการด าเนินโครงการตามกิจกรรม และตัวชี้วัด (หลักฐานเอกสารแนบ) 
     ผลการด าเนินงาน  
 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางด าเนินการ เจตนารมณ์ เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือให้เกิดความตระหนักรู้ ร่วมขับเคลื่อนพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาไปใน
ทิศทางเดียวกัน      
เชิงปริมาณ/เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
 จัดประชุมสร้างการรับรู้และเตรียมการขับเคลื่อนนโยบายตามโครงการ  ดังนี้ 
           1) กลุ่มโรงเรียนคุณภาพและเครือข่ายโรงเรียนน าร่อง 7 โรงเรียน แก่ประธานกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหารและครูผู้สอนทุกคน และผู้บริหารโรงเรียนหลัก 14 โรงเรียนทุกคน 1 วัน 1 จุด 2565  ณ 
โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่  7  เมษายน  2565  มี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 140  คน  
          2) กลุ่มโรงเรียนคุณภาพหลัก 14 โรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย 84 โรงเรียนแก่ผู้บริหาร
และครูผู้สอนทุกคน จ านวน 1 วัน 4 จุด โดยจัดประชุม  4  จุด  ได้แก่  



 จุดที่ 1 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน โรงเรียนหลัก 1 โรงและโรงเรียนเครือข่าย 7 โรง ผู้เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 140 คน 

       จุดที่ 2 โรงเรียนโนนไทย โรงเรียนหลัก 4 โรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย 30 โรงเรียน ผู้เข้าร่วม
ประชุม 260  คน 

       จุดที่ 3 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ โรงเรียนหลัก 3 โรงเรียน และโครงเรียนเครือข่าย 14 โรงเรียน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 196 คน 

       จุดที่ 4 โรงเรียนวัดสระจรเข้ โรงเรียนหลัก 4 โรง และโครงเรียนเครือข่าย  25 โรงเรียน ผู้เข้าร่วม
ประชุม 244 คน 
       จุดที่ 5 สพป.นครราชสีมา เขต 5  โรงเรียนหลัก 3 โรง และโครงเรียนเครือข่าย 14 โรงเรียน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 244 คน 
เชิงคุณภาพ/เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

1) โรงเรียนคุณภาพน าร่อง สามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบาย 8 ประการ อย่างมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 

          2) โรงเรียนคุณภาพ 15  แห่ง เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ี  
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ แก่โรงเรียนเครือข่าย 

ดัชนีช้ีวดัความส าเร็จ  
1. โรงเรียนคุณภาพ 15 โรง ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 8 จุดเน้น  
2. มีโรงเรียนเครือข่ายที่มาเรียนรวมกับโรงเรียนคุณภาพ (91 โรง) และใช้ทรัพยากรร่วมกัน  

อย่างน้อย 30 โรงเรียน ในปีงบประมาณ 2565  
3. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษามีนักเรียนมาเรียนเพิ่มข้ึน ใน 

ปีงบประมาณ 2565  
4. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนคุณภาพมีครูครบชั้น ครบวิชาเอก ในปีงบประมาณ 2566  
5. โรงเรียนคุณภาพ 15 โรง มีห้องเรียนคุณภาพ ที่มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ในปีงบประมาณ 2566  
6. ผู้ปกครอง ชุมชนและหนว่ยงานในพ้ืนที่รับรู้เข้าใจ และให้การสนับสนุนในการด าเนนิงานใน 

ปีงบประมาณ 2565  
11. ภาพความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
12. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ (โปรดระบุเป็นรายข้อให้ชัดเจน) 
     1. .................-.............................................................. 
 
                                                      (ลงชื่อ) มะลิดา  หงษ์ทอง        รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                      (ลงชื่อ) เจริญ    ใสผุดผ่อง       รองฯ/ผอ.กลุ่ม/หรือผู้ควบคุม  
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



แบบติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

1. โครงการ มหกรรมวิชาการ “ห้องเรียนคุณภาพ ภายใต้วิถีคุณธรรม” ปีการศึกษา 2564 
2. ห้วงเวลารายงาน 
       ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64          ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65  
       ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65         ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65  
    สถานะโครงการ    ....... ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ......... สิน้สุดโครงการแล้ว  
3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ (โปรดระบุข้อความ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)  
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
    3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) การพัฒนาการเรียนรู้  

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพ่ิมขึ้น มีทักษะ     
ที่จ าเป็น ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และการท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้       
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    3.3 ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ที่ ด้านคุณภาพ (ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21) 
    3.4 สนองกลยุทธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ที่ ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  2 มกราคม 2565-31 มีนาคม2565. 
5. งบประมาณในการด าเนินงานที่ได้รับ  34,710  บาท  
     โดยตรงจาก สพฐ. จ านวน …………-…….   บาท        ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีจ านวน 34,710  บาท  
-    ของบเพ่ิมระหว่างปีจากเขตพ้ืนที่ จ านวน ……………….บาท      แหล่งอื่นๆ ..............จ านวน……………. บาท 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1  

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

(สะสม) 

...........................  15,900 ............................  ...........................  15,900  

 
6. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จัดให้มีการรณรงค์ ส่งเสริมศักยภาพ
ของสถานศึกษาในสังกัด ให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาในมิติต่างๆ ตามบริบทและความต้องการของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง เพ่ือเป็นการสนองนโยบายและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแต่ละแห่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่

 

 

 



การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จึงก าหนดการพัฒนาตนเองของสถานศึกษาในสังกัด ตลอดปีการศึกษา 
2564–2566 ขึ้น จัดให้มีการพัฒนาประเด็นมิติที่สถานศึกษาแต่ละแห่งก าหนดด้วยวิธีการ (Process) ที่
สอดคล้องกับบริบท ศักยภาพของสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ สร้างคุณภาพการศึกษาตามมิติที่
ก าหนด จัดให้มีการก ากับ ติดตามและนิเทศผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง แบ่งการด าเนินการ 3 ปีการศึกษา 
คือ ปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2566 เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและ
คณะกรรมการประเมินผลงานสู่คลังนวัตกรรมและรูปแบบการบริหารจัดการ (Databank) ระดับเขตพ้ืนที่ และ
จัดท าโครงการขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ 
 7.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรวางแผนขับเคลื่อน “ห้องเรียนคุณภาพ ภายใต้วิถีคุณธรรม” 
 7.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรเขียนรายงานผลงานคุณภาพ “ห้องเรียนคุณภาพ ภายใต้วิถีคุณธรรม” 
 7.3 เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานคุณภาพ “ห้องเรียนคุณภาพ ภายใต้วิถีคุณธรรม” 
8. กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 กิจกรรมหลักตามโครงการที่ได้ด าเนินการ วัน เดือน ปี/สถานที่ 
ที่ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 การประกวดผลงานคุณภาพ  
 
 
กิจกรรมที่ 2 การประเมินกิจกรรม  

ระหว่างวันที่ 21–24,  
25 มี.ค. 2565 ณ สพป.นม.5/
ระบบออนไลน์ 
ระหว่างวันที่ 21–24 มี.ค. 
2565 ณ สพป.นม.5/ระบบ
ออนไลน์   

 
9.  กิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการ/ด าเนินการไม่ครบ 

กิจกรรมหลักตามโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ/ด าเนินการไม่ครบ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
.........................................................................................................  
..................................................-....................................................... 
.........................................................................................................  
.........................................................................................................  

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

........................-........................ 

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

................................................. 
 
10.  รายงานผลการด าเนินโครงการตามกิจกรรม และตัวชี้วัด (หลักฐานเอกสารแนบ) 
     ผลการด าเนินงาน  
     10.1 การประกวดผลงาน ห้องเรียนคุณภาพ ภายใต้วิถีคุณธรรม 
            10.1.1 เชิงปริมาณ/เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  



  1)ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน
เขตพ้ืนที่ มีผลงานคุณภาพ “ห้องเรียนคุณภาพ วิถีคุณธรรม” ปี 2564 ร้อยละ 62.69 ของบุคลากรทั้งหมด 
โดยผลงานของบุคลากรแยกเป็น  
  1 บุคคล 1 ผลงานคุณภาพ เป็นบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 6 ผลงานคุณภาพ 
ของผลงานที่แสดงเข้าร่วมการพัฒนา 12 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
  ผลงานในสถานศึกษา แยกเป็น 1 สถานศึกษา 1 ผลงานคุณภาพ  มีผลงาน 8 แห่ง จากสมัครเข้าร่วม
พัฒนา 30 แห่ง คิดเป็นร้อย 26.67 / 1 ผู้บริหาร 1 ผลงานคุณภาพ มีผลงาน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 
จากสมัครเข้าร่วมพัฒนา 50 คน / 1 ครู 1 ผลงานคุณภาพ 127 คน คิดเป็นร้อยละ 84.67 จากครูที่สมัครเข้า
พัฒนา 150 คน และ 1 นักเรียน 1 ผลงานคุณภาพ จ านวน 37 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 43.53 จากนักเรียนที่
สมัครเข้าพัฒนา 85 คน โดยรวม 205 คน คิดเป็นร้อยละ 62.69 จากจ านวนครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนทั้งสิ้น 327 คน  
  2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน
เขตพ้ืนที่ เขียนน าเสนอผลงานคุณภาพ “ห้องเรียนคุณภาพ วิถีคุณธรรม” ปี 2564 ร้อยละ 62.69 ของ
บุคลากรทั้งหมด 327 คนที่เป็นเป้าหมายสมัครร่วมพัฒนา สามารถเขียนผลงาน น าเสนอผลงานที่มีคุณภาพ มี
บทคัดย่อแสดงให้เป้นผลงานที่สามารถเข้าศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่คลังผลงานคุณภาพ (Databank) 
บนเว็บไซต์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 (ช่องทางรับชม กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สพป.นครราชสีมา เขต 5 คอลัมน์ คลังผลงานคุณภาพ (Databank) ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 สามารถเข้า
ชมได้ ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ หรือศึกษานิเทศก์ทุกคน หรือหมายเลขโทรศัพท์ 092-8294961 
หรือ กลุ่มนิเทศฯ 044-208147-148 ต่อ 17 
  3)ผู้บริหารสถานศึกษา คร ูบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน
เขตพ้ืนที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานคุณภาพ “ห้องเรียนคุณภาพ วิถีคุณธรรม” ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ในสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานคุณภาพ 
“ห้องเรียนคุณภาพ วิถีคุณธรรม” ปี 2564 ของบุคลากรทั้งหมด เข้าถึงในการรับชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 62,886 
คน ( ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565) แสดงสถิติบนหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 (สถิติข้อมูลรับชม 
Databank) 
 
         10.2 เชิงคุณภาพ/เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
          1) การจัดให้มีเวทีการประกวด และประเมินผลงานคุณภาพ ภายใต้ ห้องเรียนคุณภาพ วิถีคุณธรรม                
ปีการศึกษา 2564 และจัดระบบแสดงผลงานไว้ที่ คลังผลงานคุณภาพ (Databank) จากการถอดบทเรียนสู่การ
เป้นวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และจัดคลังคุณภาพแสดงผลงานบทคัดย่อ ส่งให้เป้นกระบวนการนิเทศ 
แบบกลับด้าน ครูที่มีผลงาน มีเวทีรับรอง ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องประกาศให้เป็นผู้มีผลงานแห่งปี 
1 บุคคล 1 ผลงานคุณภาพ กระแสความเข้าใจ การพัฒนา การเห็นเป็นแบบอย่างน าสู่การพัฒนาบุคคลากรใน
มิติเดียวกันสูงขึ้น ครู บุคลากร นักเรียน เข้าใจการพัฒนาตนเองตามบริบท ตามที่ชื่นชอบ ถนัด สนใจ 
สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปัจจุบัน การพัฒนาตรงประเด็นเป้าหมาย ห้องเรียน



คุณภาพ ภายใต้วิถีคุณธรรม การถอดบทเรียนน าไปใช้ เป็นแนวทางการพัฒนาต่อยอด จาก ห้องเรียนคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2564 เป็น ห้องเรียนคุณภาพเชิงรุก สมรรถนะวิถีคุณธรรม  
 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
       1. จากเป้าหมายร้อยละ 40 ที่เข้ารับการพัฒนา 327 คน มีผลงานคุณภาพ 1 บุคคล 1 ผลงานคุณภาพ 
205 คน คิดเป็นร้อยละ 62.69  
       2. บทคัดย่อแหล่งเรียนรู้ คลังผลงานคุณภาพ(Databank) คือผลงานที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ สามารถ
น าปรับและพัฒนา เพ่ือพัฒนางานของบุคลากรที่สนใจ 
 
11. ภาพความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   62.69 
12. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ (โปรดระบุเป็นรายข้อให้ชัดเจน) 
     1. การจัดกิจกรรมหากอยู่ใกล้ฤดูกาล วัดประเมินผลของสถานศึกษา มีปัญหาบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมใน
ช่วงเวลาก าหนด 
     2. ควรจัดกิจกรรมก่อนเวลาสถานศึกษา วัดปละประเมินผลสิ้นปีการศึกษา 
     3. มีการกระตุ้นให้รับการขับเคลื่อนตลอดปีการศึกษา เพ่ือสถานศึกษามีผลงาน เชิงประจักษ์ที่มีคุณภาพ 
และให้ความส าคัญกับการพัฒนาสถานศึกษา ตนเอง สู่เป้าหมายต่อเนื่อง 
 
                                                           (ลงชื่อ)       องอาจ        ผู้รายงาน/ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
                                                           (ลงชื่อ)       องอาจ        รองฯ/ผอ.กลุ่ม/หรือผู้ควบคุม   
 
 


