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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับ
ดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เกิดขึ้น ตำมมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  และกฎกระทรวง
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ.  2546 ข้อ 3 และข้อ 4 และ
ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง  กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 
และพ.ศ. 2561 ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
 1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ให้สอดคล้องกับนโยบำย
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับตรวจสอบติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
 3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม  และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กำรจัด 
และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 7. จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ
รูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 9. ด ำเนินกำรประสำน ส่งเสริมสนับสนุน กำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 

11.ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

12.ปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 

 

 

 

 



2 

 

รายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สพป.นครราชสีมา เขต 5 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 จัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออกเป็น  9 กลุ่ม และ 1 หน่วย ได้แก่ กลุ่มอ ำนวยกำร กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
กลุม่นโยบำยและแผน  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  กลุ่มนิเทศ- 
ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร         
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  กลุ่มกฎหมำยและคดี และหน่วยตรวจสอบภำยใน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 

สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

คณะกรรมกำรตดิตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศกำรศึกษำ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

กลุ่ม 
อ ำนวยกำร 

กลุ่ม 
บริหำรงำน

กำรเงิน 
และสินทรัพย ์

กลุ่ม 
บริหำรงำน

บุคคล 

กลุ่ม 
นโยบำย 
และแผน 

กลุ่ม          
นิเทศติดตำม 

และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่ม 
ส่งเสริมกำรจัด 

กำรศึกษำ 

โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 

กลุ่มส่งเสรมิ
กำรศึกษำทำงไกล

เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร 

คณะกรรมกำร 
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

 

กศจ.นครรำชสีมำ 

 

กลุ่ม 
พัฒนำครู        

และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  

กลุ่ม 
กฎหมำยและคดี  
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ข้อมูลทั่วไป 
 1. สภำพข้อมูลทั่วไปของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
  1.1 สถำนที่ตั้ง   
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่
ให้บริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแก่ประชำกรวัยเรียนในพ้ืนที่รวม 6 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอด่ำนขุนทด  อ ำเภอโนนไทย   
อ ำเภอขำมสะแกแสง  อ ำเภอขำมทะเลสอ  อ ำเภอพระทองค ำ และอ ำเภอเทพำรักษ์ ที่ตั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  ตั้งอยู่เลขที ่118 หมู่ 12  บ้ำนโคกพัฒนำ   ถนนหนองสรวง – ด่ำนขุนทด  ต ำบลด่ำนขุนทด  อ ำเภอ
ด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ  มีระยะทำงห่ำงจำกจังหวัดนครรำชสีมำ  65  กิโลเมตร โทรศัพท์หมำยเลข  
0-4420-8148  โทรสำร  0-4420-8154  เว็บไซด์  http://www.korat5.go.th 
  

  1.2 อำณำเขตติดต่อ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอเทพสถิต  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ อ ำเภอจัตุรัส อ ำเภอเนินสง่ำ 
จังหวัดชัยภูมิ และ อ ำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ 
   ทิศใต้ ติดต่อกับอ ำเภอสีคิ้ว  อ ำเภอสูงเนิน และอ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอคง อ ำเภอโนนสูง และอ ำเภอเมืองจังหวัดนครรำชสีมำ 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภอล ำสนธิ จังหวัดลพบุรี และอ ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ 

http://www.korat5.go.th/
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 1.3 ลักษณะทำงภูมิศำสตร์ 
  สภำพภูมิประเทศทำงทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก มีลักษณะเป็นที่รำบลุ่ม ส่วนทิศตะวันตก 
บำงแห่งมีลักษณะเป็นที่รำบสูง และภูเขำ ลักษณะดิน เป็นดินร่วนปนทรำยไม่อุ้มน้ ำ เก็บควำมชื้นได้น้อย 
มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ พ้ืนที่ทั้ง 6 อ ำเภอ อยู่ในแนวเขตเงำฝนและเป็นพ้ืนที่แล้งซ้ ำซำก 
 1.4 สภำพกำรคมนำคม 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 มีเส้นทำงคมนำคมติดต่อภำยใน
พ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง ประกอบด้วยถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ และถนนหนองสรวง - ด่ำนขุนทด  
 1.5 สภำพเศรษฐกิจ  
  สภำพเศรษฐกิจโดยรวมของพ้ืนที่ในเขตบริกำร เป็นกำรผลิตภำคกำรเกษตร โดยเฉพำะ กำรท ำนำ 
ท ำไร่ ท ำสวน กำรเลี้ยงสัตว์ กำรพำณิชยกรรม และ กำรอุตสำหกรรมขนำดย่อม 
 1.6 สภำพสังคม 
  จำกกำรศึกษำสภำพด้ำนสังคมของจังหวัดนครรำชสีมำ โดยรวมพบว่ำ ปัจจัยแวดล้อม ต่อกำร
พัฒนำขีดศักยภำพของคน ได้แก่ ประเด็น ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสำธำรณสุข ด้ำนอำชญำกรรม ยำเสพติด 
และกำรสังคมสงเครำะห ์
  1.7 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 
   1)  พิ พิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ 
และวิหำรเทพวิทยำคม (วิหำรปริสุทธปัญญำ) 
วัดบ้ำนไร่ ต ำบลกุดพิมำน อ ำเภอด่ำนขุนทด
สถำนที่ท่องเที่ยวเชิงศำสนำและวัฒนธรรม 
   2) อ่ำงเก็บน้ ำปรำสำท ต ำบล
หินดำด อ ำเภอด่ำนขุนทด สถำนที่ท่องเที่ยว
แหล่งเรียนรู้ ระบบส่งน้ ำ กักเก็บน้ ำ 
   3)  ศู น ย์ วิ จั ย มั น ส ำ ป ะ ห ลั ง       
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  ต ำบลห้วยบง อ ำเภอด่ำนขุนทด 
      4) โครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังลม (ทุ่งกังหันลม) ต ำบลห้วยบง อ ำเภอด่ำนขุนทด 
   5) แหล่งปั้นหม้อดิน บ้ำนพระ ต ำบลด่ำนใน อ ำเภอด่ำนขุนทด 
   6) วัดหลักร้อย  ต ำบลด่ำนจำก อ ำเภอโนนไทย  แหล่งเรียนรู้ด้ำนพุทธศำสนำ 
   7) บึงหนองคู ต ำบลขำมทะเลสอ อ ำเภอขำมทะเลสอ สถำนที่ดูนกและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   8) ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรสินค้ำพ้ืนเมือง ต ำบลขำมสะแกแสง อ ำเภอ              
ขำมสะแกแสง 
   9) โรงงำนแปรรูปจำกพริก อ ำเภอขำมสะแกแสง 
   10) โรงงำนหมี่ภำนุเจริญ ต ำบลหนองหัวฟำน อ ำเภอขำมสะแกแสงเป็นแหล่งเรียนรู้        
กำรจัดกำรแบบครบวงจร 
   11) โบสถ์ไม้วัดเจริญพรต อ ำเภอพระทองค ำ เป็นโบสถ์ไม้แห่งเดียวในประเทศไทย 
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รายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สพป.นครราชสีมา เขต 5 

 

   12) ศูนย์ผลิตจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกสมุนไพร วัดโนนเมือง ต ำบลโนนเมือง  
อ ำเภอขำมสะแกแสง 
   13) นิคมสหกรณ์กำรเกษตร อ ำเภอขำมทะเลสอ 
   14) สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม อ ำเภอขำมทะเลสอ 
   15) ผลิตภัณฑ์สินค้ำแปรรูปจำกท้องถิ่น (กล้วย) ต ำบลหนองหอย อ ำเภอพระทองค ำ  
   16) สถำนที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดอยเจดีย์ วัดถ้ ำเพกำ อ ำเภอเทพำรักษ์  
 
 2. ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 มีหน้ำทีส่่งเสริมสนับสนุน 
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ดังนี้ 
 2.1 อ ำ เภอด่ำนขุนทด จ ำนวน 83 โรงเรียน แบ่งกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนเป็น 6 ศูนย์พัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 2.2 อ ำเภอโนนไทย จ ำนวน 44 โรงเรียน  แบ่งกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนเป็น 3 ศูนย์พัฒนำคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 2.3 อ ำ เภอขำมทะเลสอ จ ำนวน 17 โรงเรียน แบ่งกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนเป็น 1 ศูนย์พัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 2.4 อ ำเภอขำมสะแกแสง จ ำนวน 27 โรงเรียน แบ่งกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนเป็น 2 ศูนย์พัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 2.5 อ ำเภอพระทองค ำ  จ ำนวน 26 โรงเรียนแบ่งกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนเป็น 2 ศูนย์พัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 2.6 อ ำเภอเทพำรักษ์  จ ำนวน 16 โรงเรียน แบ่งกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนเป็น 1 ศูนย์พัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ รวมทั้งสิ้น 213 โรงเรียน 15 ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ข้อมูลพ้ืนฐำนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ดังตำรำงที่ 1                                                                                          
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ข้อมูลสถำนศึกษำ และข้อมูลนักเรียน 
 

   ตำรำงที่ 1 ข้อมูลจ ำนวนโรงเรียน และจ ำนวนนักเรียน ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ณ วันที่  25  มิถุนำยน  2564 
 

 
 

อ ำเภอ 

จ ำนวนโรงเรียนแยกตำมเกณฑ์ สพฐ. (4 ขนำด) จ ำนวนนักเรียน 
ขนำด
เล็ก 

1-120 

ขนำด
กลำง
121-
300 

ขนำด
ใหญ่
301-
600 

ขนำด
ใหญ่
พิเศษ
601คน
ขึ้นไป 

รวมทั้ง 
ส้ิน 

(โรง) 
ชำย หญิง 

รวม 
(คน) 

ด่ำนขุนทด 47 34 1 1 83 5,984 5,914 11,898 
โนนไทย 28 14 1 1 44 2,948 2,732 5,680 
ขำมสะแกแสง 18 7 1 1 27 1,929 1,675 3,604 
ขำมทะเลสอ 10 5 1 1 17 1,325 1,227 2,552 
เทพำรักษ์ 7 8 1 - 16 1,152 950 2,102 
พระทองค ำ 14 10 2 - 26 1,882 1,767 3,649 
รวม 124 78 7 4 213 15,220 14,265 29,485 

 

  ที่มำ: กลุ่มนโยบำยและแผน    ข้อมูล ณ  วันที่ 25  มิถุนำยน  2564 

 

  ตำรำงท่ี 2  จ ำนวนสถำนศึกษำจ ำแนกตำมประเภท 

อ ำเภอ 
จ ำนวนสถำนศึกษำ 

ประถมศึกษำ ขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ 

ด่ำนขุนทด 57 26 

โนนไทย 29 15 

ขำมสะแกแสง 17 10 

ขำมทะเลสอ 9 8 

เทพำรักษ์ 9 7 

พระทองค ำ 20 6 

รวม 141 72 

  ที่มำ : กลุ่มนโยบำยและแผน    ข้อมูล ณ  วันที่ 25  มิถุนำยน  2564 
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  ตำรำงท่ี 3  จ ำนวนนักเรียน และห้องเรียนแยกตำมระดับกำรศึกษำ   

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 
ก่อนประถมศึกษำ 5,784 19.62 502 23.83 
ประถมศึกษำ 17,911 60.75 1,324 62.84 
มัธยมศึกษำตอนต้น 4,772 16.18 251 11.91 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 1,018  3.45 30  1.42 

รวมทุกระดับ 29,485 100 2,107 100.00 

 ที่มำ : กลุ่มนโยบำยและแผน    ข้อมูล ณ  วันที่ 25  มิถุนำยน  2564 

 
 

ข้อมูลครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

  ตำรำงท่ี 4  จ ำนวนครูในสถำนศึกษำ  จ ำแนกตำมอ ำเภอ  

อ ำเภอ 
จ ำนวนคร ู

รวมทั้งสิ้น 
คิดเป็น
ร้อยละ ชำย หญิง 

ด่ำนขุนทด 242 583 825 40.88 
โนนไทย 109 285 394 19.52 

ขำมสะแกแสง 69 188 257 12.74 
ขำมทะเลสอ 36 133 169  8.38 
พระทองค ำ 65 160 225 11.15 
เทพำรักษ์ 49  99 148  7.33 
รวมทั้งสิ้น 570 1,448 2,018 100.00 

 ที่มำ : กลุ่มนโยบำยและแผน    ข้อมูล ณ  วันที่  25  มิถุนำยน  2564 
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  ตำรำงท่ี 5  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ จ ำแนกตำมกลุ่ม 
               และระดับกำรศึกษำ 

 
 

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

จ ำนวน
บุคลำกร (คน) 

 
ระดับกำรศึกษำ 

 
รวม

ทั้งสิ้น 
(คน) 

 
ชำย 

 
หญิง 

ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ปริญญำ 
ตรี 

ปริญญำ 

โท 

ปรญิญำ
เอก 

ผู้บริหำร 4 1 - - 2 3 5 
กลุ่มอ ำนวยกำร 1 5 - 4 1 1 6 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 1 7 - 4 4 - 8 
กลุ่มนโยบำยและแผน  - 9 - 2 7 - 9 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 2 7 1 1 7 - 9 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผล    กำรจัดกำรศึกษำ 

3 7 1 
 

1 7 1 10 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์ 

- 8 - 5 3 - 8 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

- 1 - - 1 - 1 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

- - - - - - - 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 1 - - 1 - - 1 
หน่วยตรวจสอบภำยใน - 3 - 1 2 - 3 
ลูกจ้ำงประจ ำ 2 - 2 - - - 2 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 4 4 7 1 - - 8 
พนักงำนรำชกำร 3 - 2 1 - - 3 
ช่วยรำชกำร 1 4 - 5 - - 5 

รวมครูและบุคลำกรทั้งสิ้น 22 56 13 26 34 5 78 
คิดเป็นร้อยละ 28.20 71.80 16.67 33.33 43.59 6.41 100 

 หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่  25   มิถุนำยน  2564 
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ข้อมูลด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ได้สรุปผลกำรประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test:RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และมีผลกำร
อ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 
ตลอดจนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test:NT) ปีกำรศึกษำ 2563 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และสรุปผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) โดย
เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ ของชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตรกำรศึกษำ  
ขัน้พื้นฐำน ดังตำรำงที่ 6-12 
 

ตำรำงท่ี 6 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT) ปีกำรศึกษำ 2563 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 
 

ผลกำรประเมินด้ำน 
คะแนนเฉลี่ยปีกำรศึกษำ 2562 คะแนนเฉลี่ยปีกำรศึกษำ 2563 

เขต 5 ประเทศ 
+สูง/-ต่ ำ 

ระดับประเทศ 
เขต 5 ประเทศ 

+สูง/-ต่ ำ 
ระดับประเทศ 

กำรอ่ำนออกเสียง 71.03 68.50 +2.53 79.78 74.14 +5.64 

กำรอ่ำนรู้เรื่อง 74.29 72.81 +1.48 74.27 71.86 +2.41 

โดยรวมทั้ง 2 ด้ำน 72.66 70.66 +2.00 77.07 73.02 +4.05 
 
จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 มีผลกำรประเมินด้ำนกำรอ่ำน

ออกเสียงสูงกว่ำระดับประเทศ 5.64 และด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง สูงกว่ำระดับประเทศ 2.41 และมีคะแนนเฉลี่ย
โดยภำพรวมทุกด้ำนสูงกว่ำระดับประเทศ 4.05  
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   ตำรำงท่ี 7 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test:NT) ปีกำรศึกษำ 
2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 

 

ควำมสำมำรถด้ำน 
คะแนนเฉลี่ยปีกำรศึกษำ 2563 

เขต 5 ประเทศ +สูง/-ต่ ำ 
ระดับประเทศ 

ด้ำนคณิตศำสตร์ 40.72 40.47 +0.25 
ด้ำนภำษำไทย 48.02 47.42 +0.60 

โดยรวมทั้ง 2 ด้ำน 44.37 43.97 +0.40 
 
จำกตำรำงที่  6 พบว่ำ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  3 ปีกำรศึกษำ 2563 มีผลกำรทดสอบ

ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ พบว่ำคะแนนเฉลี่ยโดยภำพรวมทุกด้ำนสูงกว่ำระดับประเทศ 0.40   
ซึ่งแยกรำยด้ำนได้ดังนี้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย ของนักเรียนมี ค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ 0.60  
ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ของนักเรียนมีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ 0.25  
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รายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สพป.นครราชสีมา เขต 5 

 

ตำรำงท่ี 8 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O–NET)ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561, 2562,2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำเขต 5 

 

สำระกำรเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีกำรศึกษำ 
2561 

ปีกำรศึกษำ 
2562 

ปีกำรศึกษำ 
2563 

เพิ่มหรือลด 
ร้อยละ 

ภำษำไทย 53.60 47.57 53.87 +6.30 
ภำษำอังกฤษ 33.72 29.27 35.45 +6.18 
คณิตศำสตร์ 34.37 30.57 26.65 -3.92 
วิทยำศำสตร์ 38.00 33.17 36.29 +3.12 
รวมทุกกลุ่มสำระ 39.92 35.15 38.07 +2.92 

 
จำกตำรำงที่ 8 พบว่ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O – NET) ในปีกำรศึกษำ 

2562 มีอัตรำเพ่ิมข้ึนเกือบทุกกลุ่มสำระ ซ่ึงสำระกำรเรียนรู้ที่มีอัตรำกำรเพ่ิมข้ึนมำกท่ีสุด ได้แก่ สำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.30 รองลงไป ได้แก่ สำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ ร้อยละ 6.18  สำระกำรเรียนรู้ 
วิทยำศำสตร์ร้อยละ 3.12  และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ลดลงร้อยละ 3.92  ตำมล ำดับ  โดยภำพรวม
ค่ำเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.92 
 
 

 
 
 



12 

 

รายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สพป.นครราชสีมา เขต 5 

 

ตำรำงที่ 9  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O–NET)ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561, 2562,2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำเขต 5 
  

สำระกำรเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีกำรศึกษำ 
2561 

ปีกำรศึกษำ 
2562 

ปีกำรศึกษำ 
2563 

เพิ่มหรือลด 
ร้อยละ 

ภำษำไทย 51.69 52.65 50.75 -1.90 
ภำษำอังกฤษ 26.55 28.98 28.87 -0.11 
คณิตศำสตร์ 26.50 23.31 21.10 -2.21 
วิทยำศำสตร์ 34.28 29.22 27.71 -1.51 
รวมทุกกลุ่มสำระ 34.76 33.54 32.11 -1.43 

 
 จำกตำรำงที่ 9  พบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่มีอัตรำลดลงทุกกลุ่มสำระตำมล ำดับ  ดังนี้ สำระกำร
เรียนรู้ภำษำอังกฤษ ลดลงร้อยละ 0.11  สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยลดลงร้อยละ 1.90 สำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ 1.51  และสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ลดลงมำกที่สุดร้อยละ 2.21  โดยภำพรวมค่ำเฉลี่ยลดลง
ร้อยละ  1.43 
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รายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สพป.นครราชสีมา เขต 5 

 

ตำรำงที่ 10  ข้อมูลผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O – NET)ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ระหว่ำงส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำเขต 5 กับระดับ สพฐ.  
และระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2563 
 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู ้

ประถมศึกษำปีท่ี 6 มัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ
เขต 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ
เขต 

ภำษำไทย 56.20 54.96 53.87 54.29 55.18 50.75 
คณิตศำสตร์ 29.99 28.59 26.65 25.46 25.82 21.10 
วิทยำศำสตร์ 38.78 37.64 36.29 29.89 30.17 27.71 
ภำษำอังกฤษ 43.55 38.87 35.45 34.38 34.14 28.87 
ค่ำเฉลี่ยรวม 42.13 40.02 38.07 36.01 36.33 32.11 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ ค่าเฉลี่ยรวม

แผนภมูิแสดงผลการทดสอบ(O-NET) ระดบัประถมศกึษาปีที่ 6 ปีการศกึษา 2563
เปรยีบเทียบระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา กบัระดบัสพฐ. และระดบัประเทศ

ระดบัประเทศ ระดบัสพฐ. ระดบัเขต
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รายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สพป.นครราชสีมา เขต 5 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ ค่าเฉลี่ยรวม

แผนภมูิแสดงผลการทดสอบ (O-NET) ระดบัมธัยมศกึษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2563
เปรยีบเทียบระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัสพฐ. และระดบัประเทศ

ระดบัประเทศ ระดบั สพฐ. ระดบัเขต
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รายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สพป.นครราชสีมา เขต 5 

 

ส่วนที่ 2 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ได้ด ำเนินกำรตำมกรอบนโยบำยและ
จุดเน้นที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด โดยใช้แผนเป็น
เครื่องมือในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ ตำมยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำ จึงได้ก ำหนดกลยุทธ์ในกำร
พัฒนำกำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 6 กลยุทธ์เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน/กระทรวงศึกษำธิกำรดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 
 กลยุทธ์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
 กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
                         มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 
ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 สรุปได้ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ  กลยุทธ์ที่ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1 โครงกำรก ำกับติดตำม ประเมินผลและนิเทศ

กำรจัดกำรศึกษำ(กำรนิเทศเตรียมกำรก่อนเปิด
ภำคเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563) 

3 66,300 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 
(ปรับลดงบประมำณ) 

2 โครงกำรกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ 

3 70,100 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 
(ปรับลดงบประมำณ)  

3 โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรู้
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

3 63,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 
(ปรับลดงบประมำณ) 

4 โครงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กและ
โรงเรียนคุณภำพของชุมชน 

3 20,320 กลุ่มนโยบำยและแผน 

5 โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศทำง
กำรศึกษำ 

3 5,000 กลุ่มนโยบำยและแผน 
(ปรับลดงบประมำณ) 

6 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร
และยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรฯ   

3 95,000 กลุ่มพัฒนำครู 
(ปรับลดงบประมำณ) 
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รายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สพป.นครราชสีมา เขต 5 

 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ  กลยุทธ์ที่ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
7 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพครูมืออำชีพ 3 200,000 กลุ่มพัฒนำครู 

(ยุติโครงกำร)  
8 โครงกำรสรรหำพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง

ชั่วครำว/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3 10,000 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

(ปรับลดงบประมำณ) 
9 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพมนุษย์ที่

สมบูรณ์ 
3 94,400 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำร 

(ปรับลดงบประมำณ) 
10 โครงกำรโรงเรียนปลอดภัยห้ำดำว 3 32,000 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำร 
11 โครงกำรพัฒนำกำรจัดท ำแผน งบประมำณ 

ระบบติดตำมประเมินผลภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
6 104,550 กลุ่มนโยบำยฯ 

(ปรับลดงบประมำณ) 
12 โครงกำรกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่

ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
6 183,750 

 
กลุ่มอ ำนวยกำร 
(ปรับลดงบประมำณ) 

13 โครงกำรพัฒนำควำมพร้อมในด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

6 119,300 กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกลฯ(ยุติโครงกำร) 

14 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำด้วยกำรตรวจสอบภำยใน  

6 33,504 หน่วยตรวจสอบภำยใน 
 

15 โครงกำรพัฒนำระบบงำนกำรเงินและกำรพัสดุ 
และจัดท ำระบบทะเบียนทรัพย์สิน 

6 45,000 กลุ่มบริหำรกำรเงินฯ 
(ปรับลดงบประมำณ)        

16 โครงกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนวินัยและ
กฎหมำยที่ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร 

6 38,000 กลุ่มกฎหมำยและคดี 
(ยุติโครงกำร) 

 
17 

จัดสรรเพิ่มเติมจำกแผนปฏิบัติกำร 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำลูกจ้ำงประจ ำ 

 
3 

 
20,000 

 
กลุ่มพัฒนำครู 

18 โครงกำรกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

5 43,200 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

19 โครงกำรส ำนักงำนทันสมัย 6 290,800 กลุ่มอ ำนวยกำร 
20 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมวันส ำคัญและกำร

อนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมประเพณี 
1 62,000 กลุ่มอ ำนวยกำร 

21 โครงกำรสพป.นครรำชสีมำ เขต5 พบเพ่ือนครู 6 54,650 กลุ่มอ ำนวยกำร 

22 โครงกำรส ำนักงำนสีเขียว 6 20,000 กลุ่มอ ำนวยกำร 

23 โครงกำรอบรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำเรื่องกำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนตำม

3 9,900 กลุ่มพัฒนำครูฯ 
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รายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สพป.นครราชสีมา เขต 5 

 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ  กลยุทธ์ที่ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
มำตรฐำน ต ำแหน่งและวิทยฐำนะเพ่ือ
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ 

 
24 

งบ สพฐ. /หน่วยงำนอ่ืน 
โครงกำรตรวจประเมินผลเพศวิถีศึกษำและ
ทักษะชีวิต 

 
3 

 
5,000 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 
 

25 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำโรงเรียนสุจริต) 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2564(แลกเปลี่ยน
เรียนรู้น ำเสนอผลงำนและประกวดแข่งขัน
ระดับประเทศ)  

6 20,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 
 

26 โครงกำรตรวจประเมินผลงำนของข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ขอรับกำรประเมิน
เพ่ือให้มี และเลื่อนเป็นวิทยะฐำนะช ำนำญกำร
พิเศษปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

3 39,600 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

27 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม   และ
ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำโรงเรียนสุจริต) 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2564 (นิเทศ ก ำกับ
ติดตำมโครงกำรโรงเรียนสุจริต) 

6 50,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 
 

28 โครงกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 3 11,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 
29 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วย

เทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
DLTV 

3 159,000 กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกลฯ 
 

30 โครงกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนใน
หน้ำที่เพื่อพัฒนำกำรศึกษำฯ Coaching Team 

6 46,680 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

31 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรนิเทศกำรศึกษำ
ระดับเขตฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

3 23,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 
 

32 โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตนักเรียน 4 35,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 
33 โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 

ปีกำรศึกษำ 2563 
3 60,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

 
34 โครงกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถผู้เรียน ปี

กำรศึกษำ 2563(NT,RT) 
3 133,685 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 
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รายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สพป.นครราชสีมา เขต 5 

 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ  กลยุทธ์ที่ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
35 โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย 

ระดับประถมฯ 
3 38,260 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

36 โครงกำรสำนอนำคตกำรศึกษำConnext ED
และโครงกำรโรงเรียนร่วมพัฒนำ 

4 21,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

37 โครงกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ปี
กำรศึกษำ 2563 

3 6,400 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

38 โครงกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
O-NET ปีกำรศึกษำ 2563 

3 587,626 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

39 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ 

1 239,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

40 โครงกำรเขตสุจริต 6 60,000 กลุ่มอ ำนวยกำร 
41 โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำร

ค ำนวณและออกแบบเทคโนโลยี 
3 10,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

42 โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. 3 73,700 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 
43 โครงกำร ปันสำรกำรอ่ำน “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำน

ออกเขียนได้ทุกคน” 
3 5,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

44 โครงกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรรเรียนรู้
(Active Leaning) 

3 8,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

45 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระบบกำร
รำยงำน ตรวจสอบ และจัดเก็บ ปพ.3 ออนไลน์ 

3 20,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

46 โครงกำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมิน
ตนเองของสถำนศึกษำ(SAR) 

3 10,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

47 โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำแนวพุทธด้วย
กำรจัดกำรเรียนรู้Active Learning 

3 39,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

48 โครงกำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำเพ่ือ
ขอรับรำงวัลพระรำชทำน 

3 9,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

49 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงแนว 
PISA 

3 57,600 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

50 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียน
รวมเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

3 5,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 
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รายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สพป.นครราชสีมา เขต 5 

 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ  กลยุทธ์ที่ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
51 โครงกำรพัฒนำกำรสื่อสำรผ่ำนระบบดิจิทัลและ

พัฒนำแว๊ปไซด์ 
3 6,000 กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ

ทำงไกลฯ 
52 โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบ

นักเรียนไทยสุขภำพดี 
3 125,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

53 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

3 80,720 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 
 

54 โครงกำรส่งเสริมกำรท ำวิจัยพื้นที่เพ่ือกำรจัดท ำ
นโยบำยกำรจัดกำรเรียนรู้วิถึใหม่ 

3 30,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 
 

 

หมำยเหตุ  1. โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรทั้งสิ้น  16  โครงกำร  มีกำรปรับแผนตำมนโยบำย ปรับลด
งบประมำณ และยุติโครงกำร จ ำนวน  3   โครงกำร(ล ำดับที่  7,13 และ16) คงด ำเนินกำร  13  โครงกำร  
     2. โครงกำรที่จัดสรรเพิ่มเติม จ ำนวน  7  โครงกำร โครงกำรได้รับจัดสรรจำก สพฐ. และหน่วยงำน
อ่ืน  จ ำนวน  31  โครงกำร 
 
 

1. โครงกำรกำรนิเทศเตรียมกำรก่อนเปิดภำคเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือนิเทศกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน ของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ทั้ง 213 โรงเรียน 
 2. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต  5 ทุก
โรงเรียน มีควำมพร้อมในกำรเปิดภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563  ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
 ผลกำรด ำเนินงำน 
        เชิงปริมำณ  
 1.  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  จ ำนวน 213 
โรงเรียน ควบรวม 4 โรงเรียน คงเหลือจ ำนวน 209 โรงเรียน ได้รับกำรนิเทศครบ 100% 

   2.  โรงเรียนทุกแห่ง ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 จ ำนวน 
209 โรงเรียน มีควำมพร้อม ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ภำคเรียนที่ 2/2563  

       เชิงคุณภำพ   

 1.  โรงเรียน ได้รับกำรนิเทศ อย่ำงเป็นระบบในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเปิดภำคเรียนที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2563  

 2.  โรงเรียนมีกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน และมีกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำง 

มีประสิทธิภำพ  
 ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
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รายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สพป.นครราชสีมา เขต 5 

 

 ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
  ข้อจ ำกัด 
  1. ระบบกำรจัดสรรงบประมำณของรัฐไม่ทั่วถึงและไม่เสมอภำค ส่งผลให้มีผลกระทบต่อกำรพัฒนำ 

กำรศึกษำของโรงเรียน  
  2. โครงสร้ำงงำน ขอบข่ำย และภำรกิจภำยในโรงเรียนมำก ส่งผลให้บุคลำกรปฏิบัติงำนไม่เต็ม

ศักยภำพ 
  3. บุคลำกรไม่ครบชั้น เป็นโรงเรียนขนำดเล็ก มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไม่พอเพียง 
  4. โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนำดเล็ก จึงมีข้อจ ำกัดในเรื่องของงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรด ำเนิน

กิจกรรมต่ำง ๆ ให้มีประสิทธิภำพสูงสุด  
  5. งบประมำณในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ ค่ำซ่อมแซม และสิ่งก่อสร้ำง มีจ ำกัดเนื่องจำกเป็นโรงเรียน

ขนำดเล็ก ขำดแคลนวัสดุ ครุภัณฑ์ ส ำหรับจัดกำรเรียนสอน 
  6. เนื่องจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีข้ำรำชกำรครูเกษียณอำยุรำชกำร และบำงท่ำนย้ำยไปด ำรง

ต ำแหน่งที่ใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ท ำให้ขำดแคลนอัตรำก ำลัง 
  7. ข้ำรำชกำรครูมีกำรย้ำย และบรรจุใหม่ บ่อยครั้ง ท ำให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอน 
8. โรงเรียนขำดบุคลำกร ต ำแหน่งนักกำรภำรโรง เนื่องจำกสถำนที่โรงเรียนมีบริเวณกว้ำง 
ข้อเสนอแนะ 
1. โรงเรียนควรมีกำรติดตั้งโมเดลในกำรบริหำรจัดกำร/และโครงสร้ำงในกำรบริหำรงำน 4 ฝ่ำย  

ในที่ท่ีมองเห็นชัดเจน  
2. โรงเรียนควรมีกำรน ำเสนอสำรสนเทศที่เป็นข้อมูลพ้ืนฐำน  
3. โครงงำนคุณธรรมทุกห้องเรียน ควรมีกำรแก้ไขและติดในชั้นเรียนทุกห้องเรียน 
4. ให้โรงเรียนน ำจุดเน้นของหน่วยงำนต้นสังกัดไปปฏิบัติจนเกิดรูปธรรม 
 

2. โครงกำร  กำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 10 จุดเน้น สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  
    โดยใช้กระบวนกำร Super 5 Stars Model 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 มีนโยบำยในกำรด ำเนินกำรยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนในสังกัดโดยก ำหนดจุดเน้นเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 10 จุดเน้น 
เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดได้พัฒนำและขับเคลื่อนกระบวนกำรนิเทศ ผ่ำนกระบวนกำรนิเทศแบบ SUPER 5 Stars 
Model สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 มีเป้ำหมำยเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษำผลกำรขับเคลื่อนและศึกษำกำรเปรียบเทียบ กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  

10 จุดเน้น ผ่ำนกระบวนกำร Super 5 Stars Model สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  
2.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น  
3.  เพ่ือส่งเสริมให้ครูและนักเรียนเกิดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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รายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สพป.นครราชสีมา เขต 5 

 

          ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ  
1.  โรงเรียนทุกแห่งฯ ด ำเนินกำรตำม 10 จุดเน้น ในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  

ผ่ำนกระบวนกำร SUPER 5 Stars สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  

2. นักเรียนทุกระดับชั้น มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 80 
3. ครูและนักเรียนเกิดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
4. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนรูปแบบกำรนิเทศ Super 5 Stars Model อย่ำงมีคุณภำพ 
5.  โรงเรียนทุกแห่งฯ มีแบบสรุปรำยงำนกำรสรุป ประเมินผล และสะท้อนผล ทั้ง 4 ระยะ และมี 

รำยงำนสรุปเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ  
เชิงคุณภำพ 
1. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 

เขต 5 มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน ร่วมมือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมรูปแบบกำรนิเทศ Super 
5 Stars Model ตำมจุดเน้นนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  
เขต 5 และจุดเน้นนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
ในเขตพ้ืนที่ได้มำตรฐำน บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยตำมท่ีก ำหนดไว้ 

2. นักเรียนทุกระดับชั้น ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 มี 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 80 

3. ครูและนักเรียนเกิดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   90 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
1.  โรงเรียนขำดบุคลำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ครบชั้น ควรมีกำรใช้สื่อ DLTV , DLIT และ  

ICT ต่ำง รวมทั้งสื่อกำรเรียนกำรสอนอื่น ๆ มำช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
2. เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด ท ำให้กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ต้องปรับตำมสถำนกำรณ์ ท ำให้กำร 

ด ำเนินกำรในเรื่องงบประมำณ ไม่เป็นไปตำมแผนที่ระบุไว้ ดังนั้นควรมีกำรขยำยเวลำในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ตำมสถำนกำรณ์โควิด เพ่ือให้สอดคล้องทั้งวิธีกำร กำรด ำเนินกำร และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ         
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3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนใช้หน่วยกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 แบบ 6 ขั้น 
2.  เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสู่ห้องเรียน 
3.  เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนสังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม จัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ  

พอเพียง 
4.  เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนในกำรจัดประสบกำรณ์ปฐมวัย ด้วยกิจกรรมโครงงำนบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อย 
5.  เพ่ือจัดกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำเขต 5 

           ผลกำรด ำเนินงำน  
   กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระ/พัฒนำผู้เรียนโดยใช้หน่วยกำรเรียนรู้ 6 
ขั้นตอนที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21และกำรพัฒนำผลผลิตหลักสูตรท้องถิ่นตำมบริบทสถำนศึกษำ 

  ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำครูผู้สอน ในกำรพัฒนำหน่วยกำรเรียนรู้คุณภำพ 6 ขั้นตอน
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21และกำรพัฒนำผลผลิตหลักสูตรท้องถิ่นตำมบริบทสถำนศึกษำ โดยกำรออกแบบ
หน่วยกำรเรยีนรู้คุณภำพ ยึดมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชีว้ัดตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรออกแบบกิจกรรม
กำรสอนของคุณครูในแต่ละขั้นมีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้และสรำ้งสื่อกำรสอน และออกแบบใหผู้้เรียนได้ใชเ้ทคโนโลยี
ในกำรเรยีนรู้และสบืค้นข้อมูล มีข้ันตอนในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนต่อยอดจำกกำรเรียนรู ้ผู้เรยีนมีกำรออกแบบผลงำน
ของตนเอง โดยใช้ควำมรูแ้ละทักษะที่ได้ฝึก มำบูรณำกำรในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนและสำมำรถน ำเสนอผลงำนของ
ตนเองได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ (ขั้นกำรสอน 6 ขั้น  1. Donow กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน  2. Purpose  กำรบอกเป้ำหมำยกำร
เรียน (ตัวชีว้ัด)   3.Work Mode กำรปฏิบัติกิจกรรม ตำมที่ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมตำมตัวชี้วัด    4. Reflective 



23 

 

รายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สพป.นครราชสีมา เขต 5 

 

Thinking  กำรใช้ค ำถำมสะท้อนคิด 5. Combine Test  กำรวดัประเมินผล  6. Diver Plus  กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนต่อ
ยอด )   โดยเฉพำะ กำรสอนขั้นที่ 6 เป็นกำรต่อยอดสร้ำงสรรค์ผลงำนของผู้เรียนจะแสดงให้เหน็ว่ำผู้เรยีนมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 (3R 8C )  และในช่วงกำรแพร่ระบำดโรคติดต่อ โควิด-19 ครผูู้สอนสำมำรถน ำหน่วยกำรเรียนรู ้
คุณภำพ 6 ขั้นไปใช้สอนในระบบออนไลน์ได้อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ ์และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ ได้
ให้แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรนเิทศติดตำม แบบออนไลน์ ผ่ำนช่องทำง Korat5 Channel  เป็นกำร
สื่อสำรกับโรงเรยีน  ผูบ้ริหำร และครูผู้สอนได้อย่ำงรวดเรว็และปลอดภัยจำกโรคติดต่อ โควิด-19 ในวนัที่  22  
กรกฎำคม  2564 

กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำกำรประยุกต์ใช้ด้ำนเทคโนโลยีสู่ห้องเรียน   
ด ำเนินกำรโดยใหแ้นวทำงครูผูส้อนใช้เทคโนโลยีมำใช้ในกำรสร้ำงและออกแบบกิจกรรมกำรจดักำรเรียนกำร

สอน เช่นกำรท ำคลิปกำรสอน  ชุดกำรสอน  หรือสรำ้งโปรแกรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ที่ใช้สอนในระบบออนไลน ์
โดยน ำตวัชีว้ัดจำกหลักสูตรมำใช้เป็นเนื้อหำสำระและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับผูเ้รียน  และได้เชิญครูผู้สอนที่มี
ควำมสำมำรถในกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีมำเป็นวิทยำกรให้กับครูผู้สอนในสังกัด ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ผ่ำนช่องทำง Korat5 Channel  เป็นกำรสื่อสำรกับโรงเรียน  
ผู้บริหำร และครูผู้สอนได้อย่ำงรวดเร็วและปลอดภัยจำกโรคติดต่อ โควดิ-19 เพ่ือให้ครูผู้สอนสำมำรถออกแบบ
กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ โดยเฉพำะชว่งสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดโรคติดต่อ โควดิ-19 และสำมำรถให้
ครูผู้สอนส่งกิจกรรมที่ออกแบบมำแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ผ่ำนช่องทำง Korat5 Channel  ครูผู้สอนสำมำรถน ำไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนได้ ในวันที ่ 23  กรกฎำคม  2564 
         กิจกรรมที่ 3  กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม กำรจัดกำรเรียนรู้
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
         ด ำเนินกำรโดย เชิญครูผู้สอนที่ มีควำมสำมำรถและประสบผลส ำเร็จในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม โดยเฉพำะสำระเศรษฐศำสตร์ ที่น ำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรบูรณำกำรออกแบบกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับผู้เรียนทั้ง
ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ โดยเป็นกำรน ำเสนอกำรจัดกิจกรรม  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนกำร
ออนไลน์ผ่ำนช่องทำง Korat5 Channel  ครูผู้สอนสำมำรถน ำไปใช้ในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนได้ 

โดยเฉพำะช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดต่อ โควิด-19 ในวันที่  24  กรกฎำคม  2564 
กิจกรรมที่ 4 กำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์ปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ โครงงำน

บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
          ด ำเนินกำรโดย เชิญครูผู้สอนในระดับปฐมวัย มำเป็นวิทยำกร ในกำรจัดประสบกำรณ์เพ่ือส่งเสริม
พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำโดยใช้โครงงำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ครูผู้สอนได้น ำเสนอตัวอย่ำงกำรจัด
ประสบกำรณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดกิจกรรม ด้วยกระบวนกำรออนไลน์ผ่ำนช่องทำง Korat5 Channel  
ครูผู้สอนสำมำรถน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้โดยเฉพำะช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดต่อ โควิด-19 
ส่งผลให้ครูผู้สอนเกิดควำมม่ันใจและสำมำรถออกแบบกิจกรรมได้ น ำไปใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์ให้เด็กได้ 
ในวันที่  29  กรกฎำคม  2564 
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กิจกรรมที่ 5 กำรแข่งขันผลงำนวิชำกำร Korat 5 ปี2564 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ได้จัดกิจกรรม ประกวด Best Practice 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และของครูผู้สอน ของโรงเรียนในสังกัด 209  แห่ง ในวันที่  20 มีนำคม 2564  ณ 
หอประชุมคูณพัฒนำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 

เชิงปริมำณ  
1.  ครูผู้สอนใช้หน่วยกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 แบบ 6 ขั้นร้อยละ 60  
2.  ครูผู้สอนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสู่ห้องเรียน ร้อยละ 80 
3.  ครูผู้สอนจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 80  
4.  ครูผู้สอนจัดประสบกำรณ์ปฐมวัย ด้วยกิจกรรมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ร้อยละ 80   
5.  มี Best Practice ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ร้อยละ 60  
เชิงคุณภำพ  
1. ครูผู้สอนมีประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

และปฐมวัย 
2.  ครูผู้สอนมีทักษะในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น  

          3.  ครูผู้สอนมีทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  ครูผู้สอนมีทักษะในกำรจัดประสบกำรณ์ด้วยกิจกรรมที่หลำกหลำยในโครงงำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์ 

น้อยสูงขึ้น 
5.  มี Best Practice ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  60 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

      เนื่องจำกสถำนกำรณ์ แพร่ระบำดโรคติดต่อ โควิด-19 กำรจัดกิจกรรมจึงไม่ประสบผลส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
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4. โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก และโรงเรียนคุณภำพของชุมชน  

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือควบรวมโรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียนต่ ำกว่ำ 120 คนลงมำตำมแผนกำรพัฒนำโรงเรียนขนำด

เล็ก  
  2.  เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในนโยบำยและรับทรำบปัญหำที่เกิดขึ้น หำแนวทำงแก้ไขปัญหำร่วมกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ  
  3.  เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนคุณภำพของชุมชน  
  4.  เพ่ือก ำกับ ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 5. เพ่ือเป็น
ศูนย์กลำงกำรเรียนเพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดกำรยอมรับในกำรเปลี่ยนแปลง 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
          เชิงปริมำณ 
 1.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีโรงเรียนคุณภำพของชุมชนสำมำรถควบรวมกับโรงเรียนเครือข่ำย
ได้ตำมรูปแบบ (Model) คือ รูปแบบโมเดลโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟำน   
  2. ประชุมคณะกรรมกำรและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) จ ำนวน 50 คน พร้อมทั้งชี้แจงแนวทำง
และพิจำรณำคัดเลือกโรงเรียนคุณภำพของชุมชนโดยใช้ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเป็นฐำน 15 ศูนย์  
 3. ควบรวมโรงเรียนขนำดเล็กตำมแผนยกระดับคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก ปีงบประมำณ 2563-2564 
จ ำนวน 17 โรงเรียน เนื่องจำกมีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ รอบใหม่ จึงจัดประชุมเพ่ือรับฟัง
ควำมคิดเห็นของโรงเรียนขนำดเล็ก ได้เพียง 1 โรงเรียน และได้ท ำหนังสือแจ้งเลื่อนกำรจัดประชุมรับฟังควำม
คิดเห็นของชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนได้เสีย(กำรควบรวมโรงเรียนขนำดเล็ก)ออกไปโดยไม่มีก ำหนด 
จึงได้ยุติโครงกำร  
 เชิงคุณภำพ  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีโรงเรียนคุณภำพของชุมชนที่มีกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ บุคลำกร 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้พร้อมสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง นักเรียนตั้งใจเรียน ครูในพ้ืนที่มีควำมสุขกับกำร
เรียนกำรสอน ผู้บริหำรสถำนศึกษำพร้อมที่จะพัฒนำโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  80 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
เนื่องจำกมีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ รอบใหม่ จึงได้ท ำหนังสือแจ้งเลื่อนกำรจัด

ประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนได้เสีย(กำรควบรวมโรงเรียนขนำดเล็ก)ตำม
แผนยกระดับคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก ปีงบประมำณ 2563-2564 ออกไปจนกว่ำสถำนกำรณ์จะปลอดภัย  
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5. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ โปรแกรมระบบบริหำร 
สถำนศึกษำ (DMC64, M-OBEC, B-OBEC. EMIS และ CCT)     

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดท ำข้อมูลระบบบริหำรสถำนศึกษำ DMC64 โปรแกรม M-OBEC โปรแกรม B-OBEC 

โปรแกรม EMIS และโปรแกรม CCT ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้อง  ครบถ้วน ทันตำมก ำหนดเวลำ ตรง
ตำมควำมต้องกำร ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
       2. เพ่ือใช้ข้อมูลในกำรบริกำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำ  ใช้ในกำรแก้ปัญหำควำมขำดแคลนและจัดสรร
งบประมำณให้โรงเรียนในสังกัด  และประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศ 

ผลกำรด ำเนินงำน  
           โรงเรียนทุกโรงเรียนบันทึกข้อมูลในระบบได้ครบทุกโรง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำเล่ม
เอกสำรข้อมูลจ ำนวนนักเรียนและไฟล์เอกสำรประชำสัมพันธ์เรียบร้อย 

เชิงปริมำณ 
1. โรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 213 โรงเรียน เข้ำบันทึกข้อมูลในระบบได้ 
2. จัดท ำเล่มเอกสำรข้อมูลจ ำนวนนักเรียน ภำคเรียนที่ 1/2564 และ ภำคเรียนที่ 2/2564   

จ ำนวน 100 เล่ม   เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
เชิงคุณภำพ 
1.  โรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 213 โรงเรียน บันทึกข้อมูลในระบบได้ครบทุกโรงเรียน 
2.  มีเล่มเอกสำรข้อมูลจ ำนวนนักเรียน ภำคเรียนที่ 1/2564 และ ภำคเรียนที่ 2/2564   

จ ำนวน 100 เล่ม  เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์   
ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
1.  โรงเรียนไม่ได้วำงแผน  เตรียมกำรจัดเก็บข้อมูล 
2.  โรงเรียนมีบุคลำกรไม่เพียงพอ ต้องรับผิดชอบงำนหลำยหน้ำที่    
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3.  ส ำนักใน สพฐ. เกือบทุกส ำนักมีกำรพัฒนำระบบโปรแกรม เพ่ือให้โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลหลำย
โปรแกรม  ท ำให้ครู/บุคลำกร มีภำระงำนเพ่ิมข้ึนจนล้นมือ 

4.  ปัญหำเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงำน  บุคลำกรย้ำย ระหว่ำงด ำเนินกำร 
5. โรงเรียนไม่มีธุรกำรประจ ำโรงเรียน  ครูมีภำระงำนมำก ท ำให้งำนล่ำช้ำ 

 
6. โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรและยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือสรรหำและยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ

สถำนศึกษำท่ีปฏิบัติงำนมีผลงำนดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  
2.  เพ่ือพัฒนำเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน กำรจัดท ำผลงำน และกำรน ำเสนอผลงำนเข้ำ

ร่วมประกวด  
3.  เพ่ือเป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่หน่วยงำน ข้ำรำชกำรครู บุคลำกร และลูกจ้ำง ในสังกัดส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ให้ปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมี
ประสิทธิผล  

4.  เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ผลงำนของครูและบุคลำกร 
ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงประมำณ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นในกำร 
ปฏิบัติงำนให้เป็นผู้มีศักยภำพและขีดควำมสำมำรถท่ีเพียงพอและเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท 
หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเอง พัฒนำงำนและพัฒนำ 
หน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนเกิดจิตส ำนึกที่ดีในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือรำชกำร  ในวันที่ 4 มีนำคม 
2564  ณ หอประชุมคูณพัฒนำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงำนและบุคคลที่มีผลงำนยอดเยี่ยม รำงวัล
ทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) เขตพื้นที่กำรศึกษำ   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ได้ด ำเนินกำรคัดเลือก หน่วยงำน 
และผู้มีผลงำนดีเด่นประสบผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณร่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ครั้งที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  ในวันที่  1  เมษำยน  2564   ณ หอประชุมคูณพัฒนำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 โดยมีโรงเรียน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู ได้รับคัดเลือกระดับ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และเป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ ำนวน 50 คน และได้รับรำงวัล
ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ   44  คน 
 กิจกรรมที่ 3 คัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ด ำเนินกำรสรรหำและคัดเลือก 
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ครูสำยงำนกำรสอน ให้ได้รับรำงวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “ครูดีในดวงใจ” ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565  ในวันที่  9  กันยำยน 2564 ด ำเนินกำรคัดเลือกผ่ำน
ระบบออนไลน์ โดยใช้ Application Zoom ผู้เข้ำรับกำรคัดเลือก จะน ำเสนอผลงำนให้คณะกรรมกำรฯ 
พิจำรณำ ซึ่งแยกออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่ ห้อง Zoom ระดับปฐมวัย , ห้อง Zoom ระดับประถมศึกษำ และ 
ห้อง Zoom ระดับมัธยมศึกษำ กำรคัดเลือกดังกล่ำวปฏิบัติภำยใต้มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
 เชิงคุณภำพ  

ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ ปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมี
ประสิทธิผล 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   80 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
ไม่มี 
 

7. โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพครูมืออำชีพ 
    (ยุติโครงกำร) 
 
8. โครงกำรสรรหำพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงช่ัวครำว/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
 สถำนศึกษำรอยละ  100  มีแผนอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร  และลูกจำงชั่วครำวที่จำงจำกเงิน
งบประมำณของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 เชิงคุณภำพ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  เขต  5  แผนอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร  
และลูกจำงชั่วครำวที่จำงจำกเงินงบประมำณของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกำรสรรหำ
เป็นไปตำมหลักเกณฑและวิธีกำรที่ก ำหนด ถูกตอง โปรงใส  ไมมีกำรรองเรียนใด ๆ  

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
เนื่องจำกอยู่ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำ โควิด-19 จึงด ำเนินกิจกรรมเพียงกำร

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลังของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
 

9. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  
 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมศักยภำพกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
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          2.  เพื่อพัฒนำศักยภำพนักเรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์  
 สังคม สติปัญญำ  
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรส่งเสริม
พัฒนำศักยภำพมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยจัดกิจกรรมตำมโครงกำรทั้งสิ้น  7  กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 แนะแนวกำรศึกษำต่อเด็กดีมีที่เรียนพำกเพียรสู่อำชีพ 

จัดประชุมให้ควำมรู้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู  แนะแนว  ผู้ปกครอง นักเรียน ส ำหรับโรงเรียนขยำย
โอกำสในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  ในวันที่  16 มีนำคม 2564   
ณ โรงเรียนถนนสุรนำรำยณ์ อ ำเภอพระทองค ำ จังหวัดนครรำชสีมำ และวันที่ 18 มีนำคม 2564 ณ โรงเรียน
ชุมชนบ้ำนโคกสวำย อ ำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ 
 กิจกรรมที่ 2 เพิ่มศักยภำพกำรด ำเนินโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียน 

จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพด้ำนควำมรู้เรื่องโปรแกรม Thai School Lunch และระบบต่ำงๆที่เกี่ยวกับ
โครงกำรอำหำรกลำงวัน , อบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรจัดซื้อ  จัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวัน , กำรนิเทศ ติดตำม 
กำรด ำเนินโครงกำร ด้วยออนไลน์ผ่ำน Google Meet ให้กับครูผู้รับผิดชอบโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียน  
213  โรงเรียน ในวันที่ 20 – 23 กันยำยน 2564  

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกำรอบรมให้ควำมรู้ทำงด้ำนกีฬำและกำรดูแลสุขภำพ กำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำย ภำยใต้มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  

จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ข้ำรำชกำรครูกีฬำ นักเรียน และบุคลำกร ในวันที่ 7 กันยำยน 2564 และ
กิจกรรมกำรแข่งขัน  “ชำเลนจ์กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย” ในวันที่  5  ตุลำคม  2564 โดยใช้รูปแบบออนไลน์ผ่ำน
ช่องทำง Youtube   ช่อง Korat 5 Channel และเฟซบุ๊ก ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 5 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนำยกระดับและส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรม
ลูกเสือในสถำนศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนของผู้บังคับบัญชำลูกเสือหลักสูตร 
ลูกเสือส ำรอง ลูกเสือสำมัญ และสำมัญรุ่นใหญ่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 29 มิถุนำยน 2564 
ห้องประชุมคูณพัฒนำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 

กิจกรรมที่ 5 ยกระดับคุณภำพกิจกรรมสภำนักเรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ได้ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันโรงเรียน

ต้นแบบสภำนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ประจ ำปี 2564 ในระดับประถมศึกษำและระดับขยำยโอกำส เพ่ือคัดเลือก
ตัวแทนเขตพ้ืนที่ เข้ำร่วมประกวด ในระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศต่อไป มีสถำนศึกษำใน
สังกัดสมัครเข้ำร่วมกิจกรรม  จ ำนวน  7  โรงเรียน โดยวิธีกำรประเมินด้ำนเอกสำร เมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม 
2564 ณ ห้องประชุมบุญพัฒนำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  และจัดอบรม
เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพสภำนักเรียนสู่ควำมเป็นเลิศ ผ่ำนระบบออนไลน์ ในวันที่  20  กันยำยน  2564
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โดยมีครูผู้ดูแลกิจกรรมสภำนักเรียนโรงเรียนในสังกัด และประธำนนักเรียน  จ ำนวน 215 คนเข้ำร่วมกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนตระหนักถึงกำรด ำเนินกิจกรรมสภำนักเรียนในโรงเรียน เพ่ือเลือกตั้ง
คณะกรรมกำรสภำนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี 2564 ซึ่งจะท ำให้นักเรียนได้เรียนรู้ กำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมุข อยู่ร่วมกันโดยเคำรพกฎ กติกำ รู้หน้ำที่ 
เข้ำถึงกำรมีส่วนร่วมในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร และขยำยผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรสภำนักเรียนได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

กิจกรรมที่ 6 ยกระดับคุณภำพกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ได้ด ำเนินกำรประเมินเพ่ือคัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจ ำปี 2564 ในวันที่  17 กันยำยน 2564 และอบรมเชิงปฏิบัติกำร
ยกระดับคุณภำพกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ในวันที่  23 กันยำยน 2564 ผ่ำนระบบออนไลน์    
 กิจกรรมที่ 7 เพิ่มศักยภำพควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกเด็กดีศรีโครำช 5  
เด็กและเยำวชนดีเด่น เด็กและเยำวชนที่น ำชื่อเสียงมำสู่ประเทศชำติ ประจ ำปี 2565 โดยมีโรงเรียนในสังกัดให้
ควำมสนใจ  ในวันที่  27  สิงหำคม 2564   

 เชิงคุณภำพ  
 นักเรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 5 มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง มีควำมรู้และทักษะในด้ำนต่ำง ๆ ตำมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มีจิตอำสำ มีคุณธรรม จริยธรรม ประชำธิปไตย มีทักษะด้ำนอำชีพ ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์ ด้ำนสังคม และ
สติปัญญำ ให้เป็นพลเมืองดีมีควำมรับผิดชอบและสร้ำงสรรค์สังคมให้ปกติสุข เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   85 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
1. ระยะเวลำในกำรจัดอบรมสั้นเกินไป ควรมีเวลำอบรมมำกกว่ำนี้ 
2. จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 เพ่ือลดกำรเดินทำงเข้ำมำรวมกัน ณ สถำนที่ 

จัดประชุมจึงเปลี่ยนวิธีกำรอบรมเป็นกำรอบรมผ่ำนระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นวิธีกำรที่ใหม่ส ำหรับผู้จัดกิจกรรม 
วิทยำกร รวมทั้งผู้เข้ำรับกำรอบรม จึงมีปัญหำเรื่องกำรประสำนงำนกำรติดต่อ และระบบต่ำงๆ 

3. Application ที่ใช้อำทิ App Line App Google Meet Google Form App Zoom Meeting  
ล้วนมีขีดจ ำกัดในกำรใช้งำน เช่น รับได้เพียง 100 ท่ำน และระยะเวลำจ ำกัด และต้องใช้บุคลำกรด้ำนเทคนิคที่
มีควำมเชียวชำญซึ่งมีควำมส ำคัญ และขำดแคลนมำก 

4.  กำรอบรมผ่ำนระบบออนไลน์ อำศัยกำรเชื่อมต่อผ่ำนระบบ Internet และคลื่นโทรศัพท์ ในขณะ
จัดกิจกรรมกำรเชื่อมต่อขัดข้องบ่อยมำก เนื่องจำกอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ในระหว่ำงกำรอบรม 
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10. โครงกำรโรงเรียนปลอดภัยห้ำดำว 
 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ มีควำมปลอดภัย
จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบรวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี สำมำรถปรับตัว
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 
 2.  เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักในกำรรักษำควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ โดยกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
แก่ผู้ที่รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรรักษำควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
 3.  เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งระบบรักษำควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำให้มีควำมพร้อม สำมำรถป้องกัน
และแก้ไขสถำนกำรณ์ปัญหำของนักเรียน ด้ำนอุบัติเหตุอุบัติภัยและปัญหำทำงสังคมที่อำจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน
ผ่ำนช่องทำงประชำสัมพันธ์ในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงโรงเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ปกครอง
นักเรียนได้ใช้เป็นช่องทำงแจ้งข้อมูล ข่ำวสำรได้รวดเร็วทันต่อกำรให้ควำมช่วยเหลือกรณีมีภัยเกิดข้ึน  
 4.  เพ่ือให้มีรูปแบบแนวทำงกำรรักษำควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำทุกๆด้ำนโดยอำศัยหลักกำร
กระจำยอ ำนำจ กำรมีส่วนร่วม และยึดประโยชน์ของนักเรียนเป็นส ำคัญ 
 ผลกำรด ำเนินงำน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำร
โรงเรียนปลอดภัยห้ำดำว เพ่ือขับเคลื่อนพัฒนำระบบกลไกด้ำนควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำให้แก่ครู
ผู้รับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัย และเชิญชวนโรงเรียนในสงักัด สมัครเข้ำร่วมกิจกรรม สถำนศึกษำปลอดภัย 
เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนผ่ำนเกณฑ์ท่ี กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ก ำหนด เพ่ือรับเกียรติบัตรเป็น
สถำนศกึษำปลอดภัย  ในวันที่  29  มีนำคม  2564  ณ หอประชุมคูณพัฒนำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5    
 เชิงปริมำณ 
 ครูผู้รับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำในสังกัด ร้อยละ 100 มีกำรพัฒนำระบบกลไกด้ำน
ควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ได้รับกำรคุ้มครองและมีควำมปลอดภัย
สูงสุด 
 เชิงคุณภำพ  
 ครูผู้รับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง มีกำรพัฒนำระบบกลไกด้ำนควำม
ปลอดภัยของสถำนศึกษำ นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ได้รับกำรคุ้มครองและมีควำมปลอดภัยสูงสุด 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
ไม่มี 
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11. โครงกำรพัฒนำกำรจัดท ำแผน งบประมำณ ระบบติดตำมประเมินผล ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
 วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือจัดตั้งงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ของโรงเรียน 
         2.  เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2564-2567และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
 พ.ศ. 2564 
         3.  เพ่ือก ำกับ ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 
         4.  เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.  
         5.  ใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรด้ำนงบประมำณและเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนติดตำมวัด
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 

กิจกรรมที่  1  กำรจัดตั้งงบประมำณ  
1. โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 213 โรงเรียน จัดท ำรำยละเอียดกำรจัดตั้งงบประมำณถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันตำมก ำหนดระยะเวลำ  
2) ประชุมคณะท ำงำนจัดตั้งงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 งบปกติ  จ ำนวน 10 คน   

ในวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563 
3) จัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรจัดตั้งงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  

งบปกติ จ ำนวน 26 คนในวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2563 ณ ห้องประชุมบุญพัฒนำ สพป.นครรำชสีมำเขต 5 
4) ประชุมคณะท ำงำนจัดตั้งงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 งบโรงเรียนคุณภำพ 

ประจ ำต ำบล จ ำนวน 10 คน  ในวันที่ 3 ธันวำคม  2563 
5) จัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรจัดตั้งงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 งบ 
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โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล จ ำนวน 26 คน ในวันที่ 3 ธันวำคม  2563 ณ ห้องประชุมบุญพัฒนำ สพป.
นครรำชสีมำ เขต 5 

6) เสนอจัดตั้งตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงตำมคู่มือกำรจัดตั้งงบประมำณปี 2565 งบลงทุน  
ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ของ สพฐ .ตำมกรอบวงเงินที่ สพฐ.ก ำหนด กรอกข้อมูลผ่ำนเว็ปไซต์ 
http://budget65.jobobec.in.th  ส่งเอกสำรกำรเสนอ สพฐ.ดังนี้ 
งบปกต ิ

1) รถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่งจ ำนวน  1  คัน   
2) ครุภัณฑ์ส ำหรับส ำนักงำน จ ำนวน    500,000  บำท 
3) ครุภัณฑ์สถำนศึกษำ  จ ำนวน  4,219,900  บำท จ ำนวน 163 รำยกำร 
4) ก่อสร้ำง / ปรับปรุงซ่อมแซม   จ ำนวน  32,342,700  บำท       
   - ก่อสร้ำง  อำคำรเรียน 6 หลัง  ส้วม 3 หลัง   
   - บ้ำนพักครู  4 หลัง สนำมบำสเก็ตบอล 1 หลัง  
   - ลำนกีฬำอเนกประสงค์  3  ที่    
5) ปรับปรุงซ่อมแซม จ ำนวน 64 หลัง 

งบโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
 ครุภัณฑ์ส ำหรับสถำนศึกษำ  จ ำนวน  13  โรงเรียน รวมงบประมำณ 6,847,050 บำท 
 อำคำรเรียน     โรงเรียนบ้ำนดอนด่ำนใน   แบบ สปช.105/29    งบประมำณ  4,012,000 บำท 
  อำคำรทดแทน  โรงเรียนบ้ำนนำ         แบบ สปช.105/29    งบประมำณ 4,012,000 บำท 
  ส้วม  จ ำนวน 4 หลัง  แบบ  สพฐ. 4 ส้วม 4 ห้อง  งบประมำณ  420,200 บำท  ได้แก่  โรงเรียนบ้ำน  
บึงค ำคู, โรงเรียนพังเทียม, โรงเรียนบ้ำนแปรง และโรงเรียนบ้ำนหนองสรวง รวมงบประมำณ 1,680,800 บำท 
 บ้ำนพักครู  โรงเรียนบ้ำนโนนผักชี     แบบ 204/61 (ฝ)             งบประมำณ 1,649,000 บำท  
 ปรับปรุงซ่อมแซม จ ำนวน  13  โรงเรียน  รวมงบประมำณ 2,331,000 บำท 

กิจกรรมที่  2  กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ 2564-2567 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
1.) ประชุมคณะท ำงำนเตรียมกำรประชุม จ ำนวน 2 ครั้งใน วันที่ 1 ธันวำคม 2563 และ 

วันที่ 18 ธันวำคม 2563  
2) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรในกำรวิเครำะห์องค์กรและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 50 คน ระยะเวลำ 1 วัน ในวันที่ 7 ธันวำคม 2563  
3) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือยกร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 45 

คน ระยะเวลำ 1 วัน ในวันที่ 21 ธันวำคม 2563  
4) ประชุมคณะกรรมกำรวิเครำะห์โครงกำร 25 คน จ ำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 8 มกรำคม 2564  

และวันที่ 13 มกรำคม 2564  
5) จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2564,   
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ประชุมคณะกรรมกำรวิเครำะห์องค์กรและยกร่ำงนโยบำย โครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2564 มีทั้งสิ้น 
16 โครงกำร เป็นโครงกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ทุกโครงกำร   

6)จ้ำงท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 น ำเสนอขอควำมเห็นชอบ 
ประชุม คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครรำชสีมำ  

กิจกรรมที่  3  กำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำม
นโยบำย สพฐ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   
1. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมนโยบำยของ สพฐ.ครบ 

ทุกตัวชี้วัดและสำมำรถรำยงำนในระบบ e-MES ครบทั้ง  2 รอบ 
2. มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงกำรรับรู้ และกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร ตลอดจนกำรรำยงำนผลในระบบ eMENSCR 
เชิงคุณภำพ 
1. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ที่มีควำมจ ำเป็นและ 

ขำดแคลน จัดท ำรำยละเอียดค ำขอจัดตั้งงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2565  งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ค่ำที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง  รำยงำน สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 ได้ถูกต้องครบถ้วน ภำยในกรอบเวลำที่ก ำหนด 
          2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 สรุปรำยละเอียดค ำขอจัดตั้ง
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัดที่มีควำม
จ ำเป็นขำดแคลน และขอจัดตั้งงบประมำณเสนอคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำควำมต้องกำร จ ำเป็นและขำด
แคลน พร้อมเรียงล ำดับโรงเรียนในสังกัดในแต่ละรำยกำรตำมแนวทำงกำรพิจำรณำและกรอบวงเงิน
งบประมำณ ที่ได้รับ รำยงำน สพฐ.ได้ครบถ้วน ทันตำมก ำหนดเวลำ 

3.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 มีกำรก ำหนดนโยบำยและทิศทำง  
กำรพัฒนำกำรศึกษำอย่ำงชัดเจน 

4.  มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2564 
5.  ผู้เข้ำประชุมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรวิเครำะห์องค์กรและกำรจัดท ำนโยบำย 
6.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  สำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

โครงกำรและกิจกรรม เป็นไปตำมตัวชี้วัดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ครบทุกตัวชี้วัดตำม
นโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ก ำหนดระยะเวลำ  

7.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  มีข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ใช้ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณต่อไป ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
1.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ยังไม่มีควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำโครงกำรที่เชื่อมโยงแบบ XYZ และกำรน ำ

โครงกำรเข้ำระบบ eMENSCR 
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2.  โครงกำรบำงโครงกำรเป็นโครงกำรตำมภำระงำนไม่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  เมื่อน ำเข้ำระบบ eMENSCR   ก็จะไม่ได้รับกำรอนุมัติโครงกำร  ดังนั้นก่อนท ำโครงกำร
ผู้รับผิดชอบควรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำในแต่ละแผนแม่บทให้ละเอียด 
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12. โครงกำรกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือชี้แจงนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนของ กระทรวงศึกษำ สพฐ. และ สพป.นครรำชสีมำ 
เขต 5 
 2. เพ่ือชี้แจงและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ กระทรวงศึกษำธิกำร สพฐ. และ สพป.นครรำชสีมำ 
เขต 5  
 3. เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหำแนวทำงแก้ไขร่วมกัน 
 4. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรด ำเนินงำน รำยงำนผลตัวชี้วัดและน ำข้อมูลจำกผลกำรประเมิน 
กำรปฏิบัติรำชกำรไปพัฒนำ ส่งเสริม และปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรให้ มีคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 5. เพ่ือพัฒนำระบบและเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ ในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหวด้ำน
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดทุกโรงเรียน และผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  
จ ำนวน 230 คน จ ำนวน 1 ครั้ง  
 2. ประชุมคณะบริหำรส ำนักงำนเขตและประธำนศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
และเลขำนุกำรศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ จ ำนวน 50 คน จ ำนวน 1 ครั้ง  
 3. ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประธำนศูนย์และเลขำพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย และบุคลำกรในสังกัด ได้รับฟังข่ำวสำรจำก สพฐ. ผ่ำน  Video 
Conference  รำยกำรพุธเช้ำข่ำว สพฐ. และได้ปรึกษำหำรือพบปะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น จ ำนวน 10 ครั้ง 
 เชิงคุณภำพ  
 1. ได้รับทรำบนโยบำย ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
 2. ได้รับทรำบข้อรำชกำร ข้อมูล ข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหวทำงกำรศึกษำอย่ำงถูกต้อง และทันต่อ
เหตุกำรณ์โลกข้อมูลข่ำวสำร  
 3. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรใหม่ที่มุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 4. พัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน และผู้เข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถน ำควำมรู้ หรือข้อแลกเปลี่ยน น ำไปพัฒนำงำนให้ประสิทธิภำพ 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 เนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคโควิด-19 จึงได้มีกำรปรับแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  เป็นกำร
ปรับเปลี่ยนแผนในเชิงรุก เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี มีควำมคล่องตัว  และทันเวลำ  โดยใช้ระบบเทคโนโลยีในกำร
สื่อสำร  ถ่ำยทอดนโยบำย และเป้ำหมำยกำรท ำงำน  เร่งรัด และปรับแผนกำรด ำเนินงำน  ผ่ำนระบบ  Video 
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Conference  และใช้ Application ต่ำง ๆ เช่น App Line ,  App Google Meet ,  Google Form ,App 
Zoom Meeting , Facebook Live  
 

 
 
13. โครงกำรพัฒนำควำมพร้อมในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
     ยุติโครงกำร 
 
14. โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำด้วยกำรตรวจสอบภำยใน 
 วัตถุประสงค์ 
         1. เพื่อให้กิจกรรมตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย สำมำรถส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ให้บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ส ำเร็จลุล่วง
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

3. เพ่ือตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัด กำรให้ค ำปรึกษำ 
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ ให้มีประสิทธิ ภำพ 
ประสิทธิผล และประหยัด 
 4. เพ่ือพัฒนำและสนับสนุนกำรบริหำรงำนทำงกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ ของสถำนศึกษำใน
สังกัด ให้มีระบบควบคุมกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสม รัดกุม และปฏิบัติได้ครบถ้วนถูกต้อง 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 

ด ำเนินกำรตรวจสอบและติดตำมกำรบริหำรงบประมำณของสถำนศึกษำ  30  โรงเรียน และของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  

เชิงคุณภำพ 
1. หน่วยรับตรวจสำมำรถด ำเนินกำรด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ ได้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
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2. หน่วยรับตรวจมีกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องตำมกฏหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย ค ำสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนด รวมทั้งกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรหรือกิจกรรมต่ำง ๆ 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะ 
1. สถำนศึกษำท่ีมีควำมเสี่ยงสูงจำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชีและกำรพัสดุ จัดวำงแผน 

กำรตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ต่อไป 
 2.  มีก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

3.  จัดอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนแก่สถำนศึกษำ 
 

 
 
15. โครงกำรพัฒนำระบบงำนกำรเงินและกำรพัสดุ และจัดท ำระบบทะเบียนทรัพย์สิน 
 วัตถุประสงค์ 
          1.  เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำงประจ ำ  ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 5  สำมำรถดูรำยละเอียดรำยกำรรับและรำยกำรจ่ำยเงินเดือน  และสำมำรถพิมพ์สลิป
เงินเดือนไดเ้อง 
          2.  เพ่ือให้ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  
สำมำรถดูรำยละเอียดรำยกำรรับและรำยกำรจ่ำยเงินเดือน  และสำมำรถพิมพ์สลิปเงินเดือนได้เอง 
          3.  เพื่อให้ครูที่ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่พัสดุของโรงเรียน  และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในสังกัด  ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรก ำหนดหมำยเลขพัสดุ  
เพ่ือให้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรก ำหนดหมำยเลขพัสดุให้เป็นระบบและมำตรฐำนเดียวกัน 
          4. เพ่ือให้ครูที่ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่พัสดุของโรงเรียน  และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในสังกัด ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  สำมำรถก ำหนดหมำยเลขพัสดุ  ได้อย่ำงเป็นระบบและ
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
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 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
 อบรมเชิงปฏิบัติกำรเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  จ ำนวน  10  คน   
 เชิงคุณภำพ  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  เขต  5  มีกำรใช้โปรแกรมเงินเดือน
ข้ำรำชกำร  และโปรแกรมเงินบ ำนำญข้ำรำชกำรในสังกัด  ในกำรปฏิบัติงำน และเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินและสินทรัพย์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำน พร้อมปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง น ำ
เทคโนโลยีมำใช้  และปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตอบสนองควำมต้องกำรรับบริกำรของผู้รับบริกำรได้
อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   90 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 เนื่องจำกสถำนะกำรณ์แพร่ระบำดของโรคโควิด-19 จึงไม่ได้จัดอบรมครูที่ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
ของโรงเรียน 
 
16. โครงกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนวินัยและกฎหมำยที่ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 (ยุติโครงกำร) 
 
17. โครงกำรพัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ  เขต  5  ได้รับควำมรู้  ประสบกำรณ์  สำมำรถน ำมำปรับใช้ในงำนที่รับผิดชอบได้
อย่ำงมีคุณภำพ 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ  เขต  5  ได้รับกำรพัฒนำ  จ ำนวน  79  คน  
 เชิงคุณภำพ 
 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำง  สำมำรถปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบได้อย่ำงเต็ม
ศักยภำพและพัฒนำงำนให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 ไม่มี 
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18. โครงกำรกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ(ก.ต.ป.น.) 
 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ได้ประชุมเพ่ือวำง
แผนกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 2.  เพ่ือพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศผ่ำนกำรบริหำรและด ำเนินงำนของหน่วยงำนและสถำนศึกษำใน
สังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 3.  เพ่ือขับเคลื่อนกำรน ำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และจุดเน้นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มำก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ทุกคน ได้ร่วมประชุมเพ่ือวำง
แผนกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ น ำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และจุดเน้น
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมำก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
 เชิงคุณภำพ  
 คณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) เข้ำร่วมกำรประชุมฯ
เพ่ือกำรจัดกำรศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรประสำนงำน ร่วมมือในกำรน ำไปใช้ขับเคลื่อน 
และกำรก ำหนดนโยบำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 กำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. เพ่ือหำรือวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพมี
กำรประชุมน้อยครั้ง เนื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด-19 ท ำให้มีกำรปิดภำคเรียนเป็นเวลำนำน 
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19. โครงกำรส ำนักงำนทันสมัย 
 วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อพัฒนำอำคำรสถำนและสิ่งแวดล้อมท่ีให้เหมำะสมและให้ใช้งำนได้อย่ำงคุ้มค่ำ 
 2. เพ่ือให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้มำติดต่อรำชกำร ได้รับควำมสะดวกในด้ำนอำคำรสถำนที่ 
     และสิ่งแวดล้อม 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 มีอำคำรส ำนักงำนที่ไม่เพียงพอต่อกำร
ให้บริกำรจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่บุคลำกรในส ำนักงำนทุกคนต้องมีควำมตระหนัก และมีส่วนร่วมในกำร
ซ่อมแซมห้องประชุมบ ำรุงรักษำอำคำร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้สะอำด สวยงำมอยู่เสมอ อำคำรสถำนที่น่ำ
อยู่ น่ำปฏิบัติงำน สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกได้ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร   จัด
กิจกรรมดังนี้ 

1. ซ่อมแซมอำคำรสถำนที่ ห้องประชุม จ ำนวน 2 จุด 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 3 ครั้ง 

 เชิงคุณภำพ  
          อำคำรส ำนักงำน ห้องประชุม และสภำพแวดล้อม ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับกำรซ่อมแซม
และปรับปรุงเพื่อพร้อมให้บริกำรและเอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้มำติดต่อรำชกำร 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 ไม่มี 
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20. โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมวันส ำคัญและกำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมประเพณี 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมเทิดทูน และแสดงออกถึงควำมจงรักภักดี ต่อสถำบันชำติ ศำสนำและ 
องค์พระมหำกษัตริย์ 
 2. เพ่ือเป็นกำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  
 3. เพ่ือให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ร่วมกันจัดกิจกรรม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงำมให้คงอยู่สืบไป 
 4. เพ่ือส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมวันส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 และแสดงออกถึงกำร
มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม แสดงออกถึงควำมรักสำมัคคีในหน่วยงำน 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
 1. จัดโต๊ะหมู่/ประดับผ้ำวันเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน 5 ครั้ง 
 2. กำรเชิญธงชำติ หน้ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ, กำรประดับธงชำติ ธงสัญลักษณ์ฯ ธงเฉลิมพระ
เกียรติฯ ท ำป้ำยไวนิล ป้ำยประชำสัมพันธ์ และอ่ืน ๆ ตลอดปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน 10 – 15 ครั้ง 
 3. บุคลำกรในสังกัดเข้ำร่วมงำนรัฐพิธี งำนพิธี และร่วมกิจกรรมวันส ำคัญ อนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงำม จ ำนวน 80 คน 
 เชิงคุณภำพ  
 บุคลำกรในสังกัดทุกคน มีควำมรักควำมสำมัคคี กำรร่วมมือกัน เข้ำร่วมงำนรัฐพิธี งำนพิธีและร่วม
กิจกรรมวันส ำคัญ อนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงำม ให้คงอยู่สืบไป 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 ไม่มี 
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21. โครงกำร สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 พบเพื่อนครู 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือชี้แจงนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนของ กระทรวงศึกษำ สพฐ. และ สพป.นครรำชสีมำ 
เขต 5  
  2. เพ่ือชี้แจงและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ กระทรวงศึกษำธิกำร สพฐ. และ สพป.นครรำชสีมำ 
เขต 5  
  3. เพ่ือรับทรำบปัญหำ ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและหำแนวทำงแก้ไขร่วมกัน 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
     ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด จ ำนวน  1,755 คน  
จ ำนวน 6 ครั้ง    
 เชิงคุณภำพ  
     1. ได้รับทรำบนโยบำย ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
     2. ได้รับทรำบข้อรำชกำร ข้อมูล ข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหวทำงกำรศึกษำอย่ำงถูกต้อง และ 
ทันต่อเหตุกำรณ์โลกข้อมูลข่ำวสำร 
     3. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรใหม่ท่ีมุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 ไม่มี 
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22. โครงกำรส ำนักงำนสีเขียว 
 วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือส่งเสริมสร้ำงจิตส ำนึกเกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกร พลังงำน และสิ่งแวดล้อม กำรลด  
คัดแยกขยะมูลฝอยให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
           2. เพ่ือจัดกำรขยะมูลฝอยของส ำนักงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ง่ำยต่อกำรน ำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 
           3. เพ่ือลดปริมำณขยะในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 จึงได้จัดให้มีโครงกำร “สพป.
นครรำชสีมำ เขต 5 ส ำนักงำนสีเขียว” โดยส่งเสริมให้ส ำนักงำนน ำควำมรู้ “ส ำนักงำนสีเขียว” (Green Office) 
ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์และเพ่ือยกระดับมำตรฐำนส ำนักงำนให้มีกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและสุขภำพอนำมัย โดยกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เพ่ือให้บุคลำกรใน
สังกัดมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน จ ำนวน 80 คน 
 เชิงคุณภำพ  
 บุคลำกรในสังกัดมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีจิตส ำนึกในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอย มีแนวทำงกำรจัดกำรขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้ว เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ตำมควำมเหมำะสมของ
หน่วยงำนส ำนักงำนมีบรรยำกำศเอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อรำชกำรตำมควำม
เหมำะสมของบริบทได้ 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 ไม่มี 
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23. โครงกำร อบรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเรื่องกำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนตำมมำตรฐำน  
ต ำแหน่งและวิทยฐำนะเพื่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ 
 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้กำรประเมินวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  มีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยง
กันอย่ำงเป็นระบบ  โดยมุ่งเน้นให้ข้ำรำชกำรครูมีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียนที่มี
ประสิทธิภำพ  สำมำรถปรับประยุกต์  แก้ไขปัญหำ  ริเริ่ม  พัฒนำ  คิดค้น  ปรับเปลี่ยน  และสร้ำงกำร
เปลี่ยนแปลงกำรจัดกำรเรียนรู้  ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน  เพ่ือยกระดับและขับเคลื่อนคุณภำพ
กำรศึกษำ  ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  สอดคล้องกับเจตนำรมย์ของกฎหมำยและยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งครู  ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ต ำแหน่ง
ศึกษำนิเทศก์ ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  
 เชิงคุณภำพ  
 ข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  เขต  5 ที่ขอรับกำร
ประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ  ปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564  มีวิทยฐำนะท่ีสูงขึ้น  

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 ไม่มี 
 
24. โครงกำรตรวจประเมินผลเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือด ำเนินกำรตรวจและประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต 
2. เพ่ือนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตสอนในกำร

จัดกิจกรรมแบบ Active Learning 
3. เพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูลครูที่ผ่ำนกำรพัฒนำครูเพศวิถีศึกษำแบบออนไลน์ภำยใน ปีงบประมำณ            

2562 - 2563 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 

1. ตรวจและประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต ของครูผู้สอนวิชำสุขศึกษำ 
พละศึกษำอย่ำงน้อยโรงเรียนๆ ละ คน 1 คนในสังกัด จ ำนวน 213 คน 
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2. ตรวจและประเมินแผนกำรสอนของครูที่ลงทะเบียนผ่ำนโปรแกรมพัฒนำครูเพศวิถีศึกษำแบบ
ออนไลน์ ครูผ่ำนกำรอบรม 100 % 
  3. กำรจัดท ำฐำนข้อมูลครูที่ลงทะเบียนผ่ำนโปรแกรมพัฒนำครูเพศวิถีศึกษำแบบออนไลน์ 100 % 
 เชิงคุณภำพ  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 มีฐำนข้อมูลครูที่ลงทะเบียนผ่ำน
โปรแกรมพัฒนำครูเพศวิถีศึกษำแบบออนไลน์  

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

    ไม่มี 
 

25. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ(โรงเรียนสุจริต) ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2564 (แลกเปลี่ยนเรียนรู้น ำเสนอผลงำนและประกวดแข่งขันระดับประเทศ) 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรน ำเสนอผลงำน และกำรประกวดแข่งขัน
กิจกรรมกำรเรียนรู้ ในระดับประเทศ ให้กับผู้บริหำร ครู นักเรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนและ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่  
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 

 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู นักเรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่เข้ำร่วม
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรน ำเสนอผลงำน และกำรประกวดแข่งขันกิจกรรมกำรเรียนรู้ ในระดับประเทศ  
ในวันที่  7 - 10  ธันวำคม  2563  ณ โรงแรมเอวำน่ำ บำงนำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร  
 เชิงคุณภำพ  
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู นักเรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัด มีกิจกรรมที่เข้ำร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กำรน ำเสนอผลงำน และกำรประกวดแข่งขันกิจกรรมกำรเรียนรู้ และได้รับรำงวัลในระดับประเทศ 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 1.  กำรจัดท ำโครงกำรมีควำมซ้ ำซ้อน เช่น โครงกำรโรงเรียนสุจริตแต่ละกิจกรรมต้องท ำโครงกำรขึ้น
ใหมทุ่กครั้งที่มีงบประมำณเข้ำมำ 
 2.  การโอนจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ควรมีแผนการจัดกิจกรรมในโครงการที่ชัดเจน  และจัดสรร
งบประมำณมำในครำวเดียวกันทั้งหมดตลอดในปีงบประมำณ เพ่ือจะได้วำงแผนกำรด ำเนินงำนได้ถูกต้อง 
เหมำะสม ลดควำมซ้ ำซ้อนของกำรด ำเนินงำน 
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26. โครงกำรตรวจและประเมินผลงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ขอรับกำรประเมิน 
เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564 
 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรประเมินเพ่ือให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ 
ช ำนำญกำรพิเศษทุกสำยงำน 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
 ข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  เขต  5 ที่ขอรับกำร
ประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ  ปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564  จ ำนวน  4  รำย   
 เชิงคุณภำพ  
 ข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  เขต  5 ที่ขอรับกำร
ประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ  ปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564  มีวิทยฐำนะที่สูงขึ้น 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 ไม่มี 
 
27. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ(โรงเรียนสุจริต) ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2564  
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 
ประกวดแข่งขันกิจกรรมในโครงกำรโรงเรียนสุจริต 
 2.  เพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรน ำเสนอผลงำน และกำรประกวดแข่งขัน
กิจกรรมกำรเรียนรู้ ในแต่ละระดับให้กับผู้บริหำร ครู นักเรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนและ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
 3.  เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและให้แนวทำงในกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตไปใช้ 
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 4.  เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและให้แนวทำงกำรประเมิน ITA สถำนศึกษำในสังกัด 
 5.  เพ่ือสรุปและถอดบทเรียนกิจกรรมกำรเรียนรู้ พร้อมจัดท ำคลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่ำนเว็ปไซต์ 
 6.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน และบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีควำมซื่อสัตย์ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 

กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม จัดนิทรรศกำรน ำเสนอผลงำน กำรประกวดแข่งขัน
กิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมโครงกำรโรงเรียนสุจริตระดับภูมิภำค โดยจัดสรรให้โรงเรียน และผู้แทนเขตพ้ืนที่แต่ละ
รำยกำรเตรียมควำมพร้อม 

กิจกรรมที่ 2 เดินทำงไปเข้ำร่วมประชุมกับ สพฐ. และ ป.ป.ช. ในระหว่ำงวันที่  1-3  มีนำคม  2564 
ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ (จ ำนวน 1 ครั้ง 4 คน )  

กิจกรรมที่ 3 น ำเสนอและประกวดผลงำนแบบออนไลน์เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่  ใน
วันที่  15  กันยำยน  2564 ผ่ำนระบบ  google meet โดยมีกำรจัดกิจกรรมประกวด  4  รำยกำร  คือ  
กิจกรรมถอดบทเรียน (Best practice) ครู ผู้บริหำร  กิจกรรมนวัตกรรมกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ   
กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี โดยมีคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวด  4  คณะ เพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และคัดเลือกเป็นตัวแทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ เข้ำแข่งขันในระดับภูมิภำค และประเทศต่อไป 

กิจกรรมที่ 4 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรออนไลน์ “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ (ITA Online)” ในวันที่  21  กันยำยน  2564 ให้กับโรงเรียนในสังกัดทุก  
โรงเรียน ผ่ำนช่องทำง Facebook Live สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 และ Youtube ช่อง Korat5 Channel   

กิจกรรมที่ 5 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ “กำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำในสถำนศึกษำ” 
ในวันที่  8  กันยำยน  2564  

กิจกรรม 6 กิจกรรมสร้ำงส ำนึกพลเมือง จัดสรรส ำหรับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ โดยจัดสรรให้โรงเรียน  
บ้ำนแปรง 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรุปและถอดบทเรียนกิจกรรมกำรเรียนรู้ พร้อมจัดท ำคลิปวิดีโอน ำเสนอผลงำน
เพ่ือเผยแพร่ผ่ำนเว็ปไซต์โครงกำรโรงเรียนสุจริต   

กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี จัดสรรให้ 5 โรงเรียนด ำเนิน
กิจกรรม 
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 เชิงคุณภำพ  
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้มีความตระหนักรู้ ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต และเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
โรงเรียนสุจริตในระดับต่าง ๆ มีประสบการณ์เพ่ือพัฒนาผลงานในปีต่อไป และได้รับรางวัลในระดับประเทศ 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 ไม่มี 
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28. โครงกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด สำมำรถด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน  
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2564 ได้อย่ำงถูกต้อง  

2. เพ่ือให้เด็กท่ีมีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับเข้ำเรียน ชั้น ป.1 ได้ครบ 100%   

 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 

โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 จ ำนวน 213 โรงเรียน 
สำมำรถด ำเนินกำรรับนักเรียนตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564  ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้อย่ำงถูกต้อง ร้อยละ 100 
 เชิงคุณภำพ 

ร้อยละ 100 ของประชำกรวัยเรียนภำคบังคับ ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำ 
อย่ำงทั่วถึง เสมอภำคและมีคุณภำพ 
 ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 

ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
 งำนที่ด ำเนินกำรล่ำช้ำ ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด เนื่องจำกจะต้องผ่ำนควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรหลำยคณะ  
 
29. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV  
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือซ่อมบ ำรุงชุดอุปกรณ์ห้องเรียนปลำยทำงกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) โดยควำม
ร่วมมือจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  2. เพ่ือให้โรงเรียนในโครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) สำมำรถซ่อมบ ำรุงชุดอุปกรณ์
ห้องเรียนปลำยทำงกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมเบื้องต้น ได้ด้วยตนเอง  
 3.  เพ่ือโรงเรียนในโครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) มีสื่อออนไลน์ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 4.  เพ่ือโรงเรียนในโครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 

ในปีกำรศึกษำ 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ร่วมกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้ด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุงชุดอุปกรณ์ห้องเรียนปลำยทำงกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม  DLTV R Service) พัฒนำคุณภำพ กำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนขนำดเล็ก ด้วยเทคโนโลยีทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม(DLTV) โดยจัดสรรอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนตำมควำมต้องกำรของโรงเรียน จ ำนวน 69 โรงเรียน ที่
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ต้องกำรบ ำรุงรักษำอย่ำงเร่งด่วน เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้เรียน และเพ่ือให้กำรแก้ปัญหำได้ถูกแก้ไขอย่ำง
ต่อเนื่อง และอบรมเชิงปฏิบัติกำรผลิตสื่อออนไลน์ ผ่ำนระบบออนไลน์ ในวันที่  30 - 31  สิงหำคม  2564  
 เชิงคุณภำพ  
 โรงเรียนในโครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ) สำมำรถซ่อมบ ำรุงชุดอุปกรณ์ห้องเรียน
ปลำยทำงกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมเบื้องต้น และมีสื่อออนไลน์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 ไม่มี 
 
30. โครงกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่เพื่อพัฒนำกำรศึกษำฯ Coaching Team 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ  ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ในระยะเวลำ  1  ปี  ของผู้
ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ที่ได้รับค ำสั่งแต่งตั้งตำมค ำสั่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ที่  620/2563  ลงวันที่  24  เมษำยน  พ.ศ.  2563 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ที่ได้รับค ำสั่งแต่งตั้งตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  ที่  620/2563  ลงวันที่  24  เมษำยน  พ.ศ.  2563  
 เชิงคุณภำพ  
 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ที่ได้รับค ำสั่งแต่งตั้งตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำร   
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  ที่  620/2563  ลงวันที่  24  เมษำยน  พ.ศ.  2563  ร้อยละ  100 มีผลกำรปฏิบัติงำน
ในหน้ำที่เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ  ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ     

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 ไม่มี 
 
31. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรนิเทศกำรศึกษำระดับเขตฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือนิเทศหลักสูตรสถำนศึกษำ/หลักสูตรสมรรถนะ และกระบวนกำรเรียนรู้ 
 2.   เพ่ือนิเทศเพ่ือส่งเสริมระบบนิเทศภำยในโรงเรียน 

 3.   เพ่ือนิเทศกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 

 4.   เพ่ือนิเทศกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
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 5.   เพ่ือนิเทศกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ (Active Learning , กำรส่งเสริมวินัยนักเรียน ,กำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้เพศวิถี,กำรใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้) 
 6.  กำรนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 10 จุดเน้น ของ สพป.นครรำชสีมำ เขต  5  

 ผลกำรด ำเนินงำน 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  มีนโยบำยในกำรด ำเนินกำรนิเทศ
กำรศึกษำ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ให้มีคุณภำพและสอดคล้องกับนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) จึงนิเทศติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้รูปแบบกำรนิเทศ Super 5 Stars     
Model เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ 
 เชิงปริมำณ 
 1.  สถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรนิเทศกำรศึกษำ (อย่ำงน้อย 2 ครั้ง/ปีกำรศึกษำ) ร้อยละ 100 ขึ้นไป 
 เชิงคุณภำพ  
 1.  ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 2.  สถำนศึกษำ ได้รับกำรนิเทศ จัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 และด ำเนินกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  10 จุดเน้น ผ่ำนกระบวนกำร SUPER 5 Stars สพป.
นครรำชสีมำ เขต 5 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 1. กิจกรรมที่ให้นิเทศ เยอะเกินไป   
2. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร น้อยเกินไป 

 3. ระยะเวลำที่จัดสรรงบประมำณมำ กระชั้นชิดเกินไป ท ำให้ด ำเนินกำรได้ค่อนข้ำงยำก  
 4. กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ท ำให้กำรนิเทศต้องปรับเปลี่ยนวิธีในกำรนิเทศ 

กำรแก้ไข 
1. ควรระบุกิจกรรมให้ชัดเจน ว่ำจะให้เขตฯ ติดตำมเรื่องอะไร 
2. ควรจัดสรรงบประมำณให้มำกข้ึน ตำมจ ำนวนโรงเรียน  
3. ควรจัดสรรงบประมำณ มำในช่วงต้นปีงบประมำณ 
4. นิเทศแบบระบบออนไลน์ โดยใช้ ICT เข้ำมำเกี่ยวข้อง โดยกำรท ำเครื่องมือนิเทศแบบ  

Google form 
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สรุปกำรด ำเนินกำร 10 จุดเน้น ในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
ผ่ำนกระบวนกำร SUPER 5Stars สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 ย่ังยืน 

(ศูนย์1-15) 
สรุปผล 
  ภำพรวมของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 จ ำนวน 
209 โรงเรียน พบว่ำ 

จุดเน้นที่ 1 องค์กรร่วมใจยกก ำลัง5 ใน Quarter4 มีค่ำเฉลี่ย 4.46 
จุดเน้นที่ 2 ตั้งค่ำเป้ำหมำยพัฒนำ ใน Quarter4 มีค่ำเฉลี่ย 4.39 
จุดเน้นที่ 3 สร้ำงเด็กดีเขต 5   ใน Quarter4 มีค่ำเฉลี่ย 4.39 
จุดเน้นที่ 4 พัฒนำด้วยแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ใน Quarter4 มีค่ำเฉลี่ย 4.44 
จุดเน้นที่ 5 มีหน่วยคุณภำพทุกกลุ่มฯ ใช้ทุกชั้น ใน Quarter4 มีค่ำเฉลี่ย 4.21 
จุดเน้นที่ 6 ก้ำวไกลยกระดับผลสัมฤทธิ์ ใน Quarter4 มีค่ำเฉลี่ย 4.24 
จุดเน้นที่ 7 มีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถี ใน Quarter4 มีค่ำเฉลี่ย 4.55 
จุดเน้นที่ 8 บุคลำกรใช้ Applicationปฏิบัติงำนและสอนเป็น ใน Quarter4 มีค่ำเฉลี่ย 4.32 
จุดเน้นที่ 9 ประสำนวิธีกำรเรียนรู้สู่ยุค New Normal/Digital ใน Quarter4 มีค่ำเฉลี่ย 4.29 
จุดเน้นที่ 10 กำรอ่ำนออกเขียนได้เน้นปฐมวัยเป็นฐำน ใน Quarter4 มีค่ำเฉลี่ย 4.44 
สรุปเฉลี่ยภำพรวม 4.37 
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32. โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตนักเรียน 
 วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.  เพ่ือพัฒนำส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน 

3.  เพ่ือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก 

 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมโครงกำรรณรงค์ เฝ้ำระวัง และส่งเสริมสร้ำงสรรค์วันวำเลนไทน์ประจ ำปี 
2564 ภำยใต้มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ระหว่ำงวันที่ 
1 กุมภำพันธ์ 2564 – 28 กุมภำพันธ์ 2564 
 กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนำศักยภำพครูผู้ท ำหน้ำที่นักจิตวิทยำประจ ำสถำนศึกษำ ผ่ำนระบบ
ออนไลน์รูปแบบออนไลน์ ผ่ำนช่องทำง youtube , Facebook จ ำนวน 213 รำย ในวันที่ 3 สิงหำคม 2564 
 กิจกรรมที่ 3 ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำโดยกำรมอบกำรศึกษำจ ำนวน 10 ทุน ๆ ละ
1,000 บำท  
 กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตำม ให้ก ำลังใจนักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำ ทุนพระรำชทำน ม.ท.ศ./
นักเรียนทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี ระยะที่ 2 / นักเรียนทุนกำรศึกษำอ่ืนๆ นิเทศติดตำมผ่ำนระบบออนไลน์ 
 กิจกรรมที่ 5 วิจัยกำรพัฒนำงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
 เชิงคุณภำพ  
 1.  สถำนศึกษำจ ำนวน 213 โรงเรียนได้รับกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.  นักเรียนในสังกัด ที่มีปัญหำได้รับกำรช่วยเหลือ 

4.21

4.24

4.29

จดุเนน้ที่ 5 จดุเนน้ที่ 6 จดุเนน้ที่ 9

จุดเน้นทีต่้องมกีารเร่งพฒันา 3 อันดับแรก 
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 3.  นักจิตประจ ำสถำนศึกษำในสังกัด มีควำมเข้ำใจเรื่องกระบวนกำรกำรให้ค ำปรึกษำเพ่ิมข้ึน สำมำรถ
ให้ค ำปรึกษำนักเรียนได้ 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

          1.  งบประมำณในกำรด ำเนินงำนเพ่ือชดเชยค่ำน้ ำมัน อำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มไม่เพียงพอ  
เนื่องจำกพ้ืนที่รับผิดชอบมีบริเวณห่ำงไกลกัน 
          2.  สถำนประกอบกำรที่มีควำมเสี่ยงไม่ให้ควำมร่วมมือ 
          3.  นักเรียนไม่ให้ข้อมูลที่เป็นจริง 
          4.  ผู้ปกครองไม่ยอมรับพฤติกรรมเด็กกรณีมีกำรแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองรับทรำบ 
 

 
 
33. โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ปีกำรศึกษำ 2563 
 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำให้เด็กปฐมวัยได้เตรียมควำมพร้อมและมีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้วยกำร 
ลงมอืท ำด้วยตนเอง มีทักษะกำรสังเกต รู้จักกำรตั้งค ำถำม และหำค ำตอบด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 2.  เพ่ือส่งเสริมครูผู้สอนปฐมวัยให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจเทคนิคกำรสอนวิทยำศำสตร์ส ำหรับเด็ก
ปฐมวัยในกำรจัดกำรเรียนรู้ และส่งเสริมประสบกำรณ์ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส ำหรับเด็กปฐมวัย ตำม
แนวทำงบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 
 3.  เพ่ือพัฒนำครูปฐมวัยให้สำมำรถจัดกิจกรรมตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย  
ได้บรรลุวัตถุประสงค์โครงกำร ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินรับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยต่อไป 
 4.  เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัยให้ทันสมัยและสอดคล้องตำม
หลักสูตรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
 1. อบรมปฏิบัติกำรและพัฒนำควำมรู้ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนในโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย
ประเทศไทยรุ่นที่ 1-9  ส ำหรับทดแทนเกษียณ,ย้ำย,บรรจุใหม่ เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทักษะ ตำม
มำตรฐำนโครงกำรฯ  สำมำรถจัดกิจกรรมตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 2.  ครูปฐมวัย ในสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำปฐมวัย 213  โรงเรียน รวมผู้เกี่ยวข้อง มีควำมรู้  ควำม
เข้ำใจเทคนิคกำรสอนวิทยำศำสตร์ส ำหรับเด็กปฐมวัยในกำรจัดกำรเรียนรู้ และส่งเสริมประสบกำรณ์ด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส ำหรับเด็กปฐมวัย ตำมแนวทำงบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 

3.  ครูปฐมวัย ทั้ง 213 โรงเรียน สำมำรถจัดกิจกรรมตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ประเทศไทย ให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงกำร และสำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินรับตรำพระรำชทำนบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย 
     4.  โรงเรียน 213 ได้รับกำรนิเทศติดตำมตำมเป้ำหมำยโครงกำรฯ และส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้ ทั้ง 213 โรงเรียนให้ทันสมัยและสอดคล้องตำมหลักสูตรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5.  โรงเรียน จ ำนวน 52 โรงเรียน ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยกำรได้รับตรำพระรำชทำนบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย  
 เชิงคุณภำพ 
 1.  สถำนศึกษำท่ีจัดกำรศึกษำปฐมวัย ได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมตำมหลักสูตร 

2.  เด็กปฐมวัยได้เตรียมควำมพร้อมและมีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้วยกำรลงมือท ำด้วยตนเอง มี
ทักษะกำรสังเกต รู้จักกำรตั้งค ำถำม และหำค ำตอบด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
  3.  เด็กปฐมวัยมีควำมพร้อมเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และมีพัฒนำกำรตำมช่วงวัย 
  4.  ครูปฐมวัยสำมำรถจัดกิจกรรมตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยได้ 
 5.  โรงเรียนได้รับกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติ โดยกำรได้รับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ประเทศไทย 
  ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 

ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
 ไม่มี 
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34. โครงกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563(NT,RT) 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือด ำเนินกำรจัดกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
 2. เพ่ือด ำเนินกำรจัดสอบกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ในสังกัด จ ำนวน 2,830 คน ได้เข้ำสอบ  

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ในสังกัด จ ำนวน 3,199 คน ได้เข้ำสอบ 
 เชิงคุณภำพ  
 1. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2563 มีผลกำรประเมินด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง มีค่ำคะแนนเฉลี่ย79.78 ซึ่งสูงกว่ำระดับประเทศ 5.64 
และด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง มีค่ำคะแนนเฉลีีีย 74.27 ซึ่งสูงกว่ำระดับประเทศ 2.41 และมีคะแนนเฉลี่ยโดยภำพรวม
ทุกด้ำน 77.07 สูงกว่ำระดับประเทศ 4.05  
 2. ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  
ปีกำรศึกษำ 2563 พบว่ำคะแนนเฉลี่ยโดยภำพรวมทุกด้ำน 44.37 สูงกว่ำระดับประเทศ 0.40  

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 ไม่มี 
 
35. โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษำ 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (กิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศ
ไทย) ระดับประถมศึกษำทุกชั้นเรียน 
 2. เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ให้สำมำรถประยุกต์กำรออกแบบกิจกรรม จำกกิจกรรมบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย สู่กิจกรรมสร้ำงสรรค์ทำงวิยำศำสตร์ที่หลำกหลำยใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ผลกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนงบประมำณค่ำวัสดุกำรศึกษำ เพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ กิจกรรม
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษำ ส ำหรับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 6 โรงเรียนๆ ละ 
5,000 บำท  

กิจกรรมที่ 2 กำรน ำเสนอผลงำนทำงระบบออนไลน์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงำนที่เป็นแบบอย่ำงใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนประยุกต์ต่อยอดจำกกิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษำโดยให้โรงเรียนแกนน ำ โครงกำรบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 
6 โรงเรียน ได้ออกแบบกิจกรรม บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ระดับประถมศึกษำ เช่นกิจกรรมวิทยำกำรค ำนวณ  
กิจกรรมกำรทดลองตำมกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  คลิปกำรสอนออนไลน์กิจกรรมตำมตัวชี้วัด กลุ่มสำระ



59 

 

รายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สพป.นครราชสีมา เขต 5 

 

กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  มำน ำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนกำรออนไลน์ ผ่ ำนช่องทำง Korat 5 
Channel 
 เชิงปริมำณ    
       1. ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ สำมำรถน ำกิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศ
ไทยจัดกำรเรียนกำรสอนครบทุกชั้นเรียน 
         2.  ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ มีนวัตกรรมสร้ำงสรรค์ที่ประยุกต์ต่อยอดจำกกิจกรรม
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย จัดกำรเรียนกำรสอนสู่ผู้เรียน ร้อยละ 60 
     เชิงคุณภำพ  
       1. ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำมีประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตำมกิจกรรม
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย  
      2. ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ มีผลผลิตที่ออกแบบต่อยอด ยอดจำกกิจกรรมบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย และน ำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นแบบอย่ำงได้ 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   70 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 ไม่มี 
 
36. โครงกำรสำนอนำคตกำรศึกษำ Connext ED  
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนำและยกระดับคุณภำพผู้เรียน ครู ผู้บริหำร และโรงเรียนให้มีคุณภำพ และสมรรถนะตำม
มำตรฐำนโรงเรียนประชำรัฐ 
           2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือกำรศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียน
ในโครงกำร 
           3. เพ่ือสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนได้พัฒนำและด ำเนินกำรส่งเสริม ก ำกับดูแล กำรตรวจสอบ กำร
ประเมินผล และกำรประกันคุณภำพให้โรงเรียนประชำรัฐมีมำตรฐำน 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
 1. โรงเรียนทุกแห่งฯ ด ำเนินกำรตำม 10 จุดเน้น ในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  
 2. นักเรียนทุกระดับชั้น มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 
 3. ครูและนักเรียนเกิดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 4. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนรูปแบบกำรนิเทศ Super 5 Stars Model อย่ำงมีคุณภำพ 
 5.  โรงเรียนทุกแห่งฯ มีแบบสรุปรำยงำนกำรสรุป ประเมินผล และสะท้อนผล 
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 เชิงคุณภำพ  
 1. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
เขต 5 มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน ร่วมมือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมรูปแบบกำรนิเทศ Super 
5 Stars Model ตำมจุดเน้นนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
 2. นักเรียนทุกระดับชั้น ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 80 
 3. ครูและนักเรียนเกิดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 ไม่มี 
 
37. โครงกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2563 
 วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือประเมินพัฒนำกำร ด้ำนร่ำงกำย  อำรมณ์ – จิตใจ สังคม  และสติปัญญำ ของนักเรียนที่จบ
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2563 
       2.  เพ่ือเป็นข้อมูลสำรสนเทศ และน ำผลกำรประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
 1. ประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3 ในโรงเรียนโดยสุ่มประเมินโรงเรียน จ ำนวน 16 
โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนอนุบำลประจ ำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1 โรงเรียน  โรงเรียนทั่วไป  10  โรงเรียน และ
โรงเรียนศูนย์เด็กฯ 5 โรงเรียน  

 2. โรงเรียนในสังกัด มีผลกำรประเมินพัฒนำสมวัย มีผลกำรประเมินระดับ 3 
 เชิงคุณภำพ 
 1. สถำนศึกษำท่ีจัดกำรศึกษำปฐมวัย ได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมตำมหลักสูตร 
 2. เด็กปฐมวัยมีควำมพร้อมเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที 1 และมีพัฒนำกำรตำมช่วงวัย 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 ไม่มี 
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38. โครงกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-NET ปีกำรศึกษำ 2563 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือทดสอบควำมรู้และควำมคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 3 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2561  

2. เพ่ือน ำผลกำรสอบไปใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน  
3. เพ่ือน ำผลกำรสอบไปใช้ในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนระดับชำติ  
3) น ำผลกำรทดสอบไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ 

 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในสังกัด จ ำนวน 2,103 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ใน
สังกัด จ ำนวน 1,084 คน สมัครเข้ำสอบ 
 เชิงคุณภำพ  
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ได้เข้ำสอบ O-NET ตำมควำมสมัครใจ  
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 น ำข้อมูลไปใช้ในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ รำยงำนต่อสำธำรณชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 ไม่มี 
 
39. โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
 วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพิษภัยของยำเสพติด และเป็นแนวร่วมในกำรป้องกัน
แก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำและชุมชน 
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2.  เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มเฝ้ำระวัง เกิดกำรตระหนักรู้และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน มีกำรคิด
วิเครำะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ มีกำรจัดกำรกับอำรมณ์และควำมเครียด เกิดกำรสร้ำง
สัมพันธภำพที่ดีกับผู้อ่ืน และสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 

3.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันและทักษะในกำรป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลจำก       
ยำเสพติด 
 4.  เพ่ือให้นักเรียนที่ผ่ำนกำรอบรมมีจิตอำสำ ปฏิบัติหน้ำที่เฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ และ
เป็นแกนน ำในกำรจัดกิจกรรมป้องกันปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมเสี่ยงของ
เพ่ือนนักเรียน แจ้งข้อมูลเบำะแสเกี่ยวกับยำเสพติด ร่วมรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติดและ     ร่วมจัดกิจกรรมอย่ำง
สร้ำงสรรค ์

5.  เพ่ือให้นักเรียนแกนน ำได้จัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้ำระวังยำเสพติด โดยใช้กิจกรรมลูกเสือต้ำนภัย
ยำเสพติดในสถำนศึกษำ และเพ่ิมหน่วยลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

6.   เพ่ือให้สถำนศึกษำมีเครือข่ำยนักเรียนแกนน ำและเครือข่ำยจิตอำสำ ปฏิบัติกิจกรรมบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมโดยรอบสถำนศึกษำ และในชุมชน 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เนื่องจำกอยู่ในช่วงสถำนกำรณ์กำรกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019(COVID-19) และ 
เป็นพื้นที่ที่มีควำมเสี่ยงสูง(สีแดงเข้ม) ดังนั้น เพ่ือป้องกันและควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019(COVID-19) จึงไม่สำมำรถด ำเนินกิจกรรมตำมแนวทำงกำรบริหำรงบประมำณของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ และได้แจ้งให้โรงเรียนสำมำรถปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์
รูปแบบ/วิธีกำรด ำเนินงำน โดยมีจุดเน้นเนื้อหำที่สอดคล้องกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ ตำมแนวทำงขับเคลื่อนงำนป้องกันยำเสพติดในเด็กและเยำวชนในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019(COVID-19) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้จัดสรรเงินงบประมำณให้
สถำนศึกษำด ำเนินกำรจัดกิจกรรมโดยให้สถำนศึกษำเขียนโครงกำร/กิจกรรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด ส่งมำยัง
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือพิจำรณำให้ด ำเนินกิจกรรม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรก ำกั บ 
ติดตำมโครงกำร/กิจกรรม และให้สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นสุดโครงกำร 
           เชิงปริมำณ 
 1. ลูกเสือ–เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นของโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 72 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 1 หมู่ 8-10 คน (ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่/เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่) 
 2. นักเรียนกลุ่มเฝ้ำระวัง โรงเรียนละ 5 คน จ ำนวน 72 โรงเรียน รวม  360 คน 
 3. นักเรียนแกนน ำ โรงเรียนละ 5 คน จ ำนวน 72 โรงเรียน  รวม 360 คน 
 เชิงคุณภำพ  
 1. ลูกเสือ-เนตรนำรี ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในกำรต้ำนภัยยำเสพติด รู้จักป้องกัน
ตนเองให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติด และสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 
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 2. นักเรียนกลุ่มเฝ้ำระวัง มีควำมตระหนักรู้และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น รู้จักคิดวิเครำะห์ตัดสินใจ
และแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ รู้จักกำรจัดกำรกับอำรมณ์และควำมเครียด มีสัมพันธภำพที่ดีและสำมำรถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 
 3. มีนักเรียนแกนน ำและมีจิตอำสำ ช่วยปฏิบัติหน้ำที่เฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด และเป็นแกนน ำในกำร
จัดกิจกรรมป้องกันปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมเสี่ยงของเพ่ือนนักเรียน แจ้ง
ข้อมูลเบำะแสเกี่ยวกับยำเสพติด ร่วมรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   90 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 1. กำรโอนเงินงบประมำณล่ำช้ำ(แจ้งจัดสรรงบประมำณ แต่ยังไม่โอนเงินงบประมำณ) 
      2. โรงเรียนจะต้องท ำโครงกำรเสนอให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอนุมัติ ใช้เวลำในกำรจัดส่งเอกสำร      
     3. ครูขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำโครงกำร/เอกสำรหลักฐำนกำรเบิกเงิน/ล้ำงหนี้ 
    4. เนื่องจำกอยู่ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019(COVID-19)  
กำรติดต่อประสำนงำน/กำรจัดส่งเอกสำร ไม่สะดวก 
 
40. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำเขต 5 (เขตสุจริต) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล คุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริตให้กับ 
ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด 

2. เพ่ือให้ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีงบประมำณ 2564  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ได้ด ำเนิน
กิจกรรมดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร 

1.1 เสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันทุจริต  
1) กิจกรรมจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปี 2564 

           2) กิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์/ก ำหนดนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
          3) กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                  (3.1) มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) จ ำนวน  79  คน  
                  (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) จ ำนวน  60  คน  

1.2 กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกสำธำรณะ 
               1) กิจกรรมท ำควำมดีเพ่ือสังคม กำรช่วยเหลือ แบ่งปัน และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร  
(จิตอำสำท ำดี/ 5 ส : Big Cleaning Day)  
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               2) ประกวดบทควำม และค ำขวัญต่อต้ำนกำรทุจริต  
               3) กิจกรรมสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์ต่อต้ำนกำรทุจริต   

1.3 กิจกรรมเสริมสร้ำงกำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประชุม เสวนำ ปลุกจิตส ำนึกกำรคิดฐำนสองและ PLC  

กิจกรรมที่ 2 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ  

2.1 กิจกรรมกำรพัฒนำเว็บไซต์หน่วยงำนในสังกัดเพ่ือรองรับกำรประเมิน ITA  
2.2 กิจกรรมกำรพัฒนำเครื่องมือและติดตำมกำรประเมินฯ  
กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในกำรต่อต้ำน 

กำรทุจริตและปลูกจิตส ำนึกสู่กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี  
3.1 กิจกรรมเสริมสร้ำงค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริต ด้ำนวินัยและกฎหมำยที่ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร 

และด้ำนกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ งบด ำเนินกำร ส ำหรับบุคลำกร  
3.2 กิจกรรมพัฒนำคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและคู่มือมำตรฐำนกำรให้บริกำร  

 เชิงปริมำณ 
          ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 จ ำนวน 129 คน ยึดมั่นควำมซื่อสัตย์สุจริต มีวัฒนธรรมค่ำนิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 เชิงคุณภำพ  

1. ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 สำมำรถปฏิบัติตน/ปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร   
พลเรือนและดัชนีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐ และน ำไปขับเคลื่อนอย่ำงเป็นรูปธรรม  

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 มีผลกำรประเมินคุณธรรมและ 
กำรด ำเนินงำนควำมโปร่งในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน และ 
มีกำรปรับปรุงหรือพัฒนำในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 1. กำรจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ และกำรประเมิน ITA ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ   
ไวรัสโคโรนำ 2019 มีข้อจ ำกัดเรื่องควำมปลอดภัย กำรรักษำระยะห่ำง จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ควรมีกำรประชำสัมพันธ์และขยำย
ผลไปยังผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ  และให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ
ประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำด้วย 
      3. ควรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชำชนทั่วไปได้เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรเข้ำถึงอ ำนำจกำรตัดสินใจ ส่วนร่วมในกำรตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่ำงโปร่งใส และเผยแพร่ให้ทรำบ             
โดยทั่วกัน 
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41. โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณและออกแบบเทคโนโลยี 
 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ ของครูที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรออนไลน์ของ
สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
  2.  เพ่ือถอดบทเรียนวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ ของ
ครูที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรออนไลน์ Coding for Teacher (C4T) รุ่นที่ 2 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 กิจกรรมที่ 1 กำรก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ ครูผู้สอนที่ผ่ำนกำรอบรมออนไลน์ 
Coding for Teacher (C4T) รุ่นที่ 2 
 กิจกรรมที่ 2 กำรน ำเสนอผลงำนกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทำงระบบออนไลน์เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลงำนที่เป็นแบบอย่ำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำกำรค ำนวณ 
 เชิงปริมำณ 
 ครูที่ผ่ำนกำรอบรม C4T จำก สสวท. มีกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ชัดเจนตำม Content ที่รับ
กำรพัฒนำ ครูมคีลิปวีดิโอ คลิปกำรสอน และสื่อที่ผลิตขึ้นสอนสู่ผู้เรียน 
 เชิงคุณภำพ  

นักเรียนเกิดทักษะกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณและมีจิตวิทยำศำสตร์เป็นตำมเป้ำหมำยกำรเรียน 
ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อกำรจัดกิจกรรม
เชิงทดลอง ปฏิบัติกำรตำมกำรออกแบบด้วยดิจิทัลด้ำนเทคโนโลยี  
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42. โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ืออบรม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ “กำรส่งเสริมโครงงำนคุณธรรม ในโรงเรียนอย่ำง
ยั่งยืน” 

2. เพ่ือด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดำว และ 3 
ดำว ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

3. เพ่ือส่งเสริมและคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

4. เพ่ือด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรนิเทศ ติดตำม หรือพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
5. เพ่ืออบรมพัฒนำให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่ำนิยมของ

ชำติสู่วิถีแห่งพลโลกในศตวรรษท่ี 21 
6. เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรปรับสภำพแวดล้อมและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
7. เพ่ือนิเทศก ำกับติดตำมสนับสนุนให้ค ำแนะน ำกำรจัดกิจกรรมอบรมพัฒนำให้นักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่ำนิยมของชำติสู่วิถีแห่งพลโลกในศตวรรษที่ 21  
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำออนไลน์ “กำรส่งเสริมโครงงำนคุณธรรม ใน
โรงเรียนอย่ำงยั่งยืน” 
 กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดำว และ 
3 ดำว แบบออนไลน์ 
 กิจกรรมที่ 3 น ำเสนอผลงำนกำรประกวดคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรม/นวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดีผ่ำน
ระบบออนไลน์ 
 กิจกรรมที่ 4 ด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรนิเทศ ติดตำมหรือกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 
 กิจกรรมที่ 5 อบรมพัฒนำนักเรียนออนไลน์ “กิจกรรมทองหลำงปันน้ ำใจต้ำนภัย Covid – 19” 
(งบประมำณจัดสรรให้โรงเรียน) 
 กิจกรรมที่ 6 จัดท ำงำนวิจัยในประเด็นของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 
 กิจกรรมท่ี 7 นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรอบรมออนไลน์พัฒนำนักเรียน “กิจกรรมทองหลำงปันน้ ำใจต้ำน
ภัย Covid – 19”  
 เชิงปริมำณ 
 ครูได้รับความรู้จากการอบรมโครงงานคุณธรรม โรงเรียนได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้รับการส่งเสริมให้มีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
ศึกษานิเทศก์ได้ด าเนินการได้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ ติดตาม หรือพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
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และนักเรียนได้รับการอบรมพัฒนากิจกรรมทองหลางปันน  าใจต้านภัย Covid – 19 รวมทั งนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการจัดกิจกรรม และเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การสร้าง 
วัตกรรมหรือโครงการต่างๆในการอนุรักษ์ฯ ที่ยั่งยืน 
      เชิงคุณภำพ 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ ครู และนักเรียนได้รับควำมรู้/ประสบกำรณ์ จำกกำรจัดกิจกรรม
และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด และสำมำรถมีผลงำนรับกำรประเมิน/ประกวด ในระดับต่ำง ๆ และมี
ข้อมูลโรงเรียนที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สำมำรถเป็นแบบอย่ำงและ
สร้ำงควำมตระหนักให้โรงเรียนในสังกัดมีควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่
จริงจังและยั่งยืน 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 กำรด ำเนินงำนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด -19 มีข้อจ ำกัด เนื่องจำก
สถำนกำรณ์รุนแรงมำกขึ้นและเป็นอันตรำยต่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทุกฝ่ำย 
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43. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยเด็กไทยวิถีใหม่อ่ำนออกเขียนได้ทุกคน   
ปันสำรกำรอ่ำน “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำนออกเขียนได้ทุกคน” 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ได้ฝึกทักษะกำรอ่ำน และ
สำมำรถน ำควำมรู้ ข้อคิด หรือประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรอ่ำนมำน ำเสนออย่ำงสร้ำงสรรค์เสริมจำกกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

2. เพ่ือส่งเสริมครูผู้สอนให้มีสื่อ นวัตกรรมเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนอ่ำนออกเขียน
ได้ อ่ำนคล่องเขียนคล่อง มีสมรรถนะกำรอ่ำนข้ันสูง 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
 นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่องเขียนคล่อง มีสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง  ครูผู้สอนมีสื่อ นวัตกรรม
เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยได้ อย่ำงมีคุณภำพและมีแนวทำงกำรพัฒนำของตนเอง
ที่เป็นแบบอย่ำงได้  
         เชิงคุณภำพ 
 ครูผู้สอนจัดท ำสื่อ นวัตกรรมพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียนที่ประสบผลส ำเร็จ เป็นสื่อ
ต้นแบบ เพ่ิมมำกข้ึน   

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 กำรด ำเนินงำนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มีข้อจ ำกัดเนื่องจำก
สถำนกำรณ์รุนแรงมำกขึ้นและเป็นอันตรำยต่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทุกฝ่ำย ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรด ำเนิน
กิจกรรมให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 
 

  
 
   
 
 



69 

 

รายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สพป.นครราชสีมา เขต 5 

 

44. โครงกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้(Active Leaning) 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่ำนกิจกรรมกำร
เรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับภำคีเครือข่ำย 

2. เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ Active Learning ที่เหมำะสมกับบริบทและควำมต้องกำรของ
โรงเรียน 

3. เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice )และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลส ำเร็จในกำร
จัดกำรเรียนรู้ Active Learning 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
       เชิงปริมำณ 
 1. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ 
Active Learning ร่วมกับภำคีเครือข่ำย  
 2. ครูผู้สอนพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ Active Learning ที่เหมำะสมกับบริบทและควำมต้องกำรของ
โรงเรียน 
 3. โรงเรียนพัฒนำแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice )และเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลส ำเร็จในกำร
จัด กำรเรียนรู้ Active Learning                                                      
 เชิงคุณภำพ  
      1. ครูผู้สอนมีควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่ำน
กิจกรรมกำรเรียนรู้ แบบ Active Learning ร่วมกับภำคีเครือข่ำย 
      2. ครูผู้สอนสำมำรถพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ Active Learning ที่เหมำะสมกับบริบทและควำม
ต้องกำรของโรงเรียน 
      3. โรงเรียนมีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice )และเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลส ำเร็จในกำรจัด 
กำรเรียนรู้ Active Learning 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 เนื่องจำกสถำนกำรณ์ แพร่ระบำดโรคติดต่อ โควิด-19 กำรจัดกิจกรรมจึงไม่ประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำที่  
ก ำหนด 
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45. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระบบกำรรำยงำน ตรวจสอบ และจัดเก็บ ปพ.3 ออนไลน์ 
 วัตถุประสงค์ 
        1. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรประชุมเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรจัดท ำ จัดเก็บแบบรำยงำนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (ปพ.3) ออนไลน์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน 
        2. เพ่ือให้สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    
มีระบบจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกแบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปพ.3 สนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรจัดส่งข้อมูลได้ทันตำมก ำหนดระยะเวลำ และผู้แทนหน่วยงำนสำมรำรถช่วยกลั่นกรองตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง และสำมำรถสรุปข้อมูลเป็นสำรสนเทศในภำพรวม สะดวกในกำรสืบค้นข้อมูล รวมทั้งสำมำรถน ำ
ข้อมูลดังกล่ำว ไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ และเกิดประโยชน์ได้สูงสุดในกำรใช้ข้อมูล
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ      
          
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรระบบกำร
รำยงำน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(ปพ.3) ออนไลน์ ให้แก่โรงเรียนขยำยโอกำสในสังกัด  จ ำนวน 72 โรงเรียน มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 103 คน
ในวันที่  2  กรกฏำคม  2564 ณ ห้องประชุมคูณพัฒนำ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
 เชิงคุณภำพ  
 โรงเรียนขยำยโอกำสในสังกัด สำมำรถจัดท ำแบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้อย่ำงถูกต้อง    มีกำร
จัดเก็บที่เป็นระบบ สะดวกต่อกำรสืบค้นและตรวจสอบ 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   98 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 ไม่มี 
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46. โครงกำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ(SAR) 
 วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ โรงเรียนในสังกัด สพป.นครรำชสีมำ 
เขต 5 ของปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ (ปีกำรศึกษำ 2563)  

2.  เพ่ือวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสของสถำนศึกษำระดับปฐมวัย และกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพ่ือ
เสนอแนะเป็นแนวทำงกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ได้มีกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ โดยกำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของ
สถำนศึกษำในสังกัด  ของปีกำรศึกษำ 2563 ในระหว่ำงวันที่  5 – 9 สิงหำคม 2564 ณ ห้องประชุมบ้ำน
นักพัฒนำ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
 เชิงปริมำณ 
  1. โรงเรียนในสังกัด สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 มีผลกำรประเมินตนเองทั้ง 3 มำตรฐำน ระดับคุณภำพ
ดีขึ้นไป 75% ของโรงเรียนทั้งหมด 
  2. โรงเรียนในสังกัด สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 มีสำรสนเทศด้ำนประสิทธิภำพและโอกำสของ
สถำนศึกษำครบถ้วนทุกโรงเรียน 
 เชิงคุณภำพ  
  1. โรงเรียนในสังกัด สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 มีผลกำรประเมินตนเองทั้ง 3 มำตรฐำน สูงกว่ำค่ำ
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
  2. โรงเรียนในสังกัด สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 มีสำรสนเทศด้ำนประสิทธิภำพและโอกำสใช้เป็นฐำน
กำรพัฒนำที่ชัดเจนปีกำรศึกษำใหม่ 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

  ภำยหลังกำรสังเครำะห์ SAR พบว่ำ จุดเดิมของกำรศึกษำปฐมวัยและข้ันพื้นฐำน คือ ปัจจัยพื้นฐำน
น ำเข้ำมีจ ำกัด ส่งผลต่อกำรพัฒนำกิจกรรม/โครงกำร 
 
47. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำแนวพุทธด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ (Active Learning) 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรพัฒนำโรงเรียนวิถีพุทธ ตำมบริบทที่แตกต่ำงกันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและคุณภำพในกำรด ำเนินกำร 

2. เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำโรงเรียนวิถีพุทธสำมำรถเชื่อมโยงเครือข่ำยกับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  

ท ำให้มีองค์ควำมรู้ในกำรด ำเนินงำน 
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 ผลกำรด ำเนินงำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำร

จัดกำรศึกษำแนวพุทธ ได้ส่งเสริมให้โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรงและสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำ รวมทั้งยกระดับ
คุณภำพของโรงเรียนวิถีพุทธอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยในกำรบ่มเพำะนักเรียนและเยำวชน  ได้จัด
กิจกรรมเสวนำออนไลน์“แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรพัฒนำโรงเรียนวิถีพุทธอย่ำงยั่งยืน”ในวันที่ 26  สิงหำคม  2564 
 เชิงปริมำณ 

ครูได้รับควำมรู้จำกกำรเสวนำออนไลน์ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรพัฒนำโรงเรียนวิถีพุทธอย่ำงยั่งยืน” 
 เชิงคุณภำพ  

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ ครู และนักเรียนได้รับควำมรู้/ประสบกำรณ์ จำกกำรจัดกิจกรรม
และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด และสำมำรถมีผลงำนรับกำรประเมิน/ประกวด ในระดับต่ำง ๆ       

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
กำรด ำเนินงำนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด -19 มีข้อจ ำกัด เนื่องจำก

สถำนกำรณ์รุนแรงมำกขึ้นและเป็นอันตรำยต่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทุกฝ่ำย 
 

   
 

48. โครงกำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำเพื่อขอรับรำงวัลพระรำชทำน 
 วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือประเมินนักเรียนและสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
2.2. เพื่อนิเทศ ติดตำม กำรเตรียมควำมพร้อมของนักเรียนและสถำนศึกษำเพ่ือรับกำรประเมินรำงวัล   

พระรำชทำน 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
 ประชุมเตรียมกำรก่อน และหลังกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินคัดเลือกนักเรียนและ
สถำนศึกษำ.ระหว่ำงวันที่  28-29 กันยำยน 2564 โดยใช้ระบบออนไลน์ และประเมินคัดเลือกนักเรียนและ
สถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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 เชิงคุณภำพ  
นักเรียนและสถำนศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมินเพ่ือรับรำงวัล

พระรำชทำน ส่งผลให้ได้รับกำรคัดเลือก และพร้อมรับกำรประเมินในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   80 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 สถำนศึกษำไม่ให้ควำมสนใจในกำรประเมิน 

 

 
 
49. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงแนว PISA 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนวิชำภำษำไทย และคณิตศำสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  ให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ สำมำรถพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพกำรอ่ำนขั้นสูงให้กับนักเรียนได้ 

2. เพ่ือจัดท ำคู่มือส ำหรับใช้ในกำรพัฒนำกำรอ่ำนขั้นสูง และกำรทดสอบ PISA-Style Testing ส ำหรับ
ครูและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 

ครูผู้สอนวิชำภำษำไทยและคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 

จ ำนวน 72 โรงเรียน ได้รับกำรขยำยผลท ำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือกำรพัฒนำกำร

กำรอ่ำนขั้นสูง ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบงำนภำษำไทย คณิตศำสตร์ และงำนวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ  

และด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำมทุกโรงเรียน 

 เชิงคุณภำพ  
ครูผู้สอนวิชำภำษำไทย และคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 72 โรงเรียน มีควำมรู้ควำม

เข้ำใจ และสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือกำรพัฒนำกำรคิดข้ันสูง อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
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ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
1. กำรด ำเนินงำนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 มีข้อจ ำกัด เนื่องจำก

สถำนกำรณ์รุนแรงมำกขึ้นและเป็นอันตรำยต่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทุกฝ่ำย ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรด ำเนิน
กิจกรรมให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 

2. กำรด ำเนินกำรในสถำนกำรณ์อุทกภัยในพ้ืนที่อ ำเภอด่ำนขุนทด อ ำเภอโนนไทย อ ำเภอพระทองค ำ 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่รับผิดชอบของเขตพ้ืนที่ ท ำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและเวลำในกำรจัดอบรม 

3. กำรด ำเนินกำรต้องรอควำมชัดเจนจำกต้นสังกัดหรือหน่วยเหนือขึ้นไปในด้ำนเนื้อหำและวิทยำกร 
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50. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวมเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กที่
มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือกระตุ้นให้โรงเรียนที่จัดกำรศึกษำแบบเรียนรวมจัดท ำแผนกำรเรียนรู้เฉพำะรำยบุคคลร้อยละ
100 
 2. ให้โรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนจำกกำรท ำแผน  IEP online จำกส ำนักงำนกำรศึกษำพิเศษจังหวัด
นครรำชสีมำ 
 3. เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนส ำหรับนักเรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
 ครูผู้สอนเด็กพิกำรเรียนรวมในสังกัด มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เฉพำะบุคคล (IEP) 
 เชิงคุณภำพ  

ครู และนักเรียนพิกำรเรียนรวมในสังกัดมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยบุคคลผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำร

พัฒนำสมรรถนะตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลเพ่ิมขึ้น ผู้เรียนที่มีควำมจ ำเป็นพิเศษและนักเรียนที่มี

ควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ได้รับกำรพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
1. กำรด ำเนินงำนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 มีข้อจ ำกัด เนื่องจำก

สถำนกำรณ์รุนแรงมำกขึ้นและเป็นอันตรำยต่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทุกฝ่ำย ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรด ำเนิน
กิจกรรมให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 

2. กำรด ำเนินกำรในสถำนกำรณ์อุทกภัยในพ้ืนที่อ ำเภอด่ำนขุนทด อ ำเภอโนนไทย อ ำเภอพระทองค ำ 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่รับผิดชอบของเขตพ้ืนที่ ท ำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและเวลำในกำรจัดอบรม 

 
51. โครงกำรพัฒนำกำรสื่อสำรผ่ำนระบบดิจิทัลและพัฒนำเว๊ปไซต์ 
 วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือพัฒนำเว็บไซค์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ให้มี
ประสิทธิภำพและทันสมัยอยู่เสมอ 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 

น ำเทคโนโลยีเข้ำมำผสมผสำนในแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิผล บุคลำกรใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ มีกำรใช้งำนด้ำนอินเตอร์เน็ตที่เหมำะสมและรวดเร็ว มีคุณภำพ ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น        
ไปพัฒนำปรับปรุง เว็บไซค์ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
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 เชิงคุณภำพ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 มีเว็บไซค์ที่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และ

สำมำรถให้บริกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด และบุคคลทั่วไปได้อย่ำงครบถ้วนและทั่วถึง 
ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 ไม่มี 

 
52. โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดี 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทุกโรงเรียนในสังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำระบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ และจัดสภำพแวดล้อม ที่ส่งเสริมสุขภำพของนักเรียนตำมแนวทำงโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทย
สุขภำพดี  

2. เพ่ือให้นักเรียนมีร่ำงกำยแข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย จิตใจสดชื่น ดีงำม พร้อมที่จะเฝ้ำระวังสุขภำพ
ของตนเอง ให้มีพฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์และน ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง เพ่ือนและ
ครอบครัว 

3. เพ่ือมีโรงเรียนที่ด ำเนินกำรและพัฒนำต่อยอดสำมำรถผ่ำนเกณฑ์ประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียน
ไทยสุขภำพดี และเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแบบอย่ำงให้โรงเรียนอ่ืนๆได้ 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ได้สร้ำงควำมตระหนักให้ทุกคนเห็น
ควำมส ำคัญในกำรดูแลรักษำสุขภำพ ทุกโรงเรียนต้องให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับสุขภำพอนำมัยของนักเรียน โดย
ด ำเนินกำรตำมรูปแบบของโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดี โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
 1. จัดอบรมให้ควำมรู้ผู้บริหำร และครูผู้รับงำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัยนักเรียน จ ำนวน 394 คน เพ่ือ
สร้ำงควำมตระหนัก และเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ น ำไปสู่กำรปฏิบัติที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยจัดอบรมด้วยระบบ
ออนไลน์ ผ่ำนช่องทำง Stream Yard โดยวิทยำกรจำกเครือข่ำยงำนด้ำนสำธำรณสุข , โรงเรียนที่เคยได้รับรำงวัล
โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดี และโรงเรียนที่มีประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ ำนสุขภำพ
อนำมัย และวิทยำกรด้ำนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ในวันที่  25  สิงหำคม  2564  
  2. จัดกิจกรรมประเมินนวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดี ระดับส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  มีโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดี จ ำนวน 15 โรงเรียน 
 เชิงคุณภำพ  

1. ลดอัตรำภำวะทุพโภชนำกำร / โภชนำกำรเกิน และลดปัญหำสุขภำพ ในช่องปำกของนักเรียน 
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 2. นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคที่ถูกต้อง ออกก ำลังกำยทุกวันและรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภำพ กำรรู้จักป้องกันตนเองจำกโรคติดต่อต่ำงๆ สำมำรถน ำควำมรู้ ประสบกำรณ์และ
ทักษะไปดูแลสุขภำพของตนเอง ตลอดจนบุคคลใกล้ชิดได้เป็นอย่ำงดี 
 3. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภำพพลำนำมัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และโรงเรียนตระหนัก ถึงควำมส ำคัญและ    จัดกิจกรรม
พัฒนำสุขภำพนกัเรียนทุกคนอย่ำงต่อเนื่อง 
 5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ มีเครือข่ำยด ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนและองค์กรด้ำน
สุขภำพในกำรส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพอนำมัยของเด็กในวัยเรียนทุกโรงเรียน 

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 1. เนื่องจำกอยู่ในช่วงกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ท ำให้
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดอบรมแบบ On Site ได้ ต้องจัดอบรม แบบ On Line ท ำให้มีข้อจ ำกัดในกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูล ผู้เข้ำรับกำรอบรมจึงไม่สำมำรถรับข้อมูลได้เต็มที่ 
      2. เนื่องจำกอยู่ในช่วงกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ท ำให้
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรประเมินโรงเรียนต้นแบบฯ ในเชิงประจักษ์หรือประเมินสภำพจริงได้  

 
53. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้บริหำร และผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ กลุ่มที่
มีผล  กำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ (สมศ.) ให้เพ่ิมประสิทธิภำพคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำจำก
ค่ำเป้ำหมำยที่ได้รับกำรประเมินสูงยิ่งขึ้น  
 2. เพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้บริหำร และผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ กลุ่มที่
มีผล  กำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ กลุ่ม A กลุ่ม B (อ้ำงอิงผลกำรรำยงำนตนเอง SAR) ให้เพ่ิม
ประสิทธิภำพคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำจำกค่ำเป้ำหมำยที่ได้รับกำรประเมินสูงยิ่งขึ้น 
 3. เพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้บริหำร และผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ กลุ่มที่
มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ กลุ่ม C กลุ่ม D และกลุ่ม E (อ้ำงอิงผลกำรรำยงำนตนเอง SAR) ให้
เพ่ิมประสิทธิภำพคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำจำกค่ำเป้ำหมำยที่ได้รับกำรประเมินสูงยิ่งขึ้น 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ได้จัดกิจกรรมดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 สรุปสังเครำะห์ผลกำรจัดกำรศึกษำ ตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ จัด
กิจกรรมสร้ำงควำมเข้ำใจและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำที่สอดคล้องกับทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมทำงระบบออนไลน์ สถำนศึกษำกลุ่ม A, B, C, D และ E กลุ่มละ 1 วัน รวม  
5 วัน 
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 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนทุกกลุ่มพัฒนำ ตัวแทนที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี 
น ำเสนอผลงำนกลุ่มละ 4 โรง รวม 24 โรงเรียนของระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
ทำงระบบออนไลน์ 1 วัน 
 จำกศึกษำสภำพกำรบริหำรกำรศึกษำ (SWOT) โรงเรียนในสังกัด ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่ำ โรงเรียนในสังกัดมีผลกระทบกำรจัดกำรศึกษำ
ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) กำรอ ำนวยควำมสะดวก กำร
ขับเคลื่อน ครู นักเรียน ปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอนสู่โลกใหม่ สัมฤทธิผลไม่เป็นตำมควำมคำดหวัง กำรจัด
กิจกรรมส่วนใหญ่ใช้วิธีผสมผสำนจำก Onsite, On hand, On demand, Online, On Sit กำรช่วยเหลือ
นักเรียนผ่ำนครูประจ ำกำร กำรช่วยเหลือทั้งด้ำนกำรเรียน กำรใช้ชีวิต กำรดูแลควำมปลอดภัย ซึ่งรูปแบบกำร
บริหำรจัดกำร ช่วยยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำได้ กำรก ำหนดเป็นเขตนวัตกรรมบนโลก
ออนไลน์ เว็บไซต์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 เป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้น ำไปใช้วำงแผน/พัฒนำครู บุคลำกร 
ตำมจุดเน้นของเขตพ้ืนที่มำกกว่ำจุดเน้นเชิงนโยบำยจำกหน่วยงำนต้นสังกัด และก ำหนดจัดกิจกรรม 
Symposium แลกเปลี่ยนผลงำนแห่งปี เป็นกลไกให้สถำนศึกษำน ำกิจกรรม , นวัตกรรม, รูปแบบกำรบริหำร
ปรับใช้ ยกระดับคุณภำพช่วงสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เช่น สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) หรือกำรถ่ำยผ่ำนวิถีใหม่ 
 เชิงปริมำณ 
 โรงเรียนทั้ง 209 แห่ง ได้รับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแตกต่ำงกันไป กำรจัดกำรเรียนกำรสอนยังอยู่
ในช่วงปรับตัวร้อยละ 60 ปรับตัวได้และขับเคลื่อนได้คล่องตัว 
 เชิงคุณภำพ 
 ผลกำรระดมสมอง Brainstorming แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรจัดกำร และกำรดูแล
นักเรียน เน้นกำรปรับประยุกต์ตำมพ้ืนที่/บริบทแต่ละแห่งจะไม่มีรูปแบบตำยตัว   

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 กำรสัมภำษณ์เชิงลึก และกำรสัมมนำแบบอิงผู้เชี่ยวชำญกระท ำได้ในสถำนกำรณ์และภำวกำรณ์จ ำกัด 
ด้วยอยู่ในช่วงมำตรกำรของ ศบค. จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-
19) กำรด ำเนินกำรวิจัยล่ำช้ำ ไม่ตรงตำมปฏิทินที่ก ำหนดไว้ 

 
54. โครงกำรส่งเสริมกำรท ำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อกำรจัดท ำนโยบำยกำรจัดกำรเรียนวิถีใหม่ : มำตรกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำวิถีใหม่ 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนำศักยภำพนักวิจัยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ให้สำมำรถ
ขับเคลื่อนด ำเนินกำรวิจัยส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้วิถีใหม่  
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 2. เพ่ือพัฒนำวิถีกำรจัดกำรเรียนรู้วิถีใหม่ : มำตรกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำวิถีใหม่ ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 โดยใช้วิจัยเป็นฐำนเชิงพ้ืนที่ 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
 1. นักวิจัยจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีโครงร่ำงกำรวิจัยเชิงพ้ืนที่ ด ำเนินกำรวิจัยตำมเป้ำหมำย 
ระยะเวลำก ำหนด 
 2. นักวิจัยระดับสถำนศึกษำ (โรงเรียนขนำดเล็ก , กลำง, ใหญ่ และใหญ่พิเศษ) มีโครงร่ำงกำรวิจัยเชิง
พ้ืนที่ ด ำเนินกำรวิจัยตำมเป้ำหมำย ระยะเวลำก ำหนด 
 เชิงคุณภำพ 
 1. นักวิจัยจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีมำตรกำรกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำวิถีใหม่สู่
สถำนศึกษำในสังกัด (ขนำดเล็ก ขนำดกลำง ขนำดใหญ่ ขนำดใหญ่พิเศษ) จัดกำรเรียนรู้วิถีใหม่ได้อย่ำงมีระบบ 
มีประสิทธิภำพ 
 2. นักวิจัยในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 (ขนำดเล็ก ขนำด
กลำง ขนำดใหญ่ ขนำดใหญ่พิเศษ) มีมำตรกำร/รูปแบบ/กระบวนกำรกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำวิถีใหม่ 
จัดกำรเรียนรู้วิถีใหม่ได้อย่ำงมีระบบ มีประสิทธิภำพ  

ภำพควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 1. กำรสัมภำษณ์เชิงลึก และกำรสัมมนำแบบอิงผู้เชี่ยวชำญกระท ำได้ในสถำนกำรณ์และภำวกำรณ์
จ ำกัด ด้วยอยู่ในช่วงมำตรกำรของ ศบค. จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) กำรด ำเนินกำรวิจัยล่ำช้ำ ไม่ตรงตำมปฏิทินที่ก ำหนดไว้ 
 2. ปัจจัยควำมเสี่ยงโรงเรียนในสังกัด กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอยู่ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ทั้งผู้ด ำเนินกำรวิจัยระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ         
ในกำรจัดกิจกรรมด ำเนินงำนด้วยควำมยำกล ำบำก เพรำะกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกำรปฏิบัติภำคสนำมของนักวิจัย 
ซึ่งมีผลต่อระยะเวลำ กระบวนกำร ผลที่ด ำเนินกำร 
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ส่วนที่ 3 
ภำพควำมส ำเร็จ 

 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ได้ให้กำรส่งเสริม สนับสนุน  
ด้ำนกำรศึกษำ และกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดผลงำนส ำคัญ มีควำมภำคภูมิกับควำมส ำเร็จ ดังนี้ 
 

ผลส ำเร็จที่เกิดกับผู้บริหำร ครูและบุคคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1.  รำงวัลครูดีในดวงใจ  ครั้งท่ี  18  พ.ศ.2564 
 1.  นำงล ำดวล  เพ็ชรรอด  โรงเรียนโนนไทย  
 

2.  รำงวัลเหรียญทอง  ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง (Obec Awards)  ครั้งที่ 10 ประจ ำปี
กำรศึกษำ  2563    
 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน   47  รำงวัล 
   

3.  รำงวัลกำรน ำเสนอผลงำน และกำรประกวดแข่งขัน ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง(จ.บุรีรัมย์)   
 1.  ดร.องอำจ  วิชัยสุชำติ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   รับรำงวัลชนะเลิศอันดับ 1    
Best Practice  ศึกษำนิเทศก์ และ รำงวัล Popular Vote     
 2.  นำงล ำปำง  ฉำยชูวงษ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  โรงเรียนบ้ำนแปรง รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
Best Practice 
 3.  โรงเรียนบ้ำนแปรง  รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Best Practice  กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี   
  

4. รำงวัลเชิดชูเกียรติพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร
(รำงวัลเสมำพิทักษ์) ประจ ำปี พ.ศ.2564  จำกกระทรวงศึกษำธิกำร 
 1. นำยกิตติพล  สนทองหลำง  นักจิตวิทยำโรงเรียน ประจ ำ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  
 

5.  รำงวัลครูผู้ฝึกสอนดีเด่น เด็กและเยำวชนดีเด่นแห่งชำติและผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยำวชน 
ประจ ำปี 2564 สำขำสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยำวชนที่ป้องกันปัญหำ จำกกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 
   1.  นำงล ำปำง  ฉำยชูวงษ์  โรงเรียนบ้ำนแปรง  

  2.  นำงสำวจิรำพร   แกมขุนทด  โรงเรียนบ้ำนแปรง 
 

6.  รำงวัลครูผู้ฝึกสอนดีเด่น เด็กและเยำวชนดีเด่น ประจ ำปี 2564 รำงวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  
 1. นำยทนงศักดิ์ นำคโนนลำว  โรงเรียนบ้ำนบุเขว้ำ  
 

7.  รำงวัลชนะเลิศ ที่ปรึกษำกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับเขตตรวจรำชกำร 
 1. นำงสำวประทุมรัตน์ จงคูณกลำง โรงเรียนบ้ำนบุเขว้ำ 
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8.  รำงวัลครูต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรทักษะชีวิตประจ ำปี 2564 ระดับเขตตรวจรำชกำรที่ 13 
 1. นำงสำวสุวนันท์  แสนเมือง   โรงเรียนบ้ำนทองหลำง 
 
ผลส ำเร็จที่เกิดกับสถำนศึกษำ 
1. รำงวัล Best Practice  สพป.นม.5 สภำยุวเกษตรกรร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชน 
 รำงวัลระดับชำติ ด้ำนยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้ำนบุเขว้ำ  
 

2.  รำงวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ำ รุ่นที่ 12 ประจ ำปี พ.ศ.2564 จำก สพฐ. 
 โรงเรียนบ้ำนทองหลำง  
 

3.  รำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ ำปี  2564 ระดับเขตตรวจรำชกำรที่ 13 
 สถำนศึกษำ ระดับประถมศึกษำขนำดเล็ก  ได้แก่  โรงเรียนบ้ำนบุเขว้ำ 
  สถำนศึกษำ ระดับประถมศึกษำขนำดกลำง  ได้แก่  โรงเรียนบ้ำนส ำนักตะคร้อ 
 

4.  รำงวัลสถำนศึกษำแบบอย่ำงคุณภำพ “สถำนศึกษำที่น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำใน
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัวสู่กำรปฏิบัติจนเป็นแบบอย่ำงที่ดีระดับภำค” 
 โรงเรียนอนุบำลรัฐรำษฎร์รังสรรค์  
 
ผลส ำเร็จที่เกิดกับนักเรียน 
1.  รำงวัลเด็กและเยำวชนดีเด่น ประจ ำปี 2565 รำงวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ได้แก่ 
 1. เด็กชำยภำนุวัฒน์  ฉัตรเกำะ   โรงเรียนบ้ำนบุเขว้ำ  
 

2.  รำงวัลเด็กและเยำวชนดีเด่นแห่งชำติ และผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยำวชน ประจ ำปี 2564 สำขำ
สื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยำวชนที่ป้องกันปัญหำสังคม   จำกกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 
  ชุมนุม BPS FILM : ผลิตหนังสั้นโรงเรียนบ้ำนแปรง 
 1. เด็กหญิงปรียำภรณ์  อุต้น 
 2. เด็กหญิงภัทรำวดี  บึนขุนทด 
 3. เด็กหญิงทิวำพร   ยิ้มแสง 
 4. เด็กหญิงศิรินภำ  บมขุนทด 
 5. เด็กชำยกิตติกร  แนมขุนทด  
 

 
 
 
 
 



82 

 

รายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สพป.นครราชสีมา เขต 5 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ได้ด ำเนินโครงกำรและกิจกรรม ตำม
นโยบำย และจุดเน้นของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้อย่ำงมีมำตรฐำน 
กระบวนกำร และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  สรุปได้ดังนี้ 
 1. ประยุกต์ใช้วิสัยทัศน์ กรอบแนวคิด แนวทำงกำรพัฒนำและเป้ำหมำยควำมส ำ เร็จของ ผู้อ ำนวย
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5   เป็นกรอบแนวทำงในกำร บริหำรและจัด
กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5   
 2. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ โดยประกำศใช้ 
และประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกำรปฏิบัติแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีในทุกระดับ 
 3. ประกำศก ำหนดนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 เพ่ือ
ใช้เป็นจุดเน้นกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน  
 4. ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรด ำ เนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และ 
นโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5   ทั้งในระดับส ำนักงำนและ ระดับ
โรงเรียน โดยใช้กำรนิเทศเป็นยุทธศำสตร์ส ำคัญ ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือปรับปรุงและ แก้ไขกำร
ด ำเนินงำนทั้งก่อนด ำเนินงำน ระหว่ำงด ำเนินงำน และหลังกำรด ำเนินงำน  
 5. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร 
วำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
1. ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
 1. กำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ปีกำรศึกษำ  2563 ผลกำรด ำเนินกำรพบว่ำ โรงเรียนในกลุ่ม
ตัวอย่ำง 16 โรงเรียน มีผลสรุปประเมินพัฒนำกำร 3.00 และโรงเรียนในสังกัด  213 โรงเรียน มีผลสรุปประเมิน
พัฒนำกำร 3.00  ซึ่งส่งผลให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผน เพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนำกำรทั้ง 
4 ด้ำน ที่สมบูรณ์สมวัย เพ่ือเชื่อมรอยต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
 2. ผลกำรประเมินด้ำนกำรอ่ำน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 มีผลกำร
ประเมินด้ำนกำรอ่ำนออกเสียงสูงกว่ำระดับประเทศ 5.64 และด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง สูงกว่ำระดับประเทศ 2.41 
และมีคะแนนเฉลี่ยโดยภำพรวมทุกด้ำนสูงกว่ำระดับประเทศ 4.05 
 3. ผลกำรทดสอบวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปี
กำรศึกษำ 2563 เมื่อเปรียบเทียบระดับ สพฐ.และระดับประเทศ ผลกำรสอบสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับ สพฐ.  และ
ระดับประเทศ ทั้งโดยรวมและรำยด้ำน  
 4. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ ปีที่ 6 
ปีกำรศึกษำ 2563 โดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 38.07 เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 เพ่ิมขึ้นเกือบทุกกลุ่ม
สำระ ได้แก่ สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.30  สำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ ร้อยละ 6.18  สำระ
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กำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ร้อยละ 3.12  และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ลดลงร้อยละ 3.92    โดยภำพรวม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.92  
 5. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปี
กำรศึกษำ 2563 โดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 32.11 เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 ลดลงร้อยละ 1.43  สำระ
กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ ลดลงร้อยละ 0.11  สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยลดลงร้อยละ 1.90 สำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ 1.51  และสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ลดลงมำกที่สุดร้อยละ 2.21   
 6. ประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับในพ้ืนที่บริกำรได้เข้ำเรียนชั้น ประถมศึกษำ
ปีที่ 1 ร้อยละ 100  
 7. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2563     ได้ศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1 ในปีกำรศึกษำ 2564 ร้อยละ 100  
 8. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) ในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
หรือเทียบเท่ำร้อยละ  96.03  โดยแยกเป็นเรียนต่อสำยสำมัญร้อยละ 71.23 และเรียนต่อสำยอำชีพร้อยละ 
20.77 อ่ืน ๆ ไม่ระบุ  ร้อยละ  4.03  
 9. อัตรำกำรออกกลำงคัน คิดเป็นร้อยละ 0  
 10. โรงเรียนในสังกัดผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยใน ร้อยละ 100  
 11. มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่ เชื่อมโยง เพ่ือใช้ในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำผ่ำน Web 
Application ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตอบสนองควำมต้องกำรของครูและบุคลกำรทำงกำรศึกษำ ที่สะดวก
รวดเร็วในกำรบริหำรจัดกำร 
2. ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ  

1. ประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ เข้ำเรียนต่อในชั้นประถมศึกษำ  ปีที่ 1 ใน
เขตบริกำร 6 อ ำเภอ คิดเป็นร้อยละ 100  

2. มีอัตรำกำรศึกษำต่อของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เรียนต่อชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 1 คิดเป็น
ร้อยละ 100 และนักเรียนที่เรียนจบมัธยมศึกษำปีที่ 3 เรียนต่อ ชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 4 หรือ เทียบเท่ำคิดเป็น
ร้อยละ 96.03  
3. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5   มีกำรก ำหนดนโยบำย และมีแนว
ทำงกำรติดตำมที่ชัดเจนท ำให้ผู้เกี่ยวข้องมีควำมเข้ำใจและปฏิบัติได้ตรงกัน บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง  มีส่วนร่วมใน
กำร ก ำหนดนโยบำย แนวทำงด ำเนินงำนร่วมกัน สถำนศึกษำมีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ที่ชัดเจนบุคลำกรมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนสถำนศึกษำได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำกำร ด ำเนินงำนดังนี้  

3.1 โรงเรียนขนำดเล็ก  
กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5   มีโรงเรียนขนำดเล็ก (มีนักเรียน 0 - 120 คน) จ ำนวน  123  โรงเรียน      
คิดเป็นร้อยละ  57.75  มีกำรบริหำรจัดกำร คือ ในปีกำรศึกษำ 2564 มีโรงเรียนเรียนรวม โดยเรียนรวมทุกชั้น 
จ ำนวน  4  โรงเรียน ได้แก่  
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1.  โรงเรียนบ้ำนหนองหัน ไปเรียนรวมกับโรงเรียนวัดหนองกรำด  
2.  โรงเรียนบ้ำนทุ่งสว่ำง ไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้ำนห้วยจรเข้  
3.  โรงเรียนบ้ำนท ำนบเทวดำ  ไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้ำนส ำนักตะคร้อ   
4.  โรงเรียนบ้ำนตลุกชั่งโค ไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้ำนหนองหอย  

3.2 มีระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีสำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
     มีระบบและข้อมูลสำรสนเทศที่เชื่อมโยง เพ่ือใช้ในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ ผ่ ำน Web 

Application ที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน สะดวกรวดเร็วในกำรบริหำรจัดกำร  ตอบสนองควำมต้องกำร
ของครูและ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีในกำรสื่อสำร  ถ่ำยทอดนโยบำย และเป้ำหมำยกำร
ท ำงำน  เร่งรัด และปรับแผนกำรด ำเนินงำน ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและวิธีกำรวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนในรูปแบบออนไลน์  น ำใช้รูปแบบกำรเทคโนโลยีมำใช้ในกระบวนกำรสื่อสำร สร้ำงกำรรับรู้สู่
ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทรำบและร่วมกันใน กำรตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหำอย่ำงทันกำรณ์ มีประสิทธิผลและ
รวดเร็วโดย ได้แก่ แจ้งผ่ำนหนังสือรำชกำร  ผ่ำนระบบ  Video Conference  และใช้ Application ต่ำง ๆ 
เ ช่ น  App Line ,  App Google Meet ,  Google Form ,App Zoom Meeting , Facebook , youTube 
ผ่ำนช่องทำง Korat5 Channel 
         กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 5  มีผลกำร ประเมินคุณภำพภำยในจำกคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 100 สถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบ 3 ระดับกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำนได้รับกำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนและประเมิน  

  3.3 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 อยู่ในอันดับที่ 97 คะแนนรวม 94.54 ระดับ A  
ผลกำรประเมินคือ  ผ่ำนเกณฑ์ 

  3.4  ผลกำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
จ ำนวน  6  นโยบำย ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวม 3.67 ระดับดีมำก  
 3.5  ผลกำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำม
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 3 มำตรฐำน  20 ประเด็น  
กำรพิจำรณำ  อยู่ในระดับคุณภำพดีมำก  
 3.6  ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบรำยงำนผลตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร KRS (KPI Repot System) มีผลกำรกำรปฏิบัติรำชกำร  ในระดับ
มำตรฐำนขั้นสูง ค่ำคะแนน 4.29240 คิดเป็นร้อยละ  85.58 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ที่ปรึกษา 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
 
คณะท างาน 
 นำยชะโลม  ตรีศักดิ์   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
      ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
 นำงเจริญ  ใสผุดผ่อง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  
 นำงสำวมะลิดำ  หงษ์ทอง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำรพิเศษ 
 นำงสำวสุปรำณี  บุญรอด  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 
 นำงเดือนเพ็ญ  ทวดเสนำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 
 นำงปรำณีต  ศรีส ำโรง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 
 นำงสำวสุภำรัตน์  คูณขุนทด นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 
 นำงศจี  จิตสุข   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 
 นำงฐิติฌำรัตน์  สุวรรณโนบล เจ้ำพนักงำนธุรกำร ช ำนำญงำน 
 
ผู้อนุเคราะห์ข้อมูล/ภาพกิจกรรม 
 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม 
 ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม 
 
ปก/รูปเล่ม 
 นำงสำวมะลิดำ  หงษ์ทอง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำรพิเศษ 
 นำงศจี  จิตสุข   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 
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เอกสำรล ำดับที่  5/2564
กลุ่มนโยบำยและแผน

โทร. 0  4420  8148  ต่อ  13


