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คำนำ 

 เอกสารนโยบายและจุดเน้นคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 ปีงบประมาณ 2566 เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา นโยบายและจุดเน้น
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
และสถานศึกษาในสังกัดให้บรรรลุเป้าหมายท่ีกำหนด  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์    ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกท่าน 
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สภาพและบรบิท 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ต้ังอยู่หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์                  
อำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นท่ีบริการการศึกษาท้ังหมด  5,837  ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วย 
อำเภอวัดโบสถ์  อำเภอพรหมพิราม  อำเภอชาติตระการ และอำเภอนครไทย  พื้นท่ีตอนเหนือเป็นป่าเขา              
และท่ีลาดชันเชิงเขา ประมาณร้อยละ 70  ของพื้นท่ีท้ังหมด  ซึ่งมีความห่างไกลและทุรกันดาร สำหรับพื้นท่ี
ตอนล่าง เป็นท่ีราบลุ่มแม่น้ำ ประมาณร้อยละ 30 ของพื้นท่ีท้ังหมด ในฤดูฝนการคมนาคมไม่สะดวก               
ถนนบางสายจะถูกตัดขาดเนื่องจากน้ำท่วม  โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  อำเภอพิชัย  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์   
และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ทิศใต้    ติดต่อกับ อำเภอเมือง   และอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก    

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อำเภอนาแห้ว  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย อำเภอหล่มเก่า   
และอำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์    

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และ อำเภอกงไกรลาศ  
จังหวัดสุโขทัย   

พืน้ทีร่บัผดิชอบการจดัการศกึษา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตอําเภอวัดโบสถ์ อําเภอพรหมพิราม อำเภอชาติตระการ และอําเภอนครไทย              

โดยบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบเครือข่ายโรงเรียนอำเภอ จำนวน 24 เครือข่าย ดังนี้ 

อำเภอ/เครอืขา่ย จำนวนโรงเรยีน 

อำเภอวัดโบสถ์ 

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์  1 

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์  2 

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์  3 

 

9 

9 

8 
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อำเภอ/เครอืขา่ย จำนวนโรงเรยีน 

อำเภอพรหมพิราม 

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม  1 

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม  2 

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม  3 

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม  4 

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม  5 

 

6 
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เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม  6 

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม  7 

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม  8 

7 

7 

5 

อำเภอชาติตระการ 

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ  1 

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ  2 

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ  3 

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ  4 

 

10 

7 

6 

6 

อำเภอนครไทย 

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย  1 

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย  2 

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย  3 

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย  4 

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย  5 

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย  6 

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย  7 

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย  8 

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย  9 

 

8 

7 

6 

5 

6 

6 

5 

6 

7 

รวม 161 
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จำนวนโรงเรยีนในสงักดัแยกตามประเภทและอำเภอ  ปกีารศกึษา 2565 (ขอ้มลู ณ 20 มิถนุายน 2565) 

อำเภอ 
ประเภทโรงเรยีน 

ขนาดเลก็ ขยายโอกาส ขยายโอกาส
ขนาดเลก็ 

คุณภาพประจำ
ตำบล 

ในโครงการ
พระราชดำรฯิ 

นครไทย 34 19 1 11 1 
ชาติตระการ 13 15 1 6 2 
พรหมพิราม 30 23 8 12 0 
วัดโบสถ์ 18 12 4 6 0 

รวม 95 69 14 35 3 

ขอ้มลูจำนวนนกัเรยีน  และหอ้งเรยีน ปกีารศกึษา 2565 (ข้อมลู ณ 20 มถินุายน 2565) 

กอ่นประถมศกึษา 

ชัน้/เพศ ชาย หญงิ รวม หอ้งเรยีน 

อนุบาล 1 90 90 180 21 
อนุบาล 2 941 918 1,859 161 
อนุบาล 3 916 957 1,873 163 
รวมอนุบาล 1,947 1,965 3,912 345 

ประถมศกึษา 

ชัน้/เพศ ชาย หญงิ รวม หอ้งเรยีน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,015 910 1,925 168 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,022 982 2,004 166 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,150 1,012 2,162 167 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,186 1,063 2,249 168 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,191 1,083 2,274 163 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,087 991 2,078 167 
รวมประถมศึกษา 6,651 6,041 12,692 999 
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มธัยมศกึษาตอนตน้ 

ชัน้/เพศ ชาย หญงิ รวม หอ้งเรยีน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 646 488 1,134 72 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 631 485 1,116 70 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 612 482 1,094 72 
รวมมธัยมศึกษาตอนต้น 1,889 1,455 3,344 214 

มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ชัน้/เพศ ชาย หญงิ รวม หอ้งเรยีน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 21 23 44 4 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 20 15 35 3 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 4 25 29 4 
รวมมธัยมศึกษาตอนปลาย 45 63 108 11 
รวมทัง้สิน้ 10,532 9,524 20,056 1,569 
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วัฒนธรรมองค์กร  
   “เป็นเลิศบริการ  ประสานเครือข่าย  ประสานใจด้วยทีม” 
ค่านิยมองค์กร  

“ยิ้มแย้มแจ่มใส  เต็มใจบริการ  สำนักงานแห่งความสุข” 
วิสัยทัศน์  
 “พัฒนาผู้เรียนสู่สังคมอนาคตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข” 
พันธกิจ  
  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
  2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 
  3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ   
ในการแข่งขัน 
  4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
  5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึง และเท่าเทียม 
  6. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเช่ียวชาญในการจัดการศึกษา 
ท่ีตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ 
  7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
  8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีจิทัล   
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่น 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่  
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
  2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ เสมอภาค                 

มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
  3. เด็กกลุ ่มเสี ่ยงที ่จะออกจากระบบการศึกษา  เด็กตกหล่น  และเด็กออกกลางคันได้ร ั บ                  

การช่วยเหลือ ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 



นโยบายและจุดเน้นคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ปีงบประมาณ 2566 
 

6 

  4. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจาก            

ภัยคุกคาม 9 รูปแบบ ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 

2.5 การค้ามนุษย์ การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์  สามารถปรับตัวต่อ                

โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 
  5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเช่ียวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมท้ังจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Sustainable Development 

Goals : SDGs) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยทุธ ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
  กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
  กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
  กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   
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จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
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รูปแบบ แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 3 
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นโยบายและจดุเนน้คุณภาพการศกึษาของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณโุลก เขต 3 

ปงีบประมาณ 2566 

 

4 Q / จุดเนน้ ตวัชีว้ดั 4 Q 
แนวดำเนนิการ (จุดเนน้) ตวัชีว้ดั

ความสำเรจ็ ระดบั เขตพืน้ทีฯ่ ระดบั โรงเรยีน 
Q1 :
สำนกังาน             
มีคณุภาพ 
 
 
 

1. มาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจการ
ดำเนินงานตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา            
2.แต่งต้ังบุคลากรผู้รับผิดชอบ
แต่ละตัวชี้วัด 
3. เร่งรัดดำเนินการตามตัวชี้วัด
ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
เพื่อรับทราบ ปัญหา อุปสรรค 
5. ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล
และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องรายงาน
ข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-MES) 

1.สร้างความรู้ความเข้าใจกับ
บุคลากรในสถานศึกษา 
2.แต่งต้ังบุคลากรผู้รับผิดชอบ
แต่ละตัวชี้วัด 
3.ประเมินตนเองตามตัวชี้วัด 
ท่ีต้องปฏิบัติ และ 
รายงานข้อมูลต่อสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา              
มีผลการประเมิน
ในระดับ ดีเย่ียม   
ทุกมาตรฐาน 

2. ITA 1. วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 
ในปีท่ีผ่านมา 
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และความตระหนักให้กับ
บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ีฯ 
3. พัฒนาและสร้างวัฒนธรรม 
องค์กร 
4.ขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริต 
ศึกษาและโครงการโรงเรียน
สุจริต 

1. เตรียมความพร้อมรับ         
การประเมิน ITA  
2. ทุกโรงเรียนจัดการเรียน 
การสอนรายวิชาเพิ่มเติม 
“การป้องกันการทุจริต” 
3. ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรม 
ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถม ศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 
มีผลการประเมิน 
ITA ร้อยละ 95  
ขึ้นไป 

3. PMQA 1. สร้างความรู้ความเข้าใจ         
การดำเนินงานตามการประเมิน
สถานะของหน่วยงานใน               
การเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0)  

รายงานข้อมูลในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา           
มีผลการประเมิน
ส่วนราชการ               
ในระดับ                   
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4 Q / จุดเนน้ ตวัชีว้ดั 4 Q 
แนวดำเนนิการ (จุดเนน้) 

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ระดบั เขตพืน้ทีฯ่ ระดบั โรงเรยีน 

Q1 :
สำนกังาน             
มีคณุภาพ 
 
 
 

 

2. ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์
แนวทางการประเมินตนเองแต่
ละหมวด (หมวด 1 - หมวด 6) 
3. วิเคราะห์ผลลัพธ์การ
ดำเนินงานของเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การดำเนินการ หมวด 7 
ท้ัง 6 มิติ 
4. จัดทำ “ลักษณะสำคัญของ
องค์การ” 
5. ศึกษาวิธีการรายงานใน
ระบบ KRS และจัดเตรียม
เอกสาร หลักฐาน สำหรับการ
รายงานในแต่ละประเด็นของ 
แต่ละหมวดให้เรียบร้อย  
6. รายงานข้อมูลในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  PMQA 
System 

 

เป็นระบบราชการ 
4.0 

4. KRS 1. สร้างความรู้ความเข้าใจ  

การดำเนินงานตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ ให้บุคลากรใน

หน่วยงานและสถานศึกษา 

2. กำหนดให้มีผู้กำกับดูแล

ตัวชี้วัดและผู้เก็บข้อมูลในแต่ละ

ตัวชี้วัด 

3. มอบหมายให้รอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษารับผิดชอบงานการ

ประเมินส่วนราชการตาม 

1.สร้างความรู้ความเข้าใจกับ
บุคลากรในสถานศึกษา 
2.กำหนดให้มีผู้กำกับดูแล

ตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูลใน

แต่ละตัวชี้วัด พร้อมจัดทำ

แผนงาน / โครงการ กิจกรรม

สนับสนุนตัวชี้วัด 

3.มอบหมายให้มีผู้ประสานงาน
หลัก และเจ้าภาพในการกำกับ 
ติดตาม และจัดทำรายงานผล
การดำเนินการรายงานต่อ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา           
มีผลการประเมินใน
ระดับคุณภาพ 
(100) 
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4 Q / จุดเนน้ ตวัชีว้ดั 4 Q 
แนวดำเนนิการ (จุดเนน้) ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

ระดบั เขตพืน้ทีฯ่ ระดบั โรงเรยีน 

  มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการ และ

มอบหมายให้มีเจ้าภาพหลัก

และเจ้าภาพรองในการประสาน 

กำกับ ติดตาม 

4.เร่งรัดดำเนินการตามตัวชี้วัด

เพื่อให้สามารถปรับปรุง

พัฒนาการปฏิบัติงานให้

บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

5. แต่งต้ังคณะกรรมการ

ประเมินตนเองของหน่วยงาน 

ประกอบด้วยผู้แทนจากภายใน 

และผู้แทนจากภายนอกองค์กร 

6. กำหนดให้มีการตรวจเยี่ยม 
ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อ
รับทราบ ปัญหา อุปสรรค และ
นำมากำหนดแนวทางแก้ไข 
7.รายงานผลการประเมินตนเอง
ในรอบการรายงานผลตาม
ปฏิทินการรายงานผ่านระบบ 
KRS ท่ีกำหนด 
8.จัดสรรส่ิงจูงใจให้บุคลากรท่ี

เกี่ยวข้อง 

4.จัดให้มีการประเมินตนเอง
ตามตัวชี้วัดท่ีต้องปฏิบัติ โดย
อาจเชิญกรรมการสถานศึกษา
มาร่วมเป็นคณะกรรมการ
ประเมิน และรายงานผลตามท่ี
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กำหนด 
5.สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลตอบแทนการปฏิบัติราชการ
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 
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4 Q / จุดเนน้ ตวัชีว้ดั 4 Q 
แนวดำเนนิการ (จุดเนน้) ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

ระดบั เขตพืน้ทีฯ่ ระดบั โรงเรยีน 

Q2 : โรงเรยีน
มีคณุภาพ 
จุดเน้นท่ี 1 
การอ่านออก
เขียนได้                
คิดเลขเป็น 
จุดเน้นท่ี 2 
ผลการ
ประเมิน
ระดับชาติ 
จุดเน้นท่ี 3 
ระบบการ
ประกัน
คุณภาพ 
จุดเน้นท่ี 4 

ระบบการดูแล

ช่วยเหลือ

นักเรียน 

จุดเน้นท่ี 5 

สภาพ 

แวดล้อม 

จุดเน้นท่ี 6 

Best 

Practice  

ของโรงเรียน 

 
 
 

1. การอ่านออก 
เขียนได้ คิดเลขเป็น 

การอ่านออกเขยีนได ้
1. วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
คุณภาพนักเรียนจากผลการ
ประเมินด้านการอ่านการเขียน 
2. ประเมินความสามารถ             
ด้านการอ่านการเขียน            
สำหรับนักเรียน 
3. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ความสามารถทางวิชาการ
สำหรับนักเรียน 
4. พัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย 
เพื่อพัฒนาทักษะอ่านออกเขียน 
ได้สำหรับนักเรียน 
5. สนับสนุนส่ือ/นวัตกรรม/ 
คู่มือพัฒนาทักษะการอ่านออก 
เขียนได้และส่งเสริมการผลิตส่ือ
นวัตกรรม 
6. พัฒนาการอ่านออกเขียนได้
ผ่านกระบวนการ PLC โดยใช้
เครือข่ายโรงเรียนเป็นฐาน 

การอ่านออกเขยีนได ้
1. วิเคราะห์ผลการประเมิน 
คุณภาพนักเรียนและ 
ความสามารถด้านการอ่าน   
การเขียนในระดับช้ันเรียน/ 
โรงเรียน 
2. จัดทำแผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม/นวัตกรรม พัฒนา 
ทักษะการอ่านการเขียน          
ของนักเรียน 
3. ครูผู้สอนภาษาไทยจัด 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะ         
การอ่านออกเขียนได้ใน
ระดับช้ันเรียน/โรงเรียน 
4. คัดกรองความสามารถ             
ด้านการอ่านการเขียนของ 
นักเรียน และรายงาน          
ผ่านระบบการติดตามทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนละ        
1 ครั้ง 

การอ่านออกเขยีน
ได ้
ร้อยละ 80 ของ 
จำนวนนักเรียนใน
โรงเรียน              
ผ่านเกณฑ์              
การประเมิน             
ด้านการอ่าน            
การเขียน 
 
 
 
 
 
 
 

การคดิเลขเปน็ 
1. กำหนดเป้าหมายคุณภาพ 
นักเรียน 
2. ประชาสัมพันธ์ทุกโรงเรียน  
ในสังกัดขับเคล่ือนคุณภาพ 
นักเรียนตามแนวทางท่ีกำหนด 
3. จัดทำแผนงาน / กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่      
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ 
 

การคดิเลขเปน็ 
1. ประกาศนโยบายพัฒนา 
นักเรียนให้มีความสามารถ           
ด้านการคิดเลขเป็น คิดคำนวณ
คล่อง 
2. จัดทำบันทึกข้อตกลง            
ความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกับ      
ครูประจำช้ันทุกคน/ครูผู้สอน            
วิชาคณิตศาสตร์ 
 

การคดิเลขเปน็ 
ร้อยละ 50 ของ 
จำนวนนักเรียนใน
โรงเรียน             
ผ่านเกณฑ์              
การประเมิน           
ด้านการคิดเลขเป็น 
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4 Q / จุดเนน้ ตวัชีว้ดั 4 Q 
แนวดำเนนิการ (จุดเนน้) 

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ระดบั เขตพืน้ทีฯ่ ระดบั โรงเรยีน 

Q2 : โรงเรยีน
มีคณุภาพ 
จุดเน้นท่ี 1 
การอ่านออก
เขียนได้                
คิดเลขเป็น 
จุดเน้นท่ี 2 
ผลการ
ประเมิน
ระดับชาติ 
จุดเน้นท่ี 3 
ระบบการ
ประกัน
คุณภาพ 
จุดเน้นท่ี 4 

ระบบการดูแล

ช่วยเหลือ

นักเรียน 

จุดเน้นท่ี 5 

สภาพ 

แวดล้อม 

จุดเน้นท่ี 6 

Best 

Practice  

ของโรงเรียน 

 

 

4. จัดทำคู่มือการใช้แบบฝึก 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
5. จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ ด้านความสามารถ 
ด้านการคิดคำนวณ 
6. จัดต้ังชมรมครูคณิตศาสตร์ 
สพป.พล.3 และแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารชมรม 
7. ประเมินความสามารถ            
ด้านการคิดคำนวณ คิดเลขเร็ว       
คิดเลขคล่องนักเรียน ป.1 - 6 
เดือนละ 1 ครั้ง โดยครู
ผู้รับผิดชอบ 
8. ตรวจสอบคุณภาพนักเรียน 
9. นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
10. สรุปและรายงานผล 
 

3. ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนทุกคน  
 4. มีการดำเนินพัฒนานักเรียน
ให้คิดเลขเป็น คิดคำนวณคล่อง 
 5. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา    
ซ่อมเสริมนักเรียนกลุ่มท่ีมี
ปัญหาด้านการคิดคำนวณ 
6. ครูผู้สอนมีนวัตกรรม/จัดหา/
จัดทำส่ือ แบบฝึกแล้วนำมาใช้
พัฒนาความสามารถการคิด
คำนวณ 
7. ครูทดสอบความสามารถ 
ด้านการคิดคำนวณเดือนละ 1 
ครั้ง และสอนซ่อมเสริมนักเรียน  
เป็นรายบุคคล 
8. รายงานความก้าวหน้าต่อ
ผู้ปกครอง และสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ตามระยะเวลา
ท่ีกำหนด 

 

2. ผลการประเมิน
ระดับชาติ 

1. วิเคราะห์ศึกษาความต้องการ
จําเป็นในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนราย
กลุ่มสาระการเรียนรู้รายช้ันจาก
ผลการทดสอบท่ีผ่านมาและ
จัดทําคู่มือการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาด้านผลการทดสอบ
ระดับชาติ (RT, NT , O-NET) 
 
 

1. วิเคราะห์ผลการสอบ
ระดับชาติ (RT , NT , O-NET) 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
2. จัดทําโครงการ / กิจกรรม / 
แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
3. จัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคล้องครอบคลุมตาม
มาตรฐาน ตัวชี้วัด โดยใช้
กระบวนการ Active Learning 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (RT, NT , 
O-NET) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 จาก            
ปีการศึกษา          
ท่ีผ่านมา 
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4 Q / จุดเนน้ ตวัชีว้ดั 4 Q 
แนวดำเนนิการ (จุดเนน้) 

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ระดบั เขตพืน้ทีฯ่ ระดบั โรงเรยีน 

Q2 : โรงเรยีน
มีคณุภาพ 
จุดเน้นท่ี 1 
การอ่านออก
เขียนได้                
คิดเลขเป็น 
จุดเน้นท่ี 2 
ผลการ
ประเมิน
ระดับชาติ 
จุดเน้นท่ี 3 
ระบบการ
ประกัน
คุณภาพ 
จุดเน้นท่ี 4 

ระบบการดูแล

ช่วยเหลือ

นักเรียน 

จุดเน้นท่ี 5 

สภาพ 

แวดล้อม 

จุดเน้นท่ี 6 

Best 

Practice  

ของโรงเรียน 

 

 

2. จัดทําโครงการ / กิจกรรม / 
แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ด้านผล  
การทดสอบระดับชาติ (RT , 
NT , O-NET) 
3. ส่งเสริมพัฒนาครูในการ
จัดการเรียนรู้เน้นตัวชี้วัดหรือ
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีสําคัญ
จาก Test Blueprint และ
พัฒนาการวัดและประเมินผล 
ในระดับช้ันเรียน 
4. ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนเชิงรุก (Active 
Learning) 
5. พัฒนาการวัดและประเมิน 
ผลท่ีสอดรับการประเมินระดับ 
ชาติและการนําความรู้ไป
ประยุกต์กิจกรรมการเรียนรู ้
6. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลจากตัวช้ีวัดหรือ
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีสําคัญ
จาก Test Blueprint 
และรายงานผล 

4. ใช้ Test Blueprint              
เป็นแนวทางในการจัด             
การเรียนรู้ในระดับช้ันเรียน 
5. วัดและประเมินผลด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย                
อย่างมีคุณภาพ 
6. ใช้กระบวนการนิเทศภายใน
การยกระดับผลคุณภาพ
การศึกษา ด้านผลการทดสอบ
ระดับชาติ (RT, NT , O-NET) 
 

 

3. ระบบการ
ประกันคุณภาพ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ความเข้มแข็งของระบบ                
การประกันคุณภาพภายใน      
ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ความเข้มแข็งของระบบการ 

1. ดำเนินการพัฒนา        
ความเข้มแข็งของระบบ      
การประกันคุณภาพภายใน   
ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
2. โรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงค์
พิเศษ ดำเนินการพัฒนา    

ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนในสังกัด  
มีความเข้มแข็งของ
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน                 
ตามกฎกระทรวง 
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4 Q / จุดเนน้ ตวัชีว้ดั 4 Q 
แนวดำเนนิการ (จุดเนน้) ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

ระดบั เขตพืน้ทีฯ่ ระดบั โรงเรยีน 
Q2 : โรงเรยีน
มีคณุภาพ 
จุดเน้นท่ี 1 
การอ่านออก
เขียนได้                
คิดเลขเป็น 
จุดเน้นท่ี 2 
ผลการ
ประเมิน
ระดับชาติ 
จุดเน้นท่ี 3 
ระบบการ
ประกัน
คุณภาพ 
จุดเน้นท่ี 4 

ระบบการดูแล

ช่วยเหลือ

นักเรียน 

จุดเน้นท่ี 5 

สภาพ 

แวดล้อม 

จุดเน้นท่ี 6 

Best 

Practice  

ของโรงเรียน 

 

 

ประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ความเข้มแข็งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในระดับ
ห้องเรียน (มาตรฐานด้าน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของ
ครู) ของโรงเรียนขนาดเล็ก 

ความเข้มแข็งของระบบ       
การประกันคุณภาพภายใน     
ท่ีสอดคล้องกับภาระงาน  
บริบทพื้นท่ี 
3. โรงเรียนขนาดเล็กดำเนิน     
การพัฒนาความเข้มแข็งของ 

การประกันคุณภาพ
การศึกษาพ.ศ. 
2561 

4. ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัย 

ระบบการดแูลชว่ยเหลอื
นกัเรยีน 
1. อบรมครูผู้รับผิดชอบ     
งานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้สามารถสร้างแผน
และมาตรการป้องกัน      
ความปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ 
2. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
นักเรียนต้านภัยยาเสพติด  
ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
3. คัดเลือกสถานศึกษา            
เพื่อรับรางวัล 
- ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
- ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้
บูรณาการทักษะชีวิต  
- สถานศึกษาปลอดภัยใส่ใจ
ผู้เรียน 
4. กำหนดให้สถานศึกษา ครู
ผู้รับผิดชอบงานความปลอดภัย
ในสถานศึกษา  

ระบบการดแูลชว่ยเหลอื
นกัเรยีน 
1. ครูผู้รับผิดชอบงานระบบ   

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ขยายผลให้กับบุคลากรทุกคน

ภายในโรงเรียน ให้สามารถดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนได้ 

2. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

นักเรียนต้านภัยยาเสพติด 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. ส่งผลงานเพื่อการคัดเลือก 

- ระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน  

- ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้

บูรณาการทักษะชีวิต  

- สถานศึกษาปลอดภัยใส่ใจ

ผู้เรียน 

4. ครูผู้รับผิดชอบงานความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา  

- สร้างการรับรู้ระบบ MOE 

Safety Center 

ระบบการดแูล

ชว่ยเหลอืนกัเรยีน 

ร้อยละ 100 ของ

โรงเรียนดำเนินการ

ระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน

และมีความ

ปลอดภัย 
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4 Q / จุดเนน้ ตวัชีว้ดั 4 Q 
แนวดำเนนิการ (จุดเนน้) 

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ระดบั เขตพืน้ทีฯ่ ระดบั โรงเรยีน 

  

- การสร้างการรับรู้ระบบ MOE 
Safety Center 
- พัฒนาแผนเผชิญเหตุ 
- มาตรการความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
5. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกกรณี 
ท่ีได้รับการรายงานและ        
ขอความช่วยเหลือ 
6. นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และงานความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 
7. รายงานผลการดำเนิน
โครงการฯ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาแผนเผชิญเหตุ 

- มาตรการความปลอดภัยใน

สถานศึกษา 

5. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกกรณี 
ท่ีได้รับการรายงานและ               
ขอความช่วยเหลือ  
6. นิเทศภายใน / ประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ งานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
และงานความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
7. รายงานผลการดำเนิน
โครงการฯ  
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4 Q / จุดเนน้ ตวัชีว้ดั 4 Q 
แนวดำเนนิการ (จุดเนน้) ตวัชีว้ดั

ความสำเรจ็ ระดบั เขตพืน้ทีฯ่ ระดบั โรงเรยีน 
Q2 : โรงเรยีน
มีคณุภาพ 
จุดเน้นท่ี 1 
การอ่านออก
เขียนได้                
คิดเลขเป็น 
จุดเน้นท่ี 2 
ผลการ
ประเมิน
ระดับชาติ 
จุดเน้นท่ี 3 
ระบบการ
ประกัน
คุณภาพ 
จุดเน้นท่ี 4 

ระบบการดูแล

ช่วยเหลือ

นักเรียน 

จุดเน้นท่ี 5 

สภาพ 

แวดล้อม 

จุดเน้นท่ี 6 

Best 

Practice  

ของโรงเรียน 

 

4. ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัย 

นกัเรยีนพกิารเรยีนรวม 
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาเรียนรวม  
- การคัดกรองนักเรียนพิการ 
เรียนรวม 
- การเขียนแผนIEP/IIP 
- การเลือกส่ือบัญชี ก. ข. และ 
ค. ตามแผน IEP 
2. ประสานศูนย์การศึกษา 
พิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัด
พิษณุโลก ในการดำเนิน               
การพัฒนาคุณภาพการจัด 
การศึกษาเรียนรวม 
3. นิเทศ ติดตาม โรงเรียน
จัดการเรียนรวมการด้านการจัด
การศึกษาเรียนรวม 
 

นกัเรยีนพกิารเรยีนรวม 
1. คัดกรองนักเรียน 9 ประเภท
ความพิการ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2.คัดกรองเด็กพิการทุกประเภท 
ให้เริ่มคัดกรองได้ต้ังแต่        
ช้ันอนุบาลขึ้นไป ยกเว้น
ประเภท บกพร่องทางการ
เรียนรู้ (LD) ให้เริ่มดำเนินการ 
คัดกรองได้  ต้ังแต่ช้ัน ป.3            
ขึ้นไป 
3. ครูจัดทำแผนการจัด 
การศึกษาเฉพาะบุคคล               
(แผนIEP) และมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการการจัดทำ         
แผน IEP ตาม ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ         
เรื่องหลักเกณฑ์ละวิธีการจัดทำ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลระดับข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ.2552 
4. ครูผลิต/เลือกส่ือท่ีสอดคล้อง 
กับความบกพร่องของนักเรียน 
ตามแผน IEP โดยเลือกส่ือบัญชี 
ก. ข. และ ค. จากคู่มือรายการ 
ส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ 
บริการและความช่วยเหลือ        
อื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2564  
ของสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

นกัเรยีนพกิาร
เรยีนรวม 
1. ร้อยละ 100 
ของโรงเรียนจัด 
การเรียนรวมมี
แนวทางการจัด
การศึกษาสำหรับ 
นักเรียนพิการ 
เรียนรวม       
อย่างเป็นระบบ 
2. ร้อยละ 100 
ของ ครูผู้สอน 
นักเรียนพิการ
เรียนรวมมี
แผนการจัด 
การศึกษาเฉพาะ 
บุคคล (แผนIEP) 
และแผนการสอน 
เฉพาะบุคคล (IIP) 
ครูมีแผนการจัด 
การศึกษาเฉพาะ 
บุคคล (IEP) 
นักเรียนพิการ
เรียนรวมครบ          
ทุกคน 
3. ร้อยละ 90 
ของ นักเรียน
พิการเรียนรวม            
มีผลการพัฒนา 
ศักยภาพ 
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4 Q / จุดเนน้ ตวัชีว้ดั 4 Q 
แนวดำเนนิการ (จุดเนน้) ตวัชีว้ดั

ความสำเรจ็ ระดบั เขตพืน้ทีฯ่ ระดบั โรงเรยีน 
Q2 : โรงเรยีน
มีคณุภาพ 
จุดเน้นท่ี 1 
การอ่านออก
เขียนได้                
คิดเลขเป็น 
จุดเน้นท่ี 2 
ผลการ
ประเมิน
ระดับชาติ 
จุดเน้นท่ี 3 
ระบบการ
ประกัน
คุณภาพ 
จุดเน้นท่ี 4 

ระบบการดูแล

ช่วยเหลือ

นักเรียน 

จุดเน้นท่ี 5 

สภาพ 

แวดล้อม 

จุดเน้นท่ี 6 

Best 

Practice  

ของโรงเรียน 

 

 

 5. ครูประเมินผลการพัฒนา 
ศักยภาพรายบุคคลมาสรุป  
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง   
6. นิเทศกำกับ ติดตาม การใช้ 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ 
บุคคล (แผนIEP) และแผนการ 
สอนเฉพาะบุคคล(แผนIIP) 
7. รายงานผลการพัฒนา 
ศักยภาพรายบุคคลตามเกณฑ์ 
ประเมินในแผนการจัดการ 
ศึกษาเฉพาะบุคคล (แผนIEP) 
เมื่อส้ินปีการศึกษาต่อสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

รายบุคคล       
ผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินตามแผน 
การจัดการศึกษา 
เฉพาะบุคคล 
(แผนIEP) 

4. ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัย 

พหปุญัญา 
1. จัดทำโครงการพัฒนาครู  
ด้านระบบวัดแววอิเล็กทรอนิกส์       
บนฐานพหุปัญญา 
2. จัดทำแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้
พัฒนาความสามารถพิเศษ           
บนฐานพหุปัญญา 
3. ประชุมช้ีแจงในรูปแบบท่ี
หลากหลายสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 
4. ส่งเสริมให้ครูนำผลการ            
คัดกรองความสามารถพิเศษ  
มาพัฒนาผู้เรียน 
5. นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
6. สรุปรายงานและส่งผล              
การดำเนินงานให้ สพฐ. 

พหปุญัญา 
1. ประชุมขยายผลการใช้งาน
ระบบวัดแววอิเล็กทรอนิกส์  
บนฐานพหุปัญญาแก่บุคลากร            
ในโรงเรียน 
2. ครูให้คำแนะนำนักเรียน             
ในการใช้ระบบวัดแวว
อิเล็กทรอนิกส์บนฐาน        
พหุปัญญา 
3. ครูสรุปผลจัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 
4. ครูนำผลการคัดกรองผู้เรียน
มาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความสามารถผู้เรียน 
5. นิเทศภายในการพัฒนา
ผู้เรียนตามความสามารถและ
ความถนัดของผู้เรียน 

พหปุญัญา 
1. ร้อยละ 100 
ของนักเรียนต้ังแต่
ระดับช้ัน
ประถมศึกษา           
ปีท่ี 3 เป็นต้นไป 
ได้รับการคัดกรอง
ด้วยระบบวัดแวว
อิเล็กทรอนิกส์ 
บนฐานพหุปัญญา 
2. ร้อยละ 80 
ของครูมีการ
จัดการเรียน          
การสอนท่ี
สอดคล้องกับ
ความสามารถ
และความถนัด
ของนักเรียน 
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4 Q / จุดเนน้ ตวัชีว้ดั 4 Q 
แนวดำเนนิการ (จุดเนน้) ตวัชีว้ดั

ความสำเรจ็ ระดบั เขตพืน้ทีฯ่ ระดบั โรงเรยีน 
Q2 : โรงเรยีน
มีคณุภาพ 
จุดเน้นท่ี 1 
การอ่านออก
เขียนได้                
คิดเลขเป็น 
จุดเน้นท่ี 2 
ผลการ
ประเมิน
ระดับชาติ 
จุดเน้นท่ี 3 
ระบบการ
ประกัน
คุณภาพ 
จุดเน้นท่ี 4 

ระบบการดูแล

ช่วยเหลือ

นักเรียน 

จุดเน้นท่ี 5 

สภาพ 

แวดล้อม 

จุดเน้นท่ี 6 

Best 

Practice  

ของโรงเรียน 

5. สภาพแวดล้อม 1. สพป.พิษณุโลก เขต 3 
กำหนดเป็นจุดเน้นใน           
การพัฒนาสถานศึกษา 
2.  ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
ให้ทราบถึงจุดเน้นในการพัฒนา 
พร้อมท้ังเชิญชวนโรงเรียนใน
สังกัดเข้ารับการประเมิน
ห้องเรียนคุณภาพ และห้องส้วม
ดีมีมาตรฐาน 
3.  คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกัน
จัดทำเกณฑ์การประเมิน
ห้องเรียนคุณภาพ และห้องส้วม
ดีมีมาตรฐาน 
4.  แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ  
และห้องส้วมดีมีมาตรฐาน 
5. สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา              
และบุคลากรทางการศึกษา  
โดยมอบเกียรติบัตรให้กับครู
หรือสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ 

1. พัฒนาหรือดูแลปรับสภาพ
อาคารเรียน อาคารประกอบ  
ให้มีความปลอดภัยและสะอาด 
2. จัดบรรยากาศห้องเรียนท่ี 
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
3. ดูแล จัดสภาพห้องน้ำ          
ห้องส้วม สะอาดถูกสุขอนามัย 
4. จัดเตรียมมีน้ำด่ืมน้ำใช้ท่ี
สะอาดและเพียงพอ 
5. โรงเรียนจัดให้มีสถานท่ี
รับประทานอาหารกลางวันท่ีถูก
สุขลักษณะ และนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวันอย่าง
เพียงพอและถูกหลักโภชนาการ 
6. จัดทำสถานท่ีและอุปกรณ์
กำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
7. โรงเรียนมีสนามเด็กเล่น              
มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน                 
และปลอดภัย 
8. โรงเรียนมีจุด Check in 
อย่างน้อย 1 จุด 
9. สมัครเข้าร่วมการประกวด
ห้องเรียนคุณภาพ ห้องส้วมดี           
มีมาตรฐาน 

ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนในสังกัด
มีสภาพแวดล้อม
ท่ีดีเอื้อต่อ              
การเรียนรู้ของ
นักเรียน 

6. Best Practice 
ของโรงเรียน 

1. กำหนดนโยบายและแจ้งให้ 
โรงเรียนทราบ 
2. นิเทศออนไลน์ “บ่ายวันพุธ 
จุดไอเดียครู” 
3. นิเทศ ติดตามการบริหารจัด 
การศึกษาของโรงเรียน 
 

1. โรงเรียน/ผู้บริหารสถาน 
ศึกษาพัฒนานวัตกรรม           
การพัฒนาการจัดการศึกษา 
2. โรงเรียน/ผู้บริหารสถาน 
ศึกษาจัดทำรายงาน               
แบบปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)  
 

1.ร้อยละ100 
ของโรงเรียน/
ผู้บริหาร 
สถานศึกษามี
แบบปฏิบัติท่ีดี 
(Best Practice)  
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4 Q / จุดเนน้ ตวัชีว้ดั 4 Q 
แนวดำเนนิการ (จุดเนน้) ตวัชีว้ดั

ความสำเรจ็ ระดบั เขตพืน้ทีฯ่ ระดบั โรงเรยีน 
Q2 : โรงเรยีน
มีคณุภาพ 
 

 4. จัดกิจกรรม PLK3 Awards อย่างน้อยปีการศึกษา                
ละ 1 เรื่อง 
3. โรงเรียน/ผู้บริหารสถาน 
ศึกษาส่งรายงานแบบปฏิบัติท่ีดี 
(Best Practice) เข้าร่วม 
กิจกรรม PLK3 Awards 

อย่างน้อยปีการ 
ศึกษาละ 1 เรื่อง 
2. ร้อยละ 40 
ของโรงเรียน/
ผู้บริหาร 
สถานศึกษาส่ง
แบบปฏิบัติท่ีดี 
(Best Practice) 
เข้าร่วมกิจกรรม 
PLK3 Awards 

Q3 :               

ครมูีคณุภาพ 

จุดเน้นท่ี 4 
นิเทศภายใน 

1. กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

ระดบัการศกึษาปฐมวยั 
1. พัฒนาครูผู้สอนส่งเสริมสนับ 
สนุนการจัดกิจกรรมตาม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ 
น้อยประเทศไทย 
2. กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอน 
ด้านการจัดประสบการณ์        
การเรียนรู้เชิงรุก (Active 
learning) เพื่อให้เด็กปฐมวัย   
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ท่ี 21 เหมาะสมตามวัยและ 
พัฒนาการ 
3. กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอน 
ด้านการจัดประสบการณ์        
การสอนภาษาไทยสำหรับ      
เด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 

ระดบัการศกึษาปฐมวยั 
พัฒนาหลักสูตร ออกแบบ 
หน่วยการเรียนรู้ แผนการ
จัดการเรียนรู้ จัดประสบการณ์ 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย 
- การจัดประสบการณ์             
การ เรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)  
- การจัดประสบการณ์การสอน
ภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบัการศกึษา
ปฐมวยั 
1. ครูร้อยละ 100 
มีความรู้ ทักษะ 
ในการจัดประสบ 
การณ์ตาม
แนวทางบ้าน   
นักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย 
2. ครูร้อยละ 90 
มีความรู้ ทักษะ 
ในการจัด
ประสบการณ์ 
การเรียนรู้เชิงรุก        
(AL)  
3. ครูร้อยละ 70 
มีความรู้ ทักษะ 
จัดประสบการณ์                                          
การสอน
ภาษาไทย 
เด็กปฐมวัย 
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4 Q / จุดเนน้ ตวัชีว้ดั 4 Q 
แนวดำเนนิการ (จุดเนน้) ตวัชีว้ดั

ความสำเรจ็ ระดบั เขตพืน้ทีฯ่ ระดบั โรงเรยีน 
Q3 :              

ครมูีคณุภาพ 

จุดเน้นท่ี 4 
นิเทศภายใน 

1. กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
1. สง่เสรมิและพฒันาครดูา้น 
การสรา้งและพฒันาหลกัสตูร 
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาครูด้าน 
การสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาฐานสมรรถนะ   
ตามหลักสูตรแกนกลางการ 
ศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560)   
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาครู        
ด้านการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
สถาน ศึกษาบริบทของผู้เรียน 
และท้องถิน่ 
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาครู   
ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) เพื่อส่งเสริม
ทักษะกระบวนการคิดให้กับ
ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ 
 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
1. พัฒนาหลักสูตรสถาน ศึกษา
ฐานสมรรถนะตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
2. นำหลักสถานศึกษาไปใช้ใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาบริบทของผู้เรียน 
และท้องถิ่น 
3. จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) เพื่อส่งเสริม
ทักษะกระบวนการคิดให้กับ
ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ 
4. นิเทศภายในสถานศึกษา 
ประเด็น การสร้างและพัฒนา 
หลักสูตร ออกแบบการจัด   
การเรียนรู้ การจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้
เรียนรู้เต็มศักยภาพ  
5. สะท้อนผลและแลกเปล่ียน 
เรียนรู้การจัดการเรียนรู้เพื่อ 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

ระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 
ร้อยละ 70               
ของครูมีผล         
การประเมิน 
ความสามารถใน 
การจัดการเรียนรู้ 
ระดับดีขึ้นไป         
ทุกรายการ
ประเมิน 
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4 Q / จุดเนน้ ตวัชีว้ดั 4 Q 
แนวดำเนนิการ (จุดเนน้) ตวัชีว้ดั

ความสำเรจ็ ระดบั เขตพืน้ทีฯ่ ระดบั โรงเรยีน 
Q3 :                

ครมูีคณุภาพ 

จุดเน้นท่ี 4 
นิเทศภายใน 

1. กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

2. สง่เสรมิและพฒันาคร ู           
ด้านการสรา้งและพฒันาสือ่ 
การเรยีนรู ้
1. จัดทำโครงการพัฒนาระบบ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยดิจิทัล
แพลตฟอร์ม จำนวน 4 
กิจกรรม ได้แก่  
กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาครูใน 
การจัดการเรียนรู้ออนไลน์        
ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
กิจกรรมท่ี 2 แหล่งเรียนรู้ 
YouTube Channel  
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาสามารถ
นำระบบคลังส่ือเทคโนโลยี 
ดิจิทัล ระดับการศึกษา        
ขั้นพื้น ฐาน (OBEC Content 
Center) สู่การจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมท่ี 4 ส่งเสริมทักษะ 
การใช้เทคโนโลยีในการสร้างส่ือ 
ประกอบการเรียนการสอนใน 
ศตวรรษท่ี 21 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาให้ครูมีความรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
3. นิเทศ ติดตามความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สง่เสรมิและพฒันาคร ู           
ด้านการสรา้งและพฒันาสือ่ 
การเรยีนรู ้
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู      
เข้ารับการพัฒนาด้าน         
การสร้างและพัฒนาส่ือ       
การ เรียนรู้ 
2. ส่งเสริมให้ครูสร้างและหรือ
พัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู ้
3. นิเทศภายในสถานศึกษา 
ประเด็น การสร้างและพัฒนา
ส่ือการ เรียนรู้ 
4. สะท้อนผลและแลกเปล่ียน 
เรียนรู้การจัดการเรียนรู ้
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4 Q / จุดเนน้ ตวัชีว้ดั 4 Q 
แนวดำเนนิการ (จุดเนน้) ตวัชีว้ดั

ความสำเรจ็ ระดบั เขตพืน้ทีฯ่ ระดบั โรงเรยีน 
Q3 :               

ครมูีคณุภาพ 

จุดเน้นท่ี 4 
นิเทศภายใน 

1. กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

3. สง่เสรมิและพฒันาคร ู     
ด้านการวดัและประเมนิผล 
จัดทำโครงการขับเคล่ือนการนำ
ผลการประเมินไปใช้วางแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา    
และการวัดและประเมินผลใน
ช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของ ผู้เรียน (Assessment for 
Learning) จำนวน 5 กิจกรรม 
ได้แก่  
กิจกรรมท่ี 1 สร้างความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด  
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ 
ของผู้เรียน 
กิจกรรมท่ี 2 สร้างความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
ประเมินในชั้นเรียนแนวใหม่ 
กิจกรรมท่ี 3 สร้างความรู้  
ความเข้าใจและสร้างเครื่องมือ 
ในการประเมินสมรรถนะผู้เรียน  
กิจกรรมท่ี 4 ส่งเสริมให้ครู 
สามารถนำผลการประเมิน 
คุณภาพผู้เรียนไปใช้ในการ 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และ 
สมรรถนะของผู้เรียน  
กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาระบบงาน 
ทะเบียนและวัดผลผ่านระบบ 
SchoolMIS 

สง่เสรมิและพฒันาคร ู               
ด้านการวดัและประเมนิผล 
-มีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
เหมาะสม และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
- ประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง และนำผลการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้มาใช้
ในการแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู ้
- เป็นแบบอย่างท่ีดีและสามารถ
ให้คำปรึกษากับผู้อื่นในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้  
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4 Q / จุดเนน้ ตวัชีว้ดั 4 Q 
แนวดำเนนิการ (จุดเนน้) ตวัชีว้ดั

ความสำเรจ็ ระดบั เขตพืน้ทีฯ่ ระดบั โรงเรยีน 
Q3 :                

ครมูีคณุภาพ 

จุดเน้นท่ี 4 
นิเทศภายใน 

1. กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

4. สง่เสรมิและพฒันาครดูา้น 
การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และ
วจิยั 
4.1 ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยใน           
ช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการเรียนรู้ โดยกำหนด
เป็นนโยบายในการพัฒนาของ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
ประจำปีงบประมาณ 2566 
4.2 จัดทำเอกสารความรู้           
เรื่อง การทำวิจัยในช้ันเรียน 
4.3 นิเทศ ติดตามส่ือสารสร้าง 
ความเข้าใจ ให้ข้อเสนอแนะ  
ในการทำวิจัยในช้ันเรียนของครู
ท้ังรูปแบบของการนิเทศ 
ออนไลน์ และ On-site 
4.4 สนับสนุนให้ครูพัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัย 
เป็นฐานและมีการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ บูรณาการกับกิจกรรม 
PLC ของโรงเรียน 
4.5 สนับสนุนส่งเสริมให้ครูนำ 
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์             
โดยนำนวัตกรรมหรือแนวทาง 
จากผลการวิจัยของตนเองหรือ 
งานวิจัยท่ีมีผู้ทำวิจัยไว้แล้วและ
มีประเด็นปัญหาท่ีสอดคล้องกัน
ไปใช้ในการพัฒนานักเรียน 

สง่เสรมิและพฒันาครดูา้น   
การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์           
และวจิยั 
4.1 ครูวิเคราะห์สภาพปัญหา 
การเรียนรู้ในช้ันเรียนเพื่อทำ 
วิจัยในช้ันเรียน 
4.2 ครูทำวิจัยในช้ันเรียน  
อย่างน้อยปีการศึกษา              
ละ 1 เรื่อง 
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4 Q / จุดเนน้ ตวัชีว้ดั 4 Q 
แนวดำเนนิการ (จุดเนน้) ตวัชีว้ดั

ความสำเรจ็ ระดบั เขตพืน้ทีฯ่ ระดบั โรงเรยีน 
Q3 :               

ครมูีคณุภาพ 

จุดเน้นท่ี 4 
นิเทศภายใน 

1. กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

5. สง่เสรมิและพฒันาคร ู          
ด้านการจดับรรยากาศที่
สง่เสรมิพฒันาผูเ้รยีน 
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุน         
การจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริม         
ต่อการพัฒนาผู้เรียน 
5.2 นิเทศติดตามการจัด              
การเรียนรู้  

1. มีการจัดบรรยากาศท่ี 
เหมาะสมสอดคล้องกับความ 
แตกต่างผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2. สามารถแก้ไขปัญหา              
การเรียนรู ้
3. สร้างแรงบันดาลใจส่งเสริม 
และพัฒนาผู้เรียนให้เกิด 
กระบวนการคิด ทักษะชีวิต 
ทักษะการทำงาน ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ
ด้านสารสนเทศ ส่ือ และ
เทคโนโลยี 
4. วิเคราะห์ สรุปรายงานผล 
การนิเทศและส่งรายงานผล 
การนิเทศไปยังสำนักงาน           
เขต พื้นท่ีการศึกษาอย่างน้อย             
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

 

6. สง่เสรมิและพฒันาคร ู              
ด้านการสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมี 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
6.1 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้จัด 
การเรียนการสอน วัดและ
ประเมินผลคุณลักษณะ          
อันพึงประสงค์ ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน ให้นักเรียนได้รับ            
การปลูกฝังคุณลักษณะ               
อันพึงประสงค์ในขณะจัดการ
เรียนการสอน มีเครื่องมือวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง  

1.ครูจัดการเรียนการสอน  
วัดและประเมินผลคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา 
บันทึกหลังสอน คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียน
รายบุคคล 
2. ครูจัดการเรียนการสอน
โครงงานคุณธรรมทุกห้องเรียน 
3. ครูวัดและประเมินผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์     
ตามสภาพจริง เป็นระยะๆ 
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4 Q / จุดเนน้ ตวัชีว้ดั 4 Q 
แนวดำเนนิการ (จุดเนน้) ตวัชีว้ดั

ความสำเรจ็ ระดบั เขตพืน้ทีฯ่ ระดบั โรงเรยีน 
Q3 :                

ครมูีคณุภาพ 

จุดเน้นท่ี 4 
นิเทศภายใน 

 บันทึกหลังสอน คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียน          
เป็นรายบุคคล 
6.2 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้จัด 
การเรียนการสอนโครงงาน 
คุณธรรมทุกห้องเรียน 
6.3 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้วัด 
และประเมินผลคุณลักษณะ         
อันพึงประสงค์ตามสภาพจริง             
เป็นระยะๆ 

4. นิเทศภายในสถานศึกษา 
ประเด็น การสร้างและพัฒนา 
หลักสูตร ออกแบบการจัดการ 
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้
เต็มศักยภาพ การสร้างและ 
พัฒนา ส่ือการเรียนรู้ การวัด 
และประเมินผล การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และวิจัยการจัด 
บรรยากาศท่ีส่งเสริมพัฒนา 
ผู้เรียน และการส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ 
5. สะท้อนผลและแลกเปล่ียน 
เรียนรู้การจัดการเรียนรู้เพื่อ 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

 

2. การพัฒนา
วิธีการปฏิบัติท่ีดีใน
การจัดการ เรียน
การสอนของครู 

1. กำหนดนโยบายและแจ้งให้ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทราบ 
2. นิเทศออนไลน์ “บ่ายวันพุธ 
จุดไอเดียครู” 
3. นิเทศ ติดตามการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ของครู  
4. จัดกิจกรรม PLK3 Awards 
 

1. ครูพัฒนานวัตกรรมการจัด 
การเรียนรู ้
2. ครูจัดทำรายงานแบบปฏิบัติ
ท่ีดี (Best Practice) อย่างน้อย
ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
3. ครูส่งรายงานแบบปฏิบัติท่ีดี 
(Best Practice) เข้าร่วม 
กิจกรรม PLK3 Awards 

1. ร้อยละ 80 
ของ ครูมีแบบ
ปฏิบัติท่ีดี (Best 
Practice)           
อย่างน้อยปีการ 
ศึกษาละ 1 เรื่อง 
2. ร้อยละ 50 
ของ ครูส่งแบบ
ปฏิบัติท่ี ดี (Best 
Practice) เข้า
ร่วมกิจกรรม 
PLK3 Awards 
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4 Q / จุดเนน้ ตวัชีว้ดั 4 Q 
แนวดำเนนิการ (จุดเนน้) ตวัชีว้ดั

ความสำเรจ็ ระดบั เขตพืน้ทีฯ่ ระดบั โรงเรยีน 
Q3 :                

ครมูีคณุภาพ 

จุดเน้นท่ี 4 
นิเทศภายใน 

3. นิเทศภายใน 1. จัดทำคู่มือแนวทางการนิเทศ 
ภายในโรงเรียน 
2. นิเทศติดตาม ส่งเสริม สนับ 
สนุน และมีส่วนร่วมใน                  
การนิเทศภายในของโรงเรียน 

1. จัดทำแผนการนิเทศ            
ภายในของโรงเรียน 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ 
3. ดำเนินการนิเทศอย่าง             
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
4. วิเคราะห์ สรุปรายงาน              
ผลการนิเทศและส่งรายงาน             
ผลการนิเทศไปยังสำนักงาน            
เขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างน้อย             
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

1. ครูร้อยละ 90 
ได้รับการนิเทศ 
ติดตามส่งเสริม 
สนับสนุนพัฒนา 
กระบวนการจัด 
การเรียนรู ้
2. โรงเรียน 
ร้อยละ 70 
มีแบบปฏิบัติท่ีดี 
(Best Practice) 
ด้านการนิเทศ 
ภายในของ 
โรงเรียน 

Q4 : นกัเรยีน

มีคณุภาพ 

 

1. เด็กปฐมวัย                  
มีพัฒนาการครบ             
ท้ัง 4 ด้าน 

1. ส่งเสริม สนับสนุนครูด้าน 
การพัฒนาหลักสูตร ออกแบบ 
หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัด 
การเรียนรู้ จัดประสบการณ์ 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 
2. ส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนให้ 
มีความรู้ทักษะด้านการประเมิน 
พัฒนาการนักเรียนท่ีจบ           
การศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 3  
3. ส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนให้ 
มีความรู้ ทักษะด้านจัดกิจกรรม 
การพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง             
เด็กปฐมวัย 

1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้                 
จัดประสบการณ์ตามหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 
2. การประเมินพัฒนาการ 
นักเรียนท่ีจบการศึกษาปฐมวัย
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ระดับ      
ช้ันอนุบาลปีท่ี 3  
3. จัดกิจกรรมการพัฒนา          
พ่อ แม ่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 

เด็กปฐมวัย                
ร้อยละ 90                  
มีพัฒนาการ           
ท้ัง 4 ด้าน      
ระดับดี  
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4 Q / จุดเนน้ ตวัชีว้ดั 4 Q 
แนวดำเนนิการ (จุดเนน้) ตวัชีว้ดั

ความสำเรจ็ ระดบั เขตพืน้ทีฯ่ ระดบั โรงเรยีน 
Q4 : นกัเรยีน

มีคณุภาพ 

 

2. ดา้นผลสมัฤทธิท์างวชิาการ 
2.1 ความสามารถ
ด้านการอ่าน              
การเขียน ส่ือสาร 
คิดคำนวณ 

การอ่าน การเขยีน การสือ่สาร 
1. แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด 
ดำเนินการประเมิน             
ความสามารถด้านการอ่าน  
การเขียน ตามหลักเกณฑ์ท่ี 
สพฐ. กำหนด  
2. ตรวจสอบผลการประเมิน 
ความสามารถด้านการอ่าน  
การเขียน ผ่านระบบการ 
ติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ 
3. สรุปและรายงานผล 

1. วิเคราะห์ผลการประเมิน 
คุณภาพนักเรียนและ 
ความสามารถด้านการอ่าน  
การเขียนในระดับช้ันเรียน/  
2. จัดทำแผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม/นวัตกรรม พัฒนา 
ทักษะการอ่านการเขียน          
ของนักเรียน 
3. ครูผู้สอนภาษาไทยจัด 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะ         
การอ่านออกเขียนได้ใน
ระดับช้ันเรียน 
4. คัดกรองความสามารถ            
ด้านการอ่านการเขียนของ 
นักเรียนและรายงานผ่านระบบ
การติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ร้อยละ 80 ของ 
นักเรียนมีผล        
การประเมิน         
ด้านอ่าน            
ออกเสียง               
และการเขียน                  
ระดับคุณภาพ             
ดี ขึ้นไป 
 

การคดิคำนวณ 
1. กำหนดเป้าหมายคุณภาพ 
นักเรียน 
2. ประชาสัมพันธ์ทุกโรงเรียนใน 
สังกัดขับเคล่ือนคุณภาพ 
นักเรียนตามแนวทางท่ีกำหนด 
3. จัดทำแผนงาน / กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่              
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ 
 
 

การคดิคำนวณ 
1. ประกาศนโยบายพัฒนา 
นักเรียนให้มีความสามารถ        
ด้านการคิดเลขเป็น คิดคำนวณ
คล่อง 
2. จัดทำบันทึกข้อตกลง        
ความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกับ              
ครูประจำช้ันทุกคน/ครูผู้สอน           
วิชาคณิตศาสตร์ 
 

การคดิคำนวณ 
ร้อยละ 50 ของ 
จำนวนนักเรียน
ในโรงเรียน            
ผ่านเกณฑ์          
การประเมิน         
ด้านการคิดเลข
เป็น 
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4 Q / จุดเนน้ ตวัชีว้ดั 4 Q 
แนวดำเนนิการ (จุดเนน้) ตวัชีว้ดั

ความสำเรจ็ ระดบั เขตพืน้ทีฯ่ ระดบั โรงเรยีน 
Q4 : นกัเรยีน

มีคณุภาพ 

 

 4. จัดทำคู่มือการใช้แบบฝึก 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเป็น 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
5. จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ ด้านความสามารถ 
ด้านการคิดคำนวณ 
6. จัดต้ังชมรมครูคณิตศาสตร์ 
สพป.พล.3 และแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารชมรม 
7. ประเมินความสามารถ          
ด้านการคิดคำนวณ คิดเลขเร็ว       
คิดเลขคล่องนักเรียน ป.1 - 6 
เดือนละ 1 ครั้ง โดยครู
ผู้รับผิดชอบ 
8. ตรวจสอบคุณภาพนักเรียน 
9. นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
10. สรุปและรายงานผล 
 

3. ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนทุกคน  
 4. มีการดำเนินพัฒนานักเรียน
ให้คิดเลขเป็น คิดคำนวณคล่อง 
 5. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา         
ซ่อมเสริมนักเรียนกลุ่มท่ีมี
ปัญหาด้านการคิดคำนวณ 
6. ครูผู้สอนมีนวัตกรรม/จัดหา/
จัดทำส่ือ แบบฝึกแล้วนำมาใช้
พัฒนาความสามารถการคิด
คำนวณ 
7. ครูทดสอบความสามารถ 
ด้านการคิดคำนวณเดือนละ        
1 ครั้ง และสอนซ่อมเสริม  
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
8. รายงานความก้าวหน้าต่อ
ผู้ปกครอง และสำนักงาน            
เขตพื้นท่ีการศึกษา                    
ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

 

2.2 ความสามารถ
ในการ คิดวิเคราะห์ 
คิดวิจารณญาณ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาครูด้านจัด 

การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น 

สำคัญ ตามแนวทางการจัดการ 

เรียนรู้เชิงรุก (Active 

Learning) เพื่อให้นักเรียนเกิด

สมรรถนะ สำคัญของผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลาง  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู 

จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญตามแนวทางการจัด           

การเรียนรู้เชิงรุก (Active 

Learning) ด้วยวิธีการสอนท่ี 

หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ 

นักเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ  

 

ร้อยละ 80               

ของนักเรียน             

ผ่านเกณฑ์              

การประเมิน 

สมรรถนะสำคัญ 

ของผู้เรียน 

(ความสามารถใน 

การคิดวิเคราะห์  
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4 Q / จุดเนน้ ตวัชีว้ดั 4 Q 
แนวดำเนนิการ (จุดเนน้) ตวัชีว้ดั

ความสำเรจ็ ระดบั เขตพืน้ทีฯ่ ระดบั โรงเรยีน 
Q4 : นกัเรยีน

มีคณุภาพ 

 

 การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
(ความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ) 
2. ส่งเสริมและพัฒนาครู              
ด้านการประเมินสมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
(ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ) 
3. นิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผล และรายงานผล 
 

ตามหลักสูตรแกนกลางการ 
ศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช
2551                                      
(ความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ) 
2. นำระบบการนิเทศภายใน 
สถานศึกษามาใช้ในการติดตาม
การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตรแกนกลางการ ศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ) 
3. สะท้อนผลและแลกเปล่ียน 
เรียนรู้การจัดการเรียนรู้ท่ี         
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี 
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
(ความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ)  
เพื่อพัฒนาเป็นแบบปฏิบัติท่ีดี 
(Best Practice) 

คิดวิจารณญาณ) 
ระดับดีขึ้นไป 
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4 Q / จุดเนน้ ตวัชีว้ดั 4 Q 
แนวดำเนนิการ (จุดเนน้) ตวัชีว้ดั

ความสำเรจ็ ระดบั เขตพืน้ทีฯ่ ระดบั โรงเรยีน 
Q4 : นกัเรยีน

มีคณุภาพ 

 

2.3 มีความสามารถ 
สร้างนวัตกรรม 

1. วางแผนการดำเนินงาน 
โครงการพัฒนาครูด้านการจัด 
การเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
และนักเรียนมีนวัตกรรม 
2. จัดทำแนวทางการพัฒนา  
ครูด้านการจัด การเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) เพื่อพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 
21  
3. ประชุมช้ีแจงในรูปแบบท่ี 
หลากหลายสู่การปฏิบัติใน 
สถานศึกษา 
4. นิเทศ ติดตาม และ 
ประเมินผล 

1. มีแผนงาน/โครงการพฒันา 
ครูด้านการจัดการเรียนรู้              
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ               
ในศตวรรษท่ี 21 
2. มีการจัดประชุมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้แก่ครูและ 
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องใน              
การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน 
ศตวรรษท่ี 21 
3. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้        
ให ้นักเรียน ทำโครงงาน 
ช้ินงาน ผลงานจากการเรียนรู้ 
4. ผู้บริหารโรงเรียน นิเทศ 
ติดตาม การจัดการเรียนรู้             
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน 
ศตวรรษท่ี 21 
5. ประเมินทักษะในศตวรรษ            
ท่ี 21 และนำผลการประเมิน 
ไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1. ร้อยละ 80 
ของนักเรียน            
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
2. ร้อยละ 100 
ของนักเรียนมี
นวัตกรรม 
  
 

2.4 มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1. ศึกษาสภาพปัญหา                 
ความ ต้องการจากผลการนิเทศ 
ติดตาม ด้านความสามารถใน
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักเรียน 
2. จัดทำโครงการพัฒนาระบบ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยดิจิทัล
แพลตฟอร์ม  
 

1. โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี            
ของนักเรียน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้า 
รับการพัฒนาความรู้                    
ด้านเทคโนโลยี  
3. ครูจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี 
สารสนเทศตามตัวชี้วัดใน
หลักสูตร 
 

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความ 
สามารถในการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
ส่ือสารเพื่อพัฒนา 
ตนเอง และสังคม 
ในการเรียนรู้  
การส่ือสาร             
การทำงาน              
ตามหลักสูตร 
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4 Q / จุดเนน้ ตวัชีว้ดั 4 Q 
แนวดำเนนิการ (จุดเนน้) ตวัชีว้ดั

ความสำเรจ็ ระดบั เขตพืน้ทีฯ่ ระดบั โรงเรยีน 
Q4 : นกัเรยีน

มีคณุภาพ 

 

2.4 มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน และ 
พัฒนาให้ครูมีความรู้ด้านการ  
ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน 
4. นิเทศ ติดตามการจัดการ 
เรียน รู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามตัวชี้วัดในหลักสูตร 

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ 
นักเรียนใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
5. นิเทศภายในการจัดการเรียน 
รู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ประเมินความสามารถใน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักเรียน 

 

2.5 มีผลสัมฤทธิ์
ตามหลักสูตร 

1. ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมี         
การวัดและประเมินผล              
การเรียนรู้ตามตัวชี้วัดใน              
แต่กลุ่มสาระการเรียนรู้  
2. พัฒนาครูโดยการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการสร้าง
เครื่องมือในการวัดและประเมิน
ในช้ันเรียน 
3. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมและพัฒนาด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1. มีการวัดและประเมินผล           
การเรียนรู้ตามตัวชี้วัดในแต่ละ            
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
2. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและ
พัฒนาด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

 

1. ร้อยละ 80 
ของนักเรียนมี        
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
ตามหลักสูตร   
สูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ี
โรงเรียนกำหนด
ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

2.6 มีทักษะและ            
เจตคติท่ีดีต่อ              
งานอาชีพ 

1. การจัดทำโครงการพัฒนา 
การศึกษาเพื่อมีงานทำ ส่งเสริม 
อาชีพ 
2. ส่งเสริมการจัดทำแนวทาง 
การดำเนินการจัดกิจกรรม 
การศึกษาเพื่อมีงานทำ ส่งเสริม 
อาชีพ 
 

1. จัดทำโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงาน
ทำ ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
2. จัดกิจกรรมตาม โครงการสู่ 
ทุกระดับช้ันเรียน  
3. จัดกิจกรรม การเรียนรู้ใน 
การส่งเสริมเช่ือมโยงกับ 
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาตาม 
ถนัดและต้องการของนักเรียน 

1. ร้อยละ 100 
ของนักเรียนมี 
ทักษะอาชีพ  
2. ร้อยละ 100 
ของนักเรียนมี 
เจตคติท่ีดีต่อ           
งานอาชีพ 
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4 Q / จุดเนน้ ตวัชีว้ดั 4 Q 
แนวดำเนนิการ (จุดเนน้) ตวัชีว้ดั

ความสำเรจ็ ระดบั เขตพืน้ทีฯ่ ระดบั โรงเรยีน 
Q4 : นักเรียน  3. ส่งเสริมพัฒนาครู สร้าง 

ความรู้ ความเข้าใจ การจัด  
กิจกรรมการศึกษาเพื่อมีงานทำ         
ส่งเสริมอาชีพ 
4. การส่งเสริมพัฒนากิจกรรม 
การเรียนรู้ของนกัเรียน               
ด้านสายอาชีพท่ีเช่ือมโยงกับ
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
5. การนิเทศติดตามและ 
ประเมินผล การจัดกิจกรรม 
การศึกษาเพื่อมีงานทำ ส่งเสริม 
อาชีพ 

  

3. ดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
3.1 มีคุณลักษณะ
และ ค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

1. จัดทำแนวทางพร้อม               
เครื่องมือวัดและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์          
ของนักเรียนตามหลักสูตร 
2. สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียน 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ 
นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ 
ชาติบ้านเมือง 
3. ขับเคล่ือนโครงการโรงเรียน 
วิถีพุทธ 
4. ขับเคล่ือนโครงการโรงเรียน 
คุณธรรม สพฐ. 

1. ศึกษาแนวทางและเครื่องมือ 
การวัดและประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียน  
ตามหลักสูตรและดำเนินการ
ตามข้ันตอนอย่างถูกต้อง 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ 
นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ 
ชาติบ้านเมือง 
3. โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
จัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 29 
ประการและพัฒนาเป็น 
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 
4. ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรม 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และยก 
ระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

1. ร้อยละ 90 
ของนักเรียน              
มีคุณลักษณะ     
อันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
ระดับ ดี ขึ้นไป 
2. ร้อยละ 90 
ของนักเรียน          
มีทัศนคติ             
ท่ีถูกต้องต่อ          
ชาติบ้านเมือง  
3.ร้อยละ 90 ของ
นักเรียน ผ่านการ 
ประเมินคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของ 
โรงเรียน  
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4 Q / จุดเนน้ ตวัชีว้ดั 4 Q 
แนวดำเนนิการ (จุดเนน้) ตวัชีว้ดั

ความสำเรจ็ ระดบั เขตพืน้ทีฯ่ ระดบั โรงเรยีน 
Q4 : นักเรียน 3.2 ความภูมิในใจ

ท้องถิ่นและ           
ความเป็นไทย 

1. จัดทำกรอบสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น อำเภอนครไทย อำเภอ
ชาติตระการ อำเภอวัดโบสถ์  
และอำเภอพรหมพิราม 
2. จัดทำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
ท้องถิ่น 
3. ช้ีแจงนโยบาย จุดเน้น 
นโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับ 
ประวัติศาสตร์หน้าท่ีพลเมือง 
4. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้         
ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย 
5. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
จัดการเรียนการสอน 
6. สรุปและรายงานผลจัด            
การเรียนการสอน 

1. นำกรอบสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นมาออกแบบหน่วย            
การเรียนรู้บูรณาการ ให้ตรงกับ
บริบทของโรงเรียน  
2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
บูรณาการกับการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  
3. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนรัก
และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
4. สะท้อนผลและแลกเปล่ียน 
เรียนรู้การจัดการเรียนรู้  
5. ประเมินคุณลักษณะผู้เรียน
และนำผลการประเมินไปใช้
อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนรักและ          
มีความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น 

3.3 การยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย 

1. อบรม ประชุมแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ ครูผู้รับผิดชอบงาน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนให้มีสมรรถนะทาง 
จิตวิทยาเพื่อดูแลท้ังสุขภาพ 
กายและสุขภาพจิตของนักเรียน 
ให้มีความสุข ผ่านระบบ 
ออนไลน์ เพื่อต่อยอดลงสู่ 
สถานศึกษาด้วยประสบการณ์ 
จริง 
 

1. ครูดำเนินการจัดกิจกรรม
ตาม ระบบการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนให้มีสมรรถนะทาง 
จิตวิทยาเพื่อดูแลท้ังสุขภาพ 
กายและสุขภาพจิตของนักเรียน 
ให้มีความสุข  
2. จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียน
ยอมรับและอยู่ร่วมกันใน           
ความแตกต่างในด้าน เพศ วัย 
เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี เช่น            
การต่อต้านการบูลล่ี (Bully) ,  

ร้อยละ 90 ของ 
นักเรียนยอมรับ 
ท่ีจะอยู่ร่วมกัน 
บนความ 
แตกต่าง และ
หลากหลาย 
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4 Q / จุดเนน้ ตวัชีว้ดั 4 Q 
แนวดำเนนิการ (จุดเนน้) ตวัชีว้ดั

ความสำเรจ็ ระดบั เขตพืน้ทีฯ่ ระดบั โรงเรยีน 
Q4 : นักเรียน  2. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน

จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียน
ยอมรับและอยู่ร่วมกันใน            
ความแตกต่างในด้าน เพศ วัย 
เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี เช่น            
การต่อต้านการบูลล่ี (Bully) , 
เพื่อนรู้ใจ , ลูกเสือ-เนตรนารี , 
การแข่งขันกีฬา และกิจกรรม
แนะแนว 

เพื่อนรู้ใจ , ลูกเสือ-เนตรนารี , 
การแข่งขัน, กีฬา , กิจกรรม
แนะแนว และ Home room 

 

3.4 สุขภาวะ               
ทางร่างกายและ               
จิตสังคม 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาครู       
ด้านการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 
2. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนต้านภัยยาเสพติด 
3. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ 
วิธีการดำเนินงาน ในการดูและ 
สุขภาวะทางร่างกาย และจิตใจ 
โดยนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
4. สนับสนุนการจัดกิจกรรม 
การลดความเครียดและดูแล
ด้านสุขภาพจิต ในทุกช่วงช้ัน 
เช่น เพื่อนรู้ใจ , โรงเรียนคือ
พื้นท่ีปลอดภัยของหนู , ครูดีใน
ดวงใจ และนักเรียนท่ีใฝ่ฝัน 
5. ส่งเสริมการใช้งานระบบ 
School Health HERO  

1. ครูคัดกรองนักเรียนโดยใช้
แบบประเมิน SDQ , EQ ,  
แบบประเมินสมรรถภาพทาง
กายของนักเรียน 
2. ครูจัดการเรียนรู้/กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 
3. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ในโรงเรียน 
4. ครูให้คำปรึกษา คำแนะนำ 
วิธีการดำเนินงาน ในการดูและ 
สุขภาวะทางร่างกาย และจิตใจ 
ให้นักเรียน 
5. จัดกิจกรรมการลด
ความเครียดและดูแลด้าน
สุขภาพจิต ในทุกช่วงช้ัน เช่น 
เพื่อนท่ีปรึกษา (YC) , โรงเรียน
คือพื้นท่ีปลอดภัยของหนู ,             
To Be Number One ฯลฯ 
 

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน              
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินสุขภาวะ
ทางร่างกายและ 
จิตสังคม 
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4 Q / จุดเนน้ ตวัชีว้ดั 4 Q 
แนวดำเนนิการ (จุดเนน้) ตวัชีว้ดั

ความสำเรจ็ ระดบั เขตพืน้ทีฯ่ ระดบั โรงเรยีน 
Q4 : นักเรียน  เป็นฐานในการดูแลสุขภาพจิต

ของนักเรียน 
6. นิเทศ ติดตามและประเมิน 
ผลการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 
7. สรุป รายงานผลการนิเทศ 

6. ใช้งานระบบ School 
Health HERO เป็นฐานใน         
การดูแลสุขภาพจิตของนักเรียน 
7. ประเมินสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 
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1. แนวทางการดำเนนิงาน 

 1.1  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

1.1.1. สร้างความรู้ความเข้าใจ การดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
จำนวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งช้ี 56 ประเด็น ให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักในภารกิจท่ีจะต้องดำเนินการ
ให้ประสบผลสำเร็จ  

1.1.2. กำหนดให้มีผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด เช่ือมโยงกับแผนงาน 
โครงการ/ กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด 

1.1.3. มอบหมายให้มีเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรองในการประสาน กำกับ ติดตามประเมิน           
และรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 

1.1.4 เร่งรัดดำเนินการตามตัวชี้วัดให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.1.5 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินตนเองของหน่วยงาน และวิเคราะห์นำผลการประเมินไป

ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
1.1.6 กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อรับทราบ ปัญหา อุปสรรค และนำมา

กำหนดแนวทางแก้ไข 
1.1.7 รายงานผลการประเมินตนเองในรอบการรายงานผลตามปฏิทินการรายงานผ่านระบบ 

รายงานข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ท่ีกำหนด 

1.2  ระดบัโรงเรยีน 

 1.2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษา 

 1.2.2 กำหนดให้มีผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมจัดทำแผนงาน / 

โครงการ กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด 

 1.2.3 มอบหมายให้มีผู้ประสานงานหลัก และเจ้าภาพในการกำกับ ติดตาม และจัดทำรายงานผล

การดำเนินการรายงานต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 1.2.4 จัดให้มีการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดท่ีต้องปฏิบัติ โดยอาจเชิญกรรมการสถานศึกษา

มาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน และรายงานผลตามท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากำหนด 
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2.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลการประเมินในระดับ ดีเย่ียม  ทุกมาตรฐาน 

3.  แนวทางการนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการดำเนนิงาน 

 3.1  วธิกีาร 

  3.1.1. การสอบถาม  

  3.1.2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 3.2  รอ่งรอย / หลกัฐาน 

  3.2.1 แบบรายงานการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ส่วนท่ี 2 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  3.2.2 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 
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1. แนวทางการดำเนนิงาน 

1.1  ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

1.1.1 สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้บุคลากร สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จําแนก 

ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 1.1.2 การปฏิบัติหน้าท่ี 

  1) บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน มีคู่มือการปฏิบัติงานปฏิบัติงาน อย่างเต็มความรู้ 

ความสามารถ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีความกระตือรือร้นมุง่ผลสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญกับงาน

มากกว่าธุระส่วนตัวพร้อมรับผิดชอบ  

  2) ทุกกลุ่มงานมีข้ันตอนการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ี

กำหนดแก่ผู้รับบริการ ด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ 

 1.1.3 การใช้งบประมาณ 

  1) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีการจัดทำแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  2) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีการจัดซื้อจัดจ้าง/                

การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  3) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เปิดโอกาสให้บุคลากรใน

หน่วยงานทุกคน ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานได้ 

 1.1.4 การใช้อํานาจ 

  - ผู้บังคับบัญชาทุกระดับในหน่วยงานมอบหมายงานตรงตามตำแหน่งหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม 

ละเว้นการส่ังการท่ีมีความเส่ียงต่อการทุจริต และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ

ผลงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม 

 1.1.5 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

  - บุคลากรทุกคนในหน่วยงานใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ในทางราชการไม่นำ

ทรัพย์สินของทางราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

 1.1.6 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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  -  สพป.พิษณุโลก เขต 3 มีการดำเนินการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตใน

หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  มีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน โดย

มีการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต  ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 

 1.1.7 คุณภาพการดําเนินงาน 

  - บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายและมีการรายงานผล

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจุบันและให้บริการ ด้วยความเต็มใจ สุภาพเรียบร้อย พร้อมท้ังให้ข้อมูลท่ี

เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลแก่บุคคลท่ีมารับบริการ โดยคำนึงถึงประโยชน์

ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

 1.1.8 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

  1) ทุกกลุ่มงานดำเนินการจัดทำข้อมูลข่าวสาร ผลงาน ท่ีสาธารณชนควรรับทราบ ในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการปฏิบัติงาน ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ เผยแพร่

ช่องทางหลากหลายเข้าใจง่าย ชัดเจน ไม่ซับซ้อน   

  2) เว็บไซต์ของ สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ              

ข้อร้องเรียน และมีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่าง ชัดเจน  

 1.1.9 การปรับปรุงระบบการทํางาน 

  1) สพป.พิษณุโลก เขต 3 มีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามี

ส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานเพือ่ให้สอดคล้องกับความต้องการ โดยการนำข้อเสนอแนะ              

ข้อร้องเรียนมาตรวจสอบ ปรังปรุง แก้ไข และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  2) ทุกกลุ่มในสำนักงานเขต จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ สอบถามผู้มารับบริการ                

และสรุปผลเป็นรายเดือน 

 1.1.10 การเปิดเผยข้อมูล 

  ทุกกลุ่มงานดำเนินการตามแนวทาง มาตรการ นโยบายในการป้องกันการทุจริต และมีการ

เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และใช้ช่องทางการส่ือสารในรูปแบบ Social Network 

ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย นำข้อมูลการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องส่ือสาร รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 

 1.1.11 การป้องกันการทุจริต 

  1) สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน 

การทุจริตเพื่อการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 

และมีธรรมาภิบาล  

  2) สพป.พิษณุโลก เขต 3 มีการกำหนดมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต เพื่อนำไปสู่

การการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
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 1.2  ระดบัโรงเรยีน 

  1.2.1  โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียน Stand alone รับการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ในปีงบประมาณ 2566 สำหรับ

โรงเรียนอืน่ๆให้เตรียมความพร้อมรับการประเมิน โดยเฉพาะ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ 

โดยศึกษาจากเอกสาร “แนวทางการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

สถานศึกษาออนไลน์” ได้ท่ี fb:@UprightSchoolProject   / www.Uprightschool.net 

  1.2.2 ทุกโรงเรียนเปิดรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”  

  1.2.3 ทุกโรงเรียนดำเนินการโครงการโรงเรียนสุจริต  

2.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็  

 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ

ประเมิน (Rating Score)  จำแนกเป็น 7 ระดับ ดังนี ้

 ระดับ AA   ได้คะแนน  95.00 – 100  คะแนน 

 ระดับ A  ได้คะแนน  85.00 – 94.99  คะแนน 

 ระดับ B  ได้คะแนน  75.00 – 84.99  คะแนน 

 ระดับ C  ได้คะแนน  65.00 – 74.99  คะแนน 

 ระดับ D  ได้คะแนน  55.00 – 64.99  คะแนน 

 ระดับ E  ได้คะแนน  50.00 – 54.99  คะแนน 

 ระดับ F  ได้คะแนน  0 – 49.99  คะแนน 

3.  แนวทางการนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการดำเนนิงาน 

 3.1  วธิกีาร 

  3.1.1. การสอบถาม สัมภาษณ์ 

  3.1.2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 3.2  รอ่งรอย / หลกัฐาน 

  3.2.1. โครงการ 

  3.2.2. คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน 

  3.2.3. ประกาศเจตจำนงสุจริต 

  3.2.4. ขั้นตอนการให้บริการของทุกกลุ่ม 

  3.2.5. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

  3.2.6. อื่นๆระบุ............................................ 
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1. แนวทางการดำเนนิงาน 

1.1  ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

1.1.1. แต่งต้ังคณะทำงานรับผิดชอบการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 
4.0 (PMQA 4.0) ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยผู้รับผิดชอบควรครอบคลุมทุกกลุ่มงานภายใน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1.1.2. ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์แนวทางการประเมินตนเองแต่ละหมวด (หมวด 1 - หมวด 6) 
   1) อ่านหัวข้อในแต่ละประเด็นให้เข้าใจ ความสำคัญต่อหน่วยงานในการดำเนินการ 
 2) อ่านเรียงลำดับจากการพัฒนาขั้นพื้นฐาน > ระดับก้าวหน้า > ระดับเกิดผล 
 3) วิเคราะห์ว่าการดำเนินการของหน่วยงานมีพัฒนาอยู่ในระดับใด 
 4) เขียนสรุปการตอบประเด็น กระชับ ชัดเจน ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย มีเนื้อหาสะท้อนการ

ดำเนินการท่ีเกิดขึ้นจริงทุกหมวด การอ้างอิงหลักฐาน เอกสารกิจกรรม เช่ือมโยงเป้าหมายระบบราชการ 4.0 
ได้อย่างแท้จริง 

 5) คำนึงถึงข้อมูลท่ีปรากฏในลักษณะสำคัญขององค์การ 
1.1.3. วิเคราะห์ผลลัพธ์การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับ

ผลลัพธ์การดำเนินการ หมวด 7 ท้ัง 6 มิติ  
1.1.4 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดทำ “ลักษณะสำคัญขององค์การ” โดยตอบข้อคำถามท่ี

เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน จำนวน 13 ข้อ  
1.1.5 ศึกษาวิธีการรายงานในระบบ KRS และจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน สำหรับการรายงานใน

แต่ละประเด็นของแต่ละหมวดให้เรียบร้อย  
1.1.6 รายงานข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์  PMQA System 

1.2  ระดบัโรงเรยีน 

 รายงานข้อมูลในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

2.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลการประเมินส่วนราชการในระดับ เป็นระบบราชการ 4.0 

3.  แนวทางการนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการดำเนนิงาน 

 3.1  วธิกีาร 

  3.1.1. การสอบถาม  

  3.1.2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 3.2  รอ่งรอย / หลกัฐาน 

  ระบบ PMQA 
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1. แนวทางการดำเนนิงาน 

 1.1  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

1.1.1. สร้างความรู้ความเข้าใจ การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ให้บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาตระหนักในภารกิจท่ีจะต้องดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จ 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบเพื่อให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือเพื่อการระดม
ทรัพยากร 

1.1.2. กำหนดให้มีผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด เช่ือมโยงกับแผนงาน 
โครงการ/ กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด 

1.1.3. มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับผิดชอบงานการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลักและ
เจ้าภาพรองในการประสาน กำกับ ติดตามประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 

1.1.4 เร่งรัดดำเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อให้สามารถปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผล
สำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1.5 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินตนเองของหน่วยงาน ประกอบด้วยผู้แทนจากภายใน และ
ผู้แทนจากภายนอกองค์กร เพื่อรับรองการประเมินตนเอง และวิเคราะห์นำผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

1.1.6 กำหนดให้มีการตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อรับทราบ ปัญหา อุปสรรค และ
นำมากำหนดแนวทางแก้ไข 

1.1.7 รายงานผลการประเมินตนเองในรอบการรายงานผลตามปฏิทินการรายงานผ่านระบบ 
KRS ท่ีกำหนด 

1.1.8. จัดสรรส่ิงจูงใจให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง โดยการใช้ผลการประเมินส่วนราชการตาม

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติ

ราชการ 

1.2  ระดบัโรงเรยีน 

 1.2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษา 

 1.2.2 กำหนดให้มีผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมจัดทำแผนงาน / 

โครงการ กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด 

 1.2.3 มอบหมายให้มีผู้ประสานงานหลัก และเจ้าภาพในการกำกับ ติดตาม และจัดทำรายงานผล

การดำเนินการรายงานต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
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 1.2.4 จัดให้มีการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดท่ีต้องปฏิบัติ โดยอาจเชิญกรรมการสถานศึกษา

มาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน และรายงานผลตามท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากำหนด 

 1.2.5 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลตอบแทนการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ท้ังท่ีเป็นผลตอบแทนอื่นท่ีทางราชการจัดให้ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

2.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลการประเมินผลการประเมินในระดับคุณภาพ (100) 

3.  แนวทางการนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการดำเนนิงาน 

 3.1  วธิกีาร 

 1. การสอบถาม  

 2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 3.2  รอ่งรอย / หลกัฐาน 

 3.2.1 แบบรายงานผลการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการของ สพท.  

 3.2.2 ระบบรายงานผลการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ KRS System 
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การอ่านออก เขยีนได ้
1. แนวทางการดำเนนิงาน 

1.1 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 1.1.1  แจ้งนโยบายจากส่วนกลาง และประสานผู้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องนำนโยบาย  
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา   

 1.1.2 การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน            
ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) สำหรับนักเรียน 

 1.1.3 ประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและแนวปฏิบัติ 
ในการส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ใหแ้ก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนภาษาไทยทราบ 

 1.1.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพัฒนา 
ทักษะด้านการอ่าน การเขียนนักเรียนในแต่ละ ช่วงช้ัน ดังนี ้

-  ประถมศึกษาปีท่ี 1 เรื่องการอ่านแจกลูกสะกดคำ 
    -  ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 เรื่องการสอนซ่อมเสริมแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  

-  ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 เรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์พัฒนาการคิด 
 -  มัธยมศึกษา เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียน 

1.1.5 สนับสนุนส่ือ/นวัตกรรมการพฒันาการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียนของโรงเรียน 
ในสังกัด ประกอบด้วย 

- แนวทางการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ : PLK3 Learning Loss Center 
สำหรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 

- แนวทางการพัฒนาทักษะอ่านออก เขียนได้ด้วยบัญชีคำพื้นฐานสำหรับนักเรียน  
ระดับประถมศึกษา  

- เผยแพร่เอกสาร “กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้  
Learning Loss” ทุกโรงเรียนในสังกัด 
 1.1.6  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  
ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทย ร่วมกับเพื่อนครูท้ังภายในและนอกโรงเรียน 
โดยผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมรับฟัง  การนำเสนอจากการวิเคราะห์ปัญหา ค้นหา สาเหตุ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
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 1.1.7  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร  
การอ่านสารานุกรมสำหรับเยาวชน กิจกรรมสรรค์สาร ปันประสบการณ์การอ่าน และส่งเสริมการศึกษา 
ค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิตสำหรับนักเรียน 

1.1.8 สนับสนุนครูผู้สอนภาษาไทยจัดกิจกรรมการเรียนรู้พฒันาคุณภาพนักเรียนมีทักษะการอ่าน  
การเขียนด้วยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับวัยของนักเรียนและประเมินพัฒนาการนักเรยีน 
อย่างสม่ำเสมอ ดังนี้ 

-  กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคำ เทคนิค 
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL : Brain Based Learning )  การสอนภาษาไทยด้วยบันได 5 ขั้น  

-  การท่องบทอาขยานภาษาไทยท้ังบทหลัก บทเลือก และบทเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
กับระดับช้ันของนักเรียน  

-  กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อฝึกทักษะด้านการอ่านคล่อง เขียนคล่อง อ่านรู้เรื่อง 
และส่ือสารได้ เช่น  กิจกรรมประจำวัน กิจกรรมประจำสัปดาห์  กิจกรรมประจำเดือนหรือวันสำคัญ                
ต่าง ๆ เป็นต้น 

1.1.9 ส่งเสริมความสามารถและทักษะภาษาไทยในกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย  
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ สำหรับนักเรียนทุกระดับช้ัน ด้วยการแข่งขันวิชาการ ประกอบด้วย 

 -   การคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3  
 -   การเขียนเรียงความ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

-  การแต่งคำประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
-  การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ข้ัน ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

  -  รอบรู้เรื่องวรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6   
1.1.10  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสถานศึกษา จำนวน 2 ครั้ง/ 

ภาคเรียน  
1.1.11  การคัดกรองความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียนต้ังแต่ระดับ ป.1 – ม.6           

ด้วยเครื่องมือสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. พร้อมมรายงานผ่าน ระบบการติดตาม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – MES) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ดังนี ้
       - ภาคเรียนท่ี 2/2565 ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
       - ภาคเรียนท่ี 1/2566 ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2566 

1.1.12  การประกวด Best Practice แบบปฏิบัติท่ีดีของครูผู้สอนท่ีประสบความสำเร็จ 
เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นๆ ได้ (บูรณาการร่วมกับกิจกรรมการประกวด PLK3 Awards ครั้งท่ี 2  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา) 
 
 



 

นโยบายและจุดเน้นคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ปีงบประมาณ 2566 

 

 

49 

 

49 

1.1.13  การสร้างขวัญกำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนภาษาไทย และนักเรียน  ดังนี้ 
-  มอบเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนแห่งคุณภาพ “โรงเรียนแห่งคุณภาพเสริมสร้าง 

ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับนักเรียน : อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น” 
       -  มอบเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียน และครูผู้สอนภาษาไทยท่ีดำเนินการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประสบความสำเร็จ และนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ               
(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2565 และผลการทดสอบช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 3 (NT) ด้านภาษา สูงกว่าระดับประเทศ  

1.2  ระดบัโรงเรยีน 
1.2.1  โรงเรียนกำหนดนโยบายพัฒนานักเรียนใหม้ีทักษะการอ่านออก เขียนได้ และช้ีแจง 

คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนทราบ  
1.2.2  โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ ฟื้นฟูภาวะ 

ถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) สำหรับนักเรียน 
1.2.3  โรงเรียนแต่งต้ังครูประจำช้ัน /ครูท่ีปรึกษาได้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ 

และความถนัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูประจำช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ต้องมีคุณลักษณะสำคัญ คือ ใจดี รักเด็ก 
ทุ่มเทเสียสละ ขยันสอน ไม่ท้ิงห้องเรียน ซึ่งดำเนินการก่อนเปิดเรียนของทุกปีการศึกษา 

1.2.4  โรงเรียนประเมินทักษะการอ่าน การเขียนนักเรียนทุกระดับช้ัน ช่วงแรกของการเปิด 
ภาคเรียน  วิเคราะห์สภาพปัญหา และจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ทุกระดับช้ัน โดยระบุปัญหา 
และสาเหตุ เปรียบเทียบผลการประเมินก่อน – หลัง และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของทางโรงเรียนเป็นปัจจุบัน 

1.2.5 โรงเรียนมอบหมายให้ครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระร่วมกันรับผิดชอบ วางแผน กำหนดปฏิทิน  
รวมทั้งจัดทำ จัดหาส่ือ นวัตกรรม เทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ให้พัฒนาสูงขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับ (จากการประเมิน e-MES)โดยดำเนินการตั้งแต่เปิดภาคเรียน เป็นต้นไป 
หรือดำเนินการแก้ไขทันทีท่ีทราบสาเหตุ 

1.2.6 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สอดคล้องกับบริบทและความสนใจ 
ของนักเรียน เพื่อพฒันาทักษะการอ่านออก เขียนได้ 

1.2.7 โรงเรียนกำหนดให้ครูประจำช้ัน /ประจำวิชา จัดทำแผนพัฒนา/แผนการสอนซ่อมเสริม 
ท่ีเหมาะสมกับสภาพปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม 
วัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  และรายงานผลการพัฒนาต่อผู้บริหารสถานศึกษา อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

1.2.8  โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
และประสานความร่วมมือ  กับผู้ปกครองนักเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อรับทราบปัญหา วางแผน 
และแก้ไขร่วมกัน 
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1.2.9 ผู้บริหารสถานศึกษา ดำเนินการนิเทศภายใน กำกับติดตามการสอนของครู  และประเมิน 
ทักษะนักเรียนท่ียังมีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน ด้วยตนเองตามปฏิทินท่ีกำหนดอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 
รายงานความก้าวหน้าต่อผู้ปกครอง  และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

1.2.10 โรงเรียนส่งเสริมทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาไทย 
พัฒนาคุณภาพนักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียนด้วยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
และประเมินพัฒนาการนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้ 

-  กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคำ เทคนิค 
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL : Brain Based Learning )  การสอนภาษาไทยด้วยบันได 5 ขั้น  

-  การท่องบทอาขยานภาษาไทยท้ังบทหลัก บทเลือกและบทเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
กับระดับช้ันของนักเรียน  

-  กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อฝึกทักษะด้านการอ่านคล่อง เขียนคล่อง อ่านรู้เรื่อง 
และส่ือสารได้ เช่น  กิจกรรมประจำวัน กิจกรรมประจำสัปดาห์  กิจกรรมประจำเดือนหรือวันสำคัญ            
ต่าง ๆ เป็นต้น 

1.2.11 ครูผู้สอนภาษาไทยนำส่ือ/นวัตกรรม/เทคนิค/วิธีสอนเร่งแกไ้ขปัญหาการอ่านไม่ออก  
เขียนไม่ได้ ซ่อมเสริมนักเรียนเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ได้แก่ การทดสอบ RT ระดับช้ัน ป.1 ,  
การทดสอบ NT ระดับช้ัน ป.3 การทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับช้ันป.6 และ ม.3   

1.2.12 ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการแก้ปัญหา 
การเรียนการสอนภาษาไทย ร่วมกับเพื่อนครูท้ังภายในและ นอกโรงเรียน โดยผู้บริหารสถานศึกษาร่วมรับฟัง 
การนำเสนอจากการวิเคราะห์ปัญหา ค้นหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนานวัตกรรม 
เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

1.2.13  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาไทยในระดับโรงเรียน  
เครือข่ายโรงเรียนอำเภอ  เขตพื้นท่ีการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้นไป 

1.2.14 โรงเรียนดำเนินการคัดกรองความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียนต้ังแต่ 
ระดับ ป.1 – ม.6 ด้วยเครื่องมือสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. พร้อมรายงานผ่านระบบ 
การติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – MES) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ดังนี้ 
       - ภาคเรียนท่ี 2/2565 ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
       - ภาคเรียนท่ี 1/2566 ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2566 

1.2.15 ครูผู้สอนภาษาไทยท่ีมีเทคนิค วิธีการ หรือแบบปฏิบัติท่ีดี ส่งผลงานเข้ารับการประกวด  
Best Practice ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลงานเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นๆ ได้  
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2.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ (โรงเรยีน / คร ู/ นกัเรยีน) 
2.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนดำเนินงานพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนฟื้นฟู ภาวะถดถอย 

ทางการเรียนรู้สำหรับนักเรียนอย่างเป็นระบบ  ด้วยเครือข่ายความร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน 
อย่างต่อเนื่อง และมีข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน 

2.2 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถนำเทคนิค/วิธีการ /ส่ือ/นวัตกรรมพัฒนา 
คุณภาพนักเรียนด้านการอ่าน การเขียนและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน สำหรับนักเรียนสอดคล้องกับ 
พัฒนาการนักเรียนอย่างเหมาะสม 

2.3 ร้อยละ 50 ของครูผู้สอนภาษาไทยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน/ 
นวัตกรรมเป็นแบบปฎิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน ประสบความสำเร็จ 
เป็นแบบอย่างได้ 

2.4 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน สามารถค้นคว้าและแสวงหาความรู้จาก 
แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายได้ด้วยตนเอง  

2.5 ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนท้ังหมดของโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีผลการประเมิน            
ท้ังด้านการอ่านและการเขียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากำหนด  
เกณฑ์การประเมิน โดยกำหนดรูปแบบการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลของแต่ละระดับช้ัน 
และระดับโรงเรียน ดังนี ้
  (1)  เกณฑ์การตัดสินนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการอ่านออกเสียง การพิจารณาผ่านเกณฑ์อ่านออกเสียง  
                 ผ่านเกณฑ์  หมายถึง อ่านออกเสียงคำได้ถูกต้อง เฉล่ียร้อยละ 80 ข้ึนไป 
             ไม่ผ่านเกณฑ์  หมายถึง อ่านออกเสียงคำได้ถูกต้อง เฉล่ียน้อยกว่าร้อยละ 80  
 ด้านการเขียนตามคำบอก  การพิจารณาผ่านเกณฑ์เขียนตามคำบอก  
  ผ่านเกณฑ์  หมายถึง เขียนตามคำบอกได้ถูกต้อง เฉล่ียร้อยละ 70 ขึ้นไป 
            ไม่ผ่านเกณฑ์  หมายถึง เขียนตามคำบอกได้ถูกต้อง เฉล่ียน้อยกว่าร้อยละ 70 
(2)  เกณฑ์การตัดสินสำหรับโรงเรียน พิจารณาจากจำนวนนักเรียนท่ีได้รับการทดสอบผ่านเกณฑ์ท้ังสองด้าน  
(ต้องผ่านท้ังด้านการอ่านออกเสียงและการเขียนตามคำบอกจึงจะถือว่าผ่านหนึ่งคน) 
  ผ่านเกณฑ์ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 80 – 100       
  ไม่ผ่านเกณฑ์ มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าร้อยละ 80 
3.  แนวทางการนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 
 3.1  วิธีการ 
       3.1.1 การทดสอบนักเรียน 
       3.1.2 ตรวจสอบเอกสาร 
       3.1.3 การสัมภาษณ์ 
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 3.2  ร่องรอย / หลักฐาน 
3.2.1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 
3.2.2 รายงานโครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน 
3.2.3 บันทึกการประชุม 
3.2.4 ผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรยีน  
3.2.5 ข้อมูลนักเรียนรายช้ันท่ีมีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้เป็นรายบุคคล 
3.2.6 แผนพัฒนา/แผนการสอนซ่อมเสริม บันทึกการสอนซ่อมเสริม 
3.2.7 ปฏิทินการนิเทศภายใน และบันทึกผลการนิเทศ  
3.2.8 ส่ือ/นวัตกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียน 
3.2.9 เครื่องมือ/แบบทดสอบการอ่าน การเขียน /ช้ินงาน/ภาระงานของนักเรียน 
3.2.10 เกียรติบัตร/รางวัล/ภาพถ่าย 
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การคดิเลขเปน็ 
1. แนวทางการดำเนนิงาน 
 1.1  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

1.1.1 กำหนดเป้าหมายคุณภาพนักเรียน 
1.1.2. ประชาสัมพันธ์ทุกโรงเรียนในสังกัดขับเคล่ือนคุณภาพนักเรียนตามแนวทางท่ีกำหนด 
1.1.3. จัดทำแผนงาน / กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คณิตศาสตร์ 
1.1.4. จัดทำคู่มือการใช้แบบฝึก เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
1.1.5. จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ด้านความสามารถ 

ด้านการคิดคำนวณ 
1.1.6. จัดต้ังชมรมครูคณิตศาสตร์ สพป.พล.3 และแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารชมรม 
1.1.7. ประเมินความสามารถด้านการคิดคำนวณ คิดเลขเร็ว คิดเลขคล่องนักเรียน ป.1 - 6  

เดือนละ 1 ครั้ง โดยครูผู้รับผิดชอบ 
1.1.8. ตรวจสอบคุณภาพนักเรียน 
1.1.9. นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

 1.2  ระดบัโรงเรยีน 
1.2.1. ประกาศนโยบายพัฒนา นักเรียนให้มีความสามารถด้านการคิดเลขเป็น คิดคำนวณคล่อง 
1.2.2 จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนกับครูประจำช้ัน

ทุกคน/ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
1.2.3. ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนทุกคน  
1.2.4. มีการดำเนินพัฒนานักเรียนให้คิดเลขเป็น คิดคำนวณคล่อง 
1.2.5. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ซ่อมเสริมนักเรียนกลุ่มท่ีมีปัญหา                 

ด้านการคิดคำนวณ 
1.2.6. ครูผู้สอนมีนวัตกรรม/จัดหา/จัดทำส่ือ แบบฝึกแล้วนำมาใช้พัฒนาความสามารถ 

การคิดคำนวณ 
1.2.7. ครูทดสอบความสามารถ ด้านการคิดคำนวณเดือนละ 1 ครั้ง และสอนซ่อมเสริมนักเรียน  

เป็นรายบุคคล 
2.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ (โรงเรยีน / คร ู/ นกัเรยีน) 
       ร้อยละ 50 ของ จำนวนนักเรียนในโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการคิดเลขเป็น 
 
 
          



 

นโยบายและจุดเน้นคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ปีงบประมาณ 2566 

 

 

54 

 

54 

3.  แนวทางการนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 
           3.1 วธิกีาร 
        นิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์            
  3.2 รอ่งรอย / หลกัฐาน 
 -  โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการคิดคำนวณ 
 -  โครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 -  แผนการจัดการเรียน การสอนตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 -  เครื่องมือ/แบบทดสอบความสามารถด้านการคิดคำนวณนักเรียน (ช้ัน ป.1 – ม.3)              
ตามระดับช้ัน 
 - บันทึกการสอนซ่อมเสริม 
 - ส่ือ/นวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนซ่อมเสริม 
 - ช้ินงาน/ภาระงานของนักเรียน 
 - ครูมีแบบปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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1. แนวทางการดำเนนิงาน 

1.1  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
1.1.1 วิเคราะห์ศึกษาความต้องการจําเป็นในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                   

รายกลุ่มสาระการเรียนรู้รายช้ันจากผลการทดสอบท่ีผ่านมา และจัดทําคู่มือการยกระดับคุณภาพการศึกษา                    
ด้านผลการทดสอบระดับชาติ (RT,NT,O-NET) 

1.1.2 พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เน้นตัวชี้วัดหรอืมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีสําคัญจาก                          
Test Blueprint 

1.1.3 ส่งเสริมให้ครูใช้Test Blueprint เป็นแนวทางในการพัฒนาการวัดและประเมนิผล                
ในระดับช้ันเรียน 

1.1.4 ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) 
1.1.5 จัดทําโครงการ/กิจกรรม/แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อยกระดับ 

คุณภาพการศึกษา ด้านผลการทดสอบระดับชาติ (RT,NT,O-NET) 
1.1.6 พัฒนาการวัดและประเมินผลท่ีสอดรับการประเมินระดับชาติและการนําความรู้                    

ไปประยุกต์กิจกรรมการเรียนรู ้
1.1.7 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนท่ีเน้นทักษะ               

จากตัวช้ีวัดหรือมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีสําคัญจาก Test Blueprint 
1.1.8 ใช้กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้                                     

มีการนิเทศติดตาม สรุปผล และรายงานผล  
 1.2  ระดบัโรงเรยีน 

1.2.1  วิเคราะห์ผลการสอบระดับชาติ (RT,NT,O-NET) ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
1.2.2  จัดทําโครงการ/กิจกรรม/แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.2.3  จัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องครอบคลุมตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด 
1.2.4  วัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลายอย่างมีคุณภาพ 
1.2.5  ใช้Test Blueprint เป็นแนวทางในการพัฒนาการวัดและประเมินผลในระดับช้ันเรียน 

2.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ (โรงเรยีน / คร ู/ นกัเรยีน) 
 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (RT, NT , O-NET) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
3.  แนวทางการนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 
       3.1 วธิกีาร 
           ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
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วธิกีารวดัและประเมนิผล 
       3.1.1 การทดสอบในระดับช้ันเรียนโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และการทดสอบ 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จากผลสอบ RT 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จากการทดสอบข้อสอบกลาง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จากการทดสอบ NT 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จากการทดสอบข้อสอบกลาง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการทดสอบข้อสอบกลาง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จากการทดสอบข้อสอบกลาง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จากการทดสอบข้อสอบกลาง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

 3.1.2 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของศึกษานิเทศก์ 
 3.1.3 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
      3.2 รอ่งรอย / หลกัฐาน 
            ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้/ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (RT, 
NT, O-NET) 
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1. แนวทางการดำเนนิงาน 
 1.1  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

1.1.1  ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ บริบท ผลการนิเทศ ติดตามและผลการสังเคราะห์ 
รายงานตนเองของสถานศึกษา 
 1.1.2  ดำเนินการส่งสริมความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ดังนี ้
  1)  การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 มีกิจกรรมสำคัญได้แก่  การศึกษาสภาพ ความต้องการในการดำเนินงาน
ออกแบบเนื้อหา กิจกรรมการอบรม การใช้กิจกรรม PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรม Best 
Practice และนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
  2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษาที่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท
พื้นที่และความต้องการ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและ
โรงเรียนในโครงการกองทุนทางการศึกษา มีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การศึกษาสภาพ ความต้องการใน                   
การดำเนินงาน การศึกษาผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบออกแบบเนื้อหา กิจกรรมการอบรมชิงปฏิบัติการ
และการใช้กิจกรรม PLC ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

3) การประกันคุณภาพระดับช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็ก กรณีศึกษาอำเภอชาติตระการและอำเภอนครไทย  มีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การศึกษาสภาพ                
ความต้องการในการดำเนินงาน การศึกษาผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบ (โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง)
ออกแบบเนื้อหา กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้กิจกรรม PLC ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล 

4) จัดกิจกรรม PLk3 Awards  รางวัลนวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน 

1.1.3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการผ่านกระบวนการ PLC Online และการบูรณาการ            
การนิเทศ ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  

1.1.4  สรุป รายงานผลสถานศึกษาดีมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อนำผลไป
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
 1.2  ระดบัโรงเรยีน 

1.2.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
 โรงเรียนมีการดำเนินงานพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภายในตาม

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2561 ดังนี้ 
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1) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่  สพฐ. 
กำหนด กำหนดค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

2) จัดทำแผนพัฒนาตามมาตรฐาน แผนปฏิบัติการประจำปีที ่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

3) ดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว้โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
4) ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาตามโครงการ/กิจกรรมโดยใช้กระบวนการนิเทศ

ภายใน              
5) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเทียบกับค่าเป้าหมายท่ี

กำหนดไว้ 
6) รวบรวมผลการประเม ินค ุณภาพภายในเพ ื ่อจ ัดทำรายงานการประเม ินตนเอง                

(Self Assessment Report : SAR) 
 1.2.2 โรงเรยีนคณุภาพของชุมชน โรงเรยีนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรยีนในโครงการกองทนุ
ทางการศึกษา 

1) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา                    
ท่ีมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทพื้นท่ีและความต้องการ กำหนดค่าเป้าหมาย และตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

2) จัดทำแผนพัฒนาตามมาตรฐาน แผนปฏิบัติการประจำปีบูรณาการมาตรฐาน ตัวชี้วัดของ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษและท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3) ดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว้โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
4) ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาตามโครงการ/กิจกรรมโดยใช้กระบวนการนิเทศ

ภายใน              
5) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเทียบกับค่าเป้าหมายท่ี

กำหนดไว้ 
6) รวบรวมผลการประเม ินค ุณภาพภายในเพ ื ่อจ ัดทำรายงานการประเม ินตนเอง               

(Self Assessment Report : SAR) 
1.2.3 โรงเรียนขนาดเล็ก กรณีศึกษาอำเภอชาติตระการและอำเภอนครไทย 

1) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที ่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท่ี                   
มุ่งยกระดับการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนโดยใช้ New DLTV กำหนดค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

2)  ครูจัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียน แผนการพัฒนาตนเอง ID Plan โดยใช้
รูปแบบ Active learning New DLTV Classroom เพื่อการประกันคุณภาพระดับช้ันเรียน 

1.2.3  ดำเนินการพัฒนา Active learning New DLTV Classroom เพื่อการประกันคุณภาพ
ระดับช้ันเรียน 
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1.2.4  ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาตาม กิจกรรมโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน              
1.2.5  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเทียบกับค่าเป้าหมาย       

ท่ีกำหนดไว้ 
1.2.6  รวบรวมผลการประเมินคุณภาพภายในเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report : SAR) 
2.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ (โรงเรยีน / คร ู/ นกัเรยีน) 

ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัด มีความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพภายใน                 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 256 
3.  แนวทางการนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 

3.1  วธิกีาร 
             นิเทศ ติดตามและประเมินผลการผ่านกระบวนการ PLC Online และการบูรณาการ            
การนิเทศ ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

3.2  รอ่งรอย / หลกัฐาน 
 1. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
 2. ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 
 4. เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 5. เครื่องมือหรือแนวทางการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (บูรณาการกับ

การประเมินตามหลักสูตร) 
 6. รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
 7. หน่วย/แผนการจัดการเรียนรู้ Active learning New DLTV Classroom (กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนขนาดเล็ก)  
 8. ร่องรอยการจัดการเรียนรู้ Active learning New DLTV Classroom Classroom 

(กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนขนาดเล็ก)  
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ระบบการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน 
1. แนวทางการดำเนนิงาน 
 1.1  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

1.1.1. อบรมครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้สามารถสร้างแผนและ 
มาตรการป้องกันความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 1.1.2. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

1.1.3. คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล 
- ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
- ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  
- สถานศึกษาปลอดภัยใส่ใจผู้เรียน 

1.1.4. กำหนดให้สถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานความปลอดภัยในสถานศึกษา  
- การสร้างการรับรู้ระบบ MOE Safety Center 
- พัฒนาแผนเผชิญเหตุ 
- มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา 

1.1.5. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกกรณี ท่ีได้รับการรายงานและ         
ขอความช่วยเหลือ 

1.1.6. นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานความปลอดภัยใน 
สถานศึกษา 

1.1.7. รายงานผลการดำเนินโครงการฯ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 1.2  ระดบัโรงเรยีน 
1.2.1. ครูผู้รับผิดชอบงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขยายผลให้กับบุคลากรทุกคน

ภายในโรงเรียน ให้สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ 
1.2.2. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1.2.3. ส่งผลงานเพื่อการคัดเลือก 

- ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
- ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  
- สถานศึกษาปลอดภัยใส่ใจผู้เรียน 

1.2.4. ครูผู้รับผิดชอบงานความปลอดภัยในสถานศึกษา  
- สร้างการรับรู้ระบบ MOE Safety Center 
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- พัฒนาแผนเผชิญเหตุ 
- มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา 

1.2.5. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกกรณี ท่ีได้รับการรายงาน               
และขอความช่วยเหลือ  

1.2.6. นิเทศภายใน / ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ     
งานความปลอดภัยในสถานศึกษา 

1.2.7. รายงานผลการดำเนินโครงการฯ  
2.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ (โรงเรยีน / คร ู/ นกัเรยีน) 

ร้อยละ 100   ของโรงเรียนดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีความปลอดภัย 
 

นกัเรยีนพกิารเรยีนรวม 
1. แนวทางการดำเนนิงาน 

1.1  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
1.1.1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  

- การคัดกรองนักเรียนพิการ เรียนรวม 
- การเขียนแผนIEP/IIP 
- การเลือกส่ือบัญชี ก. ข. และ ค. ตามแผน IEP 

1.1.2. ประสานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ในการดำเนิน               
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 

1.1.3. นิเทศ ติดตาม โรงเรียนจัดการเรียนรวมการด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม 
1.2  ระดบัโรงเรยีน 

1.2.1. คัดกรองนักเรียน 9 ประเภทความพิการ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
1.2.2.คัดกรองเด็กพิการทุกประเภท ให้เริ่มคัดกรองได้ต้ังแต่ ช้ันอนุบาลขึ้นไป ยกเว้นประเภท 

บกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ให้เริ่มดำเนินการคัดกรองได้ต้ัง แต่ช้ัน ป.3 ขึ้นไป 
1.2.3. ครูจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (แผนIEP) และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ

การจัดทำแผน IEP ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์ละวิธีการจัดทำแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลระดับข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2552 

1.2.4. ครูผลิต/เลือกส่ือท่ีสอดคล้องกับความบกพร่องของนกัเรียน ตามแผน IEP โดยเลือก            
ส่ือบัญชี ก. ข. และ ค. จากคู่มือรายการ ส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด                
ทางการศึกษาพ.ศ.2564  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1.2.5. ครูประเมินผลการพัฒนา ศักยภาพรายบุคคลมาสรุป  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง   



 

นโยบายและจุดเน้นคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ปีงบประมาณ 2566 

 

 

62 

 

62 

1.2.6. นิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (แผนIEP) และแผนการ 
สอนเฉพาะบุคคล (แผนIIP) 

1.2.7. รายงานผลการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลตามเกณฑ์ ประเมินในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (แผนIEP) เมื่อส้ินปีการศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ (โรงเรยีน / คร ู/ นกัเรยีน) 
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดการเรียนรวมมีแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับ นักเรียนพิการ 

เรียนรวมอย่างเป็นระบบ 
2. ร้อยละ 100 ของ ครูผู้สอน นักเรียนพิการเรียนรวมมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล                 

(แผนIEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ครูมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) นักเรียนพิการ              
เรียนรวมครบทุกคน  

3. ร้อยละ 90 ของ นักเรียนพิการเรียนรวม มีผลการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลผ่านเกณฑ์               
การประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (แผนIEP) 

 
นกัเรยีนไดร้บัการคัดกรองดว้ยระบบวดัแววอเิลก็ทรอนกิสบ์นฐานพหุปญัญา 
1. แนวทางการดำเนนิงาน 

1.1  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
  1.1.1 วางแผนการดำเนินงานโครงการพฒันาครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
ได้รับการคัดกรองด้วยระบบวัดแววอิเล็กทรอนิกส์บนฐานพหุปัญญา 
  1.1.2 จัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาความสามารถพิเศษ                 
บนฐานพหุปัญญา 
  1.1.3 ประชุมช้ีแจงในรูปแบบท่ีหลากหลายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
  1.1.4 ส่งเสริมให้ครูนำผลการคัดกรองความสามารถพิเศษเพื่อพัฒนาผู้เรียน                          
ตามความสามารถและความถนัดของผู้เรียน 
  1.1.5 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
  1.1.6 สรุปรายงานและส่งผลการดำเนินงานให้ สพฐ. 
 1.2  ระดบัโรงเรยีน 
  1.2.1 มีแผนงาน/โครงการพฒันาครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับ                  
การคัดกรองด้วยระบบวัดแววอิเล็กทรอนิกส์บนฐานพหุปัญญา 
  1.2.2 มีการจัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องใน                    
การพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการคัดกรองด้วยระบบวดัแววอิเล็กทรอนิกส์บนฐานพหุปัญญา 
  1.2.3 ครูนำผลการคัดกรองผู้เรียนมาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถผู้เรียน 
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  1.2.4 ผู้บริหารโรงเรียน นิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการคัดกรองด้วย                
ระบบวัดแววอิเล็กทรอนิกส์บนฐานพหุปัญญา 
  1.2.8 มีการใช้เครื่องมือประเมินผู้เรียนให้ได้รับการคัดกรองด้วยระบบวัดแววอิเล็กทรอนิกส์
บนฐานพหุปัญญาต้ังแต่ระดับช้ัน ป.3 ถึงช้ัน ม.6 
2.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ (โรงเรยีน / คร ู/ นกัเรยีน) 
  นักเรียนร้อยละ 100 ระดับช้ัน ป.3 ถึง ม.6 ได้รับการคัดกรองด้วยระบบวัดแวว
อิเล็กทรอนิกส์บนฐานพหุปัญญา 
  ครูร้อยละ 80 มีการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียน 
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1. แนวทางการดำเนนิงาน 
1.1  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

 1.1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 กำหนดเป็นจุดเน้นใน            
การพัฒนาสถานศึกษา 

 1.1.2 ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้ทราบถึงจุดเน้นในการพัฒนา พร้อมท้ังเชิญชวนโรงเรียน
ในสังกัดเข้ารับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ และห้องส้วมดีมีมาตรฐาน 

 1.1.3 คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกันจัดทำเกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพ และห้องส้วมดี    
มีมาตรฐาน 

 1.1.4 แต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินห้องเรียนคุณภาพ                  
และห้องส้วมดีมีมาตรฐาน 

 1.1.5 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับครู ผู ้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา             
โดยมอบเกียรติบัตรให้กับครูหรือสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ 

1.2  ระดับโรงเรียน 
 1.2.1 พัฒนาหรือดูแลปรับสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้มีความปลอดภัยและสะอาด 
 1.2.2 ดูแล จัดสภาพห้องน้ำ ห้องส้วม สะอาดถูกสุขอนามัย 
 1.2.3 จัดเตรียมมีน้ำด่ืมน้ำใช้ท่ีสะอาดและเพียงพอ 
 1.2.4 โรงเรียนจัดให้มีสถานท่ีรับประทานอาหารกลางวันท่ีถูกสุขลักษณะ และนักเรียนได้รับ

ประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและถูกหลักโภชนาการ 
 1.2.5 จัดทำสถานท่ีและอุปกรณ์กำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 1.2.6 โรงเรียนมีสนามเด็กเล่นมีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน และปลอดภัย 
 1.2.7 โรงเรียนมีจุด Check in อย่างน้อย 1 จุด 

2. ตวัชีว้ดัความสำเร็จ (โรงเรยีน/คร/ูนกัเรยีน) 
 2.1 อาคารเรียน อาคารประกอบ มีความปลอดภัยและสะอาด 
 2.2 ห้องน้ำ ห้องส้วม สะอาดถูกสุขอนามัย 
 2.3 มีน้ำด่ืมน้ำใช้ท่ีสะอาดและเพียงพอ 
 2.4 มีสถานท่ีรับประทานอาหารกลางวัน และนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน 

อย่างเพียงพอ 
 2.5 มีสถานท่ีและอุปกรณ์กำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 2.6 สนามเด็กเล่นมีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน และปลอดภัย 
 2.7 โรงเรียนมีจุด Check in อย่างน้อย 1 จุด 
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3. แนวทางการนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 
 3.1 วธิกีาร  

สังเกต/สัมภาษณ์ 
 3.2 รอ่งรอย/หลกัฐาน  

จากการตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามโรงเรียนตามเครื่องมือการนิเทศ 
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1. แนวทางการดำเน0ินงาน 

1.1  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 1.1.1  กำหนดนโยบายของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดทำรายงาน                 

แบบปฏิบัติท่ีดีอย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
1.1.2  แจ้งนโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ 

 1.1.3  จัดกิจกรรม “PLK3 Awards” เพื่อเชิญชวนให้ผู้อำนวยการโรงเรียนส่งแบบปฏิบัติท่ีดี                   
(Best Practice) ส่งเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับเกียรติบัตร 

 1.1.4  แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลงาน 
 1.1.5  มอบเกียรติบัตรให้ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

1.2  ระดบัโรงเรยีน 
 1.2.1  ผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารจัดการศึกษาตาม 
 1.2.2  พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 1.2.3  ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดทำรายงานแบบปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)                       

อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  
 1.2.4  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ีสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “PLK3 Awards” ส่งผลงานเข้า

ร่วมกิจกรรมภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
2.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็  

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกคนมีแบบปฏิบัติท่ีดี อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
3.  แนวทางการนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 

3.1  วธิกีาร 
  ตรวจสอบเอกสาร 

3.2  รอ่งรอย / หลกัฐาน 
  เอกสารรายงานแบบปฏิบัติท่ีดีของโรงเรียน 
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1. แนวทางการดำเนนิงาน 
 1.1  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  ดำเนินการขับเคล่ือนการพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรม ดังนี้ 
  1.1.1  กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย   
  1.1.2  กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก  (Active 
learning) เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 เหมาะสมตามวัยและพัฒนาการ  

1.1.3 กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดประสบการณ์ การสอนภาษาไทยสำหรับ  
เด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีทักษะด้านภาษาไทยสอดคล้องกับวัยและพัฒนาการและ
เตรียมความพร้อมสำหรับการอ่านการเขียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

1.1.4 กิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบการศึกษาปฐมวัยปีการศึกษา  
2565 เพื่อตรวจสอบและประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวั ย 
พุทธศักราช 2560 

1.1.5 กิจกรรมการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมให้พ่อ แม่ 
ผู้ปกครองมีความรู้ในการอบรม เล้ียงดู และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กรอบด้านอย่างสมดุล
สอดคล้องกับวัยและพัฒนาการ 
 1.2  ระดบัโรงเรยีน 
  1.2.1  พัฒนาหลักสูตร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้                     
จัดประสบการณ์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (กิจกรรมการทดลอง
วิทยาศาสตร์และโครงงานวิทยาศาสตร์) ตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการ   
  1.2.2  พัฒนาหลักสูตร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้                 
ส่ือ นวัตกรรม การวัดประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning )                 
ท่ีสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการได้รับการพัฒนา ส่งเสริมของเด็กปฐมวัยในห้องเรียน  

1.2.3 พัฒนาหลักสูตร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้  แผนการ จัดการเรียนรู้                 
ส่ือ นวัตกรรม การวัดประเมินผลการจัดประสบการณ์ การสอนภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย  
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1.2.4 ประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 3 โดยใช้แนวทางการดำเนินงานท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ปีการศึกษา 2565  

1.2.5 จัดกิจกรรมการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรม                    
ท่ีหลากหลายตามบริบทพื้นท่ีของแต่ละโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองมีความรู้ใน               
การอบรม เล้ียงดู และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กรอบด้านอย่างสมดุลสอดคล้องกับวัยและ
พัฒนาการ 
2.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ (โรงเรยีน / คร ู/ นกัเรยีน) 

2.1.1. ครูร้อยละ 100 มีความรู้ ทักษะ ในการจัดประสบการณ์ตามแนวทาง 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

2.2.2. ครูร้อยละ 90 มีความรู้ ทักษะ ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก (Active  
Learning)  

2.2.3. ครูร้อยละ 70 มีความรู้ ทักษะ จัดประสบการณ์การสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย 
3.  แนวทางการนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 
           3.1  วิธีการ     

3.1.1 ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน 
3.1.2 นิเทศติดตามและประเมินผลโดยใช้รูปแบบ PLC ออนไลน ์

     3.1.3 นิเทศติดตามและประเมินผลโดยการบูรณาการการนิเทศติดตามตามจุดเน้น                     
และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
    3.2  ร่องรอย/หลักฐาน 
    3.2.1 ผลการประเมินพัฒนาการ 4 ด้านของเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 
    3.2.2 สรุปผลการจัดกิจกรรมการทดลองและการจัดประสบการณ์โครงงานวิทยาศาสตร์ 

3.2.3 หน่วยและแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวทาง Active learning  
การจัดประสบการณ์แบบสมดุลภาษา 
     3.2.4 ส่ือการสอน/นวัตกรรม/การใช้เทคโนโลยี 
     3.2.5 เอกสารธุรการประจำช้ัน ข้อมูลการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล และข้อมูล 
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
     3.2.6 เครื่องมือการวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน 
     3.2.7 ผลงาน-ช้ินงานของเด็กรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มท่ีเกิดจากการจัดประสบการณ์ 
     3.2.8 รายงานการจัดกิจกรรม/ภาพถ่าย/เอกสารให้ความรู้/ร่องรอยการประสานงานให้ 
ความรู้พ่อแม่ ผู้ปกครองในการดูแลเด็กปฐมวัย 
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สง่เสรมิและพฒันาครดูา้นการสรา้งและพฒันาหลกัสตูร 
1. แนวทางการดำเนนิงาน 
      1.1 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
  1.1.1. ส่งเสริมและพัฒนาครูด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)   
                 1.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาครูด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาบริบทของผู้เรียน และท้องถิ่น 
                 1.1.3 ส่งเสริมและพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริม
ทักษะกระบวนการคิดให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ 

1.2 ระดับโรงเรยีน 
 1.2.1. พัฒนาหลักสูตรสถาน ศึกษาฐานสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

1.2.2. นำหลักสถานศึกษาไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร 
สถานศึกษาบริบทของผู้เรียน และท้องถิ่น 

1.2.3. จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดให้กับ 
ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ 

1.2.4. นิเทศภายในสถานศึกษา ประเด็น การสร้างและพัฒนา หลักสูตร ออกแบบการจัด    
การเรียนรู้ การจัดกิจกรรม  การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้เต็มศักยภาพ  

1.2.5. สะท้อนผลและแลกเปล่ียน เรียนรู้การจัดการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

สง่เสรมิและพฒันาครดูา้นการสรา้งและพฒันาสือ่การเรยีนรู้  
1. แนวทางการดำเนนิงาน 
      1.1 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

1.1.1. จัดทำโครงการพัฒนาระบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม จำนวน                  
4 กิจกรรม ได้แก่  

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาครูใน การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
กิจกรรมท่ี 2 แหล่งเรียนรู้ YouTube Channel  
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษาสามารถนำระบบคลังส่ือเทคโนโลยี ดิจิทัล  

ระดับการศึกษาข้ันพื้น ฐาน (OBEC Content Center) สู่การจัดการเรียนรู้  
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กิจกรรมท่ี 4 ส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างส่ือประกอบการเรียนการสอนใน  
ศตวรรษท่ี 21 

1.1.2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ครูมีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
1.1.3. นิเทศ ติดตามความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 ระดับโรงเรยีน 
1.2.1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการพัฒนาด้านการสร้างและพัฒนาส่ือการเรียนรู ้
1.2.2. ส่งเสริมให้ครูสร้างและหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 

สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้
1.2.3. นิเทศภายในสถานศึกษา ประเด็นการสร้างและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ 
1.2.4. สะท้อนผลและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการเรียนรู ้

สง่เสรมิและพฒันาครดูา้นการวดัและประเมนิผล  
1. แนวทางการดำเนนิงาน 
      1.1 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

จัดทำโครงการขับเคล่ือนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษา     
และการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)     
จำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่  

กิจกรรมท่ี 1 สร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของ 
ผู้เรียน 

กิจกรรมท่ี 2 สร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินในชั้นเรียนแนวใหม่  
กิจกรรมท่ี 3 สร้างความรู้  ความเข้าใจและสร้างเครื่องมือ ในการประเมินสมรรถนะผู้เรียน  
กิจกรรมท่ี 4 ส่งเสริมให้ครูสามารถนำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนไปใช้ในการพัฒนา  

การจัดการเรียนรู้และ สมรรถนะของผู้เรียน  
กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผลผ่านระบบ SchoolMIS 

1.2 ระดับโรงเรยีน 
-  มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับ 

มาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง 
- ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง และนำผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มาใช้                

ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
- เป็นแบบอย่างท่ีดีและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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ส่งเสริมและพัฒนาครูด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย  
1. แนวทางการดำเนนิงาน 
      1.1 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
  1.1.1 ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยกำหนดเป็น
นโยบายในการพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 
2566 
           1.1.2 จัดทำเอกสารความรู้เรื่องการทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อเป็นแนวทางแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดได้นำไปเป็นแนวทางและปรับประยุกต์ใช้ตามบริบทของโรงเรียน 
           1.1.3 นิเทศ ติดตามส่ือสารสร้างความเข้าใจ ให้ข้อเสนอแนะ ในการทำวิจัยในช้ันเรียนของครู            
ท้ังรูปแบบของการนิเทศออนไลน์ และ On-site  
            1.1.4 สนับสนุนให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  
และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องการทำวิจัยในช้ันเรียนโดยบูรณาการกับกิจกรรม PLC ของโรงเรียน 

 1.1.5 สนับสนุนส่งเสริมให้ครูนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยนำนวัตกรรมหรือแนวทางจาก
ผลการวิจัยของตนเองหรืองานวิจัยท่ีมีผู้ทำวิจัยไว้แล้วและมีประเด็นปัญหาท่ีสอดคล้องกันไปใช้ในการพัฒนา
นักเรียน 
             1.1.6 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการทำวิจัยในช้ันเรียนของครู                

1.2 ระดับโรงเรยีน 
  1.2.1 โรงเรียนสนับสนุนให้ครูทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 1.2.2 โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในช้ันเรียน  
 1.2.3 โรงเรียนมีการนิเทศภายในหรือการทำ PLC ในเรื่องการทำวิจัยในช้ันเรียนของครู 
 1.2.4. โรงเรียนมีการกำหนดให้ครูทำวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 

 
สง่เสรมิและพฒันาครดูา้นการจัดบรรยากาศทีส่ง่เสรมิพฒันาผูเ้รยีน 
1. แนวทางการดำเนนิงาน 
      1.1 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมต่อการพัฒนาผู้เรียน 
 1.1.2 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้  
 1.2 ระดับโรงเรียน 
  1.2.1. มีการจัดบรรยากาศท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับความแตกต่างผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

1.2.2. สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ 
1.2.3. สร้างแรงบันดาลใจส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต  

ทักษะการทำงาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 
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1.2.4. วิเคราะห์ สรุปรายงานผลการนิเทศและส่งรายงานผลการนิเทศไปยังสำนักงาน            
เขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างน้อย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 
สง่เสรมิและพฒันาครดูา้นการสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
1. แนวทางการดำเนนิงาน 
      1.1 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
  1.1.6.1 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ในขณะจัดการเรียนการสอน มีเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง บันทึกหลังสอนให้
ทราบว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนรายบุคคลอยู่ระดับคุณภาพใด 
 1.1.6.2 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนโครงงานคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้ แก้ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกระบวนการกลุ่มและผ่านการปฏิบัติจริง 
 1.1.6.3 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้วัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสภาพจริง 
เป็นระยะๆ 

1.2 ระดับโรงเรยีน 
1.2.1.ครูจัดการเรียนการสอน วัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกกลุ่มสาระ  

การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา บันทึกหลังสอน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนรายบุคคล 
1.2.2. ครูจัดการเรียนการสอนโครงงานคุณธรรมทุกห้องเรียน 
1.2.3. ครูวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสภาพจริง เป็นระยะๆ 

2.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
       ร้อยละ 70 ของครูมีผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ระดับดีขึ้นไปทุกรายการประเมิน 
3.  แนวทางการนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 
     3.1 วธิกีาร 
          ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
     3.2 รอ่งรอย / หลกัฐาน 
           ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายและจุดเน้นคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ปีงบประมาณ 2566 

 

 

74 

 

74 

 
 
1. แนวทางการดำเนนิงาน 
 1.1  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 1.1.1  กำหนดนโยบายของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ครูผู้สอนทุกคนมีแบบปฏิบัติท่ีดี                   
อย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
 1.1.2  แจ้งนโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ 
 1.1.3  จัดกิจกรรม “PLK3 Awards” เพื่อเชิญชวนให้ครูผู้สอนส่งแบบปฏิบัติท่ีดี                   
(Best Practice) ส่งเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับเกียรติบัตร 
 1.1.4  แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลงาน 
 1.1.5  มอบเกียรติบัตรให้ครูผู้สอนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
 1.2  ระดบัโรงเรยีน 
 1.2.1  ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 1.2.2  วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 1.2.3  พัฒนาส่ือ เทคนิค รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาหรือสอนเสริมนักเรียน 
 1.2.4  ครูผู้สอนทุกคนจัดทำรายงานแบบปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) อย่างน้อยปีการศึกษา               
ละ 1 เรื่อง เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
 1.2.5  ครูผู้สอนท่ีสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “PLK3 Awards” ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
2.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็  

2.1. ร้อยละ 80 ของ ครูมีแบบปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) อย่างน้อยปีการ ศึกษาละ 1 เรื่อง 
2.2. ร้อยละ 50 ของ ครูส่งแบบปฏิบัติท่ี ดี (Best Practice) เข้าร่วมกิจกรรม PLK3 Awards 

3.  แนวทางการนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 
3.1  วธิกีาร 

  ตรวจสอบเอกสาร 
3.2  รอ่งรอย / หลกัฐาน 

  เอกสารรายงานแบบปฏิบัติท่ีดีของโรงเรียน 
3.3 ประเภทของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  แบ่งเป็น 10 ประเภท ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
10.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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1. แนวทางการดำเนนิงาน 
      1.1 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 1.1.1 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาระบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
โดยกำหนดเป็นจุดเน้นในการพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
ประจำปีงบประมาณ 2566 

1.1.2 จัดทำคู่มือการนิเทศภายในเพื่อเป็นแนวทางแก่โรงเรียนในสังกัดได้นำไปเป็นแนวทาง  
และปรับประยุกต์ใช้ตามบริบทของโรงเรียน 

1.1.3 ส่ือสารสร้างความเข้าใจ ให้ข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมในกระบวนการนิเทศภายใน  
ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องท้ังรูปแบบของการนิเทศออนไลน์ และ On-site  

1.1.4 นิเทศ ติดตามและส่งเสริมการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน ของโรงเรียน  
ให้แต่ละโรงเรียนมีแบบปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ด้านการนิเทศของโรงเรียน  

1.1.5 สนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินการนิเทศภายในอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยบูรณาการกับกิจกรรม PLC ของโรงเรียน 

1.1.6 สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายการนิเทศ ในระดับเครือข่าย 
โรงเรียนอำเภอ เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในร่วมกัน 

1.1.7 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการนิเทศภายใน โดยเน้นผลลัพธ์ 
ท่ีเกิดกับครู ในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน 
ในด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และผลลัพธ์ที่เกิดกับโรงเรียนในตามนโยบายจุดเน้น 
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา                             

1.2 ระดับโรงเรยีน 
1.2.1โรงเรียนจัดทำแผนการนิเทศภายในท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนโดยเน้น              

การมีส่วนร่วมของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 
1.2.2  กำหนดปฏิทินการนิเทศ และประเด็นการนิเทศไว้อย่างชัดเจน  
1.2.3 กำหนดแนวทางวิธีการหรือกระบวนการนิเทศภายในท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา 

และบริบทของโรงเรียน 
1.2.4. ผู้บริหารโรงเรียน นิเทศ กำกับติดตามครูผู้สอนทุกคนด้วยตนเอง อย่างน้อยสัปดาห์             

ละ 1 ครั้ง 
1.2.5  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ หรือทีมนิเทศเพื่อดำเนินการนิเทศ ติดตามร่วมกับผู้บริหาร 
1.2.6  มีกระบวนการนิเทศภายในท่ีหลากหลายเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ 

และมีการสะท้อนผลการนิเทศภายในเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นกัลยาณมิตร ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน 
1.2.7 ครูมีการบันทึกผลการนิเทศ และนำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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1.2.8 มีการประเมินผลการนิเทศภายในและวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการนิเทศเพื่อปรับปรุง 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง 

1.2.9 โรงเรียนมีการสรุปรายงานผลการนิเทศภายในมายังเขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
2.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

2.1. ครูร้อยละ 90 ได้รับการนิเทศ ติดตามส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
2.2. โรงเรียนร้อยละ 70 มีแบบปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ด้านการนิเทศภายในของโรงเรียน 

3.  แนวทางการนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 
      3.1 วธิกีาร 
           3.1.1. นิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการนิเทศภายในของโรงเรียน 
ตามสภาพจริงของโรงเรียน 

3.1.2. วิเคราะห์ สังเคราะห์รายงานผลการนิเทศภายในของโรงเรียน 
3.2 รอ่งรอย / หลกัฐาน 

            3.2.1. คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียน 
3.2.2. แผนการนิเทศภายในของโรงเรียน 
3.2.3. บันทึกการนิเทศ 
3.2.4. รายงานการนิเทศ  
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1. แนวทางการดำเนนิงาน 
 1.1  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  ดำเนินการขับเคล่ือนการพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรม ดังนี้ 
 1.1.1  กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย   
 1.1.2  กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก  (Active 
learning) เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 เหมาะสมตามวัยและพัฒนาการ  

1.1.3 กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดประสบการณ์การสอนภาษาไทยสำหรับ  
เด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีทักษะด้านภาษาไทยสอดคล้องกับวัยและพัฒนาการ             
และเตรียมความพร้อมสำหรับการอ่านการเขียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

1.1.4 กิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบการศึกษาปฐมวัยปีการศึกษา  
2565 เพื่อตรวจสอบและประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 

1.1.5 กิจกรรมการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมให้พ่อ แม่ 
ผู้ปกครองมีความรู้ในการอบรม เล้ียงดู และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กรอบด้านอย่างสมดุล
สอดคล้องกับวัยและพัฒนาการ 
 1.2  ระดบัโรงเรยีน 
 1.2.1  พัฒนาหลักสูตร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้                     
จัดประสบการณ์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  (กิจกรรมการทดลอง
วิทยาศาสตร์และโครงงานวิทยาศาสตร์)  ตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการ   
 1.2.2  พัฒนาหลักสูตร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้                  
ส่ือ นวัตกรรม การวัดประเมินผลการ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning )                 
ท่ีสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการได้รับการพัฒนา ส่งเสริมของเด็กปฐมวัยในห้องเรียน  

1.2.3 พัฒนาหลักสูตร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้                  
ส่ือ นวัตกรรม การวัดประเมินผลการ จัดประสบการณ์ การสอนภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย  
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1.2.4 ประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 3 โดยใช้แนวทางการดำเนินงานท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ปีการศึกษา 2565 

1.2.5 จัดกิจกรรมการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรม                    
ท่ีหลากหลายตามบริบทพื้นท่ีของแต่ละโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองมีความรู้ใน               
การอบรม เล้ียงดู และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กรอบด้านอย่างสมดุลสอดคล้องกับวัยและ
พัฒนาการ 
2.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ (โรงเรยีน / คร ู/ นกัเรยีน) 

ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ระดับดี  
3.  แนวทางการนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 
           3.1  วิธีการ     

3.1.1 ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน 
3.1.2 นิเทศติดตามและประเมินผลโดยใช้รูปแบบ PLC ออนไลน ์

     3.1.3 นิเทศติดตามและประเมินผลโดยการบูรณาการการนิเทศติดตามตามจุดเน้น                     
และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 
    3.2  ร่องรอย/หลักฐาน 
    3.2.1 ผลการประเมินพัฒนาการ 4 ด้านของเด็กปฐมวัยปีการศึกษา 2565 
    3.2.2 สรุปผลการจัดกิจกรรมการทดลองและการจัดประสบการณ์โครงงานวิทยาศาสตร์ 

3.2.3 หน่วยและแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวทาง Active learning  
การจัดประสบการณืแบบสมดุลภาษา 
     3.2.4 ส่ือการสอน/นวัตกรรม/การใช้เทคโนโลยี 
     3.2.5 เอกสารธุรการประจำช้ัน ข้อมูลการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล และข้อมูล 
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
     3.2.6 เครื่องมือการวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน 
     3.2.7 ผลงาน-ช้ินงานของเด็กรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มท่ีเกิดจากการจัดประสบการณ์ 
     3.2.8 รายงานการจัดกิจกรรม/ภาพถ่าย/เอกสารให้ความรู้/ร่องรอยการประสานงานให้ 
ความรู้พ่อแม่ ผู้ปกครองในการดูแลเด็กปฐมวัย 
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1. แนวทางการดำเนนิงาน 
 1.1 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

1.1.1  แจ้งนโยบายจากส่วนกลาง และประสานผู้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องนำนโยบาย  
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา   

1.1.2 การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน            
ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) สำหรับนักเรียน 

1.1.3 ประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและแนวปฏิบัติ 
ในการส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนภาษาไทยทราบ 

1.1.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพัฒนา 
ทักษะด้านการอ่านการเขียนนักเรียนในแต่ละ ช่วงช้ัน ดังนี้ 

-  ประถมศึกษาปีท่ี 1 เรื่องการอ่านแจกลูกสะกดคำ 
    -  ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 เรื่องการสอนซ่อมเสริมแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  

-  ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 เรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์พัฒนาการคิด 
 -  มัธยมศึกษา เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียน 

1.1.5 สนับสนุนส่ือ/นวัตกรรมการพฒันาการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียนของโรงเรียน 
ในสังกัด ประกอบด้วย 

- แนวทางการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ : PLK3 Learning Loss Center 
สำหรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 

- แนวทางการพัฒนาทักษะอ่านออก เขียนได้ด้วยบัญชีคำพื้นฐานสำหรับนักเรียน  
ระดับประถมศึกษา  

- เผยแพร่เอกสาร “กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้  
Learning Loss” ทุกโรงเรียนในสังกัด 

1.1.6  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  
ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกับเพื่อนครูท้ังภายในและนอกโรงเรียนโดยผู้บริหาร  
สถานศึกษา ร่วมรับฟังการนำเสนอจากการวิเคราะห์ปัญหา ค้นหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

1.1.7  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร  
การอ่านสารานุกรมสำหรับเยาวชน กิจกรรมสรรค์สาร ปันประสบการณ์การอ่าน และส่งเสริมการศึกษา 
ค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิตสำหรับนักเรียน 
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1.1.8  สนับสนุนครูผู้สอนภาษาไทยจัดกิจกรรมการเรียนรู้พฒันาคุณภาพนักเรียนมีทักษะ  
การอ่าน การเขียนด้วยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัยของนักเรียนและประเมินพฒันาการ 
นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้ 

-  กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคำ เทคนิค 
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL : Brain Based Learning ) การสอนภาษาไทย ด้วยบันได 5 ขั้น  

-  การท่องบทอาขยานภาษาไทยท้ังบทหลัก บทเลือก และบทเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
กับระดับช้ันของนักเรียน  

-  กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อฝึกทักษะด้านการอ่านคล่อง เขียนคล่อง อ่านรู้เรื่อง 
และส่ือสารได้ เช่น  กิจกรรมประจำวัน กิจกรรมประจำสัปดาห์  กิจกรรมประจำเดือนหรือวันสำคัญ           
ต่าง ๆ เป็นต้น 

1.1.9  ส่งเสริมความสามารถและทักษะภาษาไทยในกิจกรรมรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวนัภาษาไทย 
แห่งชาติ สำหรับนักเรียนทุกระดับช้ัน ด้วยการแข่งขันวิชาการ ประกอบด้วย 

 -   การคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3  
 -   การเขียนเรียงความ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

-  การแต่งคำประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
-  การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ข้ัน ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

  -  รอบรู้เรื่องวรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6   
1.1.10  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสถานศึกษา จำนวน 2 ครั้ง/ 

ภาคเรียน  
1.1.11  การคัดกรองความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียนต้ังแต่ระดับ ป.1 – ม.6           

ด้วยเครื่องมือสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. พร้อมรายงานผ่าน ระบบการติดตาม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – MES) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ดังนี ้
       - ภาคเรียนท่ี 2/2565 ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
       - ภาคเรียนท่ี 1/2566 ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2566 

1.1.12  การประกวด Best Practice แบบปฏิบัติท่ีดีของครูผู้สอนท่ีประสบความสำเร็จ 
เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นๆ ได้ (บูรณาการร่วมกับกิจกรรมการประกวด PLK3 Awards ครั้งท่ี 2  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา) 

1.1.13  การสร้างขวัญกำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนภาษาไทย และนักเรียน  ดังนี้ 
-  มอบเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนแห่งคุณภาพ “โรงเรียนแห่งคุณภาพเสริมสร้าง 

ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับนักเรียน : อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น” 
       -  มอบเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียน และครูผู้สอนภาษาไทยท่ีดำเนินการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประสบความสำเร็จ และนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ               
(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2565 และผลการทดสอบช้ันประถมศึกษา 
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ปีท่ี 3 (NT) ด้านภาษา สูงกว่าระดับประเทศ  
1.2  ระดบัโรงเรยีน 

1.2.1  โรงเรียนกำหนดนโยบายพัฒนานักเรียนใหม้ีทักษะการอ่านออก เขียนได้ และช้ีแจง 
คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนทราบ  

1.2.2  โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ ฟื้นฟู               
ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) สำหรับนักเรียน 

1.2.3  โรงเรียนแต่งต้ังครูประจำช้ัน /ครูท่ีปรึกษาได้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ 
และความถนัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูประจำช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ต้องมีคุณลักษณะสำคัญ คือ ใจดี รักเด็ก 
ทุ่มเทเสียสละ ขยันสอน ไม่ท้ิงห้องเรียน ซึ่งดำเนินการก่อนเปิดเรียนของทุกปีการศึกษา 

1.2.4  โรงเรียนประเมินทักษะการอ่าน การเขียนนักเรียนทุกระดับช้ัน ช่วงแรกของการเปิด 
ภาคเรียน  วิเคราะห์สภาพปัญหา และจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ทุกระดับช้ัน โดยระบุปัญหา 
และสาเหตุ เปรียบเทียบผลการประเมินก่อน – หลัง และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของทางโรงเรียนเป็นปัจจุบัน 

1.2.5 โรงเรียนมอบหมายให้ครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระร่วมกันรับผิดชอบ วางแผน กำหนดปฏิทิน  
รวมทั้งจัดทำ จัดหาส่ือ นวัตกรรม เทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ให้พัฒนาสูงขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับ (จากการประเมิน e-MES)โดยดำเนินการตั้งแต่เปิดภาคเรียน เป็นต้นไป 
หรือดำเนินการแก้ไขทันทีท่ีทราบสาเหตุ 

1.2.6 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สอดคล้องกับบริบทและความสนใจ 
ของนักเรียน เพื่อพฒันาทักษะการอ่านออก เขียนได้ 

1.2.7 โรงเรียนกำหนดให้ครูประจำช้ัน /ประจำวิชา จัดทำแผนพัฒนา/แผนการสอนซ่อมเสริม 
ท่ีเหมาะสมกับสภาพปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม 
วัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  และรายงานผลการพัฒนาต่อผู้บริหารสถานศึกษา อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

1.2.8  โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และประสาน 
ความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อรับทราบปัญหา วางแผน และแก้ไขร่วมกัน 

1.2.9 ผู้บริหารสถานศึกษา ดำเนินการนิเทศภายใน กำกับติดตามการสอนของครู  และประเมิน 
ทักษะนักเรียนท่ียังมีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน ด้วยตนเองตามปฏิทินท่ีกำหนดอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 
รายงานความก้าวหน้าต่อผู้ปกครอง  และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

1.2.10 โรงเรียนส่งเสริมทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาไทย 
พัฒนาคุณภาพนักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียนด้วยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
และประเมินพัฒนาการนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้ 

-  กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคำ เทคนิค 
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL : Brain Based Learning )  การสอนภาษาไทยด้วยบันได 5 ขั้น  

-  การท่องบทอาขยานภาษาไทยท้ังบทหลัก บทเลือกและบทเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
กับระดับช้ันของนักเรียน  
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-  กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อฝึกทักษะด้านการอ่านคล่อง เขียนคล่อง อ่านรู้เรื่อง 
และส่ือสารได้ เช่น  กิจกรรมประจำวัน กิจกรรมประจำสัปดาห์  กิจกรรมประจำเดือนหรือวันสำคัญ            
ต่าง ๆ เป็นต้น 

1.2.11 ครูผู้สอนภาษาไทยนำส่ือ/นวัตกรรม/เทคนิค/วิธีสอนเร่งแกไ้ขปัญหาการอ่านไม่ออก  
เขียนไม่ได้ ซ่อมเสริมนักเรียนเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ได้แก่ การทดสอบ RT ระดับช้ัน ป.1 ,  
การทดสอบ NT ระดับช้ัน ป.3 การทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับช้ันป.6 และ ม.3   

1.2.12 ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการแก้ปัญหา 
การเรียนการสอนภาษาไทย ร่วมกับเพื่อนครูท้ังภายในและ นอกโรงเรียน โดยผู้บริหารสถานศึกษาร่วมรับฟัง 
การนำเสนอจากการวิเคราะห์ปัญหา ค้นหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนานวัตกรรม 
เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

1.2.13  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาไทยในระดับโรงเรียน  
เครือข่ายโรงเรียนอำเภอ  เขตพื้นท่ีการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้นไป 

1.2.14  โรงเรียนดำเนินการคัดกรองความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียน                 
ต้ังแต่ระดับ ป.1 – ม.6 ด้วยเครื่องมือสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. พร้อมรายงานผ่านระบบ 
การติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – MES) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ดังนี้ 
       - ภาคเรียนท่ี 2/2565 ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
       - ภาคเรียนท่ี 1/2566 ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2566 

1.2.15 ครูผู้สอนภาษาไทยท่ีมีเทคนิค วิธีการ หรือแบบปฏิบัติท่ีดี ส่งผลงานเข้ารับการประกวด  
Best Practice ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลงานเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นๆ ได้  
2. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ (โรงเรยีน / คร ู/ นกัเรยีน) 

นักเรียนมีผลการประเมินด้านอ่านออกเสียง และการเขียนระดับคุณภาพดี ขึ้นไป 
เกณฑ์การประเมิน โดยกำหนดรูปแบบการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลของแต่ละระดับช้ัน 
และระดับโรงเรียน ดังนี ้

 (1) เกณฑ์การตัดสินนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ด้านการอ่านออกเสียงการพิจารณาผ่านเกณฑ์อ่านออกเสียง  
                 ผ่านเกณฑ์  หมายถึง อ่านออกเสียงคำได้ถูกต้อง เฉล่ียร้อยละ 80 ข้ึนไป 
             ไม่ผ่านเกณฑ์  หมายถึง อ่านออกเสียงคำได้ถูกต้อง เฉล่ียน้อยกว่าร้อยละ 80  
 ด้านการเขียนตามคำบอก  การพิจารณาผ่านเกณฑ์เขียนตามคำบอก  
  ผ่านเกณฑ์  หมายถึง เขียนตามคำบอกได้ถูกต้อง เฉล่ียร้อยละ 70 ขึ้นไป 
            ไม่ผ่านเกณฑ์  หมายถึง เขียนตามคำบอกได้ถูกต้อง เฉล่ียน้อยกว่าร้อยละ 70 

(2)  เกณฑ์การตัดสินสำหรับโรงเรียน พิจารณาจากจำนวนนักเรียนท่ีได้รับการทดสอบผ่านเกณฑ์ 
ท้ังสองด้าน (ต้องผ่านท้ังด้านการอ่านออกเสียงและการเขียนตามคำบอกจึงจะถือว่าผ่านหนึ่งคน) 
  ผ่านเกณฑ์ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 80 – 100       
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  ไม่ผ่านเกณฑ์ มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าร้อยละ 80 
3.  แนวทางการนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 
 3.1  วิธีการ 
       3.1.1 การทดสอบนักเรียน 
       3.1.2 ตรวจสอบเอกสาร 
       3.1.3 การสัมภาษณ์ 
 3.2  ร่องรอย / หลักฐาน 

3.2.1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 
3.2.2 รายงานโครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน 
3.2.3 บันทึกการประชุม 
3.2.4 ผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรยีน  
3.2.5 ข้อมูลนักเรียนรายช้ันท่ีมีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้เป็นรายบุคคล 
3.2.6 แผนพัฒนา/แผนการสอนซ่อมเสริม บันทึกการสอนซ่อมเสริม 
3.2.7 ปฏิทินการนิเทศภายใน และบันทึกผลการนิเทศ  
3.2.8 ส่ือ/นวัตกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียน 
3.2.9 เครื่องมือ/แบบทดสอบการอ่าน การเขียน /ช้ินงาน/ภาระงานของนักเรียน 
3.2.10 เกียรติบัตร/รางวัล/ภาพถ่าย 
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1. แนวทางการดำเนนิงาน 
 1.1  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 1.1.1 กำหนดเป้าหมายคุณภาพนักเรียน 

1.1.2. ประชาสัมพันธ์ทุกโรงเรียนในสังกัดขับเคล่ือนคุณภาพนักเรียนตามแนวทางท่ีกำหนด 
1.1.3. จัดทำแผนงาน / กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คณิตศาสตร์ 
1.1.4. จัดทำคู่มือการใช้แบบฝึก เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเป็น ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
1.1.5. จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ด้านความสามารถ  

ด้านการคิดคำนวณ 
1.1.6. จัดต้ังชมรมครูคณิตศาสตร์ สพป.พล.3 และแต่งต้ังคณะกรรมการ บริหารชมรม 
1.1.7. ประเมินความสามารถด้านการคิดคำนวณ คิดเลขเร็ว คิดเลขคล่องนักเรียน ป.1 - 6  

เดือนละ 1 ครั้ง โดยครูผู้รับผิดชอบ 
1.1.8. ตรวจสอบคุณภาพนักเรียน 
1.1.9. นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
1.1.10. สรุปและรายงานผล 

 1.2  ระดบัโรงเรยีน 
1.2.1 ประกาศนโยบายพัฒนา นักเรียนให้มีความสามารถด้านการคิดเลขเป็น  

คิดคำนวณคล่อง 
1.2.2. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนกับครูประจำช้ัน 

ทุกคน/ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
1.2.3. ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนทุกคน  
1.2.4. มีการดำเนินพัฒนานักเรียนให้คิดเลขเป็น คิดคำนวณคล่อง 
1.2.5. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ซ่อมเสริมนักเรียนกลุ่มท่ีมีปัญหา              

ด้านการคิดคำนวณ 
1.2.6. ครูผู้สอนมีนวัตกรรม/จัดหา/จัดทำส่ือ แบบฝึกแล้วนำมาใช้พัฒนาความสามารถ                

การคิดคำนวณ 
1.2.7. ครูทดสอบความสามารถ ด้านการคิดคำนวณเดือนละ 1 ครั้ง และสอนซ่อมเสริม  

นักเรียนเป็นรายบุคคล 
1.2.8. รายงานความก้าวหน้าต่อผู้ปกครอง และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา                    

ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
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2.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ (โรงเรยีน / คร ู/ นกัเรยีน) 
       ร้อยละ 50 ของ จำนวนนักเรียนในโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการคิดเลขเป็น 
3.  แนวทางการนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 
           3.1 วธิกีาร 
        นิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์            
  3.2 รอ่งรอย / หลกัฐาน 
 -  โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการคิดคำนวณ 
 -  โครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 -  แผนการจัดการเรียน การสอนตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 -  เครื่องมือ/แบบทดสอบความสามารถด้านการคิดคำนวณนักเรียน (ช้ัน ป.1 – ม.3)              
ตามระดับช้ัน 
 - บันทึกการสอนซ่อมเสริม 
 - ส่ือ/นวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนซ่อมเสริม 
 - ช้ินงาน/ภาระงานของนักเรียน 
 - ครูมีแบบปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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1. แนวทางการดำเนนิงาน 
      1.1 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
           1.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาครูด้านจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวทางการจัด              
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ) 
           1.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาครูด้านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ) 
               1.1.3 นิเทศ ติดตามและประเมินผล และรายงานผล 
       1.2 ระดับโรงเรยีน 
 1.2.1 ส่งเสร ิมและสนับสนุนให้คร ูจ ัดการเรียนรู ้ท ี ่เน ้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ ตามแนวทาง                     
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
สมรรถนะสำคัญ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ) 
 1.2.2 นำระบบการนิเทศภายในสถานศึกษามาใช้ในการติดตามการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้
มีสมรรถนะสำคัญ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ) 
 1.2.3 สะท้อนผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ที ่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เร ียนให้มี
สมรรถนะสำคัญ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ความสามารถในการคิด
วิเคราะห ์คิดวิจารณญาณ) เพื่อพัฒนาเป็นแบบปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 
2.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
     ร้อยละ 80 ของ นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (ความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ) ระดับดีขึ้นไป  
3.  แนวทางการนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 
      3.1 วธิกีาร 
           ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 
      3.2 รอ่งรอย / หลกัฐาน 
            ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
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1. แนวทางการดำเนนิงาน 
      1.1 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

1.1.1 จัดทำโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีความสามารถและทักษะในศตวรรษท่ี 21 

1.1.2 พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความสามารถและทักษะในศตวรรษท่ี 21 

1.1.3 ส่งเสริมครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการสร้างนวัตกรรมนกัเรียน 
           1.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการเปิดเวทีการแข่งขันประกวดนวัตกรรมนักเรียนในระดับสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
           1.1.5 ส่งเสริมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาผู้เรียนด้านการสร้างนวัตกรรมนักเรียน
ของโรงเรียน 
       1.2 ระดับโรงเรยีน 
 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)                      
เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถและทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 1.2.2 นิเทศภายในด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความสามารถและทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 1.2.3 เปิดเวทีการแข่งขันประกวดนวัตกรรมนักเรยีนในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอำเภอ 
2.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

2.1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 
2.2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีนวัตกรรม 

3.  แนวทางการนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
      3.1 วธิกีาร 
         ประเมินผลงาน/ช้ินงานในการประกวด/แข่งขัน 
      3.2 รอ่งรอย / หลกัฐาน 
           ผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ  
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1. แนวทางการดำเนนิงาน 
 1.1  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 1.1.1  ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ผลการนิเทศ ติดตาม ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.1.2  จัดทำโครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อพัฒนา               
การเรียนการสอน และวิชาชีพครู ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่  
 1) การประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
 2) แหล่งเรียนรู้ YouTube Chanel  
 3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำระบบคลังส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล                
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBEC Content Center) สู่การจัดการเรียนรู้   
 4) ส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างส่ือประกอบการเรียนการสอนในศตวรรษ   
ท่ี 21 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาท้ังครู และนักเรียนให้มีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข 
 1.1.3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ครูมีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน              
การสอน 
 1.1.4 นิเทศ ติดตามความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.2  ระดบัโรงเรยีน 
 1.2.1  โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
 1.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน   
 1.2.3 ครูจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศตามตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 1.2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง             
และสังคมในการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน 
 1.2.5 นิเทศภายในการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 1.2.6 ประเมินผลนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารเพื่อพัฒนา
ตนเอง และสังคมในการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน ตามหลักสูตร 
2.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ (โรงเรยีน / คร ู/ นกัเรยีน) 
 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความ สามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและส่ือสารเพื่อพัฒนา 
ตนเอง และสังคม ในการเรียนรู้การส่ือสารการทำงานตามหลักสูตร 
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3.  แนวทางการนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 
 3.1  วธิกีาร 
 ประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร 
 3.2  รอ่งรอย / หลกัฐาน 
 1. ประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร 
 2. ปพ.5 
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1. แนวทางการดำเนนิงาน 
 1.1  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
        1.1.1 ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดในแต่กลุ่มสาระ            
การเรียนรู้  
                 1.1.2 พัฒนาครูโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมิน              
ในช้ันเรียน 

       1.1.3 สร้างความตระหนักให้กับโรงเรียน/ครูในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                
ทุกรายวิชา 
                 1.1.4 สร้างความตระหนักให้กับโรงเรียน/ครูในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม 
โครงสร้างหลักสูตร 
        1.1.5 สร้างความรู้ความเข้าในในการพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผลผ่านโปรแกรมระบบ
บริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS 
 1.2  ระดบัโรงเรยีน 
                 1.2.1 มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
                 1.2.2 มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

       1.2.3 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                 1.2.4 มีการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                 1.2.5 มีการรายงานผลการเรียนผ่านโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS  
2.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ (นกัเรยีน) 
       ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียน
กำหนดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้
3.  แนวทางการนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 
           3.1 วธิกีาร 
         นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในการประเมินสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร 

  3.2 รอ่งรอย / หลกัฐาน 
3.2.1 แบบบันทึกข้อมูลในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน ได้แก่  

แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4)  / แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
(ปพ.5) 

3.2.2 การติดต่อส่ือสาร รายงานข้อมูล และผลการเรียนของผู้เรียน ได้แก่ แบบรายงานประจำตัว
นักเรียน ระเบียนสะสม 
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3.2.3 มีการจัดทำและออกหลักฐานแสดงวุฒิและ/หรือรับรองผลการเรียนของผู้เรียน ได้แก่ 
ระเบียนแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา และใบรับรองผลการเรียน 

3.2.4 มีการรายงานผลพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผลผ่านระบบ SchoolMIS 
3.2.5 บันทึกการสอนซ่อมเสริม 
3.2.6 ส่ือ/นวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนซ่อมเสริม 
3.2.7 ช้ินงาน/ภาระงานของนักเรียน 
3.2.8 ครูมีแบบปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ด้านการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 
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1. แนวทางการดำเนนิงาน 
 1.1  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
                1.1.1 การจัดทำโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อมีงานทำ ส่งเสริมอาชีพ 
                1.1.2 ส่งเสริมการจัดทำแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อมีงานทำ 
 ส่งเสริมอาชีพ 
                1.1.3 ส่งเสริมพัฒนาครู สร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อมีงานทำ         
ส่งเสริมอาชีพ 
             1.1.4 การส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนด้านสายอาชีพท่ีเช่ือมโยงกับอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา 
               1.1.5 การนิเทศติดตามและประเมินผล การจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อมีงานทำ ส่งเสริมอาชีพ         
 1.2  ระดบัโรงเรยีน 
 1.2.1  จัดทำโครงการกิจกรรมการศึกษาเพื่อมีงานทำ ส่งเสริมอาชีพในแผนปฏิบัติการประจำปี 
 1.2.2  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมดำเนินการตามโครงการสู่ทุกระดับช้ันเรียน  

1.2.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการส่งเสริมเช่ือมโยงกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ตามถนัดและต้องการของนักเรียน 
2.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ (โรงเรยีน / คร ู/ นกัเรยีน)  
     2.1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะอาชีพ  

2.2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 3.  แนวทางการนเิทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 
 3.1  วธิกีาร 
                 การประเมินจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อมีงานทำ ส่งเสริมอาชีพ 
 3.2  รอ่งรอย / หลกัฐาน 
                  3.2.1 การสังเกต สัมภาษณ์   
                  3.2.2 โครงการกิจกรรม/ เอกสารองค์คววามรู้ของครูในการกิจกรรม 
                  3.2.3 ภาพถ่าย 
                  3.2.4 ผลงานนักเรียน 
                  3.2.5 แบบสรุปรายงานการจัดกิจกรรม 
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1. แนวทางการดำเนนิงาน 
 1.1  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 1.1.1 วางแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
 1.1.2 จัดทำแนวทางการพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
 1.1.3 ประชุมช้ีแจงในรูปแบบท่ีหลากหลายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 1.1.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 1.1.5 ประกวดผลงานโรงเรียน ประกอบด้วย  
     - โครงงานคุณธรรม  
     - นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านบริหารจัดการ และด้านการจัดการเรียนการสอน 
     - คุรุชนคนคุณธรรม 

1.1.6 สรุปรายงานและส่งผลงานระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด 
ระดับประเทศ 
 1.2  ระดบัโรงเรยีน 
 1.2.1 มีแผนงาน/โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
 1.2.2 มีการจัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ครู นักเรียนแกนนำ และบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  และร่วมกันกำหนด
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน (ประกอบด้วยคุณธรรมเป้าหมาย และพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก) คุณธรรม
เป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ท้ัง 5 ประการ ได้แก่ ความมีระเบียบ
วินัย, ความรับผิดชอบ, ความซื่อสัตย์สุจริต, ความพอเพียง ,มีจิตสาธารณะ/จิตอาสา ) 
 1.2.3 ประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ให้แก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน กรรมการ
สถานศึกษาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 1.2.4 จัดอบรมหรือจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม ให้ความรู้ กระบวนการทำโครงงานคุณธรรมแก่
นักเรียนทุกระดับช้ัน 
 1.2.5 ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียน ทำโครงงานคุณธรรม “หนึง่ห้องเรียน หนึง่โครงงาน
คุณธรรม” 
 1.2.6 ผู้บริหารสถานศึกษา มีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหาร และครูมีนวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี ด้านการเรียนการสอน 
 1.2.7 ผู้บริหารโรงเรียน นิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 1.2.8 มีเครื่องมือ ประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน และใช้
เครื่องมือประเมินเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 
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2.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ (โรงเรยีน / คร ู/ นกัเรยีน) 
 2.1  ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ระดับดี ขึ้นไป 
 2.2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง  
 2.2.ร้อยละ 90 ของนักเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
ระดบัคณุภาพ 

ระดับ 5 ปฏิบัติได้ 5 รายการ 
 ระดับ 4 ปฏิบัติได้ 4 รายการ 
 ระดับ 3 ปฏิบัติได้ 3 รายการ 

ระดับ 2 ปฏิบัติได้ 2 รายการ 
ระดับ 1 ปฏิบัติได้ 1 รายการ 

3.  แนวทางการนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 
 3.1  วธิกีาร 
 1. การสอบถาม สัมภาษณ์ 
 2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 3.2  รอ่งรอย / หลกัฐาน 
 1. โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม /ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 2. คำส่ัง หรือหนังสือประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
 3. ประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 4. บันทึกข้อความ 
 5. ช้ินงาน/ภาระงาน การร่วมกันกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 6. รายงานผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
 7.รายงานผลโครงงานคุณธรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน” 
 8. เครื่องมือและผลการประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 9.  แบบนิเทศ/สมุดนิเทศภายใน 
 10. ภาพถ่าย   
 11. เกียรติบัตร/เอกสารรับรองอื่นๆ 
 12. อื่นๆ (ถ้ามี)................................ 
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1. แนวทางการดำเนนิงาน 
 1.1  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 1.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนโครงการ/โครงงาน/กิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพื่อเสริมสร้างทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 1.1.2 กำกับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมืองให้กับ
นักเรียน 
 1.1.3 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
 1.2 ระดับโรงเรยีน 
 1.2.1 จัดทำโครงการ/โครงงาน/กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง เช่น กิจกรรม
การเรียนรู้ การ์ตูน Animation เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร และสัมมทิฏฐิ ทะลุมิติมายา , การจัดกิจกรรมตาม 
วันสำคัญของชาติ ฯลฯ 
 1.2.2 ครูออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ
บ้านเมือง มีความรักและมั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 1.2.3 ครูสร้างส่ือการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 1.2.4 ครูวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 1.2.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนทำโครงงานท่ีสอดคล้องกับการมีทัศนคติ
ท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง หรือเสริมสร้างการเป็นพลเมืองดี 
 1.2.6 นิเทศภายในท่ีสอดคล้องกับการมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง หรือเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองดี 
 1.2.7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
2.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ (โรงเรยีน / คร ู/ นกัเรยีน) 
 2.1 โรงเรียนจัดทำโครงการ/โครงงาน/กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  
 2.2 ครูออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มี
ความรักและมั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2.3 นักเรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง  
 2.4 นักเรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ยึดมั่นในหลักธรรม คำสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 2.5 นักเรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรักและมั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  
 2.6 นักเรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อน และครอบครัวของตน 
 2.7 นักเรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อสังคมได้ 
 2.8 นักเรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ 
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 ระดบัคณุภาพ 
 ระดับ 5 ปฏิบัติได้ 7 - 8 รายการ 
 ระดับ 4 ปฏิบัติได้ 5 - 6 รายการ 
 ระดับ 3 ปฏิบัติได้ 3 - 4 รายการ 
 ระดับ 2 ปฏิบัติได้ 2 รายการ 
 ระดับ 1 ปฏิบัติได้ 1 รายการ 
3.  แนวทางการนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 
 3.1  วธิกีาร 
 1. การสอบถาม สัมภาษณ์ 
 2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 3.2  รอ่งรอย / หลกัฐาน 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 2. โครงการ/โครงงาน/กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 3. รายงานโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม 
 4. ช้ินงาน/ภาระงาน/ผลงานนักเรียน 
 5. อื่นๆ (ถ้ามี)................................ 
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1. แนวทางการดำเนนิงาน 

1.1  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 1.1.1 จัดทำแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์พร้อมเครื่องมือประเมินให้โรงเรียนใน
สังกัดนำไปประยุกต์ใช้ 
 1.1.2 ส่งเสริม สนับสนุนโครงการ/โครงงาน/กิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 1.1.3 สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัดและประเมินผล ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม 
 1.1.4 กำกับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.1.3 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

1.2 ระดับโรงเรยีน 
 1.2.1 สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ครูท่ีรับผิดชอบการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 1.2.2  ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน นิยาม 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งช้ีและเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อพิจารณาว่าตัวชี้วัดนั้นครอบคลุมและสอดคล้องกับ
คุณลักษณะ ธรรมชาติของวิชา งาน กิจกรรมท่ีรับผิดชอบ 
 1.2.3 ศึกษาเครื่องมือวัดและประเมินผลของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๓ และจากแหล่งอื่นๆ 
 1.2.4 ศึกษาแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
 1.2.4.1 บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
 1.2.4.2 จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ,           
กิจกรรม Scout all day และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นต้น 
 1.2.4.3 จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ โครงการโรงเรียน           
วิถีพุทธ,  โครงการโรงเรียนสุจริต, โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ., โครงการตามวันสำคัญของชาติ ศาสนา
และสถาบันพระมหากษัตริย์ ฯลฯ 
 1.2.4.4 ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจำวันของ
สถานศึกษา บ้าน และชุมชน 
 1.2.5 สร้างหรือเลือกเครื่องมือท่ีเหมาะสม /สอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีเลือกดำเนินการ  
ตามข้อ 1.2.4 
 1.2.6 ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางท่ีกำหนดไว้และประเมินตามสภาพจริง  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ท้ัง 8 ประการ ตามตัวชี้วัดของแต่ละข้อในเอกสารแนวทางการพัฒนา การวัดและ
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ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นระยะๆ รายสัปดาห์ รายเดือน (ไม่ควรประเมินภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 
แจ้งผลการประเมินให้นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทราบ ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านให้ปรับปรุงพัฒนา โดยครูประจำช้ันก่อน 
กรณีพฤติกรรมยังไม่เปล่ียนแปลงให้ส่งรายช่ือให้คณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษาพัฒนา แล้วประเมินตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนดใหม่ 
 1.2.7  การให้และกรอกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของแต่ละข้อตามตัวชี้วัด ให้กรอกเป็น
ตัวเลข ระดับ  0,  1,  2 และ 3  ซึ่งตัวเลขมีความหมาย ดังนี้ 
  ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเย่ียม 
  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 
  ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ่าน 
  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 
 1.2.8 ให้โรงเรียนใช้เกณฑ์การพิจารณาสรุปผลการประเมินรวม 8  คุณลักษณะ แต่ละระดับ
การศึกษา ดังนี้ 
  ดีเยีย่ม   = ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม  จำนวน 5 – 8 คุณลักษณะ  และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี 
  ดี         = ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม  จำนวน 1 – 4 คุณลักษณะ  และไม่มีคุณลักษณะ
ใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี หรือ ได้ผลการประเมินระดับดี ท้ัง 8 คุณลักษณะ  หรือ ได้ผลการประเมิน
ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป  จำนวน 5 – 7 คุณลักษณะ และมีบางคุณลักษณะ ได้ผลการประเมิน ระดับผ่าน 
  ผา่น       =  ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ท้ัง 8 คุณลักษณะ หรือ ได้ผลการประเมินตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป จำนวน 1 – 4 คุณลักษณะ และมีคุณลักษณะท่ีเหลือได้ผลการประเมิน ระดับผ่าน 
  ไมผ่า่น   = ได้ผลการประเมินระดับ ไม่ผ่าน ต้ังแต่ 1 คุณลักษณะขึ้นไป 
  1.2.9 รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ทุกภาคเรียน 
2.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ (โรงเรยีน / คร ู/ นกัเรยีน) 
 นักเรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ระดับ ดี ขึ้นไป 
ระดบัคณุภาพ 
 ระดับ 5 นักเรียนร้อยละ 90 - 100 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ระดับ ดี ขึ้นไป 
 ระดับ 4 นักเรียนร้อยละ 80 - 89  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ระดับ ดี ขึ้นไป 
 ระดับ 3 นักเรียนร้อยละ 70 - 79  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ระดับ ดี ขึ้นไป 
 ระดับ 2 นักเรียนร้อยละ 60 - 69  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ระดับ ดี ขึ้นไป 
 ระดับ 1 นักเรียนร้อยละ 50 - 59  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ระดับ ดี ขึ้นไป 
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3.  แนวทางการนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 
 3.1  วธิกีาร 
  1. การสอบถาม สัมภาษณ์ 
  2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 3.2  รอ่งรอย / หลกัฐาน 
  1. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
  2. โครงการ/โครงงาน/กิจกรรม 
  3. รายงานโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม 
  4. แบบ ปพ.5 
  5. ช้ินงาน/ภาระงาน/ผลงานนักเรียน 
  6. อื่นๆ (ถ้ามี)................................ 
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1. แนวทางการดำเนนิงาน  

1.1  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 1.1.1 จัดทำกรอบหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นระดับประถมศึกษา อำเภอนครไทย               
อำเภอชาติตระการ อำเภอวัดโบสถ์  และอำเภอพรหมพิราม 

1.1.2 ช้ีแจงนโยบาย จุดเน้น นโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมืองกับให้กับ
ผู้บริหารและ ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้จัดการเรียนการสอนและสร้างระบบการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความภูมิใจในความเป็นไทย 

1.1.3 ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างมีคุณภาพ 
1.1.4 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล จัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ

มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
1.1.5 สรุปและรายงานผลจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความ

ภูมิใจในความเป็นไทย    
 1.2  ระดบัโรงเรยีน 
 1.2.1  นำกรอบหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นระดับประถมศึกษา ออกแบบบูรณาการให้ตรงกับ
บริบทของโรงเรียน  
 1.2.2  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
 1.2.3  ปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 1.2.4   สะท้อนผลและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรยีนรู้ 
 1.2.5 ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยท่ีตนเอง 
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสม 
 1.2.6 ติดตามและสรุปผลกิจกรรมตามโครงการของโรงเรียน 
2.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ (โรงเรยีน / คร ู/ นกัเรยีน) 
 ร้อยละ 90 ของนักเรียนรักและมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
3.  แนวทางการนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 
 3.1  วธิกีาร   

นิเทศ ติดตามประเมินผล ลงพื้นท่ีจริง 
 3.2  รอ่งรอย / หลกัฐาน  

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย) 
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1. แนวทางการดำเนนิงาน  

1.1  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
1.1.1. อบรม ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ให้มีสมรรถนะทางจิตวิทยา เพื่อดูแลท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนให้มีความสุข ผ่านระบบ 
ออนไลน์ เพื่อต่อยอดลงสู่สถานศึกษาด้วยประสบการณ์จริง 

1.12. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันใน             
ความแตกต่างในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี เช่น การต่อต้านการบูลล่ี (Bully) , 
เพื่อนรู้ใจ , ลูกเสือ-เนตรนารี , การแข่งขันกีฬา และกิจกรรมแนะแนว 
 1.2  ระดบัโรงเรยีน 

1.2.1. ครูดำเนินการจัดกิจกรรมตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีสมรรถนะทาง  
จิตวิทยาเพื่อดูแลท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนให้มีความสุข  

1.2.2. จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันในความแตกต่างในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ  
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี เช่น การต่อต้านการบูลล่ี (Bully) , เพื่อนรู้ใจ , ลูกเสือ-เนตรนารี ,                 
การแข่งขัน, กีฬา , กิจกรรมแนะแนว และ Home room 
 1.2.6 ติดตามและสรุปผลกิจกรรมตามโครงการของโรงเรียน 
2.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ (โรงเรยีน / คร ู/ นกัเรยีน) 
 ร้อยละ 90 ของนักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่าง และหลากหลาย 
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1. แนวทางการดำเนนิงาน  

1.1  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 1.1.1. ส่งเสริมและพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย  
และจิตสังคม 

1.1.2. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด 
1.1.3. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ วิธีการดำเนินงาน ในการดูแลสุขภาวะทางร่างกาย และจิตใจ 

โดยนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
1.1.4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการลดความเครียดและดูแลด้านสุขภาพจิตในทุกช่วงช้ัน เช่น 

เพื่อนรู้ใจ , โรงเรียนคือพื้นท่ีปลอดภัยของหนู , ครูดีในดวงใจ และนักเรียนท่ีใฝ่ฝัน 
1.1.5. ส่งเสริมการใช้งานระบบ School Health HERO เป็นฐานในการดูแลสุขภาพจิต 

ของนักเรียน 
1.1.6. นิเทศ ติดตามและประเมิน ผลการจัดการเรียนรู้/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย  

และจิตสังคม 
1.1.7. สรุป รายงานผลการนิเทศ 

 1.2  ระดบัโรงเรยีน 
1.2.1. ครูคัดกรองนักเรียนโดยใช้แบบประเมิน SDQ , EQ ,  แบบประเมินสมรรถภาพทางกาย

ของนักเรียน 
1.2.2. ครูจัดการเรียนรู้/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
1.2.3. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในโรงเรียน 
1.2.4. ครูให้คำปรึกษา คำแนะนำ วิธีการดำเนินงาน ในการดูและ สุขภาวะทางร่างกาย  

และจิตใจให้นักเรียน 
1.2.5. จัดกิจกรรมการลดความเครียดและดูแลด้านสุขภาพจิต ในทุกช่วงช้ัน เช่น เพื่อนท่ีปรึกษา 

(YC) , โรงเรียนคือพื้นท่ีปลอดภัยของหนู , To Be Number One ฯลฯ 
2.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ (โรงเรยีน / คร ู/ นกัเรยีน) 
 ร้อยละ 90 ของ นักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
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คณะผูจ้ดัทำ 

ที่ปรกึษา 
นายยศภัค  จรัสศุภชยา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
นายชัยชนะ  สระทองทา           รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
นางสาวสุภาพร  แสนแทน            ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
คณะทำงาน 
นายวินัย  ปานโท้       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางสาวจันจิรา  อุ่นไพร    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
นางณัฎฐ์ชุดา  วงศ์พันธ์    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                                              
นางณัฐพร  พ่วงเฟื่อง    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                                                
นางบุญส่ง  ศิริมงคล    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     
นางขวัญชนก  บุญเรือง                                 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                    
นางสาวบุศรินทร์  ใจวังโลก   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   
นางอุมาพร  ปานโท้    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                                                 
นางจันทิรา  จ่ันผ่อง    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   
นางแพรทอง  เดชเทศ    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   
นางนราภรณ์  สโรดม    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นายธิษณินนท์ อรรจนารณนินท์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นางสาวสุภาพร  แสนแทน   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                                     
นางสาววารุพร  บุญอาจ    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นางสาวประภาพร  ศิริสกุลวัฒนาพร           ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นายเอกพันธุ์  กลมพุก    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นางประภัสสร   ตรีอินทร์    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ      

นางสาวดาริกา  ศรีทุ่งลือ    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ      

นางสาวณิชมน  กิราวัลย์    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ      

นางสาวธณัฐฐา  เบ้ียจ่ัน    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ      

นายธนัชกร   บุศย์คำ    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ      

นายวรรณาราลักษณ์ ช่ืนภิรมย์   นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นท่ีฯ  

ตรวจทาน  นายวินัย  ปานโท้      ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กราฟฟกิ  นางสาวธนัฐฐา  เบ้ียจ่ัน   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ             
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