






 

 

 

 



 

 

 

 

คู่มือการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติฉบับนี้  เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามปณิธาน “รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ใส่ใจ
บริการ”  และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา การก าหนดแนวทาง 
ในการด าเนินงานตามนโยบาย 12 นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โดยแต่ละนโยบายได้
น าเสนอ Flowchart กรอบแนวคิด หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์  เป้าหมาย ขั้นตอน       
การด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  และประเด็นการประเมิน ของแต่ละ
นโยบายไว้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในสถานศึกษาโดยตรงแล้ว  ยังจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในแต่ละนโยบาย  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ      
ถึงขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 
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จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้
ได้มาตรฐาน  สถานศึกษามีภารกิจส าคัญในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ สถานศึกษาจึงต้องมี
ศักยภาพสูงในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  การเปลี่ยนแปลง
ที่สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาและสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาที่มีศักยภาพสูง        
ถือเป็นภารกิจส าคัญของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ที่จะต้องส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ  ดูแลให้สถานศึกษา
สามารถบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพส าหรับผู้เรียน เป็นต้นแบบของสังคมแห่งการเรียนรู้  ผู้เรียนจะต้อง
ได้รับโอกาสให้เข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ก าหนดนโยบายเพื่อใช้ใน     
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไว้ 12 นโยบาย ประกอบด้วย 1) เพิ่มผลสัมฤทธิ์   
2) พิชิตอ่านเขียน 3) โรงเรียนน่าอยู่ 4) เชิดชูคุณธรรม 5) น้อมน าหลักปรัชญา 6) ส่งเสริมภาษาสู่สากล    
7) ผลงานประจักษ์ชัด 8) เร่งรัดนิเทศภายใน 9) ใส่ใจระบบประกัน  10) สร้างสรรค์ความร่วมมือ           
11) ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย 12) ก้าวไกลเทคโนโลยี  เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดน าไปปฏิบัติ ในการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสถานศึกษา  และประเมินผล
การปฏิบัติด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การประเมินตนเองของสถานศึกษา การประเมินในระดับกลุ่ม
เครือข่ายสถานศึกษา การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินระดับเขตพื้นที่  การจัดนิทรรศการน าเสนอ
ผลงาน การถอดประสบการณ์ ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นเลิศ      
ตามคู่มือและเกณฑ์การประเมินคุณภาพในแต่ละนโยบาย           

ความส าเร็จขั้นสุดท้ายตามเป้าหมายของการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ภายใต้นโยบาย
ของส านักงานเขตพื้นที่ 12 นโยบาย คือ การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีศักยภาพมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ มีความสามารถในการสื่อสาร มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ด้วยการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ตามศักยภาพและความพร้อม บนพื้นฐานของความรับผิดชอบที่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และความเชื่อว่าถ้าสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ   
มีการบริหารจัดการที่ดีจะท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพที่ดีขึ้นตามล าดับ 



 

 

 2 

 
1. หลักการและเหตผุล 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวชีว้ัดความส าเร็จของโรงเรียน โดยสะท้อนให้เห็นคุณภาพ        การ
บริหารงานของผู้บริหาร  คุณภาพการสอนของครู และคุณภาพของผู้เรียน  ทั้งยังสะท้อนภาพรวมถึง
คุณภาพการศึกษาของประเทศ ดังนั้นการด าเนินการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็นนโยบายที่
โรงเรียนต้องให้ความส าคัญและด าเนินการเป็นล าดับแรกๆ 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
2.2 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับสถานศึกษา 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ   
3.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ได้รับการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ แ ละ
ภาษาอังกฤษ 

3.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านภาษา
(Literacy)  ด้านค านวณ (Numeracy)  และด้านเหตุผล (Reasoning Ability) 

3.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ได้รับการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน  

(O-NET) เพิ่มขึ้นจากฐานเดิม อย่างน้อย ค่าเฉลี่ย +5 
3.2.2 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการประเมนิความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 

ระดับชาติ (NT) เพิ่มขึ้นจากฐานเดิม อย่างน้อย ค่าเฉลี่ย +5 
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3.2.3 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการประเมนิคุณภาพผู้เรียนระดับสถานศึกษา
เพิ่มข้ึนจากฐานเดิม อย่างน้อย ค่าเฉลี่ย +5 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินการ 

4.1 ขั้นวางแผน (Plan) 
4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ระดบัโรงเรียน 
4.1.2 ก าหนดนโยบาย/แนวทางการขับเคลื่อน โดยการมีสว่นร่วมจากทุกฝ่าย 
4.1.3 สร้างความตระหนักในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับผู้มสี่วนเก่ียวข้อง 
4.1.4 ร่วมกันก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัโรงเรียน  ระดับห้องเรียนและ

ระดับนักเรียน 
4.1.5 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนนุงานวิชาการ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 70 
4.1.6 จัดท าโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการเพิ่มผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
4.1.7 จัดท าฐานข้อมูล และวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ และการทดสอบระดบั 

สถานศึกษา 
4.1.8 บริหารการสอบระดับชาติและระดับสถานศึกษาได้มาตรฐาน โปร่งใส เป็นไปตาม

ระเบียบการสอบ 
4.1.9 จัดสภาพงานวชิาการและวิธปีฏบิัติงานวิชาการ ได้แก่ การจัดโครงสร้างบริหารงาน 

วิชาการ  การจัดชั้นเรียน การจัดครูเข้าสอน และการจัดตารางเรียน 
4.1.10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และผูป้กครอง 

 

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
4.2.1 ครูผู้สอนมีแผน และใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
4.2.2 ครูผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยี สนบัสนุนการจัดการเรียนรู้ 
4.2.3 ครูผู้สอนสร้างและใช้เคร่ืองมือวัดและประเมินผลหลากหลาย ตรงตามมาตรฐาน   

การเรียนรู้และตัวชี้วัด 
4.2.4 ครูผู้สอนมีโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) และสร้างข้อสอบตามโครงสรา้ง  

ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
4.2.5 ครูผู้สอนน าผลการประเมินไปใช้พัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพนักเรียน 
4.2.6 ครูผู้สอนรู้จักนักเรียนรายบุคคล และมีแนวทางให้การสนบัสนุน/ช่วยเหลือตาม

ศักยภาพนักเรียน 
4.2.7 ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองในวชิาทีส่อนอยู่เสมอ 
4.2.8 ผู้บริหาร ร่วมกับครูผู้สอน และผู้ปกครอง ให้การดูแลนักเรียนที่มีความเสี่ยง/มปีัญหา 

การเรียนรู้ 
4.2.9 ผู้บริหาร จัดหาปัจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น วสัดุ อุปกรณ์ 

สื่อ เทคโนโลยี เป็นตน้ 
4.2.10 โรงเรียนมีเครือข่ายวิชาการ ในการเสริมความรู้นักเรียน 
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4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check) 

4.3.1 มีการนิเทศชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอ ทั้งทางตรง และทางอ้อม 
4.3.2 ผู้บริหารมีการนิเทศ ก ากับบุคลากรในด้านความมีวินยั และความรับผิดชอบ 
4.3.3 มีการรายงานผลการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเปน็ระยะ ๆ 
4.3.4 มีการใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนา/ปรบัปรุง การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.3.5 การส่งเสริม สนบัสนุนให้นักเรียนเข้ารับการประเมินความสามารถทางวิชาการใน

ระดับต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
4.3.6 มีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา       

ปีที่ 3  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6  และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีตอ่ครูผู้สอน 
 

4.4 ขั้นปรับปรุง พัฒนา (Act) 
4.4.1 มีการน าผลการประเมินการทดสอบระดับชาติ และระดับสถานศึกษา มาใช้เป็นฐาน       

ข้อมูลในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.4.2 แต่งตั้งคณะท างานวิเคราะห์และจัดท าแผนยกระดบัผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
4.4.3 มีแนวทางในการสร้างขวัญ และก าลังใจให้ครูที่สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้

ตามเป้าหมาย 
4.4.4 มีแนวทางในการสร้างขวัญ และก าลังใจให้กับบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

 
4.5 ขั้นรายงานผล (Report) 

4.5.1 รายงานผลการด าเนนิงานตามโครงการ/กิจกรรม เก่ียวกับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยเอกสารต่อหน่วยงานต้นสงักัด 

4.5.2 รายงานผลการด าเนนิงานตามโครงการ/กิจกรรม เก่ียวกับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน 

4.5.3 รายงานผลการด าเนนิงานตามโครงการ/กิจกรรม เก่ียวกับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยผ่านเว็บไซด์ของโรงเรียน 

 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1 ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนมคีวามพึงพอใจต่อคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
5.2 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาในดา้นเทคนิควิธีการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์นักเรียน 
5.3 โรงเรียนมีแบบทดสอบ คลงัข้อสอบที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกบัแบบทดสอบระดบัชาติ    

(O-NET, NT) 
5.4 นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวชิาการ 

 
 



 

 

 5 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
6.1 ความตระหนักของผู้บริหารสถานศึกษาในการก ากบั ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และให้

ความส าคัญกบัการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
6.2 ความตั้งใจ และความมุ่งมัน่ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
6.3 การสนับสนนุจากหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรอ่ืน ๆ 
6.4 ผู้บริหาร  ครู  ผู้ปกครอง  นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
 
7. ประเด็นการประเมิน 
 ประกอบด้วยประเดน็การประเมิน 3 ด้าน  11  ตัวชี้วัด  ดังนี้ 

7.1 ด้านการบริหารจัดการ  จ านวน  4  ตัวชี้วัด   
1) มีความตระหนักและเห็นความส าคัญการเพิ่มผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
2) การจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3) การจัดระบบดูแล และช่วยเหลอืนักเรียน 
4) การสร้างเครือข่ายวิชาการ 

7.2 ด้านการจัดการเรียนรู้  จ านวน  4  ตัวชี้วัด 
1) ครูร้อยละ 80 มีและใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
2) ครูร้อยละ 80 สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลในชั้นเรียนตรงตามมาตรฐาน      

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
3) ครูร้อยละ 80 น าผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพนกัเรียน 
4) ครูร้อยละ 80 ได้รับการสนบัสนนุการเรียนการสอนจากภาคส่วนต่าง ๆ 

7.3 ด้านผลผลิต  จ านวน  3  ตัวชี้วดั 
1) ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

           ผลการประเมิน O-NET ชั้น ป.6 (ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และ 
                                 ภาษาอังกฤษ) 
           ผลการประเมิน O-NET ชั้น ม.3 (ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และ  
                                 ภาษาอังกฤษ)  

2) ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 (ด้านภาษา  
ด้านค านวณ  และด้านเหตุผล) 

3) ผลการประเมินปลายภาค/ปลายปีของผู้เรียนระดับสถานศึกษา ชั้น ป.1-ม.3      
(ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์  และ
ภาษาอังกฤษ) 
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1. หลักการและเหตผุล 
 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลหลายรัฐบาลที่ผ่านมา โดยเฉพาะรัฐบาลในปัจจุบันได้แสดง
เจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
สอดคล้องตามบริบทสังคมในศตวรรษที่ 21 ส าหรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก าหนดให้นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถในการอ่านการเขียน รู้จักแก้ปัญหา มีศักยภาพการสื่อสาร รู้จักคิดวิเคราะห์ มีความคิด
สร้างสรรค์ และสามารถท างานร่วมกันเป็นทีม 
 กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ได้ก าหนดนโยบาย
ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้เพื่อน าไปสู่การอ่านคล่องเขียนคล่อง และ
เพื่อการเรียนรู้อ่ืน ๆ โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้โดยตรง จ าเป็นต้องมีวิธีการพัฒนาความสามารถด้าน     
การอ่านการเขียนที่มีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ก าหนด
พิชิตอ่านเขียน ในนโยบายข้อที่ 2  
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ทุกคนให้อ่านออก
เขียนได้ตามช่วงวัย 

2.2 เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  
 

3. เป้าหมาย     
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 – 3 ทุกคน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 – 3 อ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานของ สพฐ. 
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4. ขั้นตอนการด าเนินการ  
4.1 ขั้นวางแผน (Plan) 

4.1.1 การสร้างความพร้อม 
4.1.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านการอ่านการเขียนระดับโรงเรียน 
4.1.1.2 ก าหนดนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนด้านการอ่านการเขียนของโรงเรียน 

ให้เป็นปี    “ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”  
4.1.1.3 สร้างความตระหนักให้กับคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
1) ปลุกกระแสให้คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการ

สถานศึกษา ในปีการศึกษา 2561 เป็นปีที่นักเรียนต้องอ่านออกเขียนได้
ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2) เร่งรัดให้คณะครูตระหนักว่า “การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” เป็นวาระที่
ทุกฝ่ายจะต้องร่วมด้วยช่วยกัน 

4.1.1.4 พัฒนาคณะครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน 
การเขียน 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานและตัวชี้วัด 

2. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่านการเขียน 

3. การคัดกรองนักเรียนด้านการอ่านการเขียนและน าผลไปใช้พัฒนา
นักเรียนเป็นรายบุคคล   

4.1.1.5 จัดท า MOU กับคณะครู 
 

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
4.2.1 ด้านการบริหารจัดการ 

4.2.1.1 การคัดกรองนักเรียน 
1. คัดกรองนักเรียนด้านการอ่านการเขียนภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยใช้

เครื่องมือของ สพฐ.ที่ให้โรงเรียนทดสอบนักเรียน 
2. วิเคราะห์ผลโดยการวนิิจฉัยปญัหาการอ่านการเขียนนักเรียนเปน็

รายบุคคล 
3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเป็นรายบุคคล  และแยกนักเรียนออกเป็น 

2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียน  และกลุ่ม
นักเรียนที่ไม่มีปญัหาด้านการอ่านการเขียน 

4. น าผลการวินิจฉัยจากการคัดกรองนักเรียนมาแก้ปัญหา 
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4.2.2 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านการเขียน 
4.2.2.1 กลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาดา้นการอ่านการเขียน 

1) จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามปัญหาที่วินิจฉัยไว้เปน็รายบุคคล ด้วย
กิจกรรมที่หลากหลายวิธีการ 

2) ใช้นวัตกรรม สื่อ และวิธีการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับปัญหา   
การอ่านการเขียนของนักเรียนแต่ละบุคคล 

3) ประเมินผลการอ่านการเขียน และน าผลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง 
แก้ไข อย่างต่อเนื่องจนนักเรียนอ่านออกเขียนได้ 

4.2.2.2 กลุ่มนักเรียนที่ไม่มปีัญหาการอ่านการเขียน 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีวัด   
2) ใช้นวัตกรรม สื่อ วิธีการสอนที่เหมาะสมและหลากหลาย 
3) ประเมินผลการอ่านการเขียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดอย่าง

สม่ าเสมอ 
4) ปรับปรุง แก้ไขนักเรียนที่ยังไม่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง 
4.2.2.3 ด้านการจัดกิจกรรมเสริมทักษะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

1) จัดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านการเขียนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านการเขียนให้สูงยิง่ขึ้น    
        

4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check) 
4.3.1 การนิเทศ ติดตาม และประเมนิสม่ าเสมอ 

4.3.1.1 วางแผนการนิเทศ ก ากับ ตดิตาม ประเมินผล 
4.3.1.2 สร้างเคร่ืองมือนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
4.3.1.3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
4.3.1.4 น าผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการอ่านการเขียนมาวิเคราะห์

เพื่อใช้พัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
4.3.2 ประเมินความสามารถการอ่านออกเขียนของนักเรียนทุกคน 

4.3.1.2 ศึกษามาตรฐานการอ่านการเขียนของแต่ละระดบัชัน้ 
4.3.1.3 จัดท าแบบทดสอบการอ่านการเขียนตามมาตรฐานการอ่านการเขียนเพื่อ

ใช้ในการประเมินนักเรียน 
4.3.1.4 ทดสอบนักเรียนเปน็รายบุคคล 
4.3.1.5 สรุปผลการประเมิน 

 
4.4 ขั้นปรับปรุง พัฒนา (Act) 

4.4.1 วิเคราะห์ผลการด าเนนิงานการอ่านการเขียนของนักเรียน 
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4.4.2 วิเคราะห์ผลการอ่านออกการเขียนได้ของนักเรียน วิเคราะห์หาจุดเด่นจุดด้อยใน  
การพัฒนาการอ่านออกเขียนไดข้องนักเรียน 

4.4.3 วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียน 
4.4.4 สรุปผลเพื่อวางแผนพฒันา 

 

4.5 ขั้นรายงานผล (Report) 
4.5.1 สรุปและรายงานผลการด าเนนิการเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
4.5.2 รายงานผลส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 2 
4.5.3 จัดกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ยกยอ่งเชิดชูเกียรตินักเรียนและครู 

 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
5.2 ผลสอบ NT สูงขึ้น 

 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
6.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้นิเทศ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่าง

สม่ าเสมอ 
6.2 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาและแก้ไขนักเรียนที่มปีัญหาอย่างจริงจงั 
6.3 ครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนานักเรียนและตนเอง  
6.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความส าคญัและร่วมมือในการพัฒนานักเรียน  

 

7. ประเด็นการประเมิน 
แบ่งออกเป็น 2 ด้าน   7 ตัวชี้วดั  ดังนี ้
7.1 ด้านการบริหารจัดการ  4 ตัวชีว้ัด 

1) การสร้างความพร้อม    
2) กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน 
3) กิจกรรมการพัฒนาการอ่านการเขียน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

 กลุ่มนักเรียนที่มีปัญหา 
 กลุ่มนักเรียนที่ไม่มปีัญหา 

4) การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
7.2 ด้านผลของการอ่านการเขียน  3 ตัวชี้วัด 

1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
                        ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่อ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานของ สพฐ   

2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
                           ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่อ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานของ สพฐ                         

3) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
                             ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่อ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานของ สพฐ    
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1. หลักการและเหตุผล 
บรรยากาศของโรงเรียนเป็นสภาวะอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล กับสิ่งแวดล้อม   

ในโรงเรียนแล้วส่งผลถึงความรู้สึกของบุคคลากร โรงเรียนซึ่งมีบรรยากาศที่ดีจะท าให้นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนเกิดความรู้สึก พอใจ ภูมิใจ อบอุ่นใจ สบายใจ รู้สึกในความเป็นเจ้าของและอยากมาโรงเรียน 
โรงเรียนที่มีบรรยากาศดีจะท าให้ทุกคนท างานร่วมกันอย่างเต็มที่ และมีความสุข ดังนั้นสิ่งที่ส าคัญที่        
จะส่งผลให้เกิดสภาพบรรยากาศที่ดี ก็คือการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนโดยเฉพาะสภาพแวดล้อม   
ทางกายภาพ 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อพัฒนาปรบัปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้มีความปลอดภัย สะอาดและพร้อม     
ใช้งาน 

2.2 เพื่อพัฒนา ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และ
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

 

3. เป้าหมาย 
โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ อยู่ในสภาพดี ใช้งานได ้สภาพแวดล้อม สะอาด ปลอดภัย 

ร่มร่ืน สวยงาม บรรยากาศเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ          
4.1 ขั้นวางแผน (Plan)  

4.1.1 ประชุมคณะครูเพื่อแจ้งนโยบาย    
4.1.2 วิเคราะห์สภาพปัจจบุัน ปัญหาและวางแผนจัดกิจกรรมการพัฒนา นโยบาย

โรงเรียนน่าอยู ่
4.1.3 ก าหนดผู้รับผดิชอบกิจกรรม 
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4.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
ด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการ 

 

4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check) 
นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ 

 

4.4 ขั้นปรับปรุง พัฒนา (Act) 
ประเมินตนเองตามเกณฑ์การพัฒนาและน าผลมาปรับปรุง แก้ไข 

 

4.5 ขั้นรายงานผล (Report) 
รายงานผลการพัฒนาโรงเรียนนา่อยู่ 
 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงาม บรรยากาศเอ้ือต่อ

การจัดการเรียนรู้ 
 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
6.1 ความตระหนักของบุคลากรภายในโรงเรียน 
6.2 งบประมาณ 
6.3 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน  

 

7. ประเด็นการประเมิน 
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน  18 ตัวชี้วดั  ดังนี ้
7.1 ด้านบริหารจัดการ  จ านวน   3 ตัวชี้วัด  
7.2 ด้านกระบวนการ  จ านวน   3 ตัวชี้วัด 
7.3 ด้านผลผลิต 

7.3.1 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปลอดภัย สะอาด สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้     
จ านวน  6 ตัวชี้วัด 

7.3.2 ด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  จ านวน  6 ตัวชี้วัด 
 

8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) คู่มือกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 
2) คู่มือ โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 
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1. หลักการและเหตผุล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6       

ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   

การใช้การศึกษาพัฒนาคนให้มีคุณธรรม และจริยธรรมในสถานศึกษา มีความส าคัญควบคู่ไปกับ
การพัฒนาในด้านความรู้และทักษะ  จึงเป็นสิ่งส าคัญที่โรงเรียนจะต้องด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลอย่างแท้จริง และสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยึดหลักคุณธรรม
น าชีวิตไปสู่ความสุข 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.2 เพื่อให้บุคลากรภายในโรงเรียนมีพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ :  ร้อยละ 100 ของบุคลากรในโรงเรียนประพฤตปิฏิบัติตนตามคุณธรรม       
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ:    ผู้บริหาร  ครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพิ่มมากขึ้น 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
4.1 ขั้นวางแผน (Plan) 

4.1.1 จัดประชุมชี้แจงผู้มสี่วนเก่ียวข้องในโรงเรียน สร้างความรู้  ความเข้าใจการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  รับฟังความคิดเห็นเพื่อความมั่นใจในการสมัครใจท างาน
และตัดสนิใจร่วมกัน 
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4.1.2 แต่งตั้งและมอบหมายงานให้คณะท างานรบัผิดชอบวางแผนการลงมือปฏิบัตงิาน 
การประเมินผล การปรับปรุงแผนงานจนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

4.1.3 จัดเตรียมสถานที่ วสัดุ อุปกรณต์ามที่ก าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
4.2.1 จัดประชุม วิเคราะห์ปัญหาหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน พฤติกรรมที่ 

ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในโรงเรียน 
4.2.2 ค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย(คุณธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา) 
4.2.3 จัดล าดบัความส าคัญของคุณธรรมเป้าหมาย 
4.2.4 ก าหนดคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก(1-3คุณธรรม)และประกาศให้

ทราบทั่วกนัเพื่อน าสู่การปฏิบัติ 
4.2.5 ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้กิจกรรมต่างๆเป็น

เครื่องมือให้ครอบคลุมทั้งผู้บริหาร  ครู และนักเรียน  เช่น การสอดแทรกใน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   โครงงานคุณธรรม   แผนที่คนดี   
กิจกรรมวิถีพุทธ     การจัดค่ายเยาวชนคนดี   กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม ฯลฯ 
 

4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check) 
4.3.1 นิเทศ  ติดตาม ประเมินผลและเสริมแรงช่วยเหลือกัน 
4.3.2 จัดกิจกรรม AAR  ทุกกิจกรรม  ทุกระดับ 

 

4.4 ขั้นปรับปรุง พัฒนา (Act) 
4.4.1 น าผลจากการนิเทศ ติดตามและ กิจกรรม AAR ไปพฒันาปรับปรุง 

 

4.5 ขั้นรายงานผล (Report) 
4.5.1 จัดกิจกรรมรายงานผลการปฏบิตัิงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  เช่น  การจัด

นิทรรศการโครงงานคุณธรรม   การประกวดสื่อนวัตกรรมด้านคณุธรรม            
การประกวดเด็กดี ฯลฯ 

4.5.2 สรุปรายงานผลและประชาสัมพนัธ์ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องรับทราบ 
 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1 ผู้บริหารและครูได้รบัการยอมรับจากนักเรียน ชุมชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในด้านการพฒันา

คุณธรรม จริยธรรม 
5.2 นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มมากข้ึน 
5.3 โรงเรียนได้รับการยอมรับจากผูป้กครอง  ชุมชนและผู้มสี่วนเก่ียวข้อง 
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6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
6.1 ความรู้ ความเข้าใจการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
6.2 งบประมาณ 
6.3 วัสดุ อุปกรณ์ 
6.4 ความร่วมมือของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

 
7. ประเด็นการประเมิน 

แบ่งออกเป็น 3 ด้าน  16 ตัวชี้วดั  ดังนี ้
 

7.1 ด้านผู้บริหาร 
1) ความรู้  ความเข้าใจด้านคุณธรรม 
2) กระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบ  
3) บริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
4) ประพฤติ ปฏิบตัิตนเปน็แบบอย่างที่ดีและได้รบัการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติ 

7.2 ด้านครู  
1) ความรู ้  ความเข้าใจด้านคุณธรรม 
2) การจัดการเรียนรู้ปลูกฝังและประเมินคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
3) การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม 
4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
5) ความประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม 
6) การยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรภายในหรือภายนอก 

7.3 ด้านนักเรียน 
1) ความรู้  ความเข้าใจด้านคุณธรรม 
2) โครงงานคุณธรรม 
3) ประพฤติตนเปน็แบบอย่างทีด่ี 
4) เป็นผู้น าทางดา้นคุณธรรม 
5) การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม 
6) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มข้ึน 
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1. หลักการและเหตผุล 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยให้สามารถด ารงชีวิต
อย่างพอเพียง ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อให้เดินทางสายกลาง มีความพอเหมาะ พอดี รู้จัก
ประมาณตนเอง มีเหตุมีผล พึ่งตนเองและไม่ประมาท ตลอดจนการใช้ความรู้ ความสามารถ ความรอบคอบ 
รอบรู้และคุณธรรมในการวางแผน ตัดสินใจ ลงมือในการด าเนินการต่างๆ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ด าเนินการตามนโยบายในการน า
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงก าหนดเป็นนโยบาย เพื่อให้สถานศึกษาน าไปปฏิบัติใช้จน
เกิดผลเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการพัฒนานักเรียนและตัวอย่างที่ดีของชุมชน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2.2 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
2.3 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านการศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ   

3.1.1 สถานศึกษาพอเพียงทุกแห่งผ่านการประเมินตนเองตามเกณฑข์อง
กระทรวงศึกษาธิการ 

3.1.2 สถานศึกษาพอเพียงทุกแห่งมีผลการปฏิบัตทิี่เป็นเลิศตามแนวทางของ          
มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

3.1.3 สถานศึกษาพอเพียงทุกแห่งพัฒนาเปน็ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา          
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
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3.2 เชิงคุณภาพ 
  ผู้บริหาร ครู  นักเรียนและชุมชน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัและปฏิบัติภารกิจในสถานศึกษาได้อยา่งมีคุณภาพ 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินการ 

4.1 ขั้นวางแผน (Plan)  
4.1.1 วิเคราะห์ ทบทวนผลการด าเนินงานการเป็นสถานศึกษาพอเพียง ที่ครอบคลุม  

ตามเกณฑ์ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตร และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา และด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ 

4.1.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนา  ปรบัปรุง  แก้ไข กิจกรรมต่างๆให้มี
ประสิทธิภาพ 

4.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงตามเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4.1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาด าเนนิงานแล้วประสบผลส าเร็จ ตามเกณฑ์การประเมินของมูลนิธิยุวสถิรคุณ  

4.1.5 ศึกษาเกณฑ์การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
4.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 

4.2.1 โรงเรียนด าเนนิการพัฒนางานตา่งๆทั้ง 5 ดา้นได้แก่ ด้านการบรหิารจัดการ
สถานศึกษาด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  ดา้นการพฒันาบคุลากรของสถานศึกษา และดา้นผลลัพธ์/       
ภาพความส าเร็จ 

4.2.2 คัดเลือกกิจกรรมที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาด าเนนิงานแล้ว
ประสบผลส าเร็จตามเกณฑ์การประเมินของมูลนิธิยวุสถิรคุณ 

4.2.3 พัฒนาตนเองเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและด้านความสัมพนัธ์กับหนว่ยงานภายนอก 

 
4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)  

4.3.1 นิเทศ ติดตามการพฒันางานและภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 
4.3.2 ตรวจสอบผลการประเมินตนเอง 
4.3.3 ตรวจสอบผลงานการจัดกิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
4.3.4 ตรวจสอบผลการพัฒนาตนเองเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ 
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4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act)  
4.4.1 สรุปผล ปรับปรุง  แก้ไขและพฒันา 

 
4.5 ขั้นรายงานผล (Report) 

4.5.1 รายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียงของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4.5.2 รายงานผลการคัดเลือกกิจกรรมที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ด าเนินงานแล้วประสบผลส าเร็จตามเกณฑ์การประเมินของมูลนธิิยุวสถิรคุณ 
จ านวน 1กิจกรรม 

4.5.3 รายงานผลการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สถานศึกษาพอเพียงมีการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน มีผลการปฏบิัติที่เป็นเป็นเลิศและพัฒนา

ตนเองสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
 
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

6.1 ความตระหนักและเล็งเห็นคุณคา่การน าศาสตร์พระราชาไปปฏบิัติ 
6.2 ความรู้ ความเข้าใจการวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต

และปฏิบตัิภารกิจด้านการศึกษา 
6.3 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 
7. ประเด็นการประเมิน 

7.1 การน้อมน าหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ(5ด้าน 17 องค์ประกอบ 62 ตัวบ่งชี้) 

7.2 สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เปน็เลิศ(BP) ตามแนวทางของมูลนิธิยวุสถิรคุณ 
7.3 การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการศึกษาตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ (3 ด้าน 8 องค์ประกอบ) 
 
8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1) คู่มือการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
2) คู่มือการประเมินคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
3) คู่มือการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
4) ชุดนิเทศ การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  (เอการสาร ศน.        

ที่ 1 /2558) 
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1.  หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบัน ประเทศไทยจ าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลเพื่อเป็นก าลังส าคัญใน      
การพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้า  ก้าวทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และภาษาคือ
เครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ซึ่ งเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน
ของคนไทยมากขึ้น  คนไทยยุคใหม่จึงจ าเป็นต้องมีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   
อย่างยิ่ง  อันสอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเร่ืองการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสอดคล้องกับนโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ข้อ 6 ส่งเสริมภาษาสู่สากล  
 ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงได้เล็งเห็นความส าคัญใน  
การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และผู้เรียนมีทักษะความช านาญในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมโลกยุคศตวรรษที่ 21 ได้อย่างภาคภูมิ 
และ  มีความสุข ทัดเทียมนานาประเทศ จึงได้เป็นที่มาในการด าเนินตามนโยบายดังกล่าว 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษไดม้ีการพัฒนาตนเอง และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 

2.2 เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้  
  
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีการพัฒนาตนเอง และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได ้ 
3.1.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนในโรงเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวนัไดผ้่านตามเกณฑ ์
 



 

 

 24 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใชภ้าษาอังกฤษเพื่อ       

การสื่อสารในชีวติประจ าวันได้ 
3.2.2 นักเรียนในในโรงเรียนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์        

การประเมินกรอบการอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินการ 

4.1 ขั้นวางแผน (Plan) 
4.1.1 ศึกษาสภาพปัญหาดา้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติประจ าวนั 
4.1.2 ก าหนดนโยบาย/วิสัยทัศน์/พนัธกิจ/เป้าประสงค์ และแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับ

นโยบายสง่เสริมภาษาสู่สากล 
4.1.3 ประชุมวางแผนคณะท างานขับเคลื่อนตามนโยบายสง่เสริมภาษสู่สากล และสรา่งความ

ตระหนักแก่ครูและผู้เกี่ยวข้องถึงการปรับการเรียนเปลีย่นการสอนภาษาอังกฤษจากเนน้
ไวยากรณ์มาเปน็เนน้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

4.1.4 มอบหมายผู้รับผิดชอบ/แตง่ตั้งคณะท างานขบัเคลื่อนตามนโยบายสง่เสริมภาษสูส่ากล 
4.1.5 ส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรต่างๆให้กับครูผู้สอนเพื่อให้การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้

เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
4.1.6 ส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูผู้สอนและที่อยู่ในความรับผิดชอบได้เข้ารับการอบรมพัฒนา

ตนเองด้านภาษาอังกฤษอย่างสม่ าเสมอ เช่น Boot Camp, โครงการคูปองครู, TEPE 
ออนไลน์ หรือช่องทางอืน่ๆ 

4.1.7 ส่งเสริม สนบัสนุนและจัดการแข่งขันทักษะทางภาษา/ก าหนดกิจกรรมคู่ขนานไปกับ 
การจัดการเรียนการสอนปกติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ให้กบัผู้เรียน 

4.1.8 ปรับแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศกึษาที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ        
การสื่อสารให้กับผู้เรียน 

4.1.9 ประสานความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานตน้สงักัด และผู้เกี่ยวข้องใน     
การนิเทศ ติดตามให้ก าลังใจในการปรับรูปแบบการเรียนเปลี่ยนการสอนใหม่ที่เน้นการ
สื่อสาร พร้อมทั้งให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือ 

 
4.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 

4.2.1 การเตรียมความพร้อมครู (องค์ความรู้, สื่อการเรียนรู้) 
4.2.1.1 ศึกษาเอกสาร/คู่มือกรอบอ้างอิงทางภาษา CEFR ,ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระ

ภาษาตา่งประเทศ สาระมาตรฐาน ตัวชี้วัดการเรียนรู้ 
4.2.1.2 วิเคราะห์หลักสูตร/สาระมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและน ากรอบอ้างอิงความสามารถทาง
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ภาษาอังกฤษ (CEFR) มาใช้ในการก าหนดความสามารถทางระดับภาษาของ
ผู้เรียน A1         A1+      A2          A2+ 

4.2.1.3 วิเคราะห์ผู้เรียน/ศึกษาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล (case study) เพื่อวาง
แผนการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และ
ศักยภาพของผู้เรียน 

4.2.1.4 วิเคราะห์แบบเรียน/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมในการพฒันาทกัษะทางภาษา
ตามระดับ CEFR     

4.2.1.5 จัดท าแผนพัฒนาตนเอง ID Plan และแผนพัฒนาผู้เรียน 
4.2.1.6 มีการพัฒนา/ศึกษา/คน้คว้าหาความรู้ ที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ Boot Camp, โครงการคูปองครู, TEPE ออนไลน ์หรือช่องทาง
อ่ืนๆ 
 

4.2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้                                 
4.2.2.1 ครูผู้สอนก าหนดเปา้หมายความส าเร็จที่ชัดเจน เพื่อให้การด าเนนิการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนมีความชัดเจน สามารถตรวจสอบประสิทธผิลที่
เกิดขึ้นได้ 

4.2.2.2 ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
Active Learning 

4.2.2.3 ปรับจุดเนน้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการ
เรียนรู้โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) 

4.2.2.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายโดยเน้นทักษะ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน  ตามล าดบั โดยรูปแบบของ
กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทุกข้ันตอน ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการฟัง-พูด 
เป็นหลัก กิจกรรมมีความน่าสนใจ สนุกสนาน ไม่นา่เบื่อ   

4.2.2.5 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษมากข้ึน เชน่ ค่าย, ฐานการเรียนรู้, English Speaking day,  
เสียงตามสาย, ครอบครัวอุปถัมภ์ นักเรียนแลกเปลี่ยน, แข่งขัน/ประกวดทักษะ
ภาษาอังกฤษ, กิจกรรมหน้าเสาธง , ชุมนุม, กิจกรรมในช่วงเพิ่มเวลารู้,       
ซ่อมเสริม, หรือวันส าคัญต่างๆ เป็นตน้ 

4.2.2.6 จัดหาสื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกบัช่วงวัย และ
กิจกรรม รวมทั้งสอดคล้องกับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เชน่ สื่อของโครงการโรงเรียนประชารัฐ (13 แผ่น), 
Teacher’s Kit, Eng 24, Echo English, หรือ ช่องทางอื่นๆ 

4.2.2.7 ใช้กิจกรรมที่ฝึกฝนทักษะการฟงั การพูด การออกเสียงทีถูกต้อง (Phonics) 
เน้น การใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนเป็นหลัก (Classroom Language) หาก
จ าเป็นจริงๆ จึงใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
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4.2.2.8 จัดสภาพแวดล้อม/บรรยากาศภายในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ที่ส่งเสริม/
กระตุ้นทักษะการสื่อสาร เช่น English Zone, English Corner  

4.2.2.9 ครูผู้สอนด าเนนิการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษา และระดับความความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
(CEFR) A1        A1+   A2         A2+ 
 

4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check) 
4.3.1 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนกิจกรรม

ส่งเสริมภาษาสู่สากล 
4.3.2 นิเทศ ติดตาม สงัเกตชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาษาอังกฤษเพื่อ   

การสื่อสารของครู 
4.3.3 ประเมินผลนักเรียนด้านการใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   

    
4.4 ขั้นปรับปรุง (Act)  

น าผลการด าเนนิงานมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย ข้อเสนอแนะ เพื่อจัดท าข้อมูล
สารสนเทศในภาพรวมเพื่อใช้ในการน าไปปรบัปรุงพฒันา ต่อยอดกิจกรรมในคร้ังต่อไป           

 

4.5 ขั้นรายงานผล (Report) 
สรุปผล รายงานผลการด าเนนิงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แจ้งขอรับการประเมิน 

     

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศ (วิชาภาษอังกฤษ) เพิ่มขึ้น 

 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
6.1 ความร่วมมือ/การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
6.2 มีการส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรด้านต่างๆอย่างเพียงพอต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 
6.3 กระบวนการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปอย่างมีระบบ   

  

7. ประเด็นการประเมิน 
     แบ่งออกเป็น 3 ด้าน  9 ตัวชี้วัด  ดังนี้ 

7.1 ด้านการบริหารจัดการ  
1) สถานศึกษามีการก าหนด แผนงาน/กิจกรรม/โครงการที่สง่เสริมด้านภาษาสู่สากล 
2) เทคนิคกระบวนการที่ใช้ในการบริหาร แผนงาน/กิจกรรม / โครงการ 
3) การให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม/โครงการส่งเสริมด้านภาษาสูส่ากล 
4) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
5) การนิเทศ ติดตาม ด าเนินกิจกรรม/โครงการส่งเสริมด้านภาษาสู่สากล 
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7.2 ด้านการจัดเรียนรู ้
1) ด้านการพฒันาตนเอง การอบรมพัฒนาตนเอง ศึกษา วิเคราะห์เนื้อหา, ผู้เรียน ,        

สื่อการเรียนรู้ 
2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

7.3 ด้านผลผลิต (ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน) 
1) ความสามารถและทักษะการฟัง เข้าใจและสามารถปฏิบัตไิด้  
2) ความสามารถและทักษะการพูด (โต้ตอบ สนทนา ตอบค าถาม)  

 
8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1) หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
2) กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR 
3) แนวปฏิบัตติามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ “เร่ือง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ” 
4) คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ระดับประถมศึกษา 
5) คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ระดับมธัยมศึกษา 
6) แนวการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน   
7) Let’s speaking Vol. 1-3 
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1. หลักการและเหตผุล 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะส าเร็จได้ตามเป้าหมาย กระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการ
นิเทศ และกระบวนการบริหารจัดการจ าเป็นต้องพัฒนาและร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมไปด้วยกันในลักษณะ
ของ “เกลียวเชือก” ซึ่งโรงเรียนทุกโรงต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการทั้ง 3 กระบวนการเพื่อมุ่งสู่
เป้าหมาย คือ คุณภาพการศึกษา  

โรงเรียนควรน าหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกระบวนการทั้ง 3 กระบวนการที่ปฏิบัติมา
เขียนเล่าเรื่องที่เป็นการท างานของตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้าม
สถานศึกษา โดยอาจเกิดขึ้นในระดับบุคคล ระดับสถานศึกษาและระดับหน่วยงาน ผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบ และทบทวน ตลอดจนมีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินงานมีผล
เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระบวนการขั้นตอนดังกล่าวที่ประสบความส าเร็จนับว่ามีคุณค่า 
ควรมีการบันทึก เขียนรายงาน ขยายผล และเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice)    
“ONE SCHOOL ONE BEST PRACTICE” ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาต่อไป  

2. วัตถุประสงค ์

 โรงเรียนมีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่เกิดจากการบูรณาการกระบวนการ   
ทั้ง 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการนิเทศ 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ   

โรงเรียนมีผลงานการปฏิบัตทิี่เปน็เลิศ (Best Practice) อย่างนอ้ย 1 ผลงาน/ปีการศึกษา 
3.2 เชิงคุณภาพ  

โรงเรียนมีผลงานการปฏิบัตทิี่เปน็เลิศ (Best Practice) เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน
สังคมและหน่วยงานต้นสังกัด 
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4. ขั้นตอนการด าเนินการ 

การด าเนินการตามนโยบายข้อ 7 ผลงานประจักษ์ชัด เป้าหมายหลัก โรงเรียนมีผลงานการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โรงเรียน
ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

4.1 ขั้นวางแผน (Plan) 
4.1.1 ผู้บริหารโรงเรียนแจ้งนโยบายและสร้างความตระหนักแก่คณะครูให้เห็นความส าคัญ

ของเร่ืองที่จะท าผลงานการปฏบิัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) “ONE SCHOOL ONE 
BEST PRACTICE”   

4.1.2 ผู้บริหารโรงเรียนแต่งตั้งคณะท างานด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองที่จะจัดท าผลงานการ
ปฏิบัติที่เปน็เลิศ (Best Practice) ของโรงเรียน 

4.1.3 คณะท างานร่วมกันวิเคราะห์และก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน 
4.1.4 คณะท างานจดัท าแผนงาน/โครงการของโรงเรียนเพื่อด าเนินการเตรียมกิจกรรมที่

เก่ียวข้องกับเร่ืองที่จะท าผลงานการปฏิบัติที่เปน็เลิศ (Best Practice) ของโรงเรียน 
4.2 ขั้นด าเนินการ  (Do)  

4.2.1 ประชุมปฏิบัติการครูและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อจัดท ากระบวนการขับเคลื่อนเร่ืองที่
จะท าผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลศิ (Best Practice) ตามกรอบระยะเวลาของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

4.2.2 ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่ได้ก าหนดไว ้

4.2.3 ผู้บริหารโรงเรียน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง นิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนนุการด าเนนิงานเร่ืองทีจ่ะจัดท าผลงานการปฏิบัตทิี่เปน็เลิศ (Best Practice) 
ของโรงเรียน 

4.2.4 คณะท างานระดับโรงเรียน ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปรายงานนิเทศ ติดตาม ให้
ความช่วยเหลือและสนับสนนุการด าเนินงานเรื่องที่จัดท าผลงานการปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ 
(Best Practice) ของโรงเรียนต่อผู้บริหารโรงเรียน 

4.2.5 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานเรื่องที่จัดท าผลงานการ
ปฏิบัติที่เปน็เลิศ (Best Practice) ของโรงเรียน 

4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check) 
4.3.1 แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบและประเมินผล เร่ืองที่จัดท าผลงานการปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ 

(Best Practice) ของโรงเรียนตามเกณฑ์และเงื่อนไขทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ก าหนด 
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4.3.2 คณะท างานสรุปรายงานผลการตรวจสอบ และประเมินผล เร่ืองที่จัดท าผลงานการ
ปฏิบัติที่เปน็เลิศ (Best Practice) โดยระบุรายการที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติม 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
 

4.4 ขั้นปรับปรุง พัฒนา (Act) 
4.4.1 คณะท างานวิเคราะห์ผลส าเร็จของการด าเนินงานเร่ืองที่จัดท าผลงานการปฏิบตัิที่เป็น

เลิศ (Best Practice) ร่วมกัน 
4.4.2 คณะท างานร่วมกันเสนอแนะวธิกีารพัฒนาปรับปรุงหรือแก้ไขแนวทางการด าเนนิงาน

เร่ืองที่จัดท าผลงานการปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ (Best Practice) ร่วมกัน 
4.4.3 คณะท างานด าเนนิการขยายผล และเผยแพร่ผลงานเร่ืองที่จัดท าผลงานการปฏิบัตทิี่

เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียน 
 

4.5 ขั้นรายงานผล (Report) 
4.5.1 คณะท างานจดัท ารายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม เรื่องที่จัดท าผลงานการปฏิบตัิที่เป็น

เลิศ (Best Practice) 
4.5.2 คณะท างานด าเนนิการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ เร่ืองที่จัดท าผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

(Best Practice) ของโรงเรียน 
 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 มีผลงาน       

การปฏิบัติที่เปน็เลิศ (Best Practices)  เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสงัคม  
5.2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 สามารถจัด

การศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของต้นสังกัดได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
6.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีการมอบนโยบาย สร้างความ

ตระหนัก และนิเทศ ก ากับ ติดตาม อย่างเปน็ระบบตามแผนการด าเนินงาน 
6.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีการรับมอบนโยบาย ส่งต่อนโยบาย และสร้างความตระหนักให้กับครู 

บุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ตลอดจนนิเทศ ก ากบั ติดตามการด าเนินงานอย่างเปน็ระบบ
ตามแผนการด าเนนิงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

6.3 ครูและบุคลากรมีการค้นหาวิธีการที่จะประสบความส าเร็จในการด าเนินงานทีต่นรับผิดชอบ 
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6.4 ครูและบุคลากรได้รับการถ่ายทอดความรู้ หรือฝึกทักษะปฏิบัติเพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน 

6.5 ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนบัสนนุการด าเนินงานที่เพียงพอ 
 

7. ประเด็นการประเมิน 
ประเด็นการประเมนิของผลงานการปฏิบัติที่เปน็เลิศ (Best Practice) ในระดับกลุ่มโรงเรียน และ

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มจี านวน 7 ประเด็น ดงันี้ 
1) ความส าคัญของผลงานการปฏบิัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
2) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
3) แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่น ามาใช้ (เน้น 3 กระบวนการ กระบวนการบริหารจัดการ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการนิเทศ )  
4) วิธีการปฏิบัติ (รปูแบบวิธีคิดในการด าเนินงานทั้ง 3 กระบวนการ และขั้นตอนด าเนนิการท า 

Best Practice) 
5) ผลการด าเนนิงาน (รางวัลที่ได้รบั หรือ ผลงานเชิงประจักษ์) 
6) ปัจจัยเก้ือหนุนความส าเร็จ 
7) การพัฒนาต่อยอด (ส่งผลต่อโรงเรียน ครู นักเรียน) 
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1. หลักการและเหตผุล 
การนิเทศภายในโรงเรียน มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้และ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายใน
โรงเรียน จะต้องร่วมมือร่วมใจด าเนินการพัฒนางานทุกด้านในโรงเรียน อย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ     
จะช่วยให้ผู้บริหารได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงาน
รวมทั้งช่วยให้ สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ       
 
2. วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ                  

โรงเรียนผ่านการประเมินการพฒันาระบบการนิเทศภายในตามเกณฑ์ 
3.2 เชิงคุณภาพ           

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมการนิเทศ
ภายในอย่างเปน็ระบบและประสบผลส าเร็จ 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินการ 

4.1 ขั้นวางแผน (Plan)  
4.1.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายใน 
4.1.2 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 
4.1.3 จัดท าแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 

 
4.2 ขั้นด าเนินการ (Do)   

ผู้รับผิดชอบด าเนนิการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในด้วยเทคนิควิธีการที่ก าหนดตาม
แผนการนิเทศภายในโรงเรียน 
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4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)  
นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนการนิเทศภายใน       

 

4.4 ขั้นปรับปรุง พัฒนา (Act)  
4.4.1 ประเมินผลกิจกรรมการนิเทศภายในทุกกิจกรรม 
4.4.2 ปรับปรุง แก้ไข พฒันา 
4.4.3 สรุปผลกิจกรรมการนิเทศภายใน  

 

4.5 ขั้นรายงานผล (Report)  
รายงานผลการพัฒนาระบบการนิเทศภายในตามเกณฑ์การประเมิน  

 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในอย่างเปน็ระบบและมผีลการด าเนนิงานกิจกรรม
การนิเทศภายในทีป่ระสบผลส าเร็จ 

 
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

6.1 ความตระหนัก ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม ของบุคลากร 
6.2 งบประมาณในการจัดกิจกรรมการนิเทศ 
6.3 สื่อ/วัสดุอุปกรณ์/เทคนิควิธีการนิเทศ 
6.4 การบริหารจัดการของโรงเรียน 

 
7. ประเด็นการประเมิน          

ประเด็นการประเมนิประกอบดว้ย 5 ตัวชี้วัด 
1) โรงเรียนก าหนดผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในไว้อย่างชัดเจน ผูร้ับผิดชอบมีความรู้ ความ

เข้าใจ ขอบข่ายและความรับผิดชอบของตน 
2) โรงเรียนจัดข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 
3) โรงเรียนวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียนที่สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการ

ของโรงเรียน 
4) โรงเรียนด าเนนิการตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 
5) โรงเรียนประเมินผลการนิเทศอย่างเป็นระบบ และน าผลการประเมินมาปรบัปรุงการนิเทศ

ของโรงเรียน   
 

8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน ของสพป.กาญจนบุรี เขต 2  เอกสารศน.ที่ 10/2559  
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1. หลักการและเหตผุล 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 จึงก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และ
ให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา และได้มีกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษาน าไปปฏิบัติ 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และ
ด าเนินการอย่างยั่งยืน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันท างาน เพื่อมุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรี ยนเป็น
ส าคัญ การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายจึงเป็นกระบวนการส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีระบบ    
การประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์  
สถานศึกษาใช้ระบบการประกนัคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 
3.2 เชิงคุณภาพ 

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีคุณภาพระดบัดีขึ้นไปทุกด้าน 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ  
4.1 ขั้นวางแผน (Plan) 

4.1.1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดย
สถานศึกษาด าเนนิการดังนี ้
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4.1.1.1 ศึกษานโยบาย คู่มือ แนวด าเนนิการที่เกี่ยวข้องกับเร่ือง การประกันคุณภาพ
ภายใน  

4.1.1.2 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ริหาร ครู ผู้มีส่วนเก่ียวขอ้งให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ เห็นความส าคัญของระบบประกันคุณภาพภายใน 

4.1.1.3 คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้รหิาร ครู ผู้มีส่วนเก่ียวข้องจัดท า SWOT ของ
องค์กร ศึกษาปัญหาในการด าเนินงาน ตลอดจนกฎหมาย แนวปฏิบัติตา่งๆ ที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา 

4.1.1.4 ก าหนดมาตรฐาน และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะสั้น  3 – 5  ปี  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
สถานศึกษาด าเนนิการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏบิัติการประจ าปี

ของสถานศึกษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check) 
4.3.1 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
4.3.2 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

4.4 ขั้นปรับปรุง พัฒนา (Act) 
ถอดบทเรียน วิเคราะห์ผล จุดเด่น จุดด้อย ของแต่ละกิจกรรม และจัดให้มีการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

4.5 ขั้นรายงานผล (Report) 
จัดท ารายงานประจ าปทีี่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และรายงานผลการจัด

การศึกษาต่อสาธารณชน 
 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 
5.2 สถานศึกษาใช้ระบบการประกนัคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี

ยิ่งขึ้น 
 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
6.1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนที่ปฏบิัติงานภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณภาพ และ

สม่ าเสมอ 
6.2 การควบคุม และติดตามประเมนิผลคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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6.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามคีวามสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

6.4 ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานอ่ืน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและให้การยอมรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในทุกๆ ดา้น 
 

7. ประเด็นการประเมิน 
7.1 ประเด็นการประเมินที่  1  สถานศึกษาทุกแห่งจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนอย่างเป็นรูปธรรมมีขั้นตอนอย่างชดัเจนและมีความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัต ิ มีจ านวน 4 ประเด็นการพิจารณา คือ 

1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จ านวน 4 ข้อ 
2) การจัดท าแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา  จ านวน 3 ข้อ 
3) การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีการประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 2 ข้อ 
4) การจัดท ารายงานประจ าปทีี่เปน็รายงานประเมินคุณภาพภายในและการพฒันา

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จ านวน 3 ข้อ 
 

7.2 ประเด็นการประเมินที่ 2 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนนิงาน 
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีจ านวน 1 ประเด็นการพิจารณา คือ 

1) ความร่วมมือในการวางระบบ และด าเนนิงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

7.3 ประเด็นการประเมินที่ 3 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่นและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนมีความมั่นใจต่อระบบการบริหาร และการจัดการของสถานศึกษา  มี
จ านวน 1 ประเด็นการพิจารณา คือ 

1) ความมั่นใจ และความพึงพอใจ ต่อระบบการบริหาร และการจดัการของสถานศึกษา 
 

8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 เอกสารที่ควรศึกษาประกอบการน านโยบายข้อ 9 ใส่ใจระบบประกันไปสู่การปฏบิัติ  ได้แก ่

1) คู่มือการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2) กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561   
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559   
4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา  ลงวันที ่27 กรกฎาคม 2554 
5) แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  เพื่อการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา 
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1. หลักการและเหตผุล 
การที่สถานศึกษาและชุมชนมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

ร่วมกันจะส่งผลดีต่อการสร้างโอกาสและคุณภาพการศึกษา และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีวิธีด าเนินการอย่างหลากหลาย ทั้งการประชุมครูและผู้ปกครอง เพื่อสร้างความร่วมมือร่วม
ใจในการปฏิบัติงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านและสถานศึกษา จะน ามาซึ่งความช่วยเหลือ
และสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชน 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานระหว่างสถานศึกษากับผูป้กครอง ชุมชน และ
หน่วยงานภายนอก 

2.2 เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีระหวา่งบา้น สถานศึกษา และหนว่ยงานภายนอก 
 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ   

สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีความร่วมมือกัน ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในดา้นการเรียนการสอน ดา้นสภาพแวดล้อม ด้านอาคารสถานที่ ฯลฯ ใน
รอบปีงบประมาณ จ านวน 15 คร้ังขึ้นไป คิดเปน็ ร้อยละ 100 

3.2 เชิงคุณภาพ  
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีความร่วมมือกัน ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในดา้นการเรียนการสอน ดา้นสภาพแวดล้อม ด้านอาคารสถานที่ ฯลฯ 
อย่างต่อเนื่อง 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
4.1 ขั้นวางแผน (Plan) 

สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอก ร่วมวิเคราะห์ ภารกิจ หลักการ      
การด าเนินการบริหาร และการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
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4.2 ขั้นด าเนินการ  (Do)  
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอก ร่วมกันด าเนินการ ก าหนดเป้าหมาย 
วิธีการวัดประเมิน และด าเนินกจิกรรม 
 

4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check) 
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอก ร่วมกันติดตาม ตรวจสอบผลการ
ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามระบบ 
 

4.4 ขั้นปรับปรุง พัฒนา (Act) 
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอก ปรับปรุง พัฒนาการด าเนนิกิจกรรม   
ให้ดีขึ้น 
 

4.5 ขั้นรายงานผล (Report) 
สถานศึกษาจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงานต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องรับทราบผล             
การด าเนินการอย่างเป็นรปูธรรม 
 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1 สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในการบริหารและจัด

การศึกษา 
5.2 สถานศึกษา ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ มาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและ

ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
6.1 ความมุ่งมั่นและจริงจังของผูบ้รหิารสถานศึกษา 
6.2 การท างานเปน็ทีมอย่างจริงจังของสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
6.3 ความร่วมมือของสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกอย่างจริงจังและ

ต่อเนื่อง 
 

7. ประเด็นการประเมิน 
7.1 การมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอก 

1) ประเด็นการพิจารณาที่ 1 กระบวนการ 
2) ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการด าเนินการ 

7.2 การระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย/ภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 
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1. หลักการและเหตผุล 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างรากฐาน
คุณภาพชีวิตให้เด็กปฐมวัยพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ภาษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการสื่อสาร 
ส าหรับการเตรียมความพร้อมในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ได้ก าหนดนโยบายข้อที่ 11 ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัยด้านภาษาเพื่อใช้สื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย และเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

การจัดประสบการณ์เพื่อฝึกปรือความพร้อมปฐมวัยด้านภาษาสื่อสารจึงเป็นสิ่งส าคัญ  จัดโดยยึด
หลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา ผ่านกิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมกับวัย และความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา อาศัยความร่วมมือ
ระหว่างบ้าน สถานศึกษาและชุมชน สิ่งส าคัญในการจัดประสบการณ์ คือยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง จัดให้
สอดคล้องเหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความต้องการ ความแตกต่างระหว่างบุคคลในบรรยากาศที่อบอุ่น
ต่อการเรียนรู้ โดยใช้บูรณาการผ่านการเล่นอย่างหลากหลาย 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ และพฒันาส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช 2560 
2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ดา้นภาษาระดบัปฐมวัย 
2.3 เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีความพร้อมด้านภาษาของ  

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษา

ปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
2) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ดา้น

ภาษาระดบัปฐมวัย 
3) ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 ทุกคน ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านภาษา 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาการส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช 2560 
2) ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ดา้นภาษาระดบัปฐมวัย 
3) เด็กปฐมวัยชั้นอนบุาล 3 ทุกคนมีพัฒนาการด้านภาษา 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
4.1 ขั้นวางแผน (Plan) 

1) ก าหนดนโยบาย/ประชุมชี้แจงคณะด าเนนิงาน 
2) วางแผนงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความรู้ ความสามารถของครูผู้สอนปฐมวยั 
3) วางแผนงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านภาษานักเรียนระดับปฐมวยั 

 

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
1) จัดท าแผนพัฒนาความรู้ ความสามารถของครูผู้สอนปฐมวัย 
2) จัดท าแผนการจัดประสบการณด์้านภาษานักเรียนระดับปฐมวัย 
3) ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check) 
1) ตรวจสอบความสอดคล้องแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมกับมาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย     

ปีพุทธศักราช 2560 
2) นิเทศ ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมเป็นระยะๆ 

 

4.4 ขั้นปรับปรุง พัฒนา (Act) 
1) ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อยอดกิจกรรม 
2) สรุปและน าเสนอผลการด าเนินงาน 

 

4.5 ขั้นรายงานผล (Report) 
รายงานผลการจัดประสบการณด์้านภาษานักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล3) 

 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาการส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช 2560 

5.2 ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ดา้นภาษาระดบัปฐมวัย 
5.3 เด็กปฐมวัยชั้นอนบุาล 3  มีความพร้อมด้านภาษาเพื่อศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 
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6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
6.1 ผู้บริหารให้ความส าคัญ ส่งเสริมสนับสนนุการจัดการศึกษาระดบัปฐมวัย 
6.2 ปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ดา้นภาษาระดับปฐมวัย 

   
7. ประเด็นการประเมินผล 

แบ่งเป็น 3 ดา้น  10 ตัวชี้วดั ดังนี้ 
7.1 ด้านกระบวนการบริหารจดัการ 3 ตัวชี้วัด 

1) ผู้บริหารมีความตระหนักและมคีวามรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
2) มีกระบวนการวางแผนที่ดีมีการก าหนดนโยบายชัดเจน 
3) มีการนิเทศติดตามอย่างสม่ าเสมอ เป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้จากเอกสารและผลงาน 

7.2 ด้านกระบวนการจัดประสบการณ์  5  ตัวชี้วัด 
1) ครูมีการพัฒนาตนเอง ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 
2) ครูออกแบบแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร 
3) ครูมีการผลิตและจัดเตรียมสื่อทีส่อดคล้องกับกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ 
4) ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพฒันาการด้านภาษา 
5) ครูมีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 

7.3 ด้านคุณภาพผู้เรียน  2  ตัวชี้วัด 
1) ด้านการอ่าน  : อ่านพยัญชนะไทย และค าพืน้ฐานได้ 
2) ด้านการเขียน : เขียนชื่อตนเอง เขียนพยัญชนะไทย และค าพื้นฐานได้ 
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1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 ในยุคศตวรรษที่ 21  เร่ิมด้วยการฝึกให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูเปลี่ยนจากผู้สอนเป็นพี่เลี้ยง จัดการเรียนรูบู้รณาการแบบสหวิชาการ  เชื่อมโยง
ความรู้กับจินตนาการ เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปธรรม ให้ผู้เรียนมีทักษะที่ต้องการ เช่น การท างานร่วมกับ       
ผู้อ่ืน ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารที่ดี ซึ่งการจัดการศึกษาต้องสร้างความท้าท้ายให้ผู้เรียนอยาก
เรียนรู้ และเป็นการเรียนรู้ที่ไม่จ ากัดอยู่แต่ในห้องเรียน แต่จะเชื่อมโยงครู นักเรียนและชุมชน เข้าสู่ขุมแหล่ง
ความรู้ทั่วโลก ครูจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถ
เปลี่ยนสารสนเทศเป็นความรู้ และน าความรู้ ไปสู่การปฏิบัติและก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต  
เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ และต้องมีการสร้างวัฒนธรรมการสืบค้นให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
มนุษย์ทุกคนจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเทคโนโลยี
สารสนเทศท าให้เกิดการสื่อสารไร้พรหมแดน  และมีบทบาทที่ส าคัญในทุกวงการ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
โลกในด้านต่างๆ ช่วยส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   ในปัจจุบันเราจึงได้พบเห็น  การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย
และตรงตามความต้องการ มีความมั่นคงปลอดภัยโดยมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ในโรงเรียน 

2.2 เพื่อน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการกระดับคุณภาพการศึกษา และน ามาใช้ในการวางแผนและ
ตัดสินใจได้  

2.3 เพื่อให้ครูผู้สอนและนักเรียนน าความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ร้อยละ100 ของพื้นที่ที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนสามารถใช้ Internet 
ความเร็วสูงได้ 
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3.1.2 โรงเรียนใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี  โปรแกรม ต่าง ๆ (Hardware & Software) ที่มี
ประสิทธิภาพเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการครอบคลุมทั้ง 4 งาน 

3.1.3 ร้อยละ 100 ของบุคลากรในโรงเรียน ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนสามารถใช้งาน internet ความเร็วสูง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
3.2.2 ครูใช้ DLTV / DLIT ในการจัดการเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.3 ครูอ านวยความสะดวกให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองได้

ทุกที่ทุกเวลา 
3.2.4 นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการศึกษาสืบค้น ออกแบบ  สร้างสรรค์ผลงาน  ชิ้นงานได้ 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินการ  

4.1 ขั้นวางแผน (Plan) 
4.1.1 ศึกษานโยบายของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในเร่ืองการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
4.1.2 ตรวจสอบ ทบทวนความพร้อม ความต้องการ จ าเป็น โดยการแต่งตั้งคณะท างาน 

ทบทวน ตรวจสอบระบบ internet อุปกรณ์เทคโนโลยี โปรแกรม (Hardware & 
Software) และความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีของบุคลากรในโรงเรียน 

4.1.3 สรุปข้อมูลผลการตรวจสอบ ทบทวนความพร้อม ความต้องการ จ าเป็น น าไป
วางแผนพัฒนา 
 

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
4.2.1 จัดหา/พัฒนา  ระบบ internet  Social Network  Social Media  อุปกรณ์

เทคโนโลยี โปรแกรมต่าง ๆ (Hardware & Software) ให้เพียงพอ และสามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานได้ครอบคลุมทั้ง 4 งาน  

4.2.2 พัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียน  
4.2.3 บุคลากรในโรงเรียน เชื่อมต่อ internet และใช้ Social Network  Social Media  

อุปกรณ์เทคโนโลยี โปรแกรมต่าง ๆ  (Hardware & Software) ในการพัฒนาและ
บริหารจัดการงานทั้ง 4 งาน 

4.2.4 ครูใช้ DLTV / DLIT ในการจัดการเรียนเรียนรู้  
4.2.5 ครูอ านวยความสะดวกให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองได้

ทุกที่ทุกเวลาในโรงเรียน  
 

4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check) 
4.3.1 ครูวัดและประเมินผลนักเรียนในเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาสืบค้น ออกแบบ  

สร้างสรรค์ผลงาน  ชิ้นงาน 
4.3.2 ผู้บริหารโรงเรียนนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4.3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน 4 งาน และการจัดการเรียนรู้

ของครูทุกคน 
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4.4 ขั้นปรับปรุง พัฒนา (Act) 
ถอดบทเรียน สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อน าผลไปพัฒนาต่อไป 

 

4.5 ขั้นรายงานผล (Report) 
สรุป รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1 เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ และ คุณภาพ สูงขึ้น 

5.2 บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนมีทักษะที่ส าคัญในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21  
 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
6.1 ความพร้อมของระบบ internet   และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.2 ความรู้ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์/โปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Hardware & 

Software) 
 

7. ประเด็นการประเมินผล  
ประเด็นการประเมิน แบ่งเป็น 3 ด้าน 8 ตัวชี้วัด  มีรายละเอียด ดังนี้ 
7.1 ด้านการบริหารจัดการ 4 ตัวชี้วัด  

1) ร้อยละของพื้นที่ในโรงเรียนใช้ Internet ความเร็วสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) ร้อยละของอุปกรณ์เทคโนโลยี  โปรแกรม ต่าง ๆ (Hardware & Software) ที่มี

ประสิทธิภาพ ที่โรงเรียนน าเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการงาน 4 ด้านให้ได้มาตรฐานและ
มีคุณภาพ 

3) ร้อยละของบุคลากรในโรงเรียน ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี  
4) ร้อยละของห้องเรียนที่มีสภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้  

7.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ 2 ตัวชี้วัด  
 โรงเรียนเลือกใช้ DLIT หรือ DLTV ตามสภาพบริบทของโรงเรียน 

1) ร้อยละของครูใช้ DLTV / DLIT  ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                         
2) ร้อยละของครูอ านวยความสะดวกให้นักเรียนได้ใช้สื่อเพื่อการค้นคว้าด้วยตนเองได้ ทุกที่

ทุกเวลาในโรงเรียน 
7.3 ด้านผลผลิต 2 ตัวชี้วัด 

1) ร้อยละของนักเรียนใช้เทคโนโลยีในการศึกษา สืบค้นด้วยตนเองได้  
2) ร้อยละของนักเรียนใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงานได้     
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8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เอกสารที่ควรศึกษาประกอบการน านโยบาย ข้อที่12 ก้าวไกลเทคโนโลยี ไปสูการปฏิบัติ ไดแก  

1) คู่มือห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา DLIT Portable Classroom  
2) มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล  
3) การน า DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู  
4) แนวทางการด าเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  
5) แนวทางการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  
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1. การด าเนินงานของโรงเรียน 

1.1 ศึกษาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 12 ข้อ ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย 
1.3 ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย 
1.4 ประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินของแต่ละนโยบาย 

 

2. การด าเนินงานของกลุ่มโรงเรียน 
2.1  เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินนโยบาย ระดับกลุ่มโรงเรียน ไปให้เขตพื้นที่แต่งตัง้ 
2.2  ประเมินโรงเรียนที่สมัครใจเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินของแต่ละนโยบาย  

เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน นโยบายละ 1 โรงเรียน ส่งเข้ารับการประเมินระดับ
เขตพื้นที่ต่อไป 

 

3. วิธีการประเมินระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประเมินโรงเรียนครอบคลุมทุกด้าน ทุกตัวชี้วดั 

และทุกประเด็นการพิจารณา ด้วยวิธีการต่างๆ ตามบริบทของแต่ละนโยบาย ดังนี้ 
3.1 ประเมินสภาพจริง ณ โรงเรียน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง สังเกตการปฏิบัติงานใน

สถานที่จริง สังเกตการจัดการเรียนรู้ของครู ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้อง สัมภาษณ์นักเรียน 
สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติจริงของนักเรียน  ตรวจสอบผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน 
ทดสอบความรู้ความสามารถของนักเรียน เป็นต้น 

3.2 โรงเรียนน าเสนอผลงานและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

4. การสรุปผลการประเมิน  
น าคะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ (คะแนนที่ได้...... × 100 ÷ คะแนนเต็ม....... = …………..) 

 ระดับเหรียญทอง   คะแนนร้อยละ 80 – 100 คะแนน 
 ระดับเหรียญเงิน   คะแนนร้อยละ 70 – 79 คะแนน 
 ระดับเหรียญทอง แดง  คะแนนร้อยละ 60 – 69 คะแนน 

ระดับการเข้าร่วมกิจกรรม  คะแนนร้อยละ น้อยกว่า 60 คะแนน 
 

5. การมอบรางวัลของแต่ละนโยบาย  
5.1 มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่มีคะแนนเป็นที่ 1 – 3 ในระดับเหรียญทองของแต่ละนโยบาย 
5.2 ทุกโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินจะได้รับเกียรติบัตรตามระดับผลการประเมิน 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒  

ที่ ๕๙ /๒๕๖๑ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารา่งการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏบิัติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 ………………………….. 
 ด้วย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต ๒   ได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามปณิธาน “รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ใส่ใจบริการ” เพื่อให้การน านโยบาย 
๑๒ ข้อ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ จะได้ด าเนินการ
จัดท าร่างการขับเคลื่อนนโยบาย คู่มือการด าเนินงาน เกณฑ์การวัดและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งเอกสาร 
สื่อประกอบต่างๆ ส าหรับมอบให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการน านโยบาย ๑๒ ข้อ สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมในสถานศึกษา จึงได้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อจัดท าร่างการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายอาดุลย์ พรมแสง ผู้อ านวยการ สพป.สงขลา เขต ๓ ปฏิบัติหน้าท่ี 
                                               ผู้อ านวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ ประธานกรรมการ 

๒. นายปกรณ์ ม่วงเจรญิ รองผู้อ านวยการ สพป.กาญจนบรุ ีเขต ๒ กรรมการ 
๓. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง รองผู้อ านวยการ สพป.กาญจนบรุ ีเขต ๒ กรรมการ 
๔. นายอารักษ์ วิเศษสิงห ์ รองผู้อ านวยการ สพป.กาญจนบรุ ีเขต ๒ กรรมการ 
๕. นายนิพนธ์ ภัทรวังส ์ รองผู้อ านวยการ สพป.กาญจนบรุ ีเขต ๒ กรรมการ 
๖. นางพรกมล ปลาอ่อน รองผู้อ านวยการ สพป.กาญจนบรุ ีเขต ๒ กรรมการ 
๗. นายประคอง บัวปรอท ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวจินตนา สุขสมแดน ศึกษานิเทศก ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. นางสาวสุภาพ จัดละ ศึกษานิเทศก ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
            และบรรลผุล  
 

๒. คณะท างาน  
 ๒.๑ นโยบายข้อ ๑ เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 

๑. นายปกรณ์  ม่วงเจริญ         รองผู้อ านวยการ สพป.กาญจนบรุ ีเขต ๒ ประธานคณะท างาน                                       
๒. นายโชคชัย  ฟักโต        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง           คณะท างาน 
๓. นายยุทธนา  เหง่ียมจลุ   ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองลาน           คณะท างาน 
๔. นางสาวอัจฉรี  จ านงกูล ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองโพธ์ิ           คณะท างาน 
๕. นางสาวณัฏฐวรี์  รุ่งเรืองศร ี ครูโรงเรียนบ้านซ่อง                              คณะท างาน        
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๖. นางสาวพนอ  โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนวัดส านักคร้อ                       คณะท างาน 
๗. นางสมใจ  ศาระสาลิน ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก                     คณะท างาน 
๘. นางวาสนา  คงมั่น ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     คณะท างาน 
๙. นางสาวนิภา  สุขพิทักษ์             ศึกษานิเทศก ์      คณะท างานและเลขานุการ 
 

๒.๒ นโยบาย ข้อ ๒ พิชิตอ่านเขียน 
๑. นางพรกมล  ปลาอ่อน         รองผู้อ านวยการ สพป.กาญจนบรุ ีเขต ๒ ประธานคณะท างาน 
๒. นายไพโรจน์  กลิ่นหอม        ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดหวายเหนยีว  คณะท างาน 
๓. นายพีระพล  ปฏิทัศน์            ผู้อ านวยการโรงเรยีนอนุบาลพนมทวน คณะท างาน 
๔. นายอ าพร  เลิศอาวาส          ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดท่ากระทุม่ คณะท างาน 
๕. นางทองสุข  ใจกล้า             ครูโรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) คณะท างาน 
๖. นางธีรญา  เหลีย่มจลุ           ครูโรงเรียนวัดหวายเหนยีว “ปุญสริิวิทยา” คณะท างาน 
๗. นางสาวกานดา  สุพรรณกูล    ครูโรงเรียนวัดดอนแสลบ คณะท างาน 
๘. นางอิงครัตน์  ท่าน้ าตื้น        ครู โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง คณะท างาน 
๙. นางสาวจริยา  ดาระดาษ      ครู โรงเรียนบ้านตลาดเขตมติรภาพ ๑๐๕ คณะท างาน 
๑๐. นางสาวจันทนา  ผ่องใส        ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะท างาน 
๑๑. นายประคอง  บัวปรอท       ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะท างานและเลขานุการ 
 

๒.๓ นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่ 
๑. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง รองผู้อ านวยการ สพป.กาญจนบรุ ีเขต ๒ ประธานคณะท างาน 
๒. นายชลิตร์  ตันเรืองศรี ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดหนองไม้แก่น คณะท างาน 
๓. นายสมเพชร  จันทะจิตต์           ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดหนองโรง คณะท างาน 
๔. นายโกสิฐ  นันทินบัณฑิต     ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองตายอด    คณะท างาน  
๕. นายบุรินทร์  จงถวิล ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านดอนสระ คณะท างาน 
๖. นางสาวไอยรินณ์  จันทร์แยม้ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา          คณะท างาน 
๗. นางโสภี  บุญศลิป ์ ครูโรงเรียนบ้านสระลุมพุก คณะท างาน 
๘. นางบุญธรรม  สารีวงษ ์ ครูโรงเรียนวัดห้วยสะพาน คณะท างาน 
๙. นางลักขณา  หมดทุกข์            นักวิชาการศึกษา คณะท างาน 
๑๐. นางสาวศศิพร  ศรีแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะท างาน 
๑๑. นายชัยศักดิ์  ไชยค าวัง    ศึกษานิเทศก ์ คณะท างานและเลขานุการ 
 

๒.๔ นโยบายข้อ ๔ เชิดชูคุณธรรม 
๑. นายวิชา  จุลทรักษ์               ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดเบญพาด    ประธานคณะท างาน 
๒. นางสาวทิพรัตน์  จันทนา            ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านทุ่งประทุน  คณะท างาน 
๓. นายวินัย  ศรีบานเย็น            ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านจันทรล์าดวิทยา คณะท างาน 
๔. ว่าท่ีร.ต.สรุิยันต์  จันทรา         ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านนาใหม ่ คณะท างาน 
๕. นางอมรรัตน์  กระต่าย          ครูโรงเรียนบ้านสระลุมพุก คณะท างาน 
๖. นายธีร์ธวัช  โพธิ์เจริญ           ครูโรงเรียนบ้านเขากรวด คณะท างาน 
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๗. นางสาวสุดา  ไตรวิชชานันท์     ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ คณะท างาน 
๘. นางสาวนิติกานต์  ศรโีมรา       ครูโรงเรียนวัดดาปานนิมติมิตรภาพที่ ๑๔๒ คณะท างาน 
๙. นายศุภภัทร  สาดา              นักวิชาการศึกษา คณะท างาน 
๑๐. นางคณาพร  สาครเสถียรกลุ   ศึกษานิเทศก์   คณะท างานและเลขานุการ 
 

๒.๕ นโยบายข้อที่ ๕  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
๑. นายสมศักดิ์ ฉันทปราโมทย ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร ประธานคณะท างาน 
๒. นายยันต์  มาเพชร ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านสระจันทอง คณะท างาน 
๓. นายไพวิทย์ ใจกล้า ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านดอนมะขาม คณะท างาน 
๔. นายปรีดา  วิเศษสิงห ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านดอนแสลบ คณะท างาน 
๕. นายบุญช่วย เสลาลักษณ ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดสนามแย ้ คณะท างาน 
๖. นางสาวบุญยืน วิฑรูย์สฤษฎ์ศิลป ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านดอนเขวา้ คณะท างาน 
๗. นางสุจิตรา มีจ ารสั ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดคร้อพนัน คณะท างาน 
๘. นายโกวิท ท่ัวจบ ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดกระต่ายเต้น คณะท างาน 
๙. นางชัชฎาพร  โชคสงวนทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดหนองพันท้าว คณะท างาน 
๑๐. นางสาวสุภาพ  จัดละ ศึกษานิเทศก ์ คณะท างานและเลขานุการ 
 

๒.๖ นโยบายข้อที่ ๖ ส่งเสริมภาษาสู่สากล 
๑. นายอภิชาต  แก่นน้อย ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านท่ามะกา ประธานคณะท างาน 
๒. นายสุชาติ เสนีรตัน ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดหนองพลบั คณะท างาน 
๓. นายณัฏฐ์ปวณี์  สาระศาลิน ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านเขากรวด คณะท างาน 
๔. นายธรรมะ  เท่ียงธรรม ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านตลาดเขตฯ คณะท างาน 
๕. นางสุรีพร  บ ารุงชล ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดพังตร ุ คณะท างาน 
๖. นางสาวอัจฉราภรณ์  บัวลังกา ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านตลุงใต ้ คณะท างาน 
๗. นางเยาวลักษณ์  กลั่นบุศย ์ ครูโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพท่ี ๑๐๕ คณะท างาน 
๘. นางวนิดา  มัชวงศ ์ ครูโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง คณะท างาน 
๙. นางสาวกัญญาพัฒน์  มามาตร ครูโรงเรียนบ้านท่ามะกา คณะท างาน 
๑๐. นางสาวจิราภา  อ่ าแจ้ง ครูโรงเรียนวัดสาลวนาราม คณะท างาน 
๑๑. นางกรองทอง  โพธิ์ทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะท างาน 
๑๒. นางสาวศิริวรรณภา  บุญเส็ง ศึกษานิเทศก ์ คณะท างานและเลขานุการ  
 

๒.๗ นโยบายข้อ ๗ ผลงานประจกัษ์ชัด 
๑. นายอารักษ์ วิเศษสิงห ์ รองผู้อ านวยการ สพป.กาญจนบรุ ีเขต ๒ ประธานคณะท างาน 
๒. นายธนิต โพธิ์เจริญ ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดสระลงเรอื                    คณะท างาน 
๓. นายอาทิตย์ โยมด้วง  ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดเขาสามสบิหาบ         คณะท างาน 
๔. นางเกณิกา ชัยวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านห้วยด้วน                   คณะท างาน 
๕. นางสาวสุขหทัย โพธิส์วรรค ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านไพรงาม                     คณะท างาน 
๖. นายแมน ค าวงษ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะท างาน 
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๗. นางสายชล พรหมพิพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง คณะท างาน 
๘. นางสาวกาญจนา ทัดสวน ครูโรงเรียนบ้านท่ามะกา                               คณะท างาน 
๙. นางวันเพ็ญ จุลกิจวัฒน ์ ครูโรงเรียนวัดบา้นทวน                                 คณะท างาน 
๑๐. นางสาวพรพิมล ตันติวรธรรม ครูโรงเรียนบ้านวังไผ่                                    คณะท างาน 
๑๑. นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า  ศึกษานิเทศก์   คณะท างานและเลขานุการ 
๑๒. นางสาวณัฐกาญจน์ สมคิด   นักทรัพยากรบุคคล คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๒.๘ นโยบายข้อ ๘  เร่งรัดนิเทศภายใน 
๑. นายนิพนธ์  ภัทรวังส์                 รองผู้อ านวยการ สพป.กาญจนบรุ ีเขต ๒ ประธานคณะท างาน 
๒. นายวรเทพ  รักษาพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดท่าเรือ คณะท างาน 
๓. นายนภภมูิ   พรมแดน ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองกรด คณะท างาน 
๔. นางสาวสุภัทรา  พุทธคุณรักษา ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองซอ่นผึ้งผดุงวิทย ์ คณะท างาน 
๕. นายณัฐพล   ยิ้มประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดเขาตะพั้น คณะท างาน 
๖. นายอติชาติ    ชินพัณณ ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองจอก คณะท างาน 
๗. นางดวงฤดี   สมจิต ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านโคราช คณะท างาน 
๘. นายบรรพต   ท่าน้ าตื้น ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดเขารักษ ์ คณะท างาน 
๙. นายวีรพันธ์   พยาบาล ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านเขาศาลา คณะท างาน 
๑๐. นายบรรเจิตต์  วงษ์วรรณ ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านอ่างหิน คณะท างาน 
๑๑. นางสาวสุภาพ  จัดละ ศึกษานิเทศก ์ คณะท างานและเลขานุการ 

 
๒.๙ นโยบายข้อ ๙ ใส่ใจระบบประกัน  

๑. นายนคร  มากมีทรัพย์    ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดตะคร้ าเอน ประธานคณะท างาน 
๒. นายวิรัช  กุ้ยอ่อน   ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดสาลวนาราม คณะท างาน 
๓. นางสาวอรอนงค์  ระงับพิศษ์   ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านรางกระต่าย คณะท างาน 
๔. นางสาวอินทิรา  ชิวปรีชา           ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะท างาน 
๕. นางวันดี  โชคสมกิจ ครูโรงเรียนวัดตะคร้ าเอน คณะท างาน 
๖. นางสาวอัญชลี  สุกะระมณ ี ครูโรงเรียนบ้านอุโลกสีห่มื่น คณะท างาน 
๗. นายพงษ์ประดิษฐ์  พรมทองด ี ครูโรงเรียนบ้านเขากรวด คณะท างาน 
๘. นางสาวดลยา  จันทร์เสียงเย็น ครูโรงเรียนบ้านสระลุมพุก คณะท างาน 
๙. นางสาวสุนทรี  สมบูรณ์ทรัพย ์ ครูโรงเรียนวดัพระแท่น คณะท างาน 
๑๐. นางกมลวรรธน์  มนต์ประสิทธ์ิ ศึกษานิเทศก ์ คณะท างานและเลขานุการ 

 
๒.๑๐ นโยบายข้อ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ 

๑. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง   รองผู้อ านวยการ สพป.กาญจนบรุ ีเขต ๒ ประธานคณะท างาน 
๒. นางสมหมาย  ลิขิตธนานันท์  ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดดาปานนมิิตฯ คณะท างาน 
๓. นางปภาวริน  เลิศอาวาส ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองหนิ                คณะท างาน 
๔. นายธวัชชัย  จึงประวัติ ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดบ้านทวน คณะท างาน                                   
๕. นายฉัตรชัย  กลั่นบุศย ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านบ่อระแหง   คณะท างาน 
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๖. นางยลพรรษย์  ศริิรัตน ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านซ่อง        คณะท างาน 
๗. นางสาวกมลวรรณ พลอยม ี ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ คณะท างาน 
๘. นายวิรัช  สว่างอรุณ ครูโรงเรียนวัดตะคร้ าเอน                               คณะท างาน 
๙. นายชาตรี  อินต๊ะ   ครูโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง       คณะท างาน                                   
๑๐. นายสมภพ  บ้งชมโพธ์ิ ครูโรงเรียนบ้านดอนสระ                               คณะท างาน 
๑๑. นายภัทร  เจริญกลุ ครูโรงเรียนวัดเขารักษ์ คณะท างาน 
๑๒. นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า  ศึกษานิเทศก์  คณะท างานและเลขานุการ 
๑๓. นางไข่มุก  มีแสง   นักวิชาการศึกษา คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. นางสาวเบ็ญจา  กากะนิก   นักวิชาการศึกษา คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

    
๒.๑๑ นโยบายข้อ ๑๑  ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย 

๑. นายบรรจง  ปิ่นปฐม                ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  ประธานคณะท างาน 
๒. นางอนงค์  หอมทวนลม             ผู้อ านวยการโรงเรยีนอนุบาลห้วยกระเจา คณะท างาน 
๓. นางอัจฉรา  รอดภัย                  ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านโป่งกูป คณะท างาน 
๔. นางสาวรจนา  วรรณะ               ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดนาพระยา คณะท างาน 
๕. นางฉวีวรรณ  ช่ืนสงวน              ครูโรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) คณะท างาน 
๖. นางสุพรรณี  ทรัพย์พนาพรชัย      ครูโรงเรียนวัดเบญพาด คณะท างาน 
๗. นางรพีวรรณ  คล้ายแดง            ครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ คณะท างาน 
๘. นางอนุสรา  จันทร์อนันต์            ครูโรงเรียนวัดบา้นทวน คณะท างาน 
๙. นางคณาพร  สาครเสถียรกลุ      ศึกษานิเทศก ์ คณะท างานและเลขนุการ 

 
๒.๑๒ นโยบาย ข้อที่ ๑๒ ก้าวไกลเทคโนโลยี 

๑. นายปกรณ์ ม่วงเจรญิ  รองผู้อ านวยการ สพป.กาญจนบรุ ีเขต ๒ ประธานคณะท างาน 
๒. นายปรีชา ศรีนวล  ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดส านักคร้อ  คณะท างาน 
๓. นายบุญทรง สัปปรุิสสกุล  ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดห้วยสะพาน  คณะท างาน 
๔. นางสาวราตรี ทองศรี  ผู้อ านวยการโรงเรยีนดอนสามง่ามผิว หงสวณีะอปุถัมภ์  คณะท างาน 
๕. นายอุดม สืบบุก   ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ คณะท างาน 
๖. นายวรรษฑรีะ ปานบุตร ครูโรงเรียนบ้านบึงวิทยา คณะท างาน 
๗. นายจามร วรรณากาญจน์  ครูโรงเรียนวัดทุ่งสมอ คณะท างาน 
๘. นางสาวอรทัย รัตนฤทธิยาภรณ์  ครูโรงเรียนวัดดอนแสลบ  คณะท างาน 
๙. นายสุรยิัน ศรีวรชัย  ครูโรงเรียนประชาวิทยาคาร  คณะท างาน 
๑๐. นายเจษฎา ตันธนะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ คณะท างาน 
๑๑. นางสาวจินตนา สุขสมแดน  ศึกษานิเทศก ์ คณะท างานและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   จัดท าร่างการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ คู่มือการด าเนินงาน     
            เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน และเอกสารประกอบต่างๆ  
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๓. คณะท างานจัดท าเอกสาร 
๑. นายปกรณ์ ม่วงเจรญิ รองผู้อ านวยการ สพป.กาญจนบรุ ีเขต ๒ ประธานคณะท างาน 
๒. นายประคอง บัวปรอท ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะท างาน 
๓. นายอุดม สืบบุก ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ คณะท างาน 
๔. นางสาวจินตนา สุขสมแดน ศึกษานิเทศก ์ คณะท างาน 
๕. นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธ์ิ ศึกษานิเทศก ์ คณะท างาน 
๖. นายเจษฎา ตันธนะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ คณะท างาน 
๗. นางสาวสุภาพ จัดละ ศึกษานิเทศก ์ คณะท างานและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   ออกแบบ จัดท ารูปเลม่ต้นฉบับ จัดท าส าเนาเอกสารและสื่อประกอบตา่งๆ   
 

   ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติงานตามหน้าที่ท่ีไดร้ับมอบหมาย ให้เปน็ไปด้วยความเรยีบร้อยและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์  

 
                                                สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
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