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ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือ
รายงานผลการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 (อ าเภอบ่อพลอย) และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
(อ าเภอเมืองกาญจนบุรี) โดยมีนโยบาย จ านวน 3 นโยบาย ดังนี้ 
          1. นโยบายพัฒนาครูทั้งระบบ กรณี “การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  (Professional Learning 
Community)” 
 2. นโยบายการอ่านออก เขียนได้ 

3. นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ขอขอบคุณ นักเรียน ครู ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้ปกครอง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บ
ข้อมูลแต่ละด้านของนโยบายทั้ง 3 นโยบายได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน ท าให้รายงานเล่มนี้มีความสมบูรณ์ 
และขอขอบคุณนายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ชี้แนะ 
ให้ก าลังใจกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนจนงานประสบผลส าเร็จด้วยดี ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อไป 

      
 

 

 
                คณะผู้จัดท า 
   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  

                                                                          

 

      
         
 

 

 

 

 

 

 



 รายงาน ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                                             -ข- 
 

 
 

                                                              

 

   

 
 
 
 
 

 

                                                                                                                     
ค าน า ........................................................................................................................ ............................                                                                                                                                        

 หน้า 
  ก 

สารบัญ ............................................................................................................................. ....................   ข 
รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ....................................................... .....     1 
เรื่องท่ีนิเทศติดตาม ..............................................................................................................................    1 
วัตถุประสงค์ .........................................................................................................................................    1 
ปฏิทินการนิเทศ ....................................................................................................................................   1 
โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง .................................................................................................... ................       3 
   ผลการนิเทศ ติดตาม ........................................................................................................... .............   5 
   นโยบายพัฒนาครูทั้งระบบ กรณี “การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC” ………………………………….…..   6 
   นโยบายการอ่านออกเขียนได้ …………………………………………………………………………………….…..…...   7 
   นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ………………………………………………………….…   9 
โรงเรียนเทพมงคลรังษี ............................................................................................................... ..........       10 
   ผลการนิเทศ ติดตาม ........................................................................................................... ............ 10 
   นโยบายพัฒนาครูทั้งระบบ กรณี “การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC” ………………………………….….. 11 
   นโยบายการอ่านออกเขียนได้ …………………………………………………………………………………….…..…... 13 
   นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ……………………………………………………………. 14 
ภาคผนวก ..................................................................................................................... ........................   18  

 

  
  

 

      
         
 



 รายงาน ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                                            -1- 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

1. นโยบายพัฒนาครูทั้งระบบ กรณี “การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning  
Community)” 

2. นโยบายการอ่านออกเขียนได้ 
3. นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  

 
 

 
1. เพ่ือก ากับ เร่งรัด ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายด้านการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา นวัตกรรมและข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ปัญหาของสถานศึกษา  

 

 
ตารางการตรวจราชการติดตามและประเมินผล การด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

รอบท่ี 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อสถานศึกษา อ าเภอ สังกัด 

1 22 ส.ค. 2561 ชุมชนบ้านหลุมรัง บ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
2 23 ส.ค. 2561 เทพมงคลรังษี เมืองกาญจนบุรี สพม.8 
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ผู้นิเทศ ติดตาม 
1. นางสาวถวิล หวังกุ่ม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

  2. นางสาวสัทธา สืบดา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
          3. นายชัยวัตร ทองบ่อ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้ให้ข้อมูล 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 3. ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนผู้ปกครอง 
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ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง  ต าบลช่องด่าน อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง เป็นโรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บริหารงานโดย นายสัจจะ ตระกูล
ราษฎร์  มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 537 คน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจ านวน 33 คน 
  

ผลงานดีเด่น  
1. รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS รองผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ประจ าปี 2560 ได้แก ่นางสาวจุฑารัตน์ 
สวัสดิ์พงษ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง  

2. รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ศิลปะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ประจ าปี 2560 ได้แก่ นายอุดร ศรีสุข   

3. รางวัลครูดีในดวงใจ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2560   
ได้แก่ นายอุดร  ศรีสุข   

4. โรงเรียนผ่านการประเมินได้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ) 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   

                 เปรียบเทียบ 4 ปี ย้อนหลัง ( 2556 - 2559) 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
                  เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง ( 2558 - 2560) 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยรวม3ด้าน

2556 12.36 12.49 17.21 42.06

2557 18.15 13.75 18.25 50.15

2558 18.24 19.67 19.08 56.98

2559 21.23 18.45 20.88 60.56
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ผลการประเมินการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน NT เปรียบเทียบปี 2556 - 2559
โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง

ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

2558 55.23 48.45 47.44 52.50 46.39

2559 49.47 49.00 50.56 44.78 46.36

2560 52.25 0.00 39.70 40.24 43.99
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ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET เปรียบเทียบปี 2558 - 2560
โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง
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3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
                 เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง ( 2558 - 2560) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

วันที่นิเทศ  วันที่ 22 สิงหาคม 2561  

ผู้รับการนิเทศ    1. ผู้บรหิารสถานศึกษา  2. ครู 

 

 
ผลการนิเทศ ติดตาม พบว่า โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 3 นโยบาย ได้เป็นอย่างดี มีผลงานเชิงประจักษ์  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

2558 42.17 52.39 40.39 38.91 48.05

2559 60.82 59.04 42.79 47.21 46.25

2560 47.50 0 36.24 38.59 30.18
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ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET เปรียบเทียบปี 2558 - 2560
โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง
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โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง โรงเรียนได้น ากระบวนการ PLC ไปใช้ในทุกกิจกรรม/โครงการของ

โรงเรียน โดยมีขั้นตอน ดังนี้  
 

1. วิธีการน ากระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
  1.1 ประชุมชี้แจงครูทั้งโรงเรียน จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ 

PLC อย่างชัดเจน 
  1.2 ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะ สังเคราะห์สภาพปัญหาของทุกโครงการและ

กิจกรรม เพ่ือจัดท าแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
1.3 ออกแบบกิจกรรม/นวัตกรรมน าสู่การปฏิบัติจริงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.4  น าผลการปฏิบัติมาสะท้อนผลในชั่วโมง PLC บันทึก Log book  
1.5 นิเทศ ก ากับ ติดตาม โดยคณะกรรมการ/ผู้บริหาร 
1.6 รายงานผลการด าเนินงาน 
1.7 จัดการประกวดแข่งขัน Best Practice พร้อมมอบเงินรางวัล และเกียรติบัตร 

  2. การด าเนินงานกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา เครือข่ายต่างๆส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพ
ครู ในการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน   

2.1 ประชุมวางแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนครู 
2.2 เขียนแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan ) 
2.3 เข้ารับการอบรม พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน/สร้างนวัตกรรม  
2.4 น าไปใช้พัฒนานักเรียน 
2.5 บันทึก Log book 
2.6 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน 

3. สิ่งท่ีสถานศึกษาปฏิบัติได้ดี สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
การใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานทุกกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น และทุกภาคเรียนจัดให้มีการประกวดนวัตกรรมพร้อมมอบเกียรติบัตรเพ่ือ
เป็นขวัญและก าลังใจให้กับครูทุกคน 

4. ปัจจัยที่ส่งผลให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ  
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนทุกคน เช่น ครู นักเรียน ผู้บริหาร และชุมชน 

รวมทั้งหน่วยงานองค์กรในท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณ  
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5. ปัญหา/อุปสรรค   
       ด้านนโยบายการขับเคลื่อน PLC ในสถานศึกษา มีปัญหาในการด าเนินกิจกรรมช่วง 2 - 3 

สัปดาห์แรกๆ ครูทุกคนยังไม่เปิดใจยอมรับในกระบวนการ PLC คิดว่าเป็นภาระที่เพ่ิมข้ึนจากงานสอน แต่
เมื่อได้ลงมือปฏิบัติไปสักระยะหนึ่ง ทุกคนเข้าใจในกระบวนการและเห็นผลที่เกิดข้ึนในการพัฒนาตัวครูและ
นักเรียนได้จริงๆ จึงท าให้เกิดการปฏิบัติที่ดีเป็น Best Practice สามารถเป็นแบบอย่างกับครูโรงเรียนใน
เครือข่ายและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6. ข้อเสนอแนะ 
       ควรมีการนิเทศ ติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 

 
 

 
วิธีการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
  

1. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
โรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนอ่าน ออก เขียนได้  

อย่างหลากหลาย  เช่น โครงการพี่อ่านให้น้องฟัง  กิจกรรมรักการอ่าน  กิจกรรมภาษาไทยวันละค า   
กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคนเป็นต้น ส่งผลให้ นักเรียนชั้นระถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
จ านวน 273 คน สามารถอ่านออกเขียนได้และอ่านคล่องเขียนคล่อง ได้ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้  ได้แก่ 

1.1 โรงเรียนส่งเสริมการอ่านสานสัมพันธ์มุ่งสู่การเขียน (ทุกระดับชั้น) 
  1.2 การเรียนรู้เทคโนโลยีโดยใช้แผนภาพความคิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 

2. นวัตกรรมที่ครูน ามาพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
  2.1 แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดหน้าที่ของค า  
  2.2 หนังสือเล่มเล็ก 
  2.3 หนังสือส่งเสริมการอ่าน 
  2.4 เอกสารประกอบการเรียน 
  2.5 บัตรภาพ/บัตรค า/กระเป๋าผนัง/กระดานแม่เหล็ก 
  2.6 แผ่นชาร์ตการแจกแจงลูกค า 
 3. ผลการด าเนินการแก้ปัญหา/การพัฒนา 
  โรงเรียนด าเนินการคัดกรองจัดกลุ่มนักเรียน ได้แก่ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง 
และเขียนไม่คล่อง และเข้าสู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านและการเขียน ดังนี้ 
  3.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน ได้คล่องขึ้น 
  3.2 นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเขียนเพ่ิมข้ึน เช่น เขียนลายมือเป็นระเบียบสวยงาม  
เขียนสะกดค าได้ถูกต้อง  และเขียนสื่อความได้ 
  3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 
  3.4 นักเรียนมีนิสัยรักการเรียน ใฝ่รู้ 
 4. ปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนความส าเร็จ 
  4.1 การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง จากผู้บริหาร 
  4.2 นักเรียนมีความสนใจในการเรียน 
  4.3 ชุมชนมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
  4.4 ครูมีแรงบันดาลใจเห็นความส าคัญของภาษาไทย 
 5. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัดในการพัฒนาการอ่านการเขียน 
  นักเรียนขาดเรียนบ่อย ท าให้การพัฒนาการอ่านการเขียนไม่ต่อเนื่อง  
 6. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการอ่านการเขียน 
  6.1 ให้ทุกคนมีส่วนร่วม เช่น ครูประจ าชั้น ครูประจ าวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผู้ปกครอง  และชุมชน 
  6.2 สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 

อ่านไม่ออก

เขียนไม่ได้

อ่านไม่คล่อง

เขียนไม่คล่อง

เข้าสู่ระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน 
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โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย ตามอัตลักษณ์ 
ของโรงเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
วิธีการ/แนวทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

1. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียน 
โรงเรียนใช้หลักการท างานแบบ TEAMWORK การท างานเป็นทีม โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

โดยมีกิจกรรมเด่น ดังนี้  
1.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น พานักเรียนไปท าบุญที่วัดทุกวันพระ และทุกวัน 

ส าคัญทางศาสนา  
1.2 โรงเรียนวิถีพุทธ 
1.3 ค่ายพุทธบุตร 
1.4 ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 

2. นวัตกรรมที่น ามาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ได้แก่  
2.1 โครงงานคุณธรรม จริยธรรม 
2.2 ฝึกประสบการณ์ผู้น าทางพิธีกรรมทางศาสนา 

3. ผลการด าเนินการแก้ปัญหา/การพัฒนา 
ผลจากการที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนอย่าง

หลากหลาย ส่งผลให้ นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
4. ปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนความส าเร็จ 

  4.1 ผู้บริหารมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  4.2 การให้ความร่วมมือของครู ผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กรภายนอก 
 5. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด 
  5.1 ครูมีภาระงานอ่ืนๆ มากนอกเหนือจากงานสอน 
  5.2 งบประมาณไม่เพียงพอ 
 6. ข้อเสนอแนะในการด าเนนิงานคุณธรรมจริยธรรม 
  จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 
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ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนเทพมงคลรังษี  ตั้งอยู่ที่ ต าบลบ้านเหนือ  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  โรงเรียนเทพมงคลรังษี   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  บริหารงานโดย  นายสมพงษ์  
เตชรัตนวรกุล  มีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 1,624 คน ข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 96 คน  

วันที่นิเทศ  วันที่  23 สิงหาคม 2561  

ผู้รับการนิเทศ    1. ผู้บรหิารสถานศึกษา   
2. ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. ตัวแทนผู้ปกครอง  
4. ตัวแทนนักเรียน 
 

 
ผลการนิเทศ ติดตาม พบว่า โรงเรียนเทพมงคลรังษี  ได้ด าเนินการบริการจัดการการพัฒนาโดย

ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร แบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายได้รับรู้และให้ข้อมูล
สารสนเทศ  วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลและผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐาน จากผล การนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดม ความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ร่วมกันก าหนด เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยความคิดริเริ่ม วิธีการใหม่ๆ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีการ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจ าปี ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความ ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร 
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จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ มีการ ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน
และน าผลการ ประเมินไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
นโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 3 นโยบาย ได้เป็นอย่างดี มีผลงานเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
 
 

 
จุดเด่น โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม  

ที่หลากหลายวิธี โดยใช้กระบวนการ PLC เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ซัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพ
ปัญหา ความต้องการ พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และ
โรงเรียนไดใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

1. วิธีการน ากระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 โรงเรียนเทพมงคลรังษี มีการด าเนินงาน เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ โดยการแบ่งเป็นกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ จะมีเพียงกิจกรรมบางกิจกรรมที่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติ  โดยในระยะแรกทาง
โรงเรียนได้มีการจัดประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของครู ในการเข้าร่วมโครงการ 
PLC  มีการจัดโครงสร้างการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนแผนการ  ปฏิทินการท างาน และจัด
ตารางเวลาการปฏิบัติงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ครูได้มีการสังเกตชั้นเรียน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสม่ าเสมอ ผู้บริหารมีการนิเทศ ก ากับ และติดตามการน า
กระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติจริง 

โรงเรียนใช้รูปแบบกระบวนการบริหารจัดการ 6P ดังนี้ 
P1 = รวมกลุ่ม PLC  P2 = ค้นหาปัญหา 
P3 = ออกแบบกิจกรรม P4 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
P5 = น าไปสู่การปฏิบัติ P6 = สะท้อนผล 
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2. การด าเนินงานกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา/เครือข่ายต่างๆ ส่งผลต่อการพัฒนา 

วิชาชีพครู ในการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน   
2.1 ประชุมวางแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนครู 
2.2 เขียนแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan ) 
2.3 ไปพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน/สร้างนวัตกรรม  
2.4 น าไปใช้พัฒนานักเรียน 
2.5 บันทึก Log book 
2.6 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน 

3. สิ่งท่ีสถานศึกษาปฏิบัติได้ดี สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
             โรงเรียนใช้รูปแบบกระบวนการบริหารจัดการ 6P ดังนี้ 

P1 = รวมกลุ่ม PLC  P2 = ค้นหาปัญหา 
P3 = ออกแบบกิจกรรม P4 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
P5 = น าไปสู่การปฏิบัติ P6 = สะท้อนผล 

4. ปัจจัยที่ส่งผลให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ  
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนทุกคน เช่น ครู นักเรียน ผู้บริหาร โดยการน า 

กระบวนการ PLC มาใช้แก้ปัญหาในการด าเนินงานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการบริหาร
จัดการ 6P จนประสบผลส าเร็จสามารถเป็นแบบอย่างได้ 

5. ปัญหา/อุปสรรค   
5.1 กิจกรรมของโรงเรียนมีค่อนข้างมาก ท าให้การใช้เวลาในการ PLC ไม่ตรง 

ตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ 
5.2  ครูบางคนที่ใกล้เกษียณไม่เปิดใจยอมรับในกระบวนการ PLC 

6. ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการนิเทศ ติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 
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โรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนอ่าน ออก เขียนได้  
อย่างหลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ความสามารถ 
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิด
ค านวณ การ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต อยู่ในระดับดี
เยี่ยม ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ 
คุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ยังด าเนินกิจกรรมโครงการที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ ของโรงเรียนที่ว่าลูกหลวงปู่ดี มีคุณธรรมน้ าใจ ยิ้มง่าย ไหว้งาม และส่งเสริมให้ นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นคนดี โดยด าเนินงานผ่านกิจกรรมโครงการ ต่างๆ ที่ทาง
โรงเรียนได้จัดขึ้นซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินงานดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม  

วิธีการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้  
1. วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  

1.1 การสอนบูรณาการด้วยงานเขียน (การคัดลายมือ) 
1.2 งานเขียนเชิงสร้างสรรค์สู่หนังสือเล่มเล็ก 

 2. นวัตกรรมที่ครูน ามาพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
  2.1 แบบฝึกเสริมทักษะด้านการอ่านการเขียน 
  2.2 สื่อเทคโนโลยีโดยใช้คิวอาร์โค้ดสืบค้นข้อมูล 
 3. ผลการด าเนินการแก้ปัญหา/การพัฒนา 
  นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง/พัฒนาการด้านการเขียนเพ่ิมข้ึน เช่น การคัดลายมือ  
การเขียนเรียงความ 
 4. ปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนความส าเร็จ 
  4.1 การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  4.2 นักเรียนมีความสนใจในการเรียน 
  4.3 การให้ความร่วมมือของครูที่ปรึกษา และผู้ปกครอง 
 5. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัดในการพัฒนาการอ่านการเขียน 
  5.1 ครูมีภาระงานอ่ืนๆ มากนอกเหนือจากงานสอน 
  5.2 งบประมาณไม่เพียงพอ 
 6. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการอ่านการเขียน 
  ให้ทุกคนมีส่วนร่วม เช่น ครูที่ปรึกษา ครูประจ าวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ผู้ปกครองและชุมชน 
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วิธีการ/แนวทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

1. วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  
   โรงเรียนเทพมงคลรังษี  ใช้กระบวนการ PLC ด าเนินกิจกรรมโครงการที่หลากหลายและ 

ส่งเสริมให้นักเรียนมี คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี 
ปฏิบัติตนโดย น าเอาคุณธรรมมาเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวและน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และมีการ
ด าเนินกิจกรรม ที่ต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็ม 
ที่ และปลูกฝังให้ นักเรียนมีความกตัญญูรู้คุณโดยด าเนินการผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่ทางโรงเรียน  
ได้จัดขึ้น 

 2. นวัตกรรมที่ครูน ามาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน  เช่น โครงการลูกหลวงปู่ดี              
มีคุณธรรมน้ าใจ ยิ้มง่าย ไหว้งาม  โครงการใต้ร่มแห่งความดี วิถีความพอเพียง เคียงคู่ประชาคมอาเซียน      
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในประเทศสมาชิกอาเซียน  
จัดท าโครงการวันส าคัญทาง พระพุทธศาสนา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
ทุกระดับชั้น และส่งเสริมกิจกรรม ส าคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยมีการ
ประชุมวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ เช่น กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรมวัน
อาสาฬหบูชา และกิจกรรมวัน เข้าพรรษา  โครงการ English  Camp จัดกิจกรรมทักษะทางภาษาอังกฤษ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการ พัฒนาทางด้านการฟัง การพูดและการสื่อสาร โครงการ Open  House  เปิดบ้าน
เรียนรู้ เปิดประตู สู่ เทพมงคลรังษี  จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ในทักษะทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   โดยนักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการเรียนรู้ทุกฐานการเรียนรู้   เป็นการแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้และ ประสบการณ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้   โดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของผู้เรียน ตามปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา  โดยจัด
กิจกรรมส่งเสริม ความสามารถของผู้เรียน โดยเน้นตามปรัชญา และอัตลักษณ์ของผู้เรียน เช่น การประกวด
มารยาทไทย การประกวดคนดีศรีเทพมงคล การประกวดนักเรียนต้นแบบ  นอกจากนี้ยังได้ด าเนินโครงการ
อนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
โดยจัด ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และยังให้นักเรียนได้น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ให้นักเรียนได้รับความรู้และ 
ทดสอบสมรรถภาพทางกายให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ  
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  ทุกคน  จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสุนทรภู่ขึ้น 
เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูที่มีต่อบุคคลส าคัญโดยการจัดนิทรรศการผลงานของ สุนทรภู่ 
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การแสดงละครเวที การแต่งกลอน การอ่านท านองเสนาะ การเขียนเรียงความ  ซึ่งการด าเนินกิจกรรม
โครงการดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นคนที่มีคุณธรรมน้ าใจ ยิ้มง่าย ไหว้
งาม (รายงานประจ าปี 2560 โรงเรียนเทพมงคลรังษี) 

 

 3. ผลการด าเนินการแก้ปัญหา/การพัฒนา 
   โรงเรียนเทพมงคลรังษี  ได้จัดท าโครงการวันส าคัญจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา      

ตักบาตรทุกวันพระ และน านักเรียนไปร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น ท าบุญตักบาตร  
เวียนเทียนสืบสานประเพณีไทยจัดกิจกรรมประกวดกระทง และน ากระทงไปถวายวัดเพ่ือจ าหน่ายให้กับ 
ชุมชนใกล้ๆ  ด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคเอดส์ในโรงเรียน โดยมีวิทยากร  
มาให้ความรู้กับนักเรียน  จัดท าโครงการสายใยแห่งรัก กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการคัดเลือก 
เยาวชนดีเด่นในสถานศึกษาเพ่ือคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดีเป็นแบบอย่างและสร้างชื่อเสียง ให้กับ
โรงเรียนได้รับคัดเลือก ส่งเสริมให้นักเรียนท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม ท ากิจกรรมจิตอาสาไปท าความสะอาด 
วัดเทวสังฆารามพระอารามหลวง ช่วยวัดถาวรวราราม ขายธูปเทียนงานบูชาดาวนพเคราะห์  
หรือ บ าเพ็ญประโยชน์ และจิตอาสาอื่นๆ โดยนักเรียนมีสมุดบันทึกจิตอาสา และมีผู้รับผิดชอบเซ็นต์รับรอง  

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทาง ประวัติศาสตร์ในจังหวัดกาญจนบุรี เช่นปราสาทเมืองสิงห์กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและ 
พระมหากษัตริย์กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การ
สวดมนต์ประจ าสัปดาห์ การอบรมคุณธรรม จริยธรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดูแลนักเรียน โดยการ
เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ (รายงานประจ าปี 2560 โรงเรียนเทพมงคลรังษี) 
 4. ปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนความส าเร็จ 
  4.1 ผู้บริหารมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  4.2 การให้ความร่วมมือของครูที่ปรึกษาผู้ปกครองและชุมชน 
 5. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด 
  5.1 ครูมีภาระงานอ่ืนๆ มากนอกเหนือจากงานสอน 
  5.2 งบประมาณไม่เพียงพอ 
 6. ข้อเสนอแนะในการด าเนนิงานคุณธรรมจริยธรรม 
  จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 
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1. โรงเรียนเทพมงคลรังษี ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558   

สาขาอนุรักษม์รดกไทย   
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ภาพยนตร์สั้น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประจ าปี 2559  โครงการ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
3. นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดีเด่น วิธีปฏิบัติที่ดี 

(Best Practice) ในการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ด้านการบริหาร โครงการส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ 

4. นางสาวพเยาว์ ช านาญก าหนด รองผู้อ านวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  
ประจ าปีการศึกษา 2560  

5. นางทัศน์มิรา  จักรภูมิ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ 
แข่งขนัคัดลายมือ ภาษาไทย ระดับชั้น ม. 4 –ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตการศึกษา ครั้งที่ 
67 ปีการศึกษา 2560 
 
 

 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ซัดเจนขึ้น   
2. การพัฒนาให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการ

วิจัยในชั้นเรียนหรือนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  
3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะกระบวนการจัดการเรียน   

การสอน ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
4. การส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของขุมซนโดยการร่วมมือและสร้าง 

เครือข่ายในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ 
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1. พัฒนาทักษะกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนให้แก่ครูเพ่ือให้สามารถปรับการเรียน 

เปลี่ยนการสอนในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2. จัดสรรอัตราก าลังให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและพอเพียง  
3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ จัดท าข้อตกลงการดูแลจากมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น 
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ค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ี
ที่ 407/๒๕๖1  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน “การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการตรวจราชการ 
       ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” 

………………………………………………………………. 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสัง่ที่ 403/2561 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  
เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมอบหมายใหผู้้ตรวจราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ได้ด าเนินการตรวจราชการใน
รอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพื้นที่รบัผิดชอบ ร่วมกันปรับแบบรายงานการตรวจราชการ เพื่อใหม้ีความชัดเจนและเป็นไปตาม
กรอบตัวช้ีวัดที่ก าหนด ตามแบบรายงานผลการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ นั้น 
   ดังนั้น เพื่อใหก้ารจัดกิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอแต่งตัง้คณะกรรมการ ด าเนินงาน “การจัดเกบ็และรวบรวมข้อมลูการตรวจ
ราชการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561” ดังนี ้

1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา  
1.1 นายอนันต์  กัลปะ     ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี       ประธานกรรมการ 
1.2 นายโอภาส  ต้นทอง    รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี  รองประธานกรรมการ 
1.3 นางภิญญดา รัตนพนังสกลุ   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน                        กรรมการ 
1.4 นายชาลี  ส ารองทรัพย ์    ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้ค าปรึกษา แนะน า วางแผนการด าเนินกจิกรรม อ านวยความสะดวก 
ตลอดจนแก้ไขปญัหา ที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการ ให้เปน็ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน  
2.1 นายชาลี  ส ารองทรัพย ์    ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผล        ประธานกรรมการ 
2.2 นายนิวัตน์  โชติสวัสดิ์           ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
2.3 นางวารินทร์ สุขกุล             ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ   รองประธานกรรมการ 
2.4 นางพูลทรัพย์ หินอ่อน               ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ                                กรรมการ 
2.5 นางสาวถวิล หวังกุ่ม             ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                          กรรมการ 
2.6 นางสาวศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์         ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ                               กรรมการ 
2.7 นางเมตตา สุกใส                      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ     กรรมการ 
2.8 นางรุ่งอรุณ หสัชู                      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ                          กรรมการ 
2.9 นางวราภรณ์ เนาวราช        ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                                     กรรมการ 
2.10 นางสาลินี อุดมผล        ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                 กรรมการ 

/2.11 นางทัศนวรรณ… 
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2.11 นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ            กรรมการ 
2.12 นางสาวสทัธา สืบดา           ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 
2.13 นางพิชญาภัค อารีรอบ              ศึกษานิเทศก์ช านาญการ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.14 นายชัยวัตร ทองบ่อ              ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  นิเทศ สนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล จัดเกบ็ 
และรวบรวมข้อมลูการตรวจราชการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2561 วิเคราะห์ สงัเคราะห์ พร้อมทัง้สรุปและจัดท ารายงานเอกสารรูปเลม่ ส่งส านักงานศึกษาธิการ 
ภาค 4 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้  

3. คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
    3.1 นางพรทิพย์ สันทัด    ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ      ประธานกรรมการ 
    3.2 นางสาวปราณี  ทองสทุธา           นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ      กรรมการ 
    3.3 นายเจริญพงศ์  แสนโสม  นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการ      กรรมการ 
    3.4 นางสาวสะใบแพร  สอนโสม นักวิชาการพัสดุช านาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  จัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเตรียมการเบกิจ่ายงบประมาณ 
ตามโครงการ ทุกประเภท 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖1          

 
 

    
       (นายอนันต์ กัลปะ) 

                                       ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
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แนบท้ายค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจงัหวัดกำญจนบรุี ที่  407/๒๕๖1 
การด าเนินงาน “การจัดเกบ็และรวบรวมข้อมลูการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” 

     1. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ สงัเคราะห์ พร้อมทั้งสรปุ การตรวจราชการ ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 นโยบายที่ ๑ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
           (นางพูลทรัพย์ หินอ่อน และนางเมตตา สกุใส) 
 นโยบายที่ ๒ การจัดการศึกษาปฐมวัย 
           (นางพิชญาภัค อารีรอบ)   
 นโยบายที่ ๓ การพฒันาทักษะภาษาอังกฤษ 
           (นางสาวถวิล หวังกุ่ม) 
 นโยบายที่ ๔ การพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห ์
                            (นางสาลินี อุดมผล) 
 นโยบายที่ ๕ การเพิ่มสัดส่วนผูเ้รียนสายอาชีพ 
          (นางรุ่งอรุณ หสัชู) 
 นโยบายที่ ๖ การพฒันาก าลงัคนตามความต้องการของสถานประกอบการในประเทศ   
                            (นางสาวศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์)   
 นโยบายที่ 7 การบรหิารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
           (นายนิวัตน์ โชติสวัสดิ์)   
 นโยบายที่ 8 การอ่านออกเขียนได ้
           (นางสาวสัทธา สืบดา) 
 นโยบายที่ 9 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
           (นางวราภรณ์ เนาวราช) 
 นโยบายที่ ๑0 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค (ศธจ.) 
             (นายชาลี ส ารองทรัพย์) 
 นโยบายที่ ๑3 การพฒันาครูทัง้ระบบ 
             (นางวารินทร์ สุขกลุ)   
 นโยบายที่ ๑4 การพฒันาผูเ้รียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสอืและยุวกาชาด 
             (นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช) 
 *นโยบายที่ 11 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา (ไม่จัดเก็บข้อมูล) 
2. จัดท าข้อมลูตัวช้ีวัดในแต่ละประเด็นนโยบายลงในระบบสารสนเทศ (E-Inspection) 
     (นายชัยวัตร ทองบ่อ) 
3. จัดท ารายงานเอกสารรูปเล่ม กลุม่งานตรวจราชการ 
     (นายนิวัตน์  โชติสวัสดิ์ นางพิชญาภัค อารีรอบ นางสาวสัทธา สืบดา และนายชัยวัตร ทองบ่อ) 
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แนบท้ายค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ท่ี  407/๒๕๖1 รายชื่อโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
การด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขตตรวจราชการท่ี 4  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

วัน เดือน ปี โรงเรียน สังกัด ประเด็นการเก็บข้อมูล ผู้เก็บข้อมูล 
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดหนองพันท้าว  

(พระประชาวิทยาคาร) 
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 1.การขับเคลื่อนด้วย 

กระบวนการ PLC 
2.คุณธรรมจริยธรรม 
ในสถานศึกษา 
3.การอ่านออกเขียนได้ 

คณะกรรมการชุดท่ี 1 
นางพูลทรัพย์ หินอ่อน (085-0430641) 
นางวารินทร์ สุขกุล 
นางสาวศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์   
นางเมตตา สุกใส   

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 1.การขับเคลื่อนด้วย 
กระบวนการ PLC 
2.คุณธรรมจริยธรรม 
ในสถานศึกษา 
3.การอ่านออกเขียนได้ 

คณะกรรมการชุดท่ี 2 
นายนิวัตน์ โชติสวัสดิ์ (081-8582351) 
นางรุ่งอรุณ หัสชู   
นางสาลินี อุดมผล  
นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช     

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบรุี เขต 4 1.การขับเคลื่อนด้วย 
กระบวนการ PLC 
2.คุณธรรมจริยธรรม 
ในสถานศึกษา 
3.การอ่านออกเขียนได้ 

คณะกรรมการชุดท่ี 3 
นางสาวถวิล หวังกุ่ม (098-2741641) 
นางสาวสัทธา สืบดา  
นายชัยวัตร ทองบ่อ 

วันที่ 23 สิงหาคม2561 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม.8 

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดถ้ าองจ ุ สพป.กาญจนบรุี เขต 1 1.การขับเคลื่อนด้วย 
กระบวนการ PLC 
2.คุณธรรมจริยธรรม 
ในสถานศึกษา 
3.การอ่านออกเขียนได้ 

คณะกรรมการชุดท่ี 4 
นายชาลี ส ารองทรัพย์ (087-8079241) 
นางพิชญาภัค อารีรอบ 
นางวราภรณ์ เนาวราช 

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านนามกุย สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

หมายเหตุ : ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



แบบติดตามการด าเนินงานนโยบายพัฒนาครูทั้งระบบ  
กรณี “การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา” 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 

-------------------- 
 
ค าชี้แจง 
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งนโยบายพัฒนาครูทั้งระบบ กรณี “การขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา” เป็นนโยบายส าคัญที่ได้รับ
คัดเลือกเพ่ือการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
 แบบติดตามการด าเนินงานตามนโยบายพัฒนาครูทั้งระบบ กรณี “การขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC (Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา” ฉบับนี้ เป็นการติดตามผลการด าเนินงานตาม
นโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือรับทราบผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา นวัตกรรมและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาของสถานศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษา 
  ตอนที่ 2 การด าเนินงานตามนโยบายพัฒนาครูทั้งระบบ กรณี “การขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC (Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา” 
  ตอนที่ 3 วิธีปฏิบัติที่ดี ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษา 
 

ค าชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลและท าเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความเป็นจริงของสถานศึกษาตามรายการ
 ต่อไปนี้ 
 
 1. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน..............................................สังกดั สพป./สพม.  .............................. 
 

 2. ขนาดโรงเรียน     เล็ก  (มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา)  
       กลาง  (มีนักเรียนตั้งแต่ 121-600 คน)  
       ใหญ ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 601-1,500 คน) 
       ใหญ่พิเศษ  (มีนักเรียนตั้งแต่ 1,500 คนข้ึนไป) 
 

 3. จ านวนครูทั้งหมด จ านวน.....................................คน 
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ตอนที่ 2 การด าเนินงานตามนโยบายพัฒนาครูทั้งระบบ กรณี “การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
 (Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา” 
 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องผลการปฏิบัติ/ด าเนินงาน และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
 ด าเนินงาน ในแต่ละประเด็นการปฏิบัติ/ด าเนินงาน ตามสภาพความเป็นจริง  
 

ที ่
ประเด็นการปฏิบัติ/

ด าเนินการ 

ผลการปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน มีการ
ปฏิบัติ/

ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ปฏิบัติ/

ด าเนินงาน 
1. จั ด ท า ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการขับเคลื่อน
กร ะบวนกา ร  PLC แ ล ะ
ก า ห น ด บ ท บ า ท ห น้ า ที่
คณะกรรมการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ที่ชัดเจน 

  (บันทึกองค์ประกอบคณะกรรมการฯ และการ
ก าหนดบทบาทของกรรมการ เช่น กรรมการชุดเดียว
รับผิดชอบทุกบทบาท หรือแยกกรรมการเป็นชุด
และแยกบทบาทกันชัดเจน) 
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
....................................................................... 
.......................................................................
.......................................................................
....................................................................... 

2. กา ร จั ดท า แ ผน งานกา ร
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

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

3. การสร้างทีมงาน PLC ระดับ
กลุ่มสาระ/ช่วงชั้น/ระดับชั้น 

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

4. ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย กั บ
หน่วยงานอื่น 
 

  (บันทึก เครื อข่ าย เ ช่น ศธจ ./มหาวิทยาลัย /
หน่วยงานเอกชน/อปท./ ฯลฯ พร้อมระบุว่าเข้ามา
สนับสนุนเรื่องใดบ้าง (เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ 
PLC))  
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
....................................................................... 
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ที ่
ประเด็นการปฏิบัติ/

ด าเนินการ 

ผลการปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน มีการ
ปฏิบัติ/

ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ปฏิบัติ/

ด าเนินงาน 
5. การสร้ างความตระหนัก

ให้กับบุคคลที่เก่ียวข้อง 
 

  (บันทึกวิธีการที่โรงเรียนสร้างความตระหนักให้
บุคลากรในโรงเรียน เช่น การประชุมบุคลากรใน
โรงเรียน เป็นต้น) 
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
....................................................................... 

6. การก าหนดชั่วโมงในการ
เรียนรู้กระบวนการ PLC 
ร่วมกันในสถานศึกษา 

  (บันทึกรายละเอียดว่า โรงเรียนจัดช่ัวโมง PLC 
สัปดาห์ละกี่วัน กี่ช่ัวโมง และก าหนดกิจกรรมในแต่
ละชั่วโมงไว้อย่างไร) 
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
....................................................................... 

7. การสร้างความรู้ความเข้าใจ
และแนวทางการปฏิบั ติ
ใ ห้ กั บ บุ ค ล า ก ร ใ น
สถานศึกษา  

  (บันทึกวิธีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครู เช่น 
การส่งครูเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ให้บันทึกว่ามี
ครูกี่คนเข้าร่วมประชุม) 
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
...................................................................... 

8. ก า ร ก า ห น ด ปั ญ ห า /
เป้ าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกัน 
 

  (บันทึกประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
หรือเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียน อาจมีมากกว่า 1 ปัญหา หรือเป้าหมาย) 
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
....................................................................... 
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ที ่
ประเด็นการปฏิบัติ/

ด าเนินการ 

ผลการปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน มีการ
ปฏิบัติ/

ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ปฏิบัติ/

ด าเนินงาน 
9. การก าหนดนวัตกรรมในการ

แก้ปัญหา/พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

  (บันทึกวิธีการหรือนวัตกรรมที่โรงเรียน หรือครู
น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ระบุตามข้อ 4 จ านวน
นวัตกรรมตามจ านวนปัญหา/ เป้ าหมายของ
โรงเรียน) 
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
....................................................................... 

10. นิเทศ ก ากับ และติดตาม
การน ากระบวนการ PLC สู่
การปฏิบัติ 

  (บันทึกวิธีการ/ประเด็นการนิเทศภายในเรื่อง PLC 
ของสถานศึกษา) 
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
....................................................................... 

 
ตอนที่ 3 สิ่งท่ีปฏิบัติได้ดี ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 

ค าชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลวิธีการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการน ากระบวนการ PLC 
 (Professional Learning Community) สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ตามรายการต่อไปนี้ 
 

 1. วิธีด าเนินการน ากระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
  (บันทึกขั้นตอน / รูปแบบ (Model) / นวัตกรรม การน า PLC ไปปฏิบัติในสถานศึกษา) 
  ..................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 2. การด าเนินงานกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา/เครือข่ายต่างๆ ส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพครู 
หรือไม่อย่างไร (เช่น ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ด้านการจัดท าวิทยฐานะ และด้านอ่ืนๆ เป็นต้น) 
  ..................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... ............................ 
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 3. สิ่งทีส่ถานศึกษาปฏิบัติได้ดี สามารถเป็นแบบอย่างได้ คือ 
  ..................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... ............................ 
 4. ปัจจัยที่ส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ 
  ..................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... ............................ 
 5. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัดที่พบในการด าเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
  ..................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... ............................ 
...........................................................................................................................................................................  
 6. ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
  ..................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
 
 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ขอขอบคุณท่ีท่านได้เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามพร้อมกับให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้ 
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เกณฑ์การพิจารณาผลการด าเนินงาน 
 
 รวมคะแนนผลการด าเนินงาน ทั้ง 10 รายการ ได้เท่ากับ..................แล้วน ามาเทียบกับเกณฑ์การ
พิจารณาผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 ระดับปฏิบัติ การแปลผล  
 1 มีการด าเนินงาน  
 0 ไม่มีการด าเนินงาน  
 ระดับคะแนนรวมเฉลี่ย การแปลผล  
 9 - 10 ดีเยี่ยม  
 7 – 8 ดี  
 5 – 6 พอใช้  
 0 – 4 ปรับปรุง  
 
 



แบบติดตามการด าเนินงานตามนโยบายการอ่านออกเขียนได้ 
ในสถานศึกษาพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 4 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
-------------------- 

 
ค าชี้แจง 
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งนโยบายการอ่านออกเขียน เป็นนโยบายส าคัญที่
ไดร้ับคัดเลือกเพ่ือการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
 แบบติดตามการด าเนินงานตามนโยบายการอ่านออกเขียนฉบับนี้ เป็นการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาของสถานศึกษา และวิธีการพัฒนาการ
อ่านการเขียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษา 
  ตอนที่ 2 การด าเนินงานตามนโยบายการอ่านออกเขียนได้ 
  ตอนที่ 3 วิธีการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  
  
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษา 
 

ค าชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลของสถานศึกษาตามรายการต่อไปนี้ 
 

 1. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน...............................................สังกัด สพป. ....................................... 
 2. ข้อมูลนักเรียน ครู และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้และอ่านคล่องเขียนคล่อง 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ปีการศึกษา 
2560 

จ านวนครู 
จ านวนนักเรียน

อ่านออก/ 
อ่านคล่อง 

จ านวนนักเรียน
เขียนได้/ 

เขียนคล่อง 
หมายเหตุ 

ป.1      
ป.2      
ป.3      
ป.4      
ป.5      
ป.6      

หมายเหตุ: จ านวนนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2560 (ใช้ผลการประเมินครั้งที่ 4    
              ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ภาคเรียนที่ 2/2560) 
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ตอนที่ 2 การด าเนินงานตามนโยบายการอ่านออกเขียนได้ 
 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องผลการด าเนินงาน พร้อมบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค 
 และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ในแต่ละรายการปฏิบัติ/ด าเนินงาน ตามสภาพความเป็นจริง  
 

ที ่ รายการปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 
แนวทางแก้ไข 

มีการ
ปฏิบัติ/
ด าเนิน
งาน 

ไม่มีการ
ปฏิบัติ/ 
ด าเนิน
งาน 

การวางแผน (PLAN) 
1. มีนโยบายและมาตรการ    

“ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้” และประกาศ
ให้ครูและผู้ปกครองทราบ
และมีส่วนร่วมด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

    

2. มีข้อมูล พ้ืนฐานเกี่ ยวกับ
ความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาไทยของครูทุกคน 

    

3. มีการคัดเลือกครูผู้สอนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่  1 ด้วย
ความสมัครใจและเหมาะสม 

    

4. วิ เ ค ร า ะห์ ส ภ า พปั ญ ห า 
สาเหตุ เพ่ือมีข้อมูลนักเรียน
ที่มีปัญหาการอ่านการเขียน
ของนักเรียนทุกระดับชั้น
เป็นรายบุคคล 

    

5. มีโครงการและผู้รับผิดชอบ
แก้ปัญหาการอ่านการเขียน
ของนักเรียนโดยตรง 

    

6. จัดท าแผนพัฒนาและซ่อม
เสริมที่เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาของนัก เรี ยน เป็น
รายบุคคล 

    

7. ก าหนดให้มีข้อสอบแบบ
เขียนตอบในการทดสอบแต่
ละครั้ง 
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ที ่ รายการปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 
แนวทางแก้ไข 

มีการ
ปฏิบัติ/
ด าเนิน
งาน 

ไม่มีการ
ปฏิบัติ/ 
ด าเนิน
งาน 

การปฏิบัติตามแผน (DO) 
8. ด าเนินการประเมินการอ่าน

การเขียนของนักเรียนทุก
ระดับชั้น 

    

9. การจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน 
และคิด ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนและสื่ อที่ เหมาะสม 
สอดคล้องกับการพัฒนา
นักเรียนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

    

10. ป ร ะส า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ระหว่างครูภาษาไทยและครู
สอนกลุ่ มสา ระ อ่ืน  เ พ่ื อ
แก้ปัญหาการอ่านการเขียน
ของนักเรียนทุกระดับชั้น 

    

11. มีการจัดกิจกรรมภาษาไทย
บูรณาการกับทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

    

12. ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน ให้มี
ส่วนร่วมแก้ปัญหาการอ่าน
การเขียนของนักเรียนอย่าง
จริงจัง 

    

13. มีการเสริมสร้างนิสัยรักการ
อ่านการเขียนและการแสวงหา
ความรู้อย่างสม่ าเสมอ 

    

14. มีการน าข้อมูลการอ่านการ
เ ขี ย น ม า ส่ ง เ ส ริ ม
ความสามารถพิ เศษด้ าน
ภาษาไทยของนักเรียนทั้ ง
เป็นกลุ่มและรายบุคคล 
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ที ่ รายการปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 
แนวทางแก้ไข 

มีการ
ปฏิบัติ/
ด าเนิน
งาน 

ไม่มีการ
ปฏิบัติ/ 
ด าเนิน
งาน 

15. มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ด้านการพัฒนา 
การอ่านและการเขียน 

    

16. มีการน าผลการประเมินมา
ใช้ในการแก้ปัญหานักเรียน
และส่งต่อข้อมูลการอ่าน
การเขียนของนักเรียนทุก
ระดับชั้น 

    

การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (CHECK) 
17. มีการประเมินตนเองจากผล

การด าเนินงานพัฒนาการ
อ่านและการเขียน 

    

18. มีการนิ เทศติดตามเร่ งรัด 
พัฒนาคุณภาพการอ่านและ
การเขียน 

    

การปรับปรุงแก้ไข (ACT) 
19. มีข้อมูลผลจากการพัฒนา

และรายงานไปยังหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

    

20. มีการทบทวนภาพความส าเร็จ
แ ล ะ ปั ญ ห า เ พ่ื อ น า ไ ป
พัฒนาการอ่านการเขียน 
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ตอนที่ 3 วิธีการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
 
ค าชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลวิธีการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ตามรายการต่อไปนี้ 
 
 1. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียน ได้แก่ 
  ..................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
 2. นวัตกรรมที่ครูน ามาพัฒนาการอ่านเขียน ได้แก่ 
  ..................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................ ... 
 3. ผลการด าเนินการแก้ปัญหา/การพัฒนา 
  ..................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
 4. ปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนความส าเร็จ 
  ..................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
 5. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัดในการพัฒนาการอ่านการเขียน 
  .................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... .................. 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
 6. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการอ่านและการเขียน 
  .................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ขอขอบคุณท่ีท่านได้เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามพร้อมกับให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้ 
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เกณฑ์การพิจารณาผลการด าเนินงาน 
 
 รวมคะแนนผลการด าเนินงาน ทั้ง 20 รายการ ได้เท่ากับ..................แล้วน ามาเทียบกับเกณฑ์การ
พิจารณาผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 ระดับปฏิบัติ การแปลผล  
 1 มีการด าเนินงาน  
 0 ไม่มีการด าเนินงาน  
 ระดับคะแนนรวมเฉลี่ย การแปลผล  
 16 - 20 ดีเยี่ยม  
 11 – 15 ดี  
 6 – 10 พอใช้  
 0 – 5 ปรับปรุง  
 
 



แบบติดตามการด าเนินงาน 
นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 

-------------------- 
 
ค าชี้แจง 
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา เป็นนโยบายส าคัญที่ได้รับคัดเลือกเพ่ือการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
 แบบติดตามการด าเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฉบับนี้ เป็นการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน วิธีการ/แนวทางพัฒนา ปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทาง
แก้ปัญหาของสถานศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษา 
  ตอนที่ 2 การด าเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
  ตอนที่ 3 วิธีการ/แนวทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษา 
 

ค าชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลและท าเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริงของสถานศึกษา
 ตามรายการต่อไปนี้ 
 
 1. ระดับการศึกษาท่ีเปิดสอน.........................................สังกัด สพป./สพม. .................................... 
 
 

 2. คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้แก่ 
  2.1 ………………………………………………………………………………. 
  2.2 ………………………………………………………………………………. 
  2.3 ………………………………………………………………………………. 
  2.4 ………………………………………………………………………………. 
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ตอนที่ 2 การด าเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ใน  คอลัมภ์ผลการปฏิบัติ/ด าเนินงานของสถานศึกษาทุกรายการ 
 ที่ปฏิบัติ/ด าเนินงาน ตามสภาพความเป็นจริง 
 

ที ่ รายการปฏิบัติ/ด าเนินงาน ผลการปฏิบัติ/ด าเนินงานของสถานศึกษา 
ด้านโรงเรียน 
1. การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 

แหล่ ง เ รียนรู้ ที่ เ อ้ือต่อการปลูกฝั ง
คุณธรรมของสถานศึกษา 

(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ที่มีการปฏิบัติ/ด าเนินการจริง) 
 

 โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม 
 มีมาตรการรักษาความปลอดภัย 
 มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังด้านคุณธรรม 
 มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการปลูกฝังคุณธรรม 

2. มีแผนพัฒนาคุณธรรม (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ที่มีการปฏิบัติ/ด าเนินการจริง) 
 

 มีแผนพัฒนาด้านคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่อง 
 มีแผนปฏิบัติการประจ าปี/โครงการ/กิจกรรม 
     ด้านคุณธรรม 
 มีการประเมินและสรุปรายงานผลแผนพัฒนา/โครงการ/ 
     กิจกรรมด้านคุณธรรม 
 น าผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3. คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือ
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม  

(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ที่มีการปฏิบัติ/ด าเนินการจริง) 
 

 ด าเนินการค้นหาปัญหาและสาเหตุ 
 ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการ 
     แก้ปัญหา 
 ก าหนดกิจกรรมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 ผู้บริหาร ครู  บุคลากร และนักเรียน ปฏิบัติตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียน
คุณธรรม 

4. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่ าน
ช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ที่มีการปฏิบัติ/ด าเนินการจริง) 
 

 มีข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรม 
 มีการจัดป้ายนิเทศด้านคุณธรรม 
 มีการจัดท าเอกสารเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ วารสาร  
     หนังสือ 
 มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 
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ที ่ รายการปฏิบัติ/ด าเนินงาน ผลการปฏิบัติ/ด าเนินงานของสถานศึกษา 
5. สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ที่มีการปฏิบัติ/ด าเนินการจริง) 

 

 มีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียน 
 มีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน 
 มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก 
 มีการสร้างเครือข่ายกับองค์กรทางศาสนา 

6. ผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 

 ผ่าน (ระดับคะแนนที่ผ่าน)     
      คะแนน 4 
      คะแนน 3 
      คะแนน 2 
      คะแนน 1 
 ยังไม่ได้รับการประเมิน 

7. ได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูจาก
หน่วยงานภายในหรือภายนอก 

(เลือกตอบ 1 รายการ) 
 

 โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนและโรงเรียนได้รับ
รางวัลจากหน่วยงานภายในและภายนอก ระดับภาค/
ระดับประเทศ 
 โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนและโรงเรียนได้รับ
รางวัลจากหน่วยงานภายในและภายนอก ระดับเขต/ระดับ
จังหวัด 
 โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนและโรงเรียนได้รับ
รางวัลจากหน่วยงานภายในและภายนอก ระดับกลุ่ม/ระดับ
อ าเภอ 
 โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนและโรงเรียนได้รับ
รางวัลจากหน่วยงานภายในและภายนอก ระดับโรงเรียน 

ด้านผู้บริหาร 
8. มีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ที่มีการปฏิบัติ/ด าเนินการจริง) 

 

 ผู้บริหารมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม อัตลักษณ์และ 
     กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อน 
     การบริหารงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการนิเทศ ติดตาม 
     การด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผล 
     การด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
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ที ่ รายการปฏิบัติ/ด าเนินงาน ผลการปฏิบัติ/ด าเนินงานของสถานศึกษา 
9. มีกระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ที่มีการปฏิบัติ/ด าเนินการจริง) 

 ผู้บริหารมีโครงสร้างการบริหารงานด้านคุณธรรม 
 ผู้บริหารมีรูปแบบ/นวัตกรรมในการบริหารงาน 
     ด้านคุณธรรม 
 ผู้บริหารมีกระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 
     โรงเรียนคุณธรรม 
 ผู้บริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและน าผล 
     การประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรม 

10. บริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ที่มีการปฏิบัติ/ด าเนินการจริง) 
 มีคู่มือ/แนวปฏิบัติ/เอกสารโรงเรียนคุณธรรม 
 ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือ/แนวปฏิบัติ/เอกสารโรงเรียน 
     คุณธรรม 
 ความพึงพอใจด้านโปร่งใส เป็นธรรม จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 มีผลการปฏิบัติงานและมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน 

11. ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชู
เกียรติ 

(เลือกตอบ 1 รายการ) 
 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน 
ครองงาน และได้รับการยอมรับหรือยกย่อง เชิดชูเกียรติ ระดับ
ภาคหรือระดับประเทศ 
 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน 
ครองงาน และได้รับการยอมรับหรือยกย่อง เชิดชูเกียรติ ระดับ
เขตพ้ืนที่หรือระดับจังหวัด 
 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน 
ครองงาน 
 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ครบสามด้าน (ครองตน 
ครองคน ครองงาน) 

ด้านครู 
12. ความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม (เลือกตอบ 1 รายการ) 

 ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนครูทั้งหมด ปฏิบัติได้ 
     ครบทุกข้อ (5 ข้อ ตามข้อ 12.1 -12.5) 
 ครูร้อยละ 70 – 79 ของจ านวนครูทั้งหมด ปฏิบัติได้ 
     ครบทุกข้อ (5 ข้อ ตามข้อ 12.1 -12.5) 
 ครูร้อยละ 60 - 69 ของจ านวนครูทั้งหมด ปฏิบัติได้ 
     ครบทุกข้อ (5 ข้อ ตามข้อ 12.1 -12.5) 
 ครูต่ ากว่าร้อยละ 60 ของจ านวนครูทั้งหมด ปฏิบัติได้ 
     ครบทุกข้อ (5 ข้อ ตามข้อ 12.1 -12.5) 

 12.1 ความรู้ ความเข้ าใจคุณธรรม        
อั ต ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ ก ร อ บ แ น ว คิ ด        
โรงเรียน คุณธรรม 

 12.2 การออกแบบการเรียนรู้ปลูกฝัง
คุณธรรม 

 12.3 การจัดการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรม 
 12.4 การสร้างหรือจัดหาสื่อการเรียน

การสอนปลูกฝังคุณธรรม 
 12.5 การประเมินผลด้านคุณธรรม 
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ที ่ รายการปฏิบัติ/ด าเนินงาน ผลการปฏิบัติ/ด าเนินงานของสถานศึกษา 
13. การจัดการเรี ยนรู้ เ พ่ือปลูกฝั งและ

ประเมินคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
(เลือกตอบ 1 รายการ) 
 

 ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนครูทั้งหมด ปฏิบัติได้ 
     ครบทุกข้อ (4 ข้อ ตามข้อ 13.1 -13.4) 
 ครูร้อยละ 70 - 79 ของจ านวนครูทั้งหมด ปฏิบัติได้ 
     ครบทุกข้อ (4 ข้อ ตามข้อ 13.1 -13.4) 
 ครูร้อยละ 60 - 69 ของจ านวนครูทั้งหมด ปฏิบัติได้ 
     ครบทุกข้อ (4 ข้อ ตามข้อ 13.1 -13.4) 
 ครูต่ ากว่าร้อยละ 60 ของจ านวนครูทั้งหมด ปฏิบัติได้ 
     ครบทุกข้อ (4 ข้อ ตามข้อ 13.1 -13.4) 

 13.1 มี แผนการจั ดการเรี ยนรู้ ที่
เสริมสร้างคุณธรรม อัตลักษณ์หรือตาม
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม โดยผ่าน
โครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอ่ืน 

 13.2 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ 
 13.3 มีสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

ด้านคุณธรรม 
 13.4 วัดและประเมินผลด้านคุณธรรม

และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
นักเรียน 

14. ความสามารถในการเป็นวิ ทยากร
คุณธรรม 

(เลือกตอบ 1 รายการ) 
 

 ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนครูทั้งหมด ปฏิบัติได้ 
     ครบทุกข้อ (3 ข้อ ตามข้อ 14.1 -14.3) 
 ครูร้อยละ 70 - 79 ของจ านวนครูทั้งหมด ปฏิบัติได้ 
     ครบทุกข้อ (3 ข้อ ตามข้อ 14.1 -14.3) 
 ครูร้อยละ 60 - 69 ของจ านวนครูทั้งหมด ปฏิบัติได้ 
     ครบทุกข้อ (3 ข้อ ตามข้อ 14.1 -14.3) 
 ครูต่ ากว่าร้อยละ 60 ของจ านวนครูทั้งหมด ปฏิบัติได้ 
     ครบทุกข้อ (3 ข้อ ตามข้อ 14.1 -14.3) 

 14.1 มีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัต
ลักษณ์  และกรอบแนวคิดโรงเรียน
คุณธรรม  

 14.2 มี รู ปแบบ/เทคนิ ค/วิ ธี การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้คุณธรรมอัตลักษณ์  
และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม  

 14.3 มีคู่มือ สื่อในการถ่ายทอดความรู้
ที่หลากหลาย 

15. การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (เลือกตอบ 1 รายการ) 
 

 ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนครูทั้งหมด ปฏิบัติได้ 
     ครบทุกข้อ (4 ข้อ ตามข้อ 15.1 -15.4) 
 ครูร้อยละ 70 - 79 ของจ านวนครูทั้งหมด ปฏิบัติได้ 
     ครบทุกข้อ (4 ข้อ ตามข้อ 15.1 -15.4) 
 ครูร้อยละ 60 - 69 ของจ านวนครูทั้งหมด ปฏิบัติได้ 
     ครบทุกข้อ (4 ข้อ ตามข้อ 15.1 -15.4) 
 ครูต่ ากว่าร้อยละ 60 ของจ านวนครูทั้งหมด ปฏิบัติได้ 
     ครบทุกข้อ (4 ข้อ ตามข้อ 15.1 -15.4) 
 
 
 
 
 

 15.1 ครูมีการสร้างเครือข่ายภายใน
โรงเรียน 

 15.2 ครูมีการสร้างเครือข่ายกับครู
โรงเรียนอ่ืน 

 15.3 ครูมี การสร้ างเครื อข่ ายกับ
หน่วยงานภายนอก/องค์กรทางศาสนา 

 15 .4  ก า ร เ ผ ยแพร่ ผ ล ง านและ
แลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 
สม่ าเสมอ ชัดเจน เป็นรูปธรรม 
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ที ่ รายการปฏิบัติ/ด าเนินงาน ผลการปฏิบัติ/ด าเนินงานของสถานศึกษา 
16. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ที่มีการปฏิบัติ/ด าเนินการจริง) 

 ครูมีผลงานและน าผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน
ระดับสถานศึกษา 
 ครูมีผลงานและน าผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระดับกลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต 
 ครูมีผลงานและน าผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/จังหวัด 
 ครูมีผลงานและน าผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระดับภูมิภาค/ประเทศ 

17. ครูมีความประพฤติ  ปฏิบั ติตนเป็น
แบบอย่างที่ด ี

(เลือกตอบ 1 รายการ) 
 ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนครูทั้งหมด ปฏิบัติได้ 
     ครบทุกข้อ (2 ข้อ ตามข้อ 17.1 -17.2) 
 ครูร้อยละ 70 - 79 ของจ านวนครูทั้งหมด ปฏิบัติได้ 
     ครบทุกข้อ (2 ข้อ ตามข้อ 17.1 -17.2) 
 ครูร้อยละ 60 - 69 ของจ านวนครูทั้งหมด ปฏิบัติได้ 
     ครบทุกข้อ (2 ข้อ ตามข้อ 17.1 -17.2) 
 ครูต่ ากว่าร้อยละ 60 ของจ านวนครูทั้งหมด ปฏิบัติได้ 
     ครบทุกข้อ (2 ข้อ ตามข้อ 17.1 -17.2) 

 17.1 ครูมีความประพฤติ ปฏิบัติตน
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรื อกรอบ
แนวคิดของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 17.2 ครูมีความประพฤติ ปฏิบัติตน 
เป็นแบบอย่างที่ดี 

18. การยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจาก
บุคคล หน่วยงาน องค์กรภายในหรือภายนอก 

(เลือกตอบ 1 รายการ) 
 

 ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนครูทั้งหมด ปฏิบัติได้ 
     ครบทุกข้อ (4 ข้อ ตามข้อ 18.1 -18.4) 
 ครูร้อยละ 70 - 79 ของจ านวนครูทั้งหมด ปฏิบัติได้ 
     ครบทุกข้อ (4 ข้อ ตามข้อ 18.1 -18.4) 
 ครูร้อยละ 60 - 69 ของจ านวนครูทั้งหมด ปฏิบัติได้ 
     ครบทุกข้อ (4 ข้อ ตามข้อ 18.1 -18.4) 
 ครูต่ ากว่าร้อยละ 60 ของจ านวนครูทั้งหมด ปฏิบัติได้ 
     ครบทุกข้อ (4 ข้อ ตามข้อ 18.1 -18.4) 

 18.1 ครูเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรบั 
หรือยกย่องเชิดชู เกียรติจากบุคคล 
หน่วยงาน องค์กรภายในหรือภายนอก 
ระดับสถานศึกษา 

 18.2 ครูเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับ 
หรือยกย่องเชิดชู เกียรติจากบุคคล 
หน่วยงาน องค์กรภายในหรือภายนอก 
ระดับกลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต 

 18.3 ครูเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับ 
หรือยกย่องเชิดชู เกียรติจากบุคคล 
หน่วยงาน องค์กรภายในหรือภายนอก 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด 

 18.4 ครูเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับ 
หรือยกย่องเชิดชู เกียรติจากบุคคล 
หน่วยงาน องค์กรภายในหรือภายนอก 
ระดับภูมิภาค/ประเทศ 
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ที ่ รายการปฏิบัติ/ด าเนินงาน ผลการปฏิบัติ/ด าเนินงานของสถานศึกษา 
ด้านนักเรียน 
19. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม (เลือกตอบ 1 รายการ) 

 นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
 นักเรียนร้อยละ 70-79 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
 นักเรียนร้อยละ 60-69 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
 นักเรียนร้อยละ 60 ลงมา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 

20. โครงงานคุณธรรม (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ที่มีการปฏิบัติ/ด าเนินการจริง) 
 นักเรียนมีโครงงานคุณธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือ
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
 นักเรียนสามารถน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงาน
คุณธรรม 
 มีการสรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรม 
 โครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอ่ืนได้ 
 มีการเผยแพร่โครงงานคุณธรรม สู่สาธารณชนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น เอกสาร แผนพับ สื่อสิ่งพิมพ์ เสียงตามสาย 

21. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (เลือกตอบ 1 รายการ) 
 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือ
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรม อัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
และได้รับการยอมรับจากชุมชน และได้รับรางวัลระดับต่างๆ 
 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือ
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรม อัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 70-79 
และได้รับการยอมรับจากชุมชน และได้รับรางวัลระดับต่างๆ 
 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือ
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรม อัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 60-69 
และได้รับการยอมรับจากชุมชน และได้รับรางวัลระดับต่างๆ 
 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือ
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรม อัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 60 ลงมา 
และได้รับการยอมรับจากชุมชน และได้รับรางวัลระดับต่างๆ 



- 8 - 
 

ที ่ รายการปฏิบัติ/ด าเนินงาน ผลการปฏิบัติ/ด าเนินงานของสถานศึกษา 
22. เป็นผู้น าทางด้านคุณธรรม (เลือกตอบ 1 รายการ) 

 นักเรียนร้อยละ 60 ขึ้นไป มีพฤติกรรมตามประเด็นการ
พิจารณาครบทุกข้อ (4 ข้อ ตามข้อ 22.1 – 22.4) 
 นักเรียนร้อยละ 50 – 59 มีพฤติกรรมตามประเด็นการ
พิจารณาครบทุกข้อ (4 ข้อ ตามข้อ 22.1 – 22.4) 
 นักเรียนร้อยละ 40 – 49 มีพฤติกรรมตามประเด็นการ
พิจารณาครบทุกข้อ (4 ข้อ ตามข้อ 22.1 – 22.4) 
 นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 40 มีพฤติกรรมตามประเด็นการ
พิจารณาครบทุกข้อ (4 ข้อ ตามข้อ 22.1 – 22.4) 

 22.1 เป็นผู้มีอุดมการณ์ด้านคุณธรรม 
 22.2 มี ความรั บผิดชอบและกล้ า

แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในการจัด
กิจกรรม 

 22.3 เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีในการจัด
กิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือ
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 

 22.4 น าเสนอผลงานการจัดกิจกรรม
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรื อกรอบ
แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 

23. การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (เลือกตอบ 1 รายการ) 
 นักเรียนจัดตั้งกลุ่ม/ชุมนุม/ชมรมตามความสนใจ ปฏิบัติ
กิจกรรม ขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมภายใน
โรงเรียน ระหว่างโรงเรียน และชุมชน 
 นักเรียนจัดตั้งกลุ่ม/ชุมนุม/ชมรมตามความสนใจ ปฏิบัติ
กิจกรรม ขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมภายใน
โรงเรียน และระหว่างโรงเรียน 
 นักเรียนจัดตั้งกลุ่ม/ชุมนุม/ชมรมตามความสนใจ ปฏิบัติกิจกรรม 
ขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียน 
 นักเรียนจัดตั้งกลุ่ม/ชุมนุม/ชมรมตามความสนใจ ปฏิบัติ
กิจกรรม ขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมภายใน
โรงเรียน 

24. พฤติกรรมที่ พึงประสงค์ ในโรงเรียน
เพ่ิมขึ้น 

(เลือกตอบ 1 รายการ) 
 นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม  
เพ่ิมขึ้น และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 นักเรียนร้อยละ 70 - 79 มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
เพ่ิมขึ้น และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 นักเรียนร้อยละ 60 - 69 มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
เพ่ิมขึ้น และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 นักเรียนต่ าว่าร้อยละ 60 มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม  
เพ่ิมขึ้น และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
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ตอนที่ 3 วิธีการ/แนวทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 
ค าชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลวิธีการ/แนวทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามรายการต่อไปนี้ 
 
 1. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียน ได้แก่ 
  ..................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
 2. นวัตกรรมที่น ามาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน ได้แก่ 
  ..................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................ ... 
 3. ผลการด าเนินการแก้ปัญหา/การพัฒนา 
  ..................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 4. ปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนความส าเร็จ 
  ..................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... ............................ 
 5. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด 
  .................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... ...................................... 
...........................................................................................................................................................................  
 6. ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
  .................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณท่ีท่านได้เสียสละเวลา 
ในการตอบแบบสอบถามพร้อมกับให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้ 
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เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 

คะแนนรวมเฉลี่ย การแปลผล 
3.51 – 4.00 ดีเยี่ยม 
2.51 – 3.50 ดี 
1.51 – 2.50 พอใช้ 
1.00 – 1.50 ปรับปรุง 

 
 



  
 

  


