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แนวปฏิบัติตามจุดเน้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๑ 
 

องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน     
ประเด็นที่ ๑ การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา (ด้านการประกันคุณภาพภายใน) 

ระยะเวลา / ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เมษายน พฤษภาคม - มิถุนายน  กรกฎาคม - สิงหาคม  กันยายน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ มีนาคม – เมษายน 

๑. การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
-  มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย จ านวน  ๓ 
มาตรฐาน 
-  ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จ านวน  ๓ 
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
๒.  ประกาศใช้มาตรฐาน 
 

๑. สถานศึกษาจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- วิสัยทัศน์ (vison) 
- พันธกิจ (Mission) 
- เป้าประสงค์ (Goals) 
- ประเด็นกลยุทธ์ 
(Strategies)  
- ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- อ่ืนๆ ตามองค์ประกอบ 
 
 
 
 
๒. สถานศึกษาจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- โครงการ/กิจกรรม 
- รายงานโครงการ 

๑. การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. น าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  สู่การปฏิบัติ 
ตามกรอบระยะเวลา 
และกิจกรรม โครงการ 
ที่ก าหนดไว้ 

๑. การจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในอย่างน้อย ๓ 
คนที่ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดที่ข้ึน
ทะเบียนไว้อย่างน้อย ๑ คน  
เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมิน
คุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา   
๒. สถานศึกษาสร้าง
เครื่องมือประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามข้อที่ ๑ 

พัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพโดยพิจารณาจาก
รายงานผลการประเมิน
ตนเอง  (Self-Assessment 
Report : SAR)  เพ่ือให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๑.  จัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report : 
SAR) โดยรายงานผลการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  ต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ  
 
 
 
 
 
๒. รายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสาธารณชน 

1 



(ต่อ)  
 

ระยะเวลา / ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เมษายน พฤษภาคม - มิถุนายน  กรกฎาคม- สิงหาคม  กันยายน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ มีนาคม – เมษายน 

๓.  ก าหนดค่าเป้าหมาย ๓. จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
( ล าดับที่ ๑-๒ ) 
 

๓. ผู้รับผิดชอบและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามที่ได้ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
๔. สถานศึกษาสร้าง
เครื่องมือติดตาม  ตรวจสอบ
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
๕. การจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ระดับสถานศึกษา ก าหนด
ผู้รับผิดชอบเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูที่
รับผิดชอบ ในการติดตาม  
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ระดับสถานศึกษา 

๓. ด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยใช้วิธีการ
และเครื่องมือที่สถานศึกษา
ก าหนด 
๔. วิเคราะห์ข้อมูล 
การประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาตามข้อที่ ๓ เพ่ือ
น าผลไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
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แนวปฏิบัติตามจุดเน้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๑ 

องค์ประกอบที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ประเด็นที่ 1 การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

กิจกรรม/ระยะเวลา 
พฤษภาคม-มิถุนายน 2562 กรกฎาคม-สิงหาคม 2562 กันยายน 2562 ตุลาคม 2562 พฤศจิกายน-ธันวาคม 62 มกราคม 2563 กุมภาพันธ์ 2563 

- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
- จัดท าข้อมูลสารสนเทศให้
พร้อมน าไปใช้ในการ
วางแผนและก าหนดแนวทาง
แก้ปัญหาตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชีวัดตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ก าหนดแนวทางหรือ
โครงการแก้ปัญหาตามผล
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

- โรงเรียนส่งข้อมูลรายชื่อ
นักเรียนผ่านระบบ O-NET ที่ 
www.niets.or.th 
- ด าเนินการตามแนวทางการ
แก้ปัญหา จัดหาสื่อและ
เครื่องมือหรือนวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดที่เป็นปัญหา 
- ออกแบบและจัดการเรียนรู้
ตามแนว Active Learning 
(แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
แก้ปัญหา) 
- สร้างเครื่องมือวัดที่หลาก
ลายตามรูปแบบข้อสอบที่ 
สทศ.ก าหนด 
- ประสานความร่วมมือกับผู้รู้
และชุมชนเพื่อสนับสนุนการ
จัดกิจกรรม 

- การนิเทศชั้นเรียน ด้วย
การสังเกต สัมภาษณ์ 
สนทนาซักถาม 
- ทบทวนหลักการปฏิบัติ
(AAR)  
- สะท้อนผลการ
ด าเนินการภาคเรียนที่ 1 
น าผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนา  

- แจ้ง เพิ่ม-ลด
ข้อมูลรายชื่อ
นักเรียนผ่านระบบ 
O-NET ที่ 
www.niets.or.th 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สะท้อนผล ปรับปรุง
และพัฒนา 
- จัดค่ายวิชาการ
หรือกิจกรรมเสริม
วิชาการ 

- ทดสอบด้วย
แบบทดสอบวินิจฉัยรอบ
ที่ 1 
- วิเคราะห์ผลสอบวินิจฉัย
และก าหนดแนวทางหรือ
โครงการแก้ปัญหาใน
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชีวัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนว Active 
Learning ในตัวชี้วัดที่
เป็นปัญหา 
-ทดสอบด้วยแบบทดสอบ
วินิจฉัยรอบที่ 2 
 

- การนิเทศชั้นเรียน 
ด้วยการสังเกต 
สัมภาษณ์ สนทนา
ซักถาม 
- ทบทวนหลักการ
ปฏิบัติ(AAR)  
- - ทดสอบด้วย
แบบทดสอบรอบที่ 3 
สะท้อนผลการ
ด าเนินการภาคเรียนที่ 
2 น าผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนา 
- 5-15 มค.  แจ้ง 
เพ่ิม-ลดข้อมูลรายชื่อ
นักเรียนผ่านระบบ  
O-NET ที่ 
www.niets.or.th 

- ทดสอบจริง 
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แนวปฏิบัติตามจุดเน้นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๑ 

องค์ประกอบที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ประเด็นการประเมินที่ ๒ การยกระดับผลการสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

กิจกรรม/ระยะเวลา 
พฤษภาคม-กันยายน 2562 พฤศจิกายน 2562 ธันวาคม 2562 มกราคม 6๓ กุมภาพันธ์ 2563 มีนาคม 2563 

- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผล
สอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
- จัดท าข้อมูลสารสนเทศให้
พร้อมน าไปใช้ใน 
การวางแผนและก าหนด
แนวทางแก้ปัญหาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฯ 
- ก าหนดแนวทางหรือโครงการ
แก้ปัญหาตามผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามโครงสร้างและแนวทางการ
ประเมินความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ  
(National Test : NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 

- โรงเรียนด าเนินการส่ง
รายช่ือนักเรียน ชั้น ป.3 เข้า
สอบผ่านระบบ NT Access  
ที่ nt.obec.go.th 
- ด าเนินการตามแนวทางการ
แก้ปัญหา จัดหาสื่อและ
เครื่องมือหรือนวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดที่เป็นปัญหา 
- ออกแบบและจัดการเรียนรู้
ตามแนว Active Learning  
- สร้างเครื่องมือวัดที่
หลากหลายตามรูปแบบ
ข้อสอบที่ สพฐ.ก าหนด 
- ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกและชุมชน
เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม 

- การนิเทศชั้นเรียน ด้วยการ
สังเกต สัมภาษณ์ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ทบทวนหลังการปฏิบัติ(AAR)  
- สะท้อนผลการด าเนินการ
ภาคเรียนที่ 1 น าผลไปใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนา 
- โรงเรียนด าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
นักเรียน ที่มีสิทธิ์สอบผ่าน
ระบบ NT Access (ครั้ง
สุดท้าย)  ที่ nt.obec.go.th 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อน
ผล ปรับปรุงและพัฒนา 
 

- ด าเนินการตามแนวทางการ
แก้ปัญหา จัดหาสื่อและ
เครื่องมือหรือนวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดที่เป็น
ปัญหา 
- จัดการเรียนรู้ตามแนว 
Active Learning  
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อน
ผล ปรับปรุงและพัฒนา 
 

- การนิเทศชั้นเรียน ด้วย
การสังเกต สัมภาษณ์ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ทบทวนหลังการปฏิบัติ
(AAR)  
- สะท้อนผล 
การด าเนินการภาคเรียนที่ 
2 น าผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนา 
 

- ด าเนินการประเมิน
ความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ  
(National Test : NT) 
ชั้น ป.๓  
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แนวปฏิบัติตามจุดเน้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๑ 

องค์ประกอบที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ประเด็นการประเมินที่ ๓ การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  (Reading Test : RT) 
 

กิจกรรม/ระยะเวลา 
พฤษภาคม-กันยายน 2562 พฤศจิกายน 2562 ธันวาคม 2562 มกราคม 2563 กุมภาพันธ์ 2563 มีนาคม 2563 

- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
ผลสอบ Reading Test:RT 
ชั้น ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
- จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
นักเรียน 
- การวางแผนและก าหนด
แนวทางแก้ปัญหาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
- จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามโครงสร้างและแนว
ทางการประเมิน 
- ด าเนินการจัดหาสื่อและ
เครื่องมือหรือนวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดที่เป็น
ปัญหา 

- โรงเรียนด าเนินการส่ง
รายช่ือนักเรียน ชั้น ป.๑ เข้า
สอบผ่านระบบ NT Access  
ที่ nt.obec.go.th (เหมือนกัน
กับ NT ป.๓ แต่ให้เลือกช่อง 
RT ป.๑ ในการน าเข้าข้อมูล) 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับรูปแบบข้อสอบ
(Test Blueprint) ที่ สพฐ.
ก าหนด 
- สร้างเครื่องมือวัดผลการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับรูปแบบ
ข้อสอบ(Test Blueprint)ที่ 
สพฐ.ก าหนด 
- ด าเนินการทดสอบวินิจฉัย
ข้อบกพร่องของผู้เรียนด้าน
การอ่าน ป.๑ ร่วมกับเขตพ้ืนที่
การศึกษา รอบที่ ๑ 
 

-โรงเรียนในสังกัด ด าเนินการ
พัฒนานักเรียนจากผลการ
ทดสอบวินิจฉัย โดยปรับปรุง 
พัฒนาตัวชี้วัดที่บกพร่อง และ
ส่งเสริมตัวชี้วัดที่ผลการวินิจฉัย
ในระดับดีขึ้นไป 
- การนิเทศชั้นเรียน ด้วยการ
สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
- สะท้อนผลการด าเนินการภาค
เรียนที่ 1 น าผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนา 
- โรงเรียนด าเนินการตรวจสอบ
และแก้ไขข้อมูลนักเรียน ชั้น ป.
๑ ที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT 
Access ครั้งสุดท้าย(เลือกช่อง 
RT ป.๑ ในการน าเข้าข้อมูล) 

- เร่งแก้ปัญหาในมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
บกพร่องจากการทดสอบ
วินิจฉัยฯ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนว Active Learning ใน
ตัวชี้วัดที่เป็นปัญหา 
- ด าเนินการทดสอบวินิจฉัย
ข้อบกพร่องของผู้เรียนด้าน
การอ่าน ป.๑ ร่วมกับศูนย์ฯ
เครือข่าย รอบที่ ๒ 
 

- ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ด าเนินการประเมิน
ความสามารถด้านการ
อ่านออกของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
ในการทดสอบระดับชาติ   
(Reading Test : RT) 

- ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ประกาศผลการ
ประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านออกของ
นักเรียน  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑  
ในการทดสอบ
ระดับชาติ   (Reading 
Test : RT) 
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แนวปฏิบัติตามจุดเน้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๑ 
 

องค์ประกอบที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพพ้ืนฐานของผู้เรียน   
ประเด็นที่ ๓ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 

ระยะเวลา / ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
พฤษภาคม - มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม – กันยายน พฤศจิกายน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ มีนาคม 

๑. ศึกษา  จัดเก็บ และ
วิเคราะห์ข้อมูลการอ่าน
ออกเขียนได้ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
๒. สถานศึกษาคัดกรอง
ความสามารถในการอ่าน
ออกเขียนได้ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
ด้วยเครื่องมือ สพฐ. 
ภาคเรียนที่ ๑  
คัดกรองและรายงานผล
ภายในวันที่ ๓๐  มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

๑. สถานศึกษาน าผล 
การคัดกรองมาจัดท าข้อมูล
สารสนเทศและด าเนินการ
วินิจฉัยนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
เป็นรายบุคคลทุกคน  
 
 
 
๒. สถานศึกษาจัดท า
แผนพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ – ๖ อย่างเป็นระบบ    

๑. สถานศึกษาด าเนินการ
พัฒนาการการอ่านออก
เขียนได้ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
ด้วยเครื่องมือพัฒนาการ
อ่านออกเขียนได้  
อย่างเป็นระบบ สม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง 
 
๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาการการอ่านออก
เขียนได้ของนักเรียน เช่น 
การสอนซ่อมเสริมก่อน 
เข้าเรียน  พักกลางวัน หรือ
หลังเลิกเรียน จัดค่าย 
การอ่านออกเขียนได้ หรือ
พัฒนาการอ่านการเขียน
ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑ หรือ
วิธีการอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
 

๑. สถานศึกษาคัดกรอง
ความสามารถในการอ่าน
ออกเขียนได้ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
ด้วยเครื่องมือ สพฐ. 
ภาคเรียนที่ ๒  
คัดกรองและรายงานผล
ภายในวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
๒. สถานศึกษากรอกข้อมูล
ผลการคัดกรอง
ความสามารถใน 
การอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ – ๖ ในระบบ (e-
MES) 

๑. สถานศึกษาด าเนินการ
พัฒนาการการอ่านออก
เขียนได้ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
ด้วยเครื่องมือพัฒนาการ
อ่านออกเขียนได้ 
อย่างเป็นระบบ สม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง 
 
๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาการการอ่านออก
เขียนได้ของนักเรียน เช่น 
การสอนซ่อมเสริมก่อนเข้า
เรียน  พักกลางวัน หรือหลัง
เลิกเรียน จัดค่ายการอ่าน
ออกเขียนได้ หรือวิธีการ
อ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
 

๑. สถานศึกษารายงานผล
การพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้ของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  
ภาคเรียนที่ ๒ ต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
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(ต่อ)  
 

ระยะเวลา / ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
พฤษภาคม - มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม – กันยายน พฤศจิกายน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ มีนาคม 

๓. สถานศึกษากรอกข้อมูล
ผลการคัดกรอง
ความสามารถใน 
การอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ – ๖ ในระบบ 
 (e-MES) 

 ๓. ผู้บริหารสถานศึกษา/
ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ติดตาม  
การด าเนินงานพัฒนาการ
อ่านออกเขียนได้โรงเรียนใน
สังกัดอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง 
๔. สถานศึกษารายงานผล
การพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้ของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  
ภาคเรียนที่ ๑ ต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
 

๓. สถานศึกษาน าผล 
การคัดกรองมาจัดท าข้อมูล
สารสนเทศและด าเนินการ
วินิจฉัยนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
เป็นรายบุคคลทุกคน  
๔. สถานศึกษาจัดท า
แผนพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ – ๖ อย่างเป็นระบบ    

๓. นิเทศ ติดตาม  
การด าเนินงานพัฒนาการ
อ่านออกเขียนได้โรงเรียน 
ในสังกัดอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง 
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แนวปฏิบัติตามจุดเน้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๑ 
องค์ประกอบที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพพ้ืนฐานของผู้เรียน 
ประเด็นที่ 5 การพัฒนาความสามารถในการคิดค านวณ (ด้านคณิตศาสตร์) 

กิจกรรม/ระยะเวลา 
พฤษภาคม-มิถุนายน 2562 กรกฎาคม-สิงหาคม 2562 กันยายน 2562 ตุลาคม 2562 พฤศจิกายน-ธันวาคม 62 มกราคม 2563 กุมภาพันธ์ 2563 

- ศึกษาข้อมูลด้านการคิด
เลขเป็น การคิดค านวณ จาก
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ผลสอบ 
NT ผลสอบ O-NET ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
- จัดท าสารสนเทศด้านการ
คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 
การคิดค านวณของนักเรียน
ชั้น ป.1-6 และชั้น ม.1-3 
- คัดกรองความสามารถใน
การคิดเลขเป็น ของนักเรียน
ของนักเรียนชั้น ป.1-6 และ
ชั้น ม.1-3 
- ก าหนดแนวทางหรือ
โครงการแก้ปัญหาตามผล
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

- วิเคราะห์หลักสูตร
คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับเนื้อหาตาม
หลักสูตร 
- สรรหา คัดเลือกสื่อ และ
พัฒนาเครื่องหรือนวัตกรรมที่
น ามาใช้ในการพัฒนา
ความสามารถในการคิด
ค านวณ 
- จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้  
- กิจกรรม PLC เพ่ือแก้ปัญหา
ด้านการคิดค านวณ 
- จัดกิจกรรมท่องสูตรคูณ คิด
เลขเร็วทั้งในระดับห้องเรียน
และระดับโรงเรียน  
- จัดกิจกรรมชุมนุมที่เน้นการ
คิดค านวณ กิจกรรมเอแมท 
กิจกรรมซูโดกุ ฯลฯ ใน
ระดับชั้น ม.1-3  

- การนิเทศชั้นเรียน ด้วย
การสังเกต สัมภาษณ์ 
สนทนาซักถาม 
- กิจกรรม PLC เพ่ือ
แก้ปัญหาด้านการคิด
ค านวณ 
- การทบทวนหลังการ
ปฏิบัติ(AAR) สะท้อนผล
การด าเนินการภาคเรียน
ที่ 1 น าผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนา 
 

- ทดสอบกลางภาค  
- วัดและประเมิน
ผู้เรียนด้วยเครื่องมือ
ที่หลากหลาย  
- รายงานผลการ
พัฒนาภาคเรียนที่ 1 
เสนอผู้บริหาร 
 

- ทดสอบด้วย
แบบทดสอบด้านการคิด
ค านวณที่โรงเรียนจัดท า
ตามระดับชั้นของผู้เรียน 
- กิจกรรม PLC เพ่ือ
แก้ปัญหาด้านการคิด
ค านวณ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนว Active 
Learning ในตัวชี้วัดที่
เป็นปัญหา 
- จัดกิจกรรมชุมนุมที่เน้น
การคิดค านวณ กิจกรรม
เอแมท กิจกรรมซูโดกุ 
ฯลฯ ในระดับชั้น ม.1-3 
- จัดกิจกรรมท่องสูตรคูณ 
คิดเลขเร็วทั้งในระดับ
ห้องเรียนและระดับ
โรงเรียน  
 

- การนิเทศชั้นเรียน 
ด้วยการสังเกต 
สัมภาษณ์ สนทนา
ซักถาม 
- จัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ ตาม
แนว Active 
Learning ที่เน้น
พัฒนาการคิดค านวณ
ตามระดับชั้น 
- จัดกิจกรรมชุมนุมที่
เน้นการคิดค านวณ 
กิจกรรมเอแมท 
กิจกรรมซูโดกุ ฯลฯ 
ในระดับชั้น ม.1-3   
- จัดกิจกรรมแข่งขัน
ทางวิชาการหรือค่าย
คณิตศาสตร์หรือ
กิจกรรมโครงงานด้าน
การคิดค านวณ 

ทดสอบด้วย
แบบทดสอบด้าน
การคิดค านวณท่ี
โรงเรียนจัดท า
ตามระดับชั้น
ของผู้เรียน 
- ทบทวน
หลักการปฏิบัติ
(AAR)  
น าผลไปใช้ใน
การปรับปรุง
พัฒนา 
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แนวปฏิบัติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 

องค์ประกอบที่ 4 การพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัยและการพัฒนาความฉลาดทางเชาว์ปัญญา 
ประเด็นการประเมินที่ 7 การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

พฤษภาคม 2562 มิถุนายน 2562 กรกฎาคม 2562 สิงหาคม 2562 
กันยายน 
2562 

ตุลาคม 2562– 
มีนาคม 2563 

กุมภาพันธ์ 
2563 

1.จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย/หน่วยการเรียนรู้/
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร/
บันทึกหลังสอน 
2.ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ และประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ชุมชนและทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
3.จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ ของเล่นที่หลากหลายและปลอดภัย 
4.จัดมุมประสบการณ์อย่างน้อย 5 มุมเพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กให้เกิดการเรียนรู้ 
5.จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายโดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
5.มีการประเมินพัฒนาการเด็ก ครบทั้ง 4 ด้านอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่องตลอดปี 
6.มีตารางกิจกรรมประจ าวัน 6 กิจกรรม 

1.สถานศึกษาจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยอย่างเป็นระบบ
ให้มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์- จิตใจ 
สังคมและสติปัญญาที่
เหมาะสมกับวัย 
ความสามารถ และความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
 

1.โรงเรียนสร้าง
นวัตกรรมหรือ
แนวคิดส าหรับการ
จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ส าหรับ
เด็กในระดับปฐมวัย
ให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

1.นิเทศติดตามใน
ระดับโรงเรียน 
2.นิเทศติดตามใน
ระดับห้องเรียน 
3.สะท้อนผลการ
ด าเนินงาน 
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
4. วิเคราะห์ผล 
 

1.น าข้อมูลจาก
การสะท้อนผล 
วางแผน
ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 
2.รับการนิเทศ
ติดตามจาก
คณะกรรมการ
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

1. แก้ปัญหา/
พัฒนา/ต่อยอด
นวัตกรรมหรือ
แนวคิดส าหรับการ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ส าหรับเด็กใน
ระดับปฐมวัยให้มี
คุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

รับการนิเทศ
ติดตามจาก
คณะกรรมการ
ระดับเขต
พ้ืนที่
การศึกษา 

 

2 4 4 
5 

5 
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แนวปฏิบัติตามจุดเน้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๑ 

องค์ประกอบที่ 3 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
ประเด็นที่ 6 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ 

กิจกรรม/ระยะเวลา 
พฤษภาคม 2562 มิถุนายน 2562 กรกฎาคม 2562 สิงหาคม 2562 กันยายน 2562 ตุลาคม62 –มีนาคม 

63 
กุมภาพันธ์ 2563 

1.จัดท าแผนเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรับผิดชอบของ
นักเรียน(แยกท าเฉพาะหรือ 
บูรณาการ ตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ก็ได้) 
2.ประชุมชี้แจง สร้างความ
ตระหนัก และความเข้าใจให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3.ครูแกนน าที่ผ่านการ
อบรมการจัดท าโครงงาน 
ตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.ขยายผลกับ
ครูทุกคนในโรงเรียน( เขต
พ้ืนที่ได้จัดอบรมครูแกนน า
ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดแล้ว) 
 

1.สร้างนักเรียน
แกนน าการจัดท า
โครงงาน
คุณธรรมด้าน
ความรับผิดชอบ
ระดับโรงเรียน  
2. สร้างนักเรียน
แกนน าการจัดท า
โครงงาน
คุณธรรมด้าน
ความรับผิดชอบ
ระดับห้องเรียน 

1.นักเรียนจัดท า
โครงงานเพ่ือแก้ปัญหา
หรือส่งเสริมเรื่องความ
รับผิดชอบระดับ
โรงเรียน 
2.นักเรียนจัดท า
โครงงานเพ่ือแก้ปัญหา
หรือส่งเสริมเรื่องความ
รับผิดชอบระดับ
ห้องเรียน 
3 โรงเรียน สร้าง
นวัตกรรมหรือแนวคิด
เพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
ด้านความรับผิดชอบ 

1.นิเทศติดตามใน
ระดับโรงเรียน 
2.นิเทศติดตามใน
ระดับห้องเรียน 
3.สะท้อนผลการ
ด าเนินงาน 
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
4. วิเคราะห์ผล 
 

1.น าข้อมูลจากการ
สะท้อนผล วางแผน
ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 
2.รับการนิเทศ
ติดตามจาก
คณะกรรมการ
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

1.แก้ปัญหา/พัฒนา/
ต่อยอดโครงงานด้าน
ความรับผิดในระดับ
โรงเรียน 
2.แก้ปัญหา/พัฒนา/
ต่อยอดโครงงานด้าน
ความรับผิดในระดับ
ห้องเรียน 
3. แก้ปัญหา/พัฒนา/
ต่อยอดนวัตกรรมหรือ
แนวคิดเพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
ด้านความรับผิดชอบ 

รับการนิเทศติดตาม
จากคณะกรรมการ
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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