
 

 

 

 

 

 

 

  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการศึกษา 
และนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

……………………………………………………………………….. 
 
๑. ชื่อโครงการ โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 

๒. กิจกรรม  
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต

พ้ืนที่การศึกษา  
 - จัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินการศึกษาดูงานเพ่ือน ามาพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 กิจกรรมที่ ๒   
            - ศึกษาดูงานนอกสถานที่  องค์กรที่ประสบผลส าเร็จในด้านการพัฒนาการด าเนินงาน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   

๓. สนองกลยุทธ์ สพฐ.ข้อที่ (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    สนองกลยุทธ์ สพป.ยโสธร เขต ๒ ข้อที่ (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

๔. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางกัญจนพร การัตน์ 
 

๕. วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และ 

นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.๒ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้ได้ตามมาตรฐาน 

 
๖. เป้าหมาย 
      ๖.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
       ๖.1.๑ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จ านวน 9  คน ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์อันจะเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 ๖.๑.๒ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้รับการเพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์อันจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
      ๖.๒ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

๖.๒.๑ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการด าเนินงานสามารถร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนที่ได้ตามมาตรฐาน 

srichana
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                  ๖.2.2 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้รับ 
การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ และส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น 
                  ๖.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและมีความพร้อม
ในการเตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอกส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีแบบอย่างการด าเนินงานด้านการบริหารงานของคณะคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ     ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกานยน ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓  ถึง  กันยายน ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณที่ได้รับ จ านวน  ๖๕,๖๙๐ บาท 
   เบิกจ่าย  ๖๓,๐๐๐ บาท 
   คงเหลือ    ๒,๙๕๐ บาท 
 
๙. วิธีการด าเนินกิจกรรม  
 ๑. จัดประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการด าเนินการศึกษาดูงานเ พ่ือน ามาพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เมื่อวันที่  
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 ๒. ศึกษาดูงานการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔  
 
๑๐. ผลการด าเนินกิจกรรม  
 ผลการด าเนินการจัดกิจกรรมที่ ๑  จัดประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการด าเนินการศึกษาดูงานเพ่ือ
น ามาพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พบว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้เข้าร่วมประชุม รับทราบแนวทางการด าเนินงานไปศึกษาดูงาน  
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ว่าให้ด าเนินการเก็บข้อมูลแต่ละด้านดังนี้ 

๑. แนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ที่ประสบ
ความส าเร็จในการเป็นต้นแบบการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

๒. รูปแบบการบริหารจัดการสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 ๓. กระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
  



ผลการด าเนินการจัดกิจกรรมที่  ๒  ศึกษาดูงานนอกสถานที่  องค์กรที่ประสบผลส าเร็จใน 
ด้านการพัฒนาการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา พบว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ได้ด าเนินเก็บรวบรวมข้อมูลครบทั้ง ๓ ด้าน ตามเป้าหมายก าหนด ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ได้ด าเนินการดังนี้ 

๑. แนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ที่ประสบ
ความส าเร็จในการเป็นต้นแบบการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ยุทธศาสตร์นโยบาย จุดเน้นของชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือน ามาเป็นแนวทางใน
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 ๒. ก าหนดแนวทางและเป้าหมายความส าเร็จ ในการท างานของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับข้อ ๑ ตามภารกิจของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๓. ก าหนดกลไกการท างานในการขับเคลื่อนงานในภารกิจของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก ่

      ๓.๑ จัดท าแผนปิิบัติการในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เสนอขอ
อนุมัติจาก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      ๓.๒ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา 
                   ๓.๓ สร้างเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาให้สอดคล้อง

กับข้อ ๑ และข้อ ๒ 
 ๔. สร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ศึกษานิเทศก ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. ด าเนินการตามแผนปิิบัติการ ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่

ก าหนดไว้ 
 ๖. สรุปรวมรวมข้อมูล และประมวลผลที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา 
 ๗. เสนอสรุปรายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อผู้อ านวยการส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           ๘. รับทราบผลการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิลผลและนิเทศการศึกษาการด าเนินการ

ตามแผนปิิบัติการ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าไปแก้ปัญหาและปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 ๙. ประสานงานการตรวจราชการ และติดตาม ตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ปิิบัติในการติดตาม ตรวจสอบ 



แระเมินผลการจัดการศึกษาระดับส่วนราชการ และระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวั   
 ๒. รูปแบบการบริหารจัดการสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต ๓ ใช้หลักการมีส่วนร่วม (Participation) โมเดล ๕ ร คือ 

 ๑. ร่วมคิด  
 ๒. ร่วมท า 
 ๓. ร่วมพัฒนา 
 ๔. ร่วมแก้ปัญหา 
 ๕. ร่วมชื่นชมยินดี 
๓. กระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ได้ด าเนินตามกระบวนการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดสรรงบประมาณและส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงาน จัดท าเครื่องมือติดตามและประเมินผล เพ่ือติดตามความก้าวหน้า แบ่งเป็น ๓ รอบเดือน ๖ 
เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน อาจมีการเปลี่ยนช่วงเวลาตามภารกิจ และสร้างความรู้และความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลความเข้มแข็ง 
ติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ เสริมแรงบวกให้โรงเรียนที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จากนั้นสรุป
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นข้อมูลสะท้อนกลับและน ามาใช้
ในการพัฒนา กระบวนการดังกล่าวจึงส่งให้เกิดองค์คณะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย ๓ 
เข้มแข็งและประสบผลส าเร็จ 
  
 ดังนั้น ผลจากการจัดกิจกรรมตามโครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนการศึกษา ส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 เกิดแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษาร่วมกันกับคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนการศึกษา ในการสร้างนวัตกรรมการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีชื่อว่า PAIR MODEL ซึ่งเป็นนวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพ
ทางการศึกษาเกี่ยวกับ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยได้ท าการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT 
Analysis ตามข้อมูลที่ไดจ้ากการออกแบบนิเทศออนไลน์ ได้ข้อค้นพบ จุดอ่อน จุดแข็งโอกาส และแผนพัฒนา 
หรือแนวทางพัฒนา น าสู่การวางแผนด าเนินงานอย่างเป็นระบบในรูปแบบวงจรคุณภาพ P-D-C-A จนเกิดเป็น
โมเดลแห่งการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาภายใต้รูปแบบที่มีชื่อว่า PAIR MODEL ซึ่งทุกส่วนจะมีการ
เชื่อมโยงกันเป็นระบบ ดังนี้ 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  PAIR Model เป็นนวัตกรรมขับเคลื่อนนโยบายด้านการอ่านออก เขียนได้ คิดเลข

เป็น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดย  ก ากับติดตาม ตรวจสอบด้วย
กระบวนการวงจรคุณภาพ P-D-C-A ในการด าเนินงาน ซึ่งทุกส่วนจะมีความเชื่อมโยงกันเป็นระบบ ดังนี้ 

                     P : Planning หมายถึง การวางแผน โดยเป็นการวางแผนเพ่ือหาทางเลือก 
ในการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยใช้ปัจจัยต่าง ๆ และมีเหตุผลเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ 

A : Activities หมายถึง หลากหลายกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายมี 
ความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีการ
พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

                     I : Integration หมายถึง การบูรณาการ โดยการประสานกระบวนการกิจกรรมต่าง 
ๆ ด้านการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทั้งการนิเทศ ติดตาม ไม่ว่าจะเป็นการนิเทศภายใน  
การนิเทศภายนอก การนิเทศแบบออนไลน์ ทั้งนี้ มีการวัดและประเมินในรูปแบบที่หลากหลายทั้งจากครูผู้สอน 
จากโรงเรียนและจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                     R : Report หมายถึง การรายงาน โดยการน าข้อมูลที่ได้การด าเนินกิจกรรม 
มาสะท้อนผลการด าเนินงานประมวลผล และท าการวิจัยเพ่ือพัฒนา นอกจากนี้ยังมีการให้รางวัลเพ่ือการ
ชมเชยแก่โรงเรียน ผู้อ านวยการ ครู และนักเรียนที่มีผลงานการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

 
PAIR Model มีกระบวนการด าเนินงาน ก าหนดเป็นการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต 2 และการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด ดังนี้  
P : Planning การวางแผน โดยเป็นการวางแผนเพื่อหาทางเลือกในการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ 

คิดเลขเป็น โดยใช้ปัจจัยต่าง ๆ และมีเหตุผลเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ 
การด าเนินการระดับเขต 
1. สร้างความตระหนัก 

1.1 ประชุมชี้แจง เพ่ือหาแนวทางการด าเนินงาน ด้านการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น  
เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 



2. ร่วมกันวางแผน 
2.1 ส ารวจ วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

ด้านการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ของความโรงเรียนโดยใช้ เทคนิค SWOT Analysis  
2.2 ออกแบบกิจกรรม วิธีการเพ่ือพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ที่สอดกล้องกับบริบท

และความต้องการของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
2.3 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา แนวทางการด าเนินการ และความส าเร็จที่ต้องการ 

 การด าเนินการระดับโรงเรียน 
 1. สร้างความตระหนัก 

1.1 กระตุ้นให้ ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงคามส าคัญของการอ่านออก เขียนได้ คิดเลข
เป็น  

1.2 แจ้งนโยบายของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เรื่องการก าหนดให้ 
ปีการศึกษา 2564 เป็นปีที่นักเรียนทุกคนต้องอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

2. ร่วมกันวางแผน 
2.1 ส ารวจ วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการบริหาร จัดการ  

ด้านการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ของความโรงเรียนโดยใช้ เทคนิค SWOT Analysis  
2.2 ออกแบบกิจกรรม วิธีการเพ่ือพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ที่เหมาะสมกับ

ความสามารถของผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
2.3 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา แนวทางการด าเนินการ และความส าเร็จที่ต้องการ 
 

A : Activities หลากหลายกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีความสอดคล้อง กับบริบท
ของโรงเรียน ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้  
คิดเลขเป็น 

การด าเนินการระดับเขต 
1. ให้ความส าคัญแก่โรงเรียน ครู และนักเรียน 

1.1 ด าเนินการมอบนโยบายของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
เรื่องการก าหนดให้ปีการศึกษา 2564 เป็นปีที่นักเรียนทุกคนต้อง อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

1.2 จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
1.3 จัดท านวัตกรรม ขับเคลื่อนการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จัดท าบันทึกข้อตกลงกับโรงเรียน 

2. หนทางสู่ความส าเร็จ 
2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ การ

อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นเพ่ือการด าเนินการพัฒนา 
2.2 ก าหนดระยะเวลา เป้าหมายการพัฒนาเพื่อความชัดเจน 
2.3 จัดอบรมเพ่ือการพัฒนาครูให้สอดคล้องกับการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

โดยผู้เชี่ยวชาญ 
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สื่อการสอน 
2.5 มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้โรงเรียน ครู และนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการ

อ่านออก เขียนได้ คิดเลข 



2.6 ออกแบบเครื่องมือในการติดตามการด าเนินการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
ของโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง 

2.7 จ าท าคู่มือการใช้นวัตกรรมด้านการอ่านออก เขียนได้ คิดเลข 
การด าเนินการระดับโรงเรียน 
1. ให้ความส าคัญแก่ ครู และนักเรียน 

1.1 โรงเรียนก าหนดนโยบายการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น  
1.2 โรงเรียนจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
1.3 โรงเรียนน าข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มาจัดท านวัตกรรม 

ขับเคลื่อนการอ่านออก เขียนได้ คิดเลข 
1.4 ผู้บริหารโรงเรียนท าบันทึกข้อตกลงกับครูผู้สอนเพื่อขับเคลื่อนความส าเร็จ 

2. หนทางสู่ความส าเร็จ 
2.1 ครูมีการคัดกรองความสามารถการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นของผู้เรียน  
2.2 วิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความสามารถของ

ผู้เรียน  
2.3 ออกแบบ สร้าง พัฒนา จัดหา สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยมีการน าสื่อเทคโนโลยี

มาในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
2.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นของผู้เ รียน 

หลากหลาย ทั้งในชั้นเรียน นอกเวลาเรียน ที่บ้าน 
2.5 จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นของผู้เรียน 

 
I : Integration การบูรณาการ โดยการประสานกระบวนการ กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการพัฒนาการ

อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทั้งสารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ 
เพ่ือพัฒนาด้านการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

การด าเนินการระดับเขต 
1. นิเทศติดตามโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

1.1 มีการนิเทศติดตามโดยศึกษานิเทศก์ หรือ คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา โดยการรูปแบบการนิเทศ ติดตาม ที่หลากหลาย 

2. ประเมินความก้าวหน้า 
2.1 ติดตามการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง (วิชาภาษาไทย  

วิชาคณิตศาสตร์) 
2.2 ติดตามผลโดยการทดสอบการอ่าน (Reading Test :RT) 
2.3 ติดตามผลโดยการทดสอบการคิดค านวณ (Mathematics Test :MT) 
2.4 ติดตามผลโดยการทดสอบระดับชาติ (National Test: NT) 
2.5 ติดตามผลโดยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National 

Educational Test: O-NET) 
การด าเนินการระดับโรงเรียน 
1. นิเทศติดตามโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 

1.1 มีการนิเทศภายใน ผู้บริหาร ครูวิชาการ ครูสายชั้น เป็นต้น 



1.2 มีการนิเทศภายนอกโดยการนิเทศติดตามโดยศึกษานิเทศก์ หรือ อ.ก.ต.ป.น. 
2. ประเมินพัฒนาการ 

2.1 ทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
2.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.3 ประเมินการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง (วิชาภาษาไทย  

วิชาคณิตศาสตร์) 
2.4 ประเมินผลโดยการทดสอบการอ่าน (Reading Test :RT) 
2.5 ประเมินผลโดยการทดสอบการคิดค านวณ (Mathematics Test :MT) 
2.6 ประเมินผลโดยการทดสอบระดับชาติ (National Test: NT) 
2.7 ประเมินผลโดยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National 

Educational Test: O-NET) 
 

R : Report การรายงาน โดยการน าข้อมูลที่ได้การด าเนินกิจกรรมมาสะท้อนผลการด าเนินงาน
ประมวลผล และท าการวิจัยเพ่ือพัฒนา นอกจากนี้ยังมีการให้รางวัลเพ่ือการชมเชยแก่โรงเรียน ผู้อ านวยการ 
ครู และนักเรียน ที่มีผลงานการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

การด าเนินการระดับเขต 
1. สะท้อนผลน าพาพัฒนา 

1.1 สะท้อนผลการด าเนินงาน จากการนิเทศติดตาม 
1.2 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
1.3 วิจัยเพื่อแก้ปัญหา แนวทางความส าเร็จ 

2. ยกย่องเชิดชู 
2.1 มอบขวัญ และก าลังใจแก่โรงเรียน ครู และ นักเรียนที่ประสบความส าเร็จ 

การด าเนินการระดับโรงเรียน 
1. สะท้อนผลน ามาพัฒนา 

1.1 สะท้อนผลการด าเนินงาน จากการนิเทศติดตาม 
1.2 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
1.3 วิจัยเพื่อแก้ปัญหา แนวทางความส าเร็จ 

2. ยกย่องเชิดชู 
2.1 มอบขวัญ และก าลังใจแก่ ครู นักเรียน ที่ประสบความส าเร็จ 

 
 การขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกับคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา อยู่ในระหว่างการด าเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการน าไปใช้กับสถานศึกษาจริง 
 

๑๑. ปัญหา/ อุปสรรค 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้เกิดอุปสรรค 
ในการด าเนินการติดต่อประสานงานระหว่างส านักเขตพ้ืนที่การศึกษากับสถานศึกษา ในด้านนิเทศ  ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  



 
๑๒. ข้อเสนอแนะ 
 -ไม่มี- 
 
 
 

              ลงชื่อ    กัญจนพร การัตน์ ผู้รายงาน 
         (นางกัญจนพร การัตน์) 

          ศึกษานิเทศก์ สพป.ยโสธร เขต ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นการศึกษา 
 

  
 

 



 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



ภาพประกอบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาหลังการด าเนินงานตามโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นการศึกษา 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 



 



 



 



 



 



 


