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แบบติดตามการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

******************** 
 
โครงการ    โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษา 
ยุทธศาสตร์      ................................................................................ ..........................................................................    
กลยุทธ์          ............................................................................................................................. ............................  
ผู้รับผดิชอบ นางชนัดดา  ทิพย์เลิศ  นางสาววาสนา  บุญมาก นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร นางสาวภัทรมาศ  ปินใจ   

นายกฤษดา  มณีเชษฐาและนายชนินทร์   วรรณมณี   
กลุ่ม   นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
งบประมาณ   จ านวน  80,000  บาท  สพฐ จ านวน  60,000  บาท   สพม.35 จ านวน 39,870 บาท 
   ใช้ไป    99,870 บาท 
แนวทางการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 

 
ขั้นตอนที่ 2 
 1. พัฒนาคู่มือด าเนินงานประกอบด้วย 
  1.1 คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษา
และโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
  1.2 คู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
ระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ 

1.3 คู่มือการใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ส าหรับครูผู้สอนโรงเรียน 
ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 2. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเรื่องแนวทางการประเทินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
(ITA)โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 3. สนับสนุนงบประมาณในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โครงการขับเคลื่อน      
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน เพ่ือใช้เป็นงบด าเนินงานในการสร้างนวัตกรรมของโรงเรียนในโครงการฯ 
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 4. สนับสนุนงบประมาณในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน(1 โรงเรียน 1 นงวัตกรรม)  ของ
โรงเรียนในโครงการฯ 

5. มอบหมายให้โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาและโครงการ
โรงเรียนประชารัฐด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 6. นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับครู  ด้านแผนการสอน สื่อ อุปกรณ์   การวัด
ประเมินผลและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 7. การพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 8. การด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ขั้นตอนที่ 3 
 1. ด าเนินการตาม  Time  Line  ที่ก าหนด 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน วิธีการประเมินมี  3 กรณ ี
  2.1  โรงเรียนประเมินตนเอง 
  2.2  โรงเรียนน าข้อมูลต่อคณะกรรมการประเมิน 
  2.3  คณะกรรมการออกประเมินที่ตั้งของโรงเรียน 
 3. สรุปรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 4. โรงเรียนน าผลการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติและปรับตามสภาพบริบทของโรงเรียน 
 5. ประเมินผลการด าเนินงานตาม Time  Line  
 
ผลการด าเนินงานและความคืบหน้า 
เชิงปริมาณ 
 1. โรงเรียนที่มีความพร้อมแล้ว  จ านวน  17  โรงเรียน 
 2. โรงเรียนที่มีความพร้อมค่อนข้างมาก  จ านวน  4  โรงเรยีน 
เชิงคุณภาพ   
 1. โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีความชัดเจนและสอดคล้องกับแผนพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ครอบคลุมในทุกประเด็นตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลครบทุกโรงที่
เข้าโครงการ 
 2. ครูทุกคนมีแผนจัดการเรียนรู้ที่ระบุเป้าหมาย กิจกรรม สื่อ ชิ้นงาน/ภาระงานที่สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา มีการก าหนดช่วงเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในตารางเรียนของทุกชั้น มีเครื่องมือการประเมินตาม
สภาพจริงในระดับคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา  
 3. โรงเรียนมีการพัฒนาครูตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีความสอดคล้องและครอบคลุม
ทุกประเด็นตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 4. ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาทุกคนมีการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบทุกข้ันตอน 
มีข้อมูลสารสนเทศ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมใช้ในวันเปิด
เรียนภาคเรียน 
 
ผลการประเมินในภาพรวม 
 ( / ) ดีมาก   (  ) ดี    (  ) พอใช้   (  ) ปรับปรุง  
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ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ,  ภาพกิจกรรม 
ด้านหลักสูตรสถานศึกษา 
 1. หลักสูตรสถานศึกษาต้องมีการการประเมิน การใช้หลักสูตรสถานศึกษาทุกปี 
 2. หลักสูตรสถานศึกษาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตรสถานศึกษา 
ด้านคร ู
 ครมูีแผนการสอน สื่อ อุปกรณ์ การวัดประเมินผลและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ด้านการพัฒนาครู  
 ครไูด้พัฒนาตนเอง โดยให้ครูเน้นตรงตามสาขาวิชาเอกทีจ่ าเป็นต้องไปพัฒนาผู้เรียน   
ด้านการด าเนนิการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1.  การด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีเกณฑ์การมอบหมายให้ครูทุกคนไม่ใช่เฉพาะ 
           ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาเท่านั้น เป็นไปตามตัวชี้วัดก าหนดไว้ 
 2. การด าเนินการระบบการดูแลช่วยนักเรียน มีการด าเนินการให้ครบกระบวนการ  ร่องรอยหลักฐานและ 
           มีการตรวจสอบรวมทั้งการแก้ปัญหาผลการเรียนของนักเรียนที่ยังมีผลการเรียน  0, ร, มส    
 
ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ 
 ปัญหา/อุปสรรค 
 1.หลักสูตรฯอยู่ระหว่างการประเมินการใช้หลักสูตรฯ และจ าเป็นต้องปรับปรุงใหม่ 
 2. โรงเรียนขนาดเล็กยังขาดครูที่ไม่ครบสาระฯซึ่งอยู่ระหว่างการจัดจ้าง โดยใช้งบประมาณของโรงเรียน  
 3. แผนพัฒนาอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อรองรับการประเมิน สมศ.รอบ 4 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน ไทยแลนด์  4.0  
 2. ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมให้กับโรงเรียนขนาดเล็กท่ีจ าเป็นต้องจัดจ้างครูผู้สอนให้ตรงตาม
ตัวชี้วัด 
 3. ควรก าหนดให้โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลได้รับการประเมิน สมศ.รอบ 4 ในระยะเริ่มต้น 
 
แนวทางการพิจารณา   ( / ) ด าเนินการต่อ  (   ) ปรับปรุง    (  ) ยกเลิกโครงการ 
   (  ) บูรณาการร่วมกับโครงการ............................................................................................  
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ภาพกิจกรรม  

 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ สพม.๓๕ มอบนโยบาย ผู้รับผิดชอบชี้แจงกระบวนการขับเคลื่อน
โครงการ 

ผู้บริหารรับฟังนโยบายของโครงการ 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพิจารณาประเมินระยะที่ ๑ 

คณะกรรมการพิจารณาประเมินระยะที่ ๒ คณะกรรมการพิจารณาประเมินระยะที่ ๓ 

 
 

ลงชื่อ 
ชนัดดา  ทิพย์เลิศ 

(นางชนัดดา  ทิพย์เลิศ) 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 


