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จุดหมาย :  
เก่ง ดี มีสุข

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง

• ความสามารถในการสื่อสาร
• ความสามารถในการคิด
• ความสามารถในการแก้ปัญหา
• ความสามารถในการใช้ทักษะ ชีวิต
• ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี



แนวทางการด าเนินงานต่อไป: ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ประจ าปีงบประมาณ 2562

โครงการส าคัญตามพระราชด าริ

โครงการส าคัญตามนโยบายรัฐบาล

โครงการส าคัญตามนโยบายกระทรวงและ สพฐ.



โครงการส าคัญตามพระราชด าริ
ทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการ

1. โครงการน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
2. โครงการจิตอาสา

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม (DLTV)

4. โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่พิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูง
ในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)



โครงการส าคัญตามพระราชด าริ
ทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการ

5. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ  
และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

6. โครงการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภบิาล และการบริหารงาน  
ตามรอยพระยุคลบาท

7. โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

8. โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี



1. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

2. โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor : EEC)

3. โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project  

4. โครงการโรงเรียนประชารัฐ

5. โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

โครงการส าคัญตามนโยบายรัฐบาล
ทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการ



1. โครงการการนิเทศบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
2. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก “บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

สู่ความยั่งยืน”
3. โครงการธุรการครบวงจร
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้

อ่านคล่องเขียนคล่อง และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้
5. โครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

6. โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการส าคัญตามนโยบายกระทรวงและ สพฐ.
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการ



โครงการส าคัญตามนโยบายกระทรวงและ สพฐ.
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการ

7. โครงการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาตามนโยบายให้หน่วยงาน
และสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง

8. โครงการห้องเรียนอาชีพ

9. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

10. โครงการห้องเรียนภาษาจีน

11. โครงการห้องเรียนกีฬา



โครงการส าคัญตามนโยบายกระทรวงและ สพฐ.
ทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการ

12. โครงการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือการมีงานท าส าหรับเด็กพิการและ                   
เด็กด้อยโอกาส

13. โครงการลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ
14. โครงการ “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได”้



อ่านออกเขียนได้ 

ใช้เป็นเครื่องมือ

การเรียนรู้ น าสู่การศึกษา

เพื่อการมีงานท า



ประถมศึกษา

อ่านออก

เขียนได้

ม.ิย.-ก.ค. เด็กจะได้รับการตรวจ
สุขภาพ และมีการจัด
ประสบการณ์เพื่อให้
เติบโตตามวัย

ส.ค.-ก.ย. เด็กได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการ ๔ ด้าน

มิ.ย.-ก.ค. น.ร.ป.๑
-อ่านและเขียนแม่ ก กา ท่ีประสมด้วยสระ
อา อี อู เอ และแอได้
-เรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐
และ ๐ มีทักษะการบวก และลบ
จ านวนนับ
๑-๑๐๐ และแก้โจทย์ได้

ส.ค.-ก.ย. น.ร.ป.๑
-อ่านและเขียนค าง่ายๆ ได้มากขึ้น
(แม่ ก กา ท่ีประสมด้วยสระเสียง
ยาว และมีรูป วรรณยุกต์)
-คาดคะเน และวัดความยาว
น้ าหนัก เลือกใช้เครื่องมือ
หน่วยท่ีเหมาะสม น าปใชไ้ด้

ม.ิย.-ก.ค. วัดความถนัด
ทางการ เรียน

ส.ค.-ก.ย. สามารถเลือกเรียน
ตามความต้องการ

ม.ิย.-ก.ค. รู้ความต้องการเลือก
แนวทางตนเอง

ส.ค.-ก.ย. เลือกศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชพีตาม
ความถนัดและความ
ต้องการ

จุดเน้น
เพื่อการยกระดับคุณภาพ

ปฐมวัย
 มีพัฒนาการ 

๔ ด้าน

ประถมศึกษา

ค้นพบตนเอง

ม.ปลาย

ทักษะอาชีพ



การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อนิเทศการศึกษาระดับ สพฐ. 
ในการแนะน า ช่วยเหลือการด าเนินงาน
พั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษา ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
๒. เพื่อนิเทศการศึกษาระดับส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาในการแนะน าช่วยเหลือ
การด าเนินงานพัฒนา คุณภาพการศึกษา
ของทุกโรงเรียนท่ี อยู่ในสังกัด

กรอบการนิเทศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประเด็นการนิเทศ

1. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

5. การจัดการเรยีนรู้ โดย
ใช้ DLIT/DLTV

2. การยกระดับ 6. การประกันคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ การศึกษา

3. การจัดการเรียน 7. โรงเรียนในโครงการ
การสอน พิเศษ

4. การอ่านออก 8. โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
เขียนได้ พิเศษ



การนิเทศภายในโรงเรียนยุคใหม่...  
หัวใจห้องเรียนคุณภาพ

ระบบการนิเทศภายใน
“การนิเทศภายในโรงเรียนยุคใหม่...หัวใจห้องเรียนคณภาพ”

Input
• คู่มือนิเทศภายใน

โรงเรียน ยุคใหม่...หัวใจ
ห้องเรียน คุณภาพ

• ผู้บริหาร

• ครูผู้สอน

• ศึกษานิเทศก์

• ผู้มีส่วนร่วม

Process
กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียน
ยุคใหม่...หัวใจ ห้องเรียนคุณภาพ
๕ ข้ันตอน ๑)การศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการ ๒) การ
วางแผนและก าหนดทางเลอืก 
๓) การสร้างสื่อและเครือ่งมอื 
๔)  การปฏิบัติการนิเทศภายใน  
โรงเรียน ๕) การประเมินผลและ
รายงานผล วิธีการนิเทศด้วย ICT 
ใน  รูปแบบต่างๆ (face to  
face/Clip Video/  ภาพยนตร์สั้น/  
Conference/Video  Line/You 
Tube/  Facebook Live

•การสะท้อนผล

Output
•ครูผู้สอนน าหลักสูตร

สู่ ห้องเรียนอย่างม
ประสิทธิภาพ

•ครูผู้สอนจัดการเรียนรูเ้ชิง
รุก (Active Learning)

• นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน

• นักเรียนมีพัฒนาการดา้น
การอ่านออก เขียนได้

นักเรียนมีทักษะทาง

วิชาการ
• นักเรียนมีทักษะชีวิต

• นักเรียนมีทักษะอาชีพ

• นักเรียนเป็นนวัตกร



การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนฐานข้อมูล (Big data ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

 ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไป (น.ร. ครู ร.ร.)
 ข้อมูลพื้นฐานด้านงานบุคคล
 ข้อมูลพื้นฐานด้านคุณภาพการศึกษา
 สภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ

แก้ปัญหา



S B M (School-Based Management)

S B M (School-Based Management)  
S B M (Student-Based Management)

S B M (Student-Based Management)  
R B M (Result-Based Management)

(Student + Classroom)

S B M (Student-Based Management)

(1 S)

(2 S)

สพฐ.

เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

สถานศึกษา
(ผู้บริหาร)

ห้องเรียน
(คร)ู



“

กระจายอ านาจ  
ความร่วมมือ  

การสร้างเครือข่าย



วิสัยทัศน์

“ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 5 เป็นองค์กรที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความ                 
เป็นไทย”



1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน

2. ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกความเป็นไทย มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแก่นักเรียน

3. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา

พันธกิจ



เป้าประสงค์
1. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง มีความเสมอภาพ มีคุณภาพ                         
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่สากล
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                  
เต็มตามศักยภาพ มีความเป็นมืออาชีพและเป็นเลิศทางวิชาการ
3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระจายอ านาจให้สถานศึกษาเป็นกลไกบริหารจัดการ                      
ตามกรอบแนวคิด ทิศทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เน้นการท างานแบบบูรณาการ                  
และมีส่วนร่วม
4. พัฒนาส่ือ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา                              
อย่างมีประสิทธิภาพ



O-NET
ชั้น ป.6 
ปี 2561 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม

ระดับสพป.นม. 5 53.60 34.37 38.00 33.72 39.92

ระดับสพฐ. 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14

ระดับประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24 43.14



O-NET
ชั้น ม.3
ปี 2561 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม

ระดับสพป.นม. 5 51.69 26.50 34.28 26.55 34.76

ระดับสพฐ. 55.04 30.28 36.43 29.1 37.71

ระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 37.50



กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย

ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา เพิ่มหรือลด
2558 2559 2560 2561 ร้อยละ

ภาษาไทย 46.84 51.19 44.47 53.60 +9.13
สังคมศึกษา 46.37 44.31 - - -
ภาษาอังกฤษ 33.77 29.16 30.81 33.72 +2.91
คณิตศาสตร์ 40.32 36.82 33.91 34.37 +0.46
วิทยาศาสตร์ 40.50 39.48 37.81 38.00 +0.19
รวมทุกกลุ่มสาระ 41.56 40.19 36.75 39.92 +3.17

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2558, 2559, 2560, 2561

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5



กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย

ปีการศึกษา เพิ่มหรือลด
2558 2559 2560 2561 ร้อยละ

ภาษาไทย 41.67 44.61 45.58 51.69 +6.11
สังคมศึกษา 43.36 46.27 - - -
ภาษาอังกฤษ 26.70 27.60 27.07 26.55 -0.52
คณิตศาสตร์ 28.81 25.74 22.55 26.50 +3.95
วิทยาศาสตร์ 34.96 32.96 30.78 34.28 +3.50

รวมทุกกลุ่มสาระ 35.10 35.44 31.50 34.76 +3.26

เปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพื้นฐาน ( O-NET )
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างปีการศึกษา 2558 , 2559 , 2560 , 2561

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 5



ลูกค้าและหน้างาน

ผอ.สพท - โรงเรียน/ห้องเรียน
ผอ.ร.ร. - ห้องเรียน/นักเรียน

ครู - นักเรียน



“ทุกสิ่งที่
เกิดขึ้นแล้ว..
ย่อมดเีสมอ”

คิด
บวก+
+

+

+

+

+ +



รู้ตัวตนรู้คนรู้งานในหน้าที่ หัวใจมีคุณธรรมน าส่งผล
เป็นแบบย่างที่ดีชีวิตตน ศรัทธาล้นอาชีพรับราชการ
สามัคคีมีวินัยตรงเวลา รักษาหน้าต าแหน่งให้เล่าขาน
ทุกสถานที่ เวลา สถานการณ์ ธรรมาภิบาลกับทุกคนและสังคม



❤
❤



ใชต้ าแหน่ง
ท าให้เกิดต านาน





“งานชูชีพ”
“งานชูใจ” ❤

❤

งาน 2 งาน



ค ำขวัญประจ ำจังหวัดนครรำชสมีำ

เมอืงหญงิกล้ำ ผ้ำไหมดี หม่ีโครำช ปรำสำทหนิ 
ดินด่ำนเกวียน

นกเขำคำรม  อ้อยคันร่ม  ส้มขี้ม้ำ  ผ้ำหำงกระรอก



ค ำขวัญประจ ำอ ำเภอขำมทะเลสอ

แตงโมยอดนยิม โคนมพันธ์ุดี เส้นหมี่น้ ำฉ่ำ            
สวนสง่ำหนองคู เชิดชูหมอเพลง



ค ำขวัญประจ ำอ ำเภอด่ำนขุนทด

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ โคพันธุ์ดี ถิ่นที่พริกจนิดำ                 
งำมตำผ้ำไหม หม้อดินด่ำนใน โอ่งใหญ่กุดม่วง



ค ำขวัญประจ ำอ ำเภอโนนไทย

แผ่นดินถิ่นนคร พระพุทธสหีปฏิมำกรงำมล้ ำ
หลวงพ่อจอยผดุงธรรมน ำโชค ทุ่งดอกไก่โอกงำมวิไล
อ่ำงล ำเชียงไกรลอืเล่ือง เมืองมะขำมเทศเพชรโนนไทย



ค ำขวัญประจ ำอ ำเภอเทพำรักษ์

ต้นน้ ำล ำเชยีงไกร พชืไร่มำกมี ดอยเจดีย์ศรีสง่ำ 
ผำชมภนู่ำชม รื่นรมย์ถ้ ำเพกำ



ค ำขวัญประจ ำอ ำเภอพระทองค ำ

นำมสำมีหญิงกล้ำ กล้วยน้ ำว้ำเลศิรส เจริญพรตโบสถ์ไม้
งำมวไิลผ้ำทอมือ เรื่องลือศลิปนิ ถิ่นนี้พระทองค ำ



ค ำขวัญประจ ำอ ำเภอขำมสะแกแสง

ขำมสะแกแสง แหล่งพรกิพันธุ์ด ีหม่ีเส้นสวย 
กล้วยลูกใหญ่ แตงไทยหวำน สบืสำนวัฒนธรรม



“มองแต่สิ่งท่ีขาด
จนพลาดสิ่งที่มี”โอกาส







41
41



42













48












