
 
 
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๑ 
เรื่อง  มาตรการขับเคลือ่นคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

------------------------------- 
 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุงปฏิรูปการเรียนรูทั้ง
ระบบใหสัมพันธเช่ือมโยงกัน ระหวางหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล เพื่อใหนักเรียน
สามารถคิดวิเคราะห แกปญหา และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร 
และมีทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ และคาดหวังวา ผลการจัดอันดับการศึกษาไทยจากผลการทดสอบ 
PISA (Program of International Student Assessment) ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ อยูในระดับที่สูงข้ึน อีกทั้ง 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดกําหนดจุดเนนการดําเนินงานของสถานศึกษา และแนวปฏิบัติ
ในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยใหมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๑ 

 ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๑ เปนรูปธรรม สามารถนําไปปฏิบัติได จึงกําหนดมาตรการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๗ ใน ๘ กลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การศึกษา
ปฐมวัย การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน การวัดและประเมินผลในช้ันเรียน การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา การยกระดับ NT, LAS, O-NET และโครงการเสริมหลักสูตร เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัด
ดําเนินการอยางตอเน่ือง ดังรายละเอียด  แนบทายประกาศน้ี 

 ทั้งน้ี  ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
 

(นายบุญเทียม   อังสวัสด์ิ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๑ 
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มาตรการขบัเคลือ่นคณุภาพการศกึษา 

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธ เขต 1 
ปการศกึษา 2557 

 

 
มาตรการขบัเคลือ่นคณุภาพกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 

 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 ๑. กําหนดนโยบายเรงรัดคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย /การอานรูเรื่องและสื่อสารได  
เปาหมาย นักเรียนอานไมออก เขียนไมไดตองไมมี และพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในดานภาษาไทย 
 ๒.   จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือมาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเรื่องและสื่อสารไดระหวาง
สํานักงานเขตพื้นที่กับทุกโรงเรียนในสังกัด 
 ๓.   ตรวจสอบคัดกรองความสามารถในการอานของนักเรียนช้ัน ป.๑ – ๖ เพื่อเปนขอมูลแกครูผูสอน    
ในการซอมเสริมและพัฒนานักเรียน 
 ๔.   สงเสริมและสนับสนุนโดยการ 
  ๔.๑ พัฒนาครูเกี่ยวกับการอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ ตามแนวทางการประเมินผล 
PISA 
  ๔.๒ จัดทําสื่อชุดพัฒนาภาษาไทย (Literacy) ระดับปฐมวัย ถึงช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ประชุม
ช้ีแจงการนําสื่อไปใชลงสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 
 ๕.   จัดประกวดแขงขันทักษะความสามารถดานภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ 
 ๖.   นิเทศกํากับติดตามอยางเปนระบบอยางตอเน่ืองทั่วถึง โดยการสรางเครือขายการนิเทศ        
โดยคณะกรรมการระดับตางๆ 
 ๗.   คัดสรรโรงเรียนที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยที่ดําเนินการประสบ
ผลสําเร็จ ยกยอง เชิดชูเกียรติ 
 ๘.   สรุปรายงานความกาวหนาการดําเนินการเพื่อพัฒนาตอยอด 
 ๙.   สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยวิชาการภาษาไทย ครูแกนนํา ครูเครือขายภาษาไทย
ตนแบบ และชมรมครูภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูภาษาไทย  
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ระดับอาํเภอ/ศนูยสงเสรมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศกึษา  
 
 ๑. ทุกอําเภอประกาศปฏิญญาในการเรงรัดคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
 ๒.   ประสานความรวมมือแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีความรูความสามารถ 
  ๒.๑ ประชุมคณะกรรมการศูนยวิชาการภาษาไทยระดับอําเภอเพื่อดําเนินการพัฒนาภาษาไทย
อยางเขมขนในระดับอําเภอและศูนยสงเสริมประสิทธิภาพ 
  ๒.๒   พัฒนาโดยใชเครือขายศูนยสงเสริมประสิทธิภาพแบบมีสวนรวม 
 ๓.  คณะกรรมการระดับอําเภอกํากับติดตามการดําเนินการตามมาตรการเรงรัดคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทย/การอานรูเรื่องและสื่อสารได  ตลอดจนติดตามการใชสื่อชุดพัฒนาภาษาไทย (Literacy) 
 ๔.   จัดประกวดแขงขันทักษะความสามารถดานภาษาไทย ระดับอําเภอและศูนยสง เสริม
ประสิทธิภาพ 
 ๕.  รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตอเขตพื้นที่ 
 
 

ระดับโรงเรียน  
 

๑. จัดทําแผนพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย/การอานรูเรือ่งและสือ่สารได 
๒. กําหนดนโยบายใหครูทุกคนมีสวนรวมแกไขปญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมได และพัฒนา

นักเรียนใหมีความสามารถในการอานรูเรื่องและสื่อสารได 
๓. ประสานผูปกครองใหมีสวนรวมแกไขปญหาการอานไมออก เขียนไมไดและพัฒนาภาษาไทย

อยางใกลชิด 
๔. นําผลการประเมินการทดสอบความสามารถในการอาน / ผลการสอบวิชาภาษาไทย ทุกระดับช้ัน  

มาใชวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
 ๕.   กระตุน  สงเสริมและสนับสนุนใหครูคนหาวิธีการ  รูปแบบ และจัดทํา  จัดหานวัตกรรม สื่อ   
แบบฝกที่ใชในการแกไขปญหาการอาน การเขียนและพัฒนาทักษะภาษาไทย  พรอมทั้งติดตามใชสื่อชุดพัฒนา
ภาษาไทย (Literacy)  ที่เขตพื้นที่การศึกษา มอบให 
 ๖.   กํากับ  ติดตาม  นิเทศการดําเนินงานตามยุทธศาสตรภาษาไทย และทดสอบความสามารถใน
การอาน การเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖   รายงานความกาวหนาตอเขตพื้นที่การศึกษา   
ทุกภาคเรียน 
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ระดับหองเรียน 
 

๑. จัดทําขอมูลนักเรียนที่อานไมออก เขียนไมไดและไมมีความเขาใจในการอานทุกช้ัน  และจัด
กิจกรรมแกไขปญหานักเรียนที่อานไมออก เขียนไมได  ดวยวิธีการที่เหมาะสมและถูกหลักการสอนภาษาไทย  
โดยจัดการเรียนรูใหนักเรียนฝกอานแจกลูกจากหนังสือแบบเรียนเร็ว  หนังสือที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานจัดให  สื่อที่สถานศึกษาและสื่อที่เขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาข้ึนเอง  จัดหองเรียนพิเศษหรอื
จัดเขาคายเพื่อแกปญหาการอาน เขียนโดยเฉพาะ  รวมทั้งสงเสริมใหนักเรียนสามารถเขียนสรุปความและ   
ยอความใหมากข้ึน 

๒. จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานการอาน เขียน และคิดวิเคราะห โดยใช     
องคความรูจากผลการทดสอบ  PISA  เชน  ระดับสมรรถนะดานการอาน  แนวการต้ังคําถามของขอสอบ  
แนวการตอบคําถาม  เกณฑการใหคะแนน  เปนตน  โดยใหโรงเรียนจัดในชวงกอนเขาเรียน  พักกลางวัน  
หรือหลังเลิกเรียน  อยางนอย  ๒  คาบเรียนตอสัปดาห  

๓.  จัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหและเรียนรูไดดวยตนเอง 
เชน เรียนรูจากการทําโครงงาน เรียนรูดวยวิธีสืบคนขอมูล เรียนรูจากขอสงสัยหรือความสนใจของนักเรียน 
และเรียนรูจากปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน เปนตน  ทั้งน้ี ใหคํานึงถึงชวงวัยและระดับช้ันของนักเรียน 
          ๔.   จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการอาน เขียน  ดังน้ี  เปนประจําทุกวัน 

4.๑ เขียนตามคําบอก โดยใชคําพื้นฐาน คําที่มาจากสื่อทีห่ลากหลาย และคัดลายมอื 
4.๒   ทองอาขยาน   

  4.๓   ใหครูผูสอนภาษาไทยอานหนังสือใหนักเรียนฟง  แลวถามคําถามตามแนว ๕ W ๑ H        
( ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  อยางไร และทําไม )   
  4.๔   พูดรายงานขาว  เสนอภาษาไทยวันละคํา หนาช้ันเรียน 
 ๕.   ทุกหองเรียนตองจัดมุมภาษาไทย 
 ๖.   จัดทํา  จัดหานวัตกรรม สื่อ  แบบฝก ที่ใชในการแกไขปญหาการอาน การเขียนและพัฒนาทักษะ
ภาษาไทย  พรอมทั้งใชสื่อชุดพัฒนาภาษาไทย (Literacy)  ที่เขตพื้นที่การศึกษา มอบให 

๗.   มีแผนซอมเสริมนักเรียนที่มีปญหาอานไมออก เขียนไมไดและไมมีความเขาใจในการอาน เปน
รายบุคคล  และดําเนินการซอมเสริมใหนักเรียนอานรูเรื่องและสื่อสารได 
 ๘.   ใหเพิ่มการใชขอสอบแบบเขียนตอบทั้งการเขียนตอบแบบสัน้และแบบยาวเมื่อจบหนวยการเรียน
ในการสอบระหวางภาคเรียนและในการสอบปลายภาค อยางนอยรอยละ ๓๐ ของการสอบแตละครั้ง  
 ๙. นําเน้ือหาเรื่องจังหวัดประจวบคีรีขันธมาจัดการเรียนรูเรื่องตางๆ เชน การทองอาขยาน การอาน 
การเขียน การคัดลายมือ การคิดวิเคราะห 
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มาตรการขบัเคลือ่นคณุภาพกลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร 
 
ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 

        1. มอบนโยบาย มาตรการเรงรัดคุณภาพคณิตศาสตรใหกับทุกโรงเรียน  เปาหมาย “นักเรียนคิดเลข
เปน คิดเลขคลอง” ตามจุดเนนพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 2. สงเสริม สนับสนุน สื่อ แบบฝก นวัตกรรม คณิตศาสตร 
 3. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาความรูครู โดยการนิเทศทั้งทางตรงและทางไกล   
 4. จัดกิจกรรมวิชาการคณิตศาสตร สําหรับครูและนักเรียน ไดแก  
  - เวทีนําเสนอผลงาน นวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่ดีของครู   
  - แขงขันศักยภาพนักเรียน เชน คิดเลขเร็ว คิดในใจ การแกโจทยปญหา  เกม  24  ซูโดกุ ฯลฯ 
 5. สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายวิชาชีพ ไดแก ชมรมครูคณิตศาสตร ครูแกนนําฯลฯ       
 6. นิเทศ กํากับ ติดตาม โดยศึกษานิเทศก คณะกรรมการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพการบริหาร      
จัดการศึกษาระดับเขตพื้นที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

 
ระดับอาํเภอ/ศนูยสงเสรมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศกึษา 
  

1.  นิเทศ กํากับ ติดตาม โดยคณะกรรมการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ระดับอําเภอ ระดับกลุมโรงเรียน  

2.  จัดกิจกรรมทางวิชาการคณิตศาสตร สําหรับครูและนักเรยีน  
 - เวทีนําเสนอผลงาน นวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่ดีของครู   
 -   แขงขันศักยภาพนักเรียน เชน คิดเลขเร็ว คิดในใจ การแกโจทยปญหา  เกม  24  ซูโดกุ ฯลฯ 

 3.  จัดคายวิชาการนักเรียนยกระดับผลสัมฤทธ์ิ  ป.3  ป.6  ม. 3  ทุกคน 
 

 

ระดับโรงเรยีน 

     1.  วิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรทุกระดับช้ัน จัดทําขอมูลนักเรียนสรุปของโรงเรียน
ในภาพรวมและรายบุคคล 
 2.  จัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร โดยการมีสวนรวม 
 3.  สงเสริม จัดหา สนับสนุน สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร  จัดหองคณิตศาสตร  แหลงเรียนรู 
คณิตศาสตร ฯลฯ 
 4.  จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถของนักเรียนดานคณิตศาสตร โดยกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร หรือชมรม ชุมนุมคณิตศาสตร ดังน้ี 

 กิจกรรมประจําเดือน 
 1. ประเมินผลความสามารถการคิดคํานวณ เดือนละ 1 ครั้ง พรอมวิเคราะหผลนักเรียนในภาพรวม
และรายบุคคล บันทึกและสรุป รายงานผลความกาวหนา 
 2.  อื่นๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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 กิจกรรมประจําภาคเรียน 
 1.  จัดกิจกรรมวันวิชาการ (ตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน) เชน 
  - จัดแขงขันศักยภาพนักเรียน เชน คิดเลขเร็ว คิดในใจ การแกโจทยปญหา เกม 24  ซูโดกุ   
เอแม็ท ฯลฯ 
  -  จัดฐานการเรียนรู โดยจัดกิจกรรมแยกหรือบูรณาการกับกลุมสาระอื่นๆ  จัดคายคณิตศาสตร 
  -  เวที นวัตกรรมของครูคณิตศาสตร 
 2.  อื่นๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 

ระดับหองเรียน 
 

กจิกรรมประจาํวนั (เวลาเรยีนปกต)ิ 
๑. คัดกรองนักเรียนในช้ันเรียนแบงเปนกลุมพื้นฐาน  และกลุมกาวหนา 
๒. จัดกิจกรรมฝกซอมเสรมินักเรียนกลุมพื้นฐานและกลุมกาวหนา 
๓. นําเน้ือหาสาระเรือ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธมาจัดการเรียนรู 
๔. ฝกอานแจกลกู สะกดคํา คํายาก คําศัพทในบทเรียนคณิตศาสตร 
๕. จัดทําสือ่ แบบฝก นวัตกรรมคณิตศาสตร  ใชฝกนักเรียนอยางตอเน่ือง 
๖. จัดมุมคณิตศาสตร ปายนิเทศ  แหลงเรียนรู 

 7.   อื่นๆ ตามความเหมาะสมกับบรบิทสถานศึกษา 

 กจิกรรมประจาํวนั (นอกเวลาเรยีนปกต)ิ 
1. จัดกิจกรรมฝกซอมเสรมินักเรียนกลุมพื้นฐานและกลุมกาวหนา 
2. ฝกคิดเลขเร็ววันละ  5  นาที   
3. ฝกคณิตคิดในใจ วันละ  5 ขอ 
4. ทองสูตรคูณได นําไปใชคิดคํานวณไดอยางรวดเร็ว 
5. จัดกิจกรรมฝกแนวการต้ังคําถาม แนวการตอบ ตามแนวการทดสอบ PISA   

 6.   อื่นๆ ตามความเหมาะสมกับบรบิทของสถานศึกษา 

กจิกรรมประจาํสปัดาห 
      จัดเกมคณิตศาสตรเสริมการเรียนประจําสัปดาห  เชน เกม  24  ซูโดกุ  ตารางรอย  อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร  คิดเลขเร็ว GSP เอแม็ท ฯลฯ  ใหเด็กเรียนรูอยางสนุก มีความสุขและทั่วถึงทุกคน  

        กจิกรรมประจาํเดอืน 
 1.  ประเมินผลความสามารถการคิดคํานวณเดือนละ 1 ครั้ง พรอมวิเคราะหผลนักเรียนในภาพรวม
และรายบุคคล บันทึกและรายงานผลความกาวหนาใหผูบริหารโรงเรียนทราบ 
 2.  จัดแขงขันความสามารถนักเรียน  เชน  คิดเลขเร็ว คิดในใจ การแกโจทย ปญหา เกม 24  ซูโดกุ 
เอแม็ท ฯลฯ 
 3.  อื่นๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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มาตรการขบัเคลือ่นคณุภาพกลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร 

 
 
ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 
 1. นโยบายยกระดับคุณภาพกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เพิ่มข้ึนรอยละ 5 จากปการศึกษา 
2556 
 2.  จัดทําขอมูลครูผูสอนวิทยาศาสตรทุกช้ัน  
 3.  สงเสริมสนับสนุน โดย จัดการพัฒนาครูรวมกับชมรมครูวิทยาศาสตร เชน โครงการพัฒนา
วิชาชีพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การจัดอบรมครูตามความสนใจของโรงเรียน/ ศูนย
ประสิทธิภาพ  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน โครงงานวิทยาศาสตร 
 4.  จัดกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ  ไดแก การแขงขันวิทยาศาสตรในงานศิลปะนักเรียน 
แขงขันความสามารถทางดานวิทยาศาสตร 
 5.  นิเทศ กํากับ ติดตามอยางเปนระบบตอเน่ือง ทั่วถึงโดยสรางเครือขายการนิเทศระดับตางๆ 
 6.  สรางขวัญ กําลังใจครู / ผูบริหาร เชน คัดสรรโรงเรียนที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียน   
การสอนวิทยาศาสตรทีม่ีวิธีปฏิบัติที่ดี 
 
 

ระดับอาํเภอ/ศนูยสงเสรมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศกึษา  
 
 1.  ประสานความรวมมอื แลกเปลี่ยนบุคลากรทีม่ีความรูความสามารถ 
  1.1  ประชุมคณะทํางานระดับอําเภอ เพื่อดําเนินการพัฒนาอยางเขม ระดับอําเภอ / ศูนย
สงเสริมประสิทธิภาพฯ 
  1.2  พัฒนาโดยใชเครือขายศูนยสงเสริมประสิทธิภาพฯ/ชมรมครวิูทยาศาสตรแบบมสีวนรวม 
 2.  คณะกรรมการระดับอําเภอกํากับ ติดตามการดําเนินการตามมาตรการเรงรัดพัฒนาคุณภาพ
ทางดานวิทยาศาสตร 
 3.  จัดประกวดแขงขันทักษะความสามารถทางดานวิทยาศาสตร  ระดับอําเภอ/ศูนยสงเสริม
ประสิทธิภาพ 
 4.  รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตอเขตพื้นที ่
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ระดับโรงเรียน 
 
 1.  จัดทําขอมูลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร จุดออนตามรายกลุมสาระ     
รายมาตรฐาน  และจัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล 
 2.  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนดานวิทยาศาสตรทุกระดับช้ัน 
 3.  กําหนดนโยบายใหครูทุกคนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 4.  กําหนดนโยบายการวัดประเมนิผลในแตหนวยการเรียนรูใหประเมินโดยขอสอบแบบเขียนตอบ
รอยละ 50 เปนอยางนอย 
 5.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางดานวิทยาศาสตรอยางหลากหลาย  เชน กิจกรรม Science Day  
กิจกรรมนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร  กิจกรรมนักวิทยาศาสตรนอย  กิจกรรม Science Show กิจกรรม
สัปดาหวิทยาศาสตร 
 6.  นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมสงเสริมวิทยาศาสตร  และรายงานผลการดําเนินงาน 
 

ระดับหองเรียน 
 
 1.  วิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร จุดออนตามรายกลุมสาระ  รายมาตรฐาน  และ
จัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล 
 2.  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนดานวิทยาศาสตร 
 3.  จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 4.  การวัดประเมนิผลในแตหนวยการเรียนรูใหประเมินโดยขอสอบแบบเขียนตอบรอยละ 50 เปน
อยางนอย 
 5.  จัดกิจกรรมทางดานวิทยาศาสตรอยางหลากหลาย  เชน กิจกรรม Science Day  กิจกรรม
นําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร  กิจกรรมนักวิทยาศาสตรนอย  กิจกรรม Science Show กิจกรรมสัปดาห
วิทยาศาสตร 
 ๖. นําเน้ือหาเรื่องจังหวัดประจวบคีรีขันธมาจัดการเรียนรู 
 ๗.  รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหารสถานศึกษา 
 ๘. ฝกแจกลูกสะกดคําคําศัพทในบทเรียน 
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มาตรการขบัเคลือ่นคณุภาพกลุมสาระการเรยีนรูสงัคมศกึษา  ศาสนา และวฒันธรรม   
 

ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 

 ๑. วิเคราะหสภาพปญหาผูเรียนจากผลการประเมนิระดับตางๆ เชน O-net  , LAS 
 ๒. สงเสริมและพัฒนาครูโดยศูนยเครอืขายทางวิชาการกลุมสาระสงัคมศึกษา 
 ๓.  ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา และพัฒนาใหเปนสถานศึกษาพอเพียงทุก
โรงเรียนโดยใชสถานศึกษาพอเพียงตนแบบเปนฐาน 
 ๔.  สงเสริมและพัฒนาครูใหปรับรูปแบบการสอนโดยเนนทักษะการคิด และเทคนิคที่หลากหลาย/
ทันสมัย 
 ๕.  สงเสริมสนับสนุนดานสื่อและงบประมาณในการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม 
 ๖.  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและการแสดงผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best  Practice) 
 

ระดับอาํเภอ/ศนูยสงเสรมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศกึษา 
 

 ๑. รวมพัฒนาครูสงัคมศึกษาในสังกัดอําเภอใหมีความทันสมัยทางวิชาการ 
 ๒.  สรางความเขมแข็งของศูนยเครือขายอําเภอแบบบูรณาการและการมีสวนรวมของสมาชิก 
 ๓.  จัดเวทีวิชาการสงเสริมศักยภาพครูและผูเรียนระดับอําเภอ 
 
 

ระดับโรงเรียน 
 

 ๑.  วิเคราะหสภาพปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและวางแผนพัฒนาตามสภาพปญหา 
 ๒.  ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูช้ันเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
 ๓.  สงเสริมใหครูผลิตสื่อ นวัตกรรม และรวมนําเสนอผลปฏิบัติงานที่ดีในเวทีวิชาการ 
 ๔.  รวมสนับสนุนและเปนสมาชิกศูนยเครือขายทางวิชาการดวยความเขมแข็ง 
 ๕.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สงเสริมความสามารถของผูเรียนเพื่อเตรียมความพรอมสูอาเซียน 
 
 

ระดับหองเรียน 
 

 ๑.  วิเคราะหสภาพปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและวางแผนพัฒนาตามสภาพปญหาของนักเรียน 
 ๒.  จัดการเรียนการสอนโดยบรูณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงทกุกลุมสาระการเรียนรู 
 ๓. นําเน้ือหาเรื่องจงัหวัดประจวบคีรีขันธมาจัดการเรียนรู 
 ๓.  รวมสนับสนุนและเปนสมาชิกศูนยเครอืขายทางวิชาการดวยความเขมแข็ง 
 ๔.  สงเสรมิการอาน การเขียน การแจกลกูสะกดคํา การคิดวิเคราะหเชิงเหตุผล ในเน้ือหาทุกบทเรียน 
 ๕.  สนับสนุนใหผูเรียนมีสวนรวมแขงขันทักษะทางวิชาการทุกระดับ 
 ๖. ฝกแจกลูกสะกดคําคําศัพทในบทเรียน 
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มาตรการขบัเคลือ่นคณุภาพกลุมสาระการเรยีนรูภาษาอังกฤษ  
 

ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 

 ๑. สํารวจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสงักัด 
  ๑.๑ EnglishProgram  (EP)  
  ๑.๒   Mini  EnglishProgram(MEP) 
  ๑.๓  English  BilingualEducation(EBE)   
  ๑.๔  โรงเรียนทั่วไป 
 ๒. สงเสริมและพัฒนาครูโดยศูนยเครอืขายทางวิชาการ 
  ๒.๑   PEER  Center (Primary  Education  English  Resource  Center ) 
  ๒.๒   ศูนยวิชาการภาษาอังกฤษ 
 ๓.  สงเสริมและพัฒนาครูใหใชรปูแบบการสอนดวยเทคนิคทีห่ลากหลาย 
 ๔.  สงเสริมสนับสนุนดานสื่อและงบประมาณ 
 ๕.  สงเสริมกจิกรรมการแขงขันทกัษะทางภาษาของนักเรียนทุกระดับ 
 

ระดับอาํเภอ/ศนูยสงเสรมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศกึษา 
 

 ๑. พัฒนาครูภาษาอังกฤษใหจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับวิธีการเรียนรูที่เนนการสื่อสาร
(CLT) 
 ๒.  สรางความเขมแข็งของศูนยเครือขายโดยใหการสนับสนุนดานบุคลากร 
 ๓.  จัดกิจกรรมการแขงขันทักษะทางภาษาของนักเรียนทุกระดับ 
 

ระดับโรงเรียน 
 

 ๑. ปรับโครงสรางหลักสูตรสาระภาษาตางประเทศเพิ่มข้ึนสัปดาหละ 3  ช่ัวโมง ทุกระดับช้ัน 
 ๒.  รวมสนับสนุนใหครูเปนสมาชิกศูนยเครอืขายทางวิชาการและรวมปฏิบัติงานดวยความเขมแข็ง 
 ๓.  นิเทศติดตามการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษที่สอดคลองกับวิธีการเรียนรูที่เนนการสื่อสาร
(CLT) 
 ๔. สงเสริมใหครูผลิตสื่อ นวัตกรรม และรวมนําเสนอผลปฏิบัติงานที่ดีในเวทีวิชาการ 
 ๕.  สนับสนุนกิจกรรมการแขงขันทักษะทางภาษาของนักเรียนทุกระดับ 
 

ระดับหองเรียน 
 

 ๑. วิเคราะหสภาพปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและวางแผนพัฒนาตามสภาพปญหาของนักเรียน 
 ๒.  จัดกิจกรรมและสภาพแวดลอมทีส่งเสริมการเรียนรูดานภาษาอังกฤษทั้งในและนอกหองเรียน 
 ๓.  จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทีส่อดคลองกับวิธีการเรียนรูที่เนนการสื่อสาร(CLT) 
 ๔.  มีสวนรวมและเปนเครือขายทางวิชาการของศูนย PEER Center 
 ๕. นําเน้ือหาเรื่องจงัหวัดประจวบคีรีขันธมาจัดการเรียนรู 
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มาตรการขบัเคลือ่นกลุมสาระการเรียนรูสขุศกึษาและพลศกึษา 
 

 
ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 

๑. สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนสามารถดําเนินการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ 

๒. สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนไดพัฒนาตนเองมีความรูความเขาใจในการจัดกระบวนการเรียนรู
ใหกับผูเรียนไดเต็มศักยภาพ 

๓. นิเทศ  ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 
๔. จัดกิจกรรมการแขงขันความสามารถของนักเรียนกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษาระดับเขตพื้นที่

การศึกษา 
๕. จัดทําคลังขอสอบกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

ระดับอาํเภอ/ศนูยสงเสรมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศกึษา 
 

๑. ประสานงานกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๑ ในการ
ดําเนินการที่เกี่ยวของกับสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๒. จัดกิจกรรมคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเขารวมแขงขัน/ประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 

ระดับโรงเรียน/หองเรยีน 
 
 ๑. วิเคราะหผลการประเมินระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ เพื่อเปนขอมูลในการจดัทาํ
โครงการ/แผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๒.  จัดทําโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาตามจุดเดน/   
จุดดอยตามที่ไดวิเคราะห 
 ๓.  จัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาตามแนวทางหลักสูตร 
 ๔. นําเน้ือหาเรื่องจังหวัดประจวบคีรีขันธมาจัดการเรยีนรู 
 ๕.   พัฒนานักเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  และใหการสงเสรมิสนับสนุนนักเรยีนที่มคีวามสามารถพิเศษ 
 ๖. ฝกแจกลูกสะกดคําคําศัพทในบทเรียน 
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มาตรการขบัเคลือ่นคณุภาพกลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชพีและเทคโนโลย ี
 
 

ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 

 1. จัดทําสื่อและเอกสารนิเทศทางไกลเกี่ยวกับเรื่องโครงงานอาชีพเพื่อเปนการสงเสริมความรูผาน
ทาง  www.pck1.go.thและ http://www.pk1supervisor.org/ 
 2.  นิเทศแบบรวมคิดรวมทํากับโรงเรียน 
 3.  จัดประกวดโครงงานอาชีพในงานเปดโลกวิชาการระดับเขตพื้นที่เพื่อหาตัวแทนไปแขงขันใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศตอไป  
 4.  เผยแพรและประชาสัมพันธโครงงานอาชีพที่ไดรับความสําเรจ็ตามวัตถุประสงค 
 5.  พัฒนาตอยอดโครงงานอาชีพของโรงเรียนทีป่ระสบความสําเรจ็ 
 
 

ระดับอาํเภอ/ศนูยสงเสรมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศกึษา 
 
 1.  ประสานงาน กับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๑ เพื่อใหการ
ดําเนินงานโครงการเปนไปดวยความราบรื่น 
 2.  คัดเลือกโรงเรียนภายในศูนยสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาจํานวน ๑ โรงเรียน 
เพื่อสงเขาประกวดโครงงานอาชีพในระดับเขตพื้นที่ฯ ในงานเปดโลกวิชาการ 
 3.  สงโรงเรียนตัวแทนศูนยฯเขาประกวดโครงงานอาชีพในงานเปดโลกวิชาการระดับเขตพื้นที่ฯ 
  4.  เผยแพรและประชาสัมพันธโครงงานอาชีพที่ไดรับความสําเรจ็ตามวัตถุประสงค 
 5.  พัฒนาตอยอดโครงงานอาชีพของโรงเรียนทีป่ระสบความสําเรจ็ 

 

ระดับโรงเรียน / หองเรยีน 
 
 1.  นําเน้ือหาเรื่องจงัหวัดประจวบคีรีขันธมาจัดการเรียนรู 
 ๒. โรงเรียนวางแผนจัดทําโครงการโครงงานอาชีพ 
 3.  คณะครูรวมกันศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสื่อนิเทศทางไกล ของ สพป.ปข. ๑ 
  4.  คณะครูรวมกันออกแบบการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยใชโครงงาน 
 ๕.  รวมสงโรงเรียนเขาคัดเลือกระดับศูนยสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเปน
ตัวแทนศูนยฯไปประกวดในระดับเขตพื้นที่ฯตอไป  
 ๖.  เผยแพรและประชาสัมพันธโครงงานอาชีพใหแพรหลาย 
 ๗.  พัฒนาตอยอดโครงงานอาชีพของโรงเรียนใหมีความตอเน่ือง 
 ๘. ฝกแจกลูกสะกดคําคําศัพทในบทเรียน 
 
 
 

http://www.pk1supervisor.org/
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มาตรการขบัเคลือ่นคณุภาพกลุมสาระการเรยีนรูศลิปะ 
 
 

ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 

 ๑. จัดทําสื่อและเอกสารนิเทศทางไกลเกี่ยวกับศิลปะในการสงเสริมความรูผานทางเว็บไซดของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๑ 
 ๒. นิเทศแบบรวมคิดรวมทํา 
 ๓. จัดประกวดการแขงขันศิลปะในงานเปดโลกวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อหาตัวแทนไป
แขงขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
 ๔. เผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรมศิลปะที่ไดรับความสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 ๕. พัฒนาตอยอดกิจกรรมศิลปะของโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ 

 

ระดับอาํเภอ/ศนูยสงเสรมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศกึษา    
  
 1.  ประสานกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๑ เพื่อดําเนินงาน
ตามกิจกรรมที่ไดกําหนดไว 
 2.  คัดเลอืกโรงเรียนภายในศูนยฯ จํานวน ๑  โรงเรียน เพื่อสงเขาประกวดกิจกรรมศิลปะในระดับ
เขตพื้นที่ฯ ในงานเปดโลกวิชาการ 
 3.  สงโรงเรียนตัวแทนศูนยฯ เขาประกวดศิลปะในงานเปดโลกวิชาการระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา
  
 4. เผยแพรและประชาสัมพันธกจิกรรมศิลปะที่ไดรบัความสําเรจ็ตามวัตถุประสงค 
 5.  พัฒนาตอยอดกจิกรรมศิลปะของโรงเรียนทีป่ระสบความสําเร็จ 

 

ระดับโรงเรียน / หองเรยีน 
 

1. นําเน้ือหาเรื่องจงัหวัดประจวบคีรีขันธมาจัดการเรียนรู 
2. โรงเรียนวางแผนจัดทําโครงการ 
3. คณะครูรวมกันศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสื่อทางไกลของ สพป.ปข.๑ และเว็บไซตเกี่ยวกับ

เรื่องศิลปะโรงเรียน  
4. คณะครูรวมกันออกแบบการจดักจิกรรมการเรียนการสอนศิลปะ 

  - เขียนแผนการจัดกจิกรรมศิลปะใหชัดเจน 
  -  ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว 
  -  รวม สงนักเรียน เขารับการคัดเลือกระดับศูนยฯ เพื่อเปนแทนศูนยฯไปประกวดใน
งานเปดโลกวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 4.  เผยแพรและประชาสัมพันธกจิกรรมศิลปะ 
 5.  พัฒนาตอยอดกจิกรรมศิลปะของโรงเรียนใหมีความตอเน่ือง 
 ๖. ฝกแจกลูกสะกดคําคําศัพทในบทเรียน 
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มาตรการขบัเคลือ่นคณุภาพการกจิกรรมลกูเสอื –  ยวุกาชาด 
 

ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 

  1.  สํารวจขอมูล กลุม/กองลูกเสือ หมูยุวกาชาด ของสถานศึกษาในสังกัด 
 2.  ดําเนินการใหสถานศึกษาในสงักัด ขอจัดต้ังกลุม/กองลูกเสือ หมูยุวกาชาด ใหเปนปจจบุัน 
 3.  ผูบริหารระดับเขตพื้นที่ แตงเครื่องแบบลูกเสือหรือยุวกาชาด เพื่อเปนแบบอยาง ทุกวันพฤหสับดี 
ที่ 3 ของเดือน 
 4.  นิเทศ ติดตาม การบริหารการจัดกจิกรรมลูกเสอื ยุวกาชาด ในสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 
 5.  แตงต้ังคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือดีเดน  ตามเกณฑการประเมินผล
การบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1  อําเภอละ  2 โรงเรียน 
 6.  มอบโลรางวัล ใหโรงเรียนทีผ่านการประเมิน ระดับทอง และมีคะแนนสูงสุดในแตละอําเภอ   
 7.  มอบเกียรติคุณบัตร และประกาศใหโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ผานการประเมิน ระดับทอง เปน
โรงเรียนตนแบบการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสอื 
 8.  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําเสนอผลการดําเนินงานของโรงเรียนตนแบบการบริหารการจัด
กิจกรรมลกูเสือ 
 

ระดับอาํเภอ/ศนูยสงเสรมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศกึษา 

 

 ๑. แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือดีเดน ระดับศูนยสงเสริม
ประสิทธิภาพ  ตามเกณฑการประเมนิผลการบรหิารการจดักิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาของ สพป.ประจวบฯ 
เขต 1  ศูนยสงเสริมประสิทธิภาพละ  2 โรงเรียน 
 ๒. แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือดีเดน ระดับอําเภอ ตาม
เกณฑการประเมินผลการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1  
อําเภอละ  2 โรงเรียน 
 

 

ระดับโรงเรียน/หองเรยีน 
 

 1.  สํารวจขอมูลสมาชิกลูกเสือ ยุวกาชาด จัดทําทะเบียนใหเปนปจจุบัน 
  2.  ดําเนินการขอจัดต้ังกลุม/กองลูกเสือ หมูยุวกาชาด ใหเปนปจจบุัน 
  3.  จัดกิจกรรมพฒันาผูเรียน  กิจกรรมลูกเสือใหแกผูเรียน  ตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ 
 4.  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กิจกรรมยุวกาชาด  ตามหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 5.  บริหารกิจกรรมลูกเสือตามนโยบายของสํานักงานลูกเสือเขตพืน้ที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 
 6.  ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือ  หรือ  สถานศึกษาจัดกิจกรรม
ลูกเสือดีเดน ระดับทอง 
 7. ดําเนินการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินผลการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษาของ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1 
 ๘. นําเน้ือหาเรื่องจังหวัดประจวบคีรีขันธมาจัดการเรียนรู 
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มาตรการขบัเคลือ่นคณุภาพการจัดการศกึษาปฐมวยั 
 

ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

 1.  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 ใหมีสาระที่ควรเรียนรูเรื่องจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
 2.  พัฒนานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนตนแบบ / เครือขาย / มอนเตสซอรี / จัดกิจกรรม
พัฒนาวิทยาศาสตรปฐมวัยตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย / วาระ 2 ป แหงการศึกษาปฐมวัย 
 3.  สงเสริมการพัฒนาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เด็กปฐมวัย  
 4.  จัดกิจกรรมคาราวานเสรมิสรางเด็ก พัฒนาพอแม ผูปกครอง ระดับปฐมวัย 
 5.  จัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรูวิชาการการศึกษาปฐมวัย นําเสนอและแบงปนผลงานครู และกิจกรรม
แสดงศักยภาพนักเรียนปฐมวัย 
 6.  นิเทศ ศึกษาวิจัย พัฒนาโรงเรียนศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ / เครือขาย และโรงเรียนอนุบาล
ประจําเขตพื้นที่ ใหเปนแหลงศึกษาเรียนรู 
 7.  นิเทศ กํากับ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนระดับปฐมวัย 
 

 

ระดับอาํเภอ/ศนูยสงเสรมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศกึษา 

 1.  นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน  
 2.  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและแขงขันศักยภาพนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย 
 3.  นิเทศ กํากับ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนระดับปฐมวัย 

 
ระดับโรงเรียน 

 1.  สงเสริมการพัฒนาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาไทยในหองเรียนปฐมวัยแบบบูรณาการ 
  2.  สงเสริมประเมินพฒันาการ ติดตามความกาวหนานักเรยีนระดับปฐมวัย ทุกภาคเรียน  
 3.  สงเสริมดําเนินการตามวาระ 2 ป แหงการศึกษาปฐมวัย “หองเรียนอนุบาลนาอยู ผูบริหารใสใจ 
ครูแจมใส ผูปกครองรวมใจ เด็กมารยาทไทยงดงาม”  
 4.  นิเทศภายใน ใหความรู ประสานความรวมมอืกับผูปกครอง ชุมชน องคกร 
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ระดับหองเรียน 

 1.  จัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาเด็กภายใตแนวคิด หองเรียนอนุบาลนาอยู ผูบริหารใสใส ครูแจมใส 
ผูปกครองรวมใจ เด็กมารยาทไทยงดงาม 
 ๒. นําเน้ือหาสาระเรื่องจังหวัดประจวบคีรีขันธมาจัดการเรียนรู 
 ๓. ครูอานหนังสือใหเด็กฟงทุกวัน ๆ ละ 5 – 10 บรรทัด 
 ๔. จัดมุมภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และมุมประจวบคีรีขันธของเราในหองเรียน หรือ
นอกหองเรียน 
 ๕.  จัดกิจกรรมพฒันาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร แบบบูรณาการ 
 ๖.  ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล จัดกลุมเด็กเปน 3 กลุม ความพรอม  (ดี พอใช ควรพัฒนา) 
และวางแผนพัฒนาเด็กตามศักยภาพรายบุคคล  
 ๗.  ใหความรูกับผูปกครอง และประสานความรวมมอืกับผูปกครอง ชุมชน ในการสงเสรมิพัฒนาการ
นักเรียน 
 ๘. จัดทําบันทึกขอตกลงการสงเสรมิพฒันาการเด็กกบัผูปกครอง 
 ๙. เด็กทองคําคลองจอง  บทกวี  ทุกวันกอนกลบับาน 
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มาตรการขบัเคลือ่นคณุภาพการพฒันาหลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
 

ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

๑. จัดกรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
๒. จัดทําขอมลูหลักสูตรรายโรงเรียน 
๓. สงเสริมใหโรงเรียนประเมินหลักสูตรในทกุระดับของสถานศึกษา 
๔. ชวยเหลือโรงเรียนในการจัดทํารายวิชาเพิ่มเติมในทกุช้ันป 
๕. ทําแผนนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลอยางตอเน่ือง 
 

ระดับอาํเภอ/ศนูยสงเสรมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศกึษา 

1.  สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนในศูนยฯ  จัดทําหลักสูตรในทุกระดับของสถานศึกษาเปนหลักสูตร
รวมสมัย และพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางแทจริง 

2. เปนเวทีแลกเปลี่ยน  และสรางเครือขายการเรียนรูเกี่ยวกับหลักสูตร 
 

ระดับโรงเรียน / หองเรยีน 

1.  จัดทําขอมูลหลกัสูตรในทุกระดับของสถานศึกษา 
2.  ประเมินหลักสูตรในทกุระดับของสถานศึกษา 
3.  นําเน้ือหาเรื่องจังหวัดประจวบคีรีขันธมาจัดการเรียนรู 
4.  จัดทํารายวิชาเพิ่มเติมทีส่อดคลองกบัจุดเนนของโรงเรียนหรือความตองการของชุมชน 
5.  จัดทํารายงานการนําหลักสูตรแตละระดับของสถานศึกษาไปใช 
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มาตรการขบัเคลือ่นคณุภาพการวัดและประเมนิผลในชัน้เรยีน 
 
 

ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

 1.  รวบรวม ศึกษา สังเคราะหผลสัมฤทธ์ิตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
จัดทํารายงาน 
 2.  วางแผนการพัฒนาครูดานการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน จัดทําเอกสารนิเทศทางไกล
เปนไฟล  นําข้ึนเว็บไซตเขตพื้นที่ 
 3.  รวบรวมคลังขอสอบใหบริการโรงเรียนผานเว็บไซตเขตพื้นที ่
 4.  พัฒนาครูดานการสรางเครื่องมือวัดความสามารถทางภาษา (Literacy) และการคิดคํานวณ 
(Numeracy) ใหมีการวัดและประเมินผลเรื่องจังหวัดประจวบคีรีขันธ  การสรางขอสอบรูปแบบ O-NET และ 
PISA สงเสริมการประเมินผลตามสภาพจริงในช้ันเรียน 
 5.  จัดทําเครื่องมือวัดความสามารถนักเรียน  ใหบริการโรงเรียนผานเว็บไซตเขตพื้นที่ 
  5.  จัดต้ังชมรมเครือขายการวัดผลระดับเขตพื้นที ่
 

ระดับอาํเภอ/ศนูยสงเสรมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศกึษา 
 
 ๑. นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําแนะนําการวัดประเมินผลในช้ันเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 2.  นิเทศ กํากับ ติดตาม การประเมินผลในช้ันเรียน  การจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา 
 

ระดับโรงเรียน 
 

๑. พัฒนาระบบการวัดและประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และ
การจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา 

๒. สงเสริมพัฒนาครูผูสอนใหสามารถสรางเครื่องมือวัดความสามารถทางภาษา (Literacy) และการ
คิดคํานวณ (Numeracy) การสรางขอสอบรปูแบบ O-NET  และ PISA สงเสริมการประเมินผลตามสภาพจริง
ในช้ันเรียน 

๓. ใชขอสอบกลางที่พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในการสอบปลายป 
รอยละ 20  ของคะแนนสอบทั้งหมด  ในช้ันประถมศึกษาปที่ 2,4,5 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1,2  โดยช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2 ใหใชขอสอบกลางเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 และ 5  
ใหใชขอสอบกลางในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  คณิตศาสตร  และวิทยาศาสตร และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  
และ  2 ใหใชขอสอบกลางในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  และภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
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ระดับหองเรียน 
 
 1.  ครูผูสอนวางแผนการวัดประเมินผลระดับช้ันเรียนตามรายวิชาที่สอนใหครอบคลุมหลักสูตรและ
สอดคลองกับการประเมินตามสภาพจริง เพิ่มการใชขอสอบแบบเขียนตอบทั้งการเขียนตอบแบบสั้นและแบบ
ยาวเมื่อจบหนวยการเรียน  ในการสอบระหวางภาคเรียนและในการสอบปลายภาค  อยางนอยรอยละ 30  
ของการสอบแตละครั้ง ประกอบการขอสอบรูปแบบ O-NET  และ PISA 
 ๒. มีการวัดและประเมินผลเรื่องจังหวัดประจวบคีรีขันธ   
 ๓.  ตรวจสอบ ประเมินสมรรถนะสําคัญตามแนวนโยบายของเขตพื้นที่ เชน การอาน การเขียน   
การคิดคํานวณ ทักษะการคิด ฯลฯ ตามความเหมาะสม อยางนอยควรตรวจสอบทุก 2 เดือน และซอมเสริม      
วางแนวทางแกไข  
 ๔.  คัดเลือกเครื่องมือที่เขตพื้นที่ใหบริการทางเว็บไซตของเขตพื้นที่ และเว็บไซดอื่น ๆ นําไปปรับใช
ใหเหมาะสมกับนักเรียนในช้ันเรียน  
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มาตรการขบัเคลือ่นคณุภาพการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา  

 
ระดบัเขตพื้นที่การศกึษา  
 

 ๑. สรางทีมคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๑.๑ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ๑.๒ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ทุกคน 
  ๑.๓ ผูอํานวยการกลุม ทกุกลุม 
  ๑.๔ ศึกษานิเทศก ทุกคน 
 ๒. สรางความตระหนัก ความรูความเขาใจระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหทีมคุณภาพ
ระบบประกัน 
 ๓. ทีมคุณภาพ นิเทศ ติดตามผล แบบรวมคิดรวมทําโรงเรียนในศูนยฯ ที่รับผิดชอบ   
 ๔. ใชเครือขาย / โรงเรียนตนแบบ ในการพัฒนา 
 ๕. ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาประจําป 

 
ระดับอาํเภอ/ศนูยสงเสรมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศกึษา  
 

- คณะกรรมการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอําเภอ นิเทศ ติดตาม 
กํากับ สงเสริมการดําเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหดําเนินการในภาวะปกติ 

 

 
ระดบัโรงเรียน  
 

 ๑. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาวะงานปกติ 
 ๒. ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ปละ 2 ครั้ง 
 ๓. จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป เผยแพรสูสาธารณชน 
 ๔. นําผลการประเมินคุณภาพภายในไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง  
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มาตรการขบัเคลือ่นคณุภาพการยกระดบั NT,  LAS, O-NET  และโครงการเสรมิหลกัสูตร 
 

 

ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 

 ๑. นโยบายยกระดับ / เปาหมายผลสัมฤทธ์ิ เชน ผล O-NET ป.6 และ ม.3 ทุกกลุมสาระฯเพิ่มข้ึน
รอยละ 5 จากปการศึกษา 2556 ติดอันดับ 1 ใน 10  และ ม.3 ติดอันดับ 1 ใน 30 ของระดับประเทศ 
 ๒. สนับสนุนทรัพยากร เชน  สนับสนุนตนฉบับขอสอบ Pre O-NET 5 กลุมสาระการเรียนรู  
สนับสนุนสื่อนวัตกรรม   พัฒนาการสอนภาษาไทยและคณิตศาสตร และหรืองบประมาณการดําเนินการ
สําหรับการยกระดับผลสัมฤทธ์ิตามความเหมาะสม 
 ๓. กํากับ ติดตาม นิเทศ ใหความชวยเหลือเต็มพื้นที่  โดยศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบโรงเรียนตาม
ศูนยสงเสริมประสทิธิภาพฯที่รับผิดชอบทุกโรงเรียนเปนพเิศษ โรงเรียนที่มีผล NT, O-NET, LAS เปน 3 ลําดับ
สุดทายของศูนย 
 ๔. สรางขวัญ กําลังใจครู / ผูบริหาร เชน อาจจะมอบโลรางวัลคะแนนสูงสุดรายสาระ และคะแนน
รวม  มอบวุฒิบัตรคะแนนสูงสุด 5 ลําดับแรก หรือมอบวุฒิบัตรคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ หรือ
พิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษใหกับผูบริหาร / ครูผูสอนที่มีผล O-NET สูง และมีความกาวหนา
สูงสุด  ตามความเหมาะสมและกิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตร 
 ๕. สรุปรายงานความกาวหนาการดําเนินงานเพื่อพัฒนาตอยอด 

 
ระดับอาํเภอ/ศนูยสงเสรมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศกึษา 
 

 1.  ประสานความรวมมอื แลกเปลี่ยนบุคลากรทีม่ีความรูความสามารถ 
  1.1  ประชุมคณะทํางานระดับอําเภอ เพื่อดําเนินการพัฒนาอยางเขม ระดับอําเภอ / ศูนย
สงเสริมประสิทธิภาพฯ 
  1.2  พัฒนาโดยใชเครือขายศูนยสงเสริมประสิทธิภาพฯ แบบมีสวนรวม 
 2.  ประธานคณะกรรมการระดับอําเภอ (รอง ผอ.สพป.ปข.1) กํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือ
สถานศึกษาตามความจําเปนเรงดวนโรงเรียน  10 ลําดับสุดทายของอําเภอ 
          3.  รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตอเขตพื้นที ่
 

ระดับโรงเรียน 

         1.  จัดทําขอมลูการวิเคราะหจุดออนรายกลุมสาระการเรียนรู 
         2.  จัดทําขอมลูการคัดแยกเด็ก จัดกลุมเด็ก เพื่อสงเสริม เรงรัดคุณภาพ  
         3.  จัดการสอนซอมเสริมชวงวันหยุดหรือหลงัเลิกเรียนตามขอมลูที่ไดจากขอ 1 และขอ 2  
         4.  วางแผนการจัดสอบ Pre O-NET และวิเคราะหขอมูลสําหรับการพัฒนาตามขอบกพรอง   
 5.   วางแผนการวัดผลประเมินผล  กําหนดใหทุกกลุมสาระการเรียนรูวัดและประเมินผลตาม
มาตรฐานการเรียนรู  สําหรับการสอบในแตละหนวยการเรยีนรูใหใชขอสอบแบบบรรยายอยางนอยรอยละ 30  
การสอบปลายภาค/ปลายปใชขอสอบแนว  O-NET ,NT ,LAS ,PISA  
         6.  ประสานผูปกครองใหมีสวนรวมดูแลบุตรหลาน 
         7.  ผูบริหารโรงเรียน นิเทศ กํากบั ติดตาม และซอมเสริม และ พัฒนาอยางเขม 
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ระดับหองเรียน 
 
     1.  วิเคราะหจุดออน รายกลุมสาระการเรียนรู รายมาตรฐาน 

         2.  คัดแยกเด็ก จัดกลุมเด็ก  
         3.  จัดกิจกรรมการเรยีนรูใหเหมาะสมกับกลุมเด็ก เชน การสอนซอมเสริมเด็กออน และสงเสริมกลุม
เด็กเกงดวยกิจกรรมที่หลากหลาย เรงรัดคุณภาพ จัดการสอนซอมเสริมชวงวันหยุดหรือหลังเลิกเรียนตาม
ขอมูลที่ไดจากขอ 1 และขอ 2  
         4.  ดําเนินการสอบ Pre O-NET และวิเคราะหขอมูลสําหรับการพัฒนาตามขอบกพรอง  
 5.   ดําเนินการวัดและประเมินทุกกลุมสาระการเรียนรูยึดตามมาตรฐานการเรียนรู สําหรับในแตละ
หนวยการเรียนรูใชขอสอบแบบบรรยายอยางนอยรอยละ 30 การสอบปลายภาค/ปลายปใชขอสอบแนว    
O-NET, NT, LAS, PISA มีขอมูลยอนกลับใหนักเรียนไดพัฒนาตัวเอง 
 6.   รายงานผลการเรียนรูพัฒนาการ ความกาวหนาและพฤติกรรมของนักเรียนใหผูปกครองทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


