
 
ระเบียบวาระการประชุมผูบริหารสถานศึกษา 
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 กลุมอํานวยการ 
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ระเบียบวาระการประชุมผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๓ 

วันจันทรท่ี  ๓๐  เดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
ณ  หองประชุมเพชร  สพป.ศรีสะเกษ  เขต ๑  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  

******************************************************* 

เวลา  ๐๘.๐๐  น. -  ลงทะเบียน  รับเอกสาร  

เวลา  ๐๙.๐๐  น. -  เปดการประชุมและดําเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณใหเปนวัฒนธรรม   
    ๑.  เคารพธงชาติ  (รองเพลงชาติ) 
    ๒.  ประกอบศาสนกิจ  (ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  สวดมนตไหวพระ) 
    ๓.  กลาวคําปฏิญญาเขตสุจริต 

เวลา  ๐๙.๐๕  น. -  ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมผูบริหารสถานศึกษา               
                                  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑   

   โดยผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  ดังนี้ 
   ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

                ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
   -  ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

                  ๓.๑  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
                  ๓.๒  เรื่องจากรองผูอํานวยการ  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 

                     ๓.๓  เรื่องจากกลุมอํานวยการ 
                     ๓.๔  เรื่องจากกลุมบริหารงานบุคคล 
                     ๓.๕  เรื่องจากกลุมนโยบายและแผน 
                     ๓.๖  เรื่องจากกลุมสงเสริมและการจัดการศึกษา 
                     ๓.๗   เรือ่งจากกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                     ๓.๘  เรื่องจากกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
                     ๓.๙  เรื่องจากกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                     ๓.๑๐  เรื่องจากกลุมกฎหมายและคดี 

                 ๓.๑๑  เรื่องจากกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี  
                          และการสื่อสาร (ICT) 
                 ๓.๑๒ เรื่องจากหนวยตรวจสอบภายใน 

     ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
     ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 
เวลา  ๑๒.๐๐  น.   -  เลิกประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

วาท่ีรอยตรีทวีศักดิ์  นามศรี  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑   
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- ๒ - 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  (ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๓  เม่ือวันอังคารท่ี  ๒๗  ตุลาคม   ๒๕๖๓) 

ประธาน  รายงานการประชุมครั้งท่ีแลวมีท้ังสิ้น  ๔๕  หนา  ขอใหตรวจสอบความถูกตอง  หากมีขอความท่ีคลาดเคลื่อน 
ใหทําการแกไขใหถูกตองและรับรองรายงานการประชุมตอไป 

ท่ีประชุม  ........................................................................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

                ๓.๑  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

..........................................................................................................-  ไมมี -..................................................................................................... 

        ๓.๒   เรื่องจากรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  

นายสุเทพ  ศรบุญทอง  รองผูอํานวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 
๑. แนวปฏิบัติการเบิกจายงบประมาณ คาเชาอินเทอรเน็ต ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เพ่ือใหการดําเนินการเบิกจายงบประมาณเปนไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
และแนวทางการบริหารจัดการของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงแจงแนวปฏิบัติมาเพ่ือใหโรงเรียนทราบ
และดําเนินการดังนี้ 

การจัดสรรและโอนงบประมาณ  
 การไดรับจัดสรรและโอนงบประมาณ  ครั้งท่ี ๑ ในระยะเวลา ๓ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ – เดือน 

ธันวาคม ๒๕๖๓)   
แนวทางการทําสัญญา (ตามงวดงบประมาณ หรือ ตามจํานวนงบประมาณท่ีสามารถทําสัญญาได 
ตัวอยาง เชน  
๑. โรงเรียน ก ไดรับจัดสรร เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท จํานวน ๓ เดือน รวมเงิน ๔,๕๐๐ บาท  ทําสัญญา  

เชาอินเทอรเน็ต เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท ใหทําสัญญาได ๓ เดือน  
๒. โรงเรียน ข.  ไดรับจัดสรรเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท จํานวน  ๓ เดือน รวมเงิน ๔,๕๐๐ บาท                              

ทําสัญญา เชาอินเทอรเน็ต เดือนละ ๗๕๐ บาท ทําสัญญา ได ๖ เดือน  
แนวทางการดําเนินการ   
๑. ใหโรงเรียนดําเนินการจัดทําสัญญา ตามรางเอกสารท่ีสงมาดวยนี้  
๒. โดยจะลงนามในสัญญาได ตั้งแตวันท่ีไดรับแจงโอนเงินจากกลุมการเงิน ฯ   
๓..จัดทําทะเบียนคุมการเบิกจายงบประมาณคาเชาอินเทอรเน็ต ( Inter net ) ครั้งท่ี ๑ ตามแบบท่ีแนบ

มาพรอมนี้  เพ่ือควบคุมการเบิกจาย 
 ๔. การสงเอกสารเบิกจาย ใหแนบเอกสารสงเบิกจาย ดังนี้ 
     ๔.๑ หนังสือนําสง 
     ๔.๒ ใบตรวจรับการเชา อินเทอรเน็ต  จํานวน ๑ ฉบับ 
     ๔.๓ ใบแจงหนีค้าเชาอินเทอรเน็ต  ฉบับจริง 
     ๔.๔ สําเนาสัญญา เชาอินเทอรเน็ต  จาํนวน ๑ ชุดพรอมรับรองสําเนา 
     ๔.๕ สําเนา ทะเบียนคุมการเบิกจายงบประมาณคาเชาอินเทอรเน็ต ( Inter net)  จํานวน ๑ แผน 
 



- ๓ - 
 

ทะเบียนคุมการเบิกจายงบประมาณคาเชาอินเทอรเน็ต ( Inter net )  
 โรงเรียน........................................................................อําเภอ.................................. 

ปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

การทําสัญญา ครั้งท่ี............  งบประมาณ จัดสรรโอน ครั้งท่ี ……….                                                
(วันท่ี         เดือน                พ.ศ.            ) 

1. การทําสัญญาเชา กับ บริษัท ………………………………………………………………………………….. 
2. สัญญาเชา เริ่ม วันท่ี ............ เดอืน ...................................พ.ศ. ................................. สิ้นสุดวันท่ี ............ 

เดือน ...................................พ.ศ. ................................. 
3. จํานวนจดุหรอืหมายเลขท่ีเชา   ....................... ราคารวมเดือนละ ................................... บาท    
4. จํานวนเงินจัดสรรรายเดือน  เดอืนละ ............................................. บาท  

รวม ..................   เดือน   จํานวนเงิน ............................................... บาท  
งวด
ท่ี 

ขอเบกิคาเชา
เดือน 

วันเดือนป                    
-  วนัเดือนป 

จํานวนเงิน หมายเลขเอกสาร 
ใบแจงหนี้ จัดสรร ขอเบิก คงเหลือ 

๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       

                                                
สรุป งบประมาณไดรับจัดสรร จาํนวน................................บาท ทําสญัญา จํานวน .................... บาท  
      เบิกจายหรอืคาดวาจะเบิกจายไดตามสัญญา จํานวน........................ บาท คงเหลืองบประมาณจํานวน ............................. 
บาท 
  

            ลงชื่อ                                                    ผูรับรองขอมูล  
( .................................................................) 

ตําแหนง ......................................................................... 
วัน ................เดือน ..................................... พ.ศ. ........................ 

หมายเหตุ   ๑. ผูรับรองขอมูล  หมายถึง  เจาหนาท่ีพัสดุหรือเจาหนาท่ีการเงินโรงเรียน 
               ๒. เอกสารทะเบียนคุมนี้ ใหสําเนาแนบมาพรอมเอกสารขอเบิกเงินทุกครั้ง         
 
 
 
 
 
                                    
 



                                                               - ๔ - 
 

                                      
 
 
 
ท่ี  ศธ  ๐๔๑๓๘/                                                          โรงเรียน                                                                                                             
                        จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๐๐๐                                                                         

       ……………………………………   

เรื่อง  สงเอกสารเบิกคาเชาใชบริการอินเตอรเน็ต ประประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  

สิ่งท่ีสงมาดวย  ๑.  ใบตรวจรับการเชา อินเทอรเน็ต    จํานวน ๑ ฉบับ 
          ๒. ใบแจงหนี้คาเชาอินเทอรเน็ต  ฉบับจริง  จํานวน ๑ ฉบับ 
          ๓. สําเนาสัญญา เชาอินเทอรเน็ต                จํานวน ๑ ชุดพรอมรับรองสําเนา 
          ๔. สําเนา ทะเบียนคุมการเบิกจายงบประมาณคาเชาอินเทอรเน็ต ( Inter net )   จํานวน ๑ แผน 

 ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ไดจัดสรรและโอนงบประมาณคาเชา
อินเทอรเน็ต ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔  ครั้งท่ี ๑  เปนระยะเวลา ๓ เดือน  สถานศึกษาการเชาอินเทอรเน็ต
ของสถานศึกษา โดยใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

โรงเรียนไดดําเนินการตามข้ันตอนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯดังกลาวจึงขอสง
เอกสารเพ่ือเบิกจายคาเชาใชบริการอินเตอรเน็ต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ประจําเดือน                       พ.ศ. 
   จํานวน                             บาท   

รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้        

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการ 
 

                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
 

                      (                                                   ) 
                              ตําแหนง 
 
 
 
 
 
งานบริหารงบประมาณ 
โทรศัพท  ………………………….. 

 



- ๕ - 
๒. แนวปฏิบัติการจางอัตราจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑. ขอมูลการจัดสรร ป ๒๕๖๔ 

ท่ี 
 

ตําแหนง คาตอบแทน 
บาท 

จํานวน 
จัดสรร มีคนครอง อัตราวาง โอนเงินมาเบิก หมายเหต ุ

๑ พนักงานราชการ ๑๘,๐๐๐ ๙๔ ๙๔ - ๙๔ โอนแลว 
๒ ครูวิกฤต ๑๕,๐๐๐ ๖๐ ๕๑ ๙ ๕๑ โอนแลว 
๓ ธุรการ ๑๕,๐๐๐ ๘๖ ๘๖ - ๘๖ โอนแลว 
๔ ธุรการ ๙,๐๐๐ ๑๗๒ ๑๗๒ - ๑๗๒ โอนแลว 
๕ นักการภารโรง ๙,๐๐๐ ๑๔๓ ๑๓๗ ๖ ๑๓๗ โอนแลว 
๖ บุคลากรปฏิบัติงานใน 

สพป. 
๙,๐๐๐ ๔ ๔ - ๔ โอนแลว 

๗ ครุวิทย-คณิต ๑๕,๐๐๐ ๑๖ - - - โอนแลว 
๘ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ๙,๐๐๐ ๕๘ - - - โอนแลว 
๙ ครูทรงคุณคา ๑๗,๐๐๐ - - - - รอจัดสรร 

 
๒. แนวทางดําเนินการลงนามในสัญญา 

    ๒.๑  รายการตําแหนงท่ี ๑, ๒, ๓, ๕, ๖, ๗, ๘ และ ๙   
                สพฐ. มอบอํานาจการจัดทําสัญญาใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีเปนผูดําเนินการ 

    ๒.๒  รายการตําแหนงท่ี ๔, ๘ บางราย     
 สพฐ. มอบอํานาจการจัดทําสัญญาใหผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูดําเนินการ  รูปแบบสัญญา                         
(ตามเอกสารแนบในหนังสือแจงเม่ือวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

     ๓. การดําเนินการงบลงทุน ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
         การดําเนินการ 

๑. โรงเรียนตรวจสอบขอมูลรายการงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาไดรับการจัดสรร
รายการอะไรบาง  จํานวนงบประมาณเทาไร โดยตรวจสอบรายการจากขอมูลการแจงจัดสรรจากกลุมนโยบายและแผน 

๒. เจาหนาท่ีพัสดุเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ 
   ๒.๑  คณะกรรมการกําหนด  
  ๒.๑.๑ กรณีไดรับการจัดสรรครุภัณฑ ใหแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ

นั้น ๆ  ขอ ๒๑ ของ พ.ร.บ. จดัซ้ือจัดจาง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.๑.๒ กรณีรายการปรับปรุงซอมแซม หรือสิ่งกอสราง  ใหแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคา

กลาง /ปริมาณงาน  ตามแบบ ปร. ๔ ปร.๕  
   ๒.๒  คณะกรรมการประกวดราคา กรณี มีวงเงินจัดซ้ือจัดหา ตั้งแต ๕๐๐,๐๐๑  บาทข้ึนไป 
   ๒.๓  คณะกรรมการ ควบคุมงาน  ปรับปรุง ซอมแซมและกอสราง 
   ๒.๔  คณะกรรมการตรวจรับ ครุภัณฑ /ท่ีดินสิ่งกอสราง 
๓. เจาหนาท่ีพัสดุ เสนอ คุณลักษณะของครุภัณฑนั้น ๆ/ ราคากลาง ปริมาณงาน ตามแบบ  ปร. ๔ ปร.๕  

ของรายการปรับปรุงซอมแซม หรือ สิ่งกอสราง  เสนออนุมัติ 
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๔. ดําเนินการประกาศหาผูรับจาง  
    ๔.๑  กรณีวงเงินงบประมาณ ไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  สามารถหาผูรับจางโดยวิธีเเจาะจงได  และ 

ลงขอมูลการจัดซ้ือจัดหาในระบบ  โดยมีระยะเวลาดําเนินการไมควรเกิน ๔๕ วัน 
    ๔.๒ กรณีวงเงินงบประมาณ เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตองประกาศหาหาผูรับจางโดยวิธี e - bidding    

และลงขอมูลการจัดซ้ือจัดหา ในระบบ EGP 
 ๕. ไดผูรับจาง ดําเนินการตาม ข้ันตอนในระเบียบกําหนด 
 ๖. เม่ือตรวจรับงานเรียบรอยและใหดําเนินการสงเอกสารเบิกจายโดยเร็ว 
๔. แนวปฏิบัติการเชาบาน  
 - งบประมาณคาเชาบานอยูใน งบดําเนินงาน   รายการ  คาตอบแทน 
 - ขอมูลการเบิกจาย ปงบประมาณ ๒๕๖๔  จํานวน ๗๙ ราย 
 - สภาพการดําเนินการ โดยรวมดําเนินการตามระเบียบท่ีกําหนด 
๕. เจ็ดสิทธิประกันสังคมท่ีมนุษยเงินเดือนควรรู 

การจายประกันสังคมเดือนละ ๗๕๐ บาท ทุกเดือน รูไหมครับ? วามนุษยเงินเดือน หรือผูประกันตนตาม
มาตรา ๓๓ ทุกคน ลวนมีสิทธิประกันสังคม มากถึง ๗ กรณี  โดยแตละกรณีสามารถใชสิทธิ์ไดตอเม่ือมีการจาย
สมทบกองทุนประกันสังคมในระยะเวลาท่ีกําหนด และทุกครั้งท่ีจายประกันสังคม หรือเงินสมทบ เงินท่ีจายไป   
จะถูกนําไปเขากองทุนประกันสังคม ทําใหไดผลประโยชนตาง ๆ กับผูประกันตนครับ 

สิทธิประกันสังคม ท่ีมนุษยเงินเดือนจะไดรับ มีอะไรบาง?  

๑. สิทธิประกันสังคมกรณีเจ็บปวย 

๒. สิทธิประกันสังคมกรณีสงเคราะหบุตร 

๓. สิทธิประกันสังคมกรณีคลอดบุตร 

๔.สทิธิประกันสังคมกรณีวางงาน 

๕. สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ 

๖. สิทธิประกันสังคมกรณีเสียชีวิต 

๗. สิทธิประกันสังคมกรณีชราภาพ                      

๑. สิทธิประกันสังคมกรณีเจ็บปวย 

ผูประกันตนจะไดรับสิทธิรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิรักษาพยาบาล เม่ือจายเงินสมทบ ไมนอยกวา ๓ เดือน 
โดยไมตองเสียคาใชจายในการเขารับการรักษาพยาบาล ไมวาจะเปนผูปวยนอก หรือผูปวยใน และหากเขารับการ
รักษาท่ีสถานพยาบาลรัฐ และเอกชนอ่ืน ๆ  ก็สามารถเบิกคารักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมหลังจากไดรับ
การรักษาได โดยแยกเปน ๒ กรณี  คือ 
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(๑) กรณีเปนผูปวยนอก (OPD) ในสถานพยาบาลรัฐ สามารถเบิกไดตามจริง และสามารถเบิกจายกรณี

เขารักษาท่ีสถานพยาบาลเอกชนไดไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท/ครั้ง 
(๒) กรณีเปนผูปวยใน (IPD) ในสถานพยาบาลรัฐ สามารถเบิกไดตามจริง  ยกเวนคาหอง และคาอาหาร  

ท่ีเบิกไดไมเกินวันละ ๗๐๐ บาท และสามารถเบิกจายกรณีเขารักษาท่ีสถานพยาบาลเอกชนไดไมเกินวันละ ๒,๐๐๐ บาท, 
คาหอง และคาอาหาร ไมเกินวันละ ๗๐๐ บาท หากมีการรักษาในหอง ICU สามารถเบิกไดไมเกินวันละ ๔,๕๐๐ บาท 
และเม่ือไดรับการผาตัดใหญ จะสามารถเบิกไดไมเกิน ๘,๐๐๐-๑๖,๐๐๐ บาท นอกจากคาสิทธริักษาในสถานพยาบาล
แลว ยังไดรับสิทธิในการทําทันตกรรม ไมเกิน ๙๐๐ บาท/ป ดวย 
๒. สิทธิประกันสังคมกรณีสงเคราะหบุตร 

เม่ือจายเงินสมทบ ไมนอยกวา ๑๒ เดือน หรือ ๑ ป จะไดคาสงเคราะหบุตร เดือนละ ๖๐๐ บาทตอคน 
เปนเวลา ๖ ป ตั้งแตแรกเกิด จนถึงอายุ ๖ ป โดยมีการยกเวนการจายเงินสงเคราะหใหแกบุตรบุญธรรม หรือ  
บุตรท่ียกใหเปนบุตรบุญธรรมของคนอ่ืน ซ่ึงสิทธิประกันสังคมกรณีสงเคราะหบุตร สามารถขอใชสิทธิไดไมเกิน        
๓ คน 
๓. สิทธิประกันสังคมกรณีคลอดบุตร 

เม่ือจายเงินสมทบ ไมนอยกวา ๑๕ เดือน หรือ ๑ ป ๓ เดือน จะไดรับคาคลอดบุตร ๑๓,๐๐๐ บาท    
โดยสามารถเลือกใชสิทธิไดจากฝายชาย หรือหญิง ฝายเดียวเทานั้น และสามารถเบิกคาคลอดบุตรไดไมจํากัด
จํานวนครั้ง โดยผูประกันตนฝายหญิง จะไดรับเงินสงเคราะหจากการลาคลอด ในอัตรารอยละ ๕๐ ของเงินเดือน 
เปนเวลา ๙๐ วัน หรอื ๓ เดือนหลังคลอด ซ่ึงสิทธินี้ จะใชไดเม่ือคลอดลูกคนท่ี ๑ และ ๒ เทานั้น 
๔. สิทธิประกันสังคมกรณีวางงาน 

หากผูประกันตนจายเงินสมทบเปนนานกวา ๖ เดือน สามารถลงทะเบียนในเว็บไซต กรมการจัดหางาน     
ของรัฐ ภายใน ๓๐ วัน ตั้งแตออกจากงาน  จะไดรับเงินทดแทนการวางงาน รอยละ ๕๐ ของคาจางเฉลี่ย          
(คาจางสูงสุด ๑๕,๐๐๐ บาท) ในระยะเวลาสูงสุดไมเกิน ๓ เดือน/ป 
๕. สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ 

เม่ือจายเงินสมทบ ไมนอยกวา ๓ เดือน ผูประกันตนจะไดรับการดูแลในเรื่องการรักษาพยาบาล เงิน
ชดเชยรายได เงินบําเหน็จ เม่ือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะของรางกาย หรือจิตใจ ทําใหไมสามารถทํางานได
ตามปกติ ในอัตรารอยละ ๕๐ ของคาจางรายเดือน (คาจางสูงสุด ๑๕,๐๐๐ บาท) ตลอดชีวิต 

 

 
 
๖. สิทธิประกันสังคมกรณีเสียชีวิต 

ครอบครัว หรือทายาทของผูประกันตนจะไดเงินสงเคราะห และคาทําศพ ๔๐,๐๐๐ บาท เม่ือแสดง
หลักฐานจากฌาปนสถาน สําเนาใบมรณะบัตร และสําเนาบัตรประชาชนของคนในครอบครัว  กับสํานักงาน
ประกันสังคม เม่ือผูเสียชีวิตเคยจายเงินสมทบในกองทุนประกันสังคมนานกวา ๑ เดือน 

 

https://www.doe.go.th/prd/
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๗. สิทธิประกันสังคมกรณีชราภาพ 

(๑) กรณีบํานาญชราภาพ 
               สําหรับผูประกันตนท่ีมีอายุ ๕๕ ป และจายเงินสมทบมานานกวา ๑๘๐ เดือน หรือ ๑๕ ป จะไดรับ
เงินบํานาญชราภาพรายเดือน ในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจางเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดทาย (คาจางสูงสุด ๑๕,๐๐๐ บาท) 
และหากจายเงินสมทบเกิน ๑๘๐ เดือน หรือ ๑๕ ป จะไดเงินบํานาญชราภาพรายเดือนเพ่ิมอีกรอยละ ๑.๕         
ตอการจายเงินสมทบทุก ๆ ๑๒ เดือน 

(๒) กรณีบําเหน็จชราภาพ 
               สําหรับผูประกันตนท่ีมีอายุ ๕๕ ป และมีการจายเงินสมทบ ๑๒ เดือนข้ึนไป หรือ ๑ ป จะไดรับเงิน
บําเหน็จชราภาพ ตามจํานวนเงินท่ีจายเขาประกันสังคม พรอมท้ังเงินสมทบจากนายจาง และผลตอบแทนจาก
กองทุนประกันสังคม แตหากมีการจายเงินสมทบต่ํากวา ๑ ป จะไดรับเพียงเงินท่ีตัวเองจายเงินสมทบเทานั้น 
ผูประกันตนจะเบิกประกันสังคมยังไง? 
               แตละสิทธิประกันสังคมสามารถขอเบิกไดกับทางสํานักประกันสังคมครับ ดวยการเขียนแบบคํารับขอ
ประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.๒-๐๑) ผิดพลาด! การอางอิงการเชื่อมโยงหลายมิติไมถูกตองพรอม
เตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของในการเบิกจาย และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพ่ือรับเงินท่ีผูประกันตนจะไดรับ 
               เห็นม้ัยครับ? วามนุษยเงินเดือน หรือคนทํางาน ไดสิทธิประโยชนจากกองทุนประกันสังคมมากมาย 
ผูวาจางท่ีทําเอกสาร หรือยื่นประกันสังคมใหพนักงานเปนประจํา สามารถทําเอกสารตางๆ ออนไลน เพ่ือความ
สะดวกสบายมากข้ึนดวยโปรแกรม PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน ท่ีใหคุณจัดการเอกสารไดงาย ทุกท่ี ทุกเวลา 
ดั่งนักบัญชีมืออาชีพ 

         ๓.๓  เรื่องจากกลุมอํานวยการ 
๑. ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รวมกับกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบบูรณาการทุกกลุมเครือขาย  กําหนดจัดงานทอดถวายผากฐินสามัคคี ประจําป ๒๕๖๓  ณ วัดหนองไมไต 
ตําบลบก อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสมทบทุนสรางศาลาการเปรียญ  และไดทอดถวาย
ไปแลวเม่ือวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น ผูมีจิตศรัทธารวมทําบุญท้ังสิ้น ๓๐๑,๗๗๘.๗๕ บาท (สามแสนหนึ่งพัน-
เจ็ดรอยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสิบหาสตางค) คาใชจาย ๒๐,๒๙๐.- บาท  คงเหลือ ๒๘๑,๔๘๘.๗๕ บาท  ถวายวัด
หนองไมไต จํานวน ๒๓๑,๔๘๘.๗๕ บาท มอบใหโรงเรียนบานดินดําเหลาเสนไต  จํานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท   
          สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษาทุกทาน  
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูมีจิตศรัทธาทุกทานท่ีไดรวมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้  และขอขอบพระคุณ
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกทาน ท่ีไดนําอาหารมารวมทําบุญในครั้งนี้  

สําหรับใบอนุโมทนาบัตร ผูรับผิดชอบกําลังดําเนินการเม่ือเสร็จเรียบรอยแลวจะไดนําสงใหผูรวม
อนุโมทนาบุญในโอกาสตอไป 
๒. ผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ สพป.ศรสีะเกษ เขต ๑   
(KRS) ประจําป ๒๕๖๓ 
๓. โครงการเสริมสรางโอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผูเรียนสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 
๔. ขอประชาสัมพันธเชิญชวนตั้งชื่อหองประชุมและอาคารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
 
 
 

https://uat.sso.go.th/wpr/main/downloads/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99_category_table-list_1_147_0
https://uat.sso.go.th/wpr/main/downloads/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99_category_table-list_1_147_0


- ๙ - 
๕. ตามท่ีโรงเรียนไดรวมบริจาคกฐินพระราชทาน ประจําป ๒๕๖๓  โดยมีโรงเรียนท่ีรวมบริจาคยอดเงินรวมท้ังสิ้น 
๕๓,๔๐๒.- บาท และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑ ไดรวมอนุโมทนาบุญทอดถวาย
กฐินพระราชทาน และบริจาคการกุศลตาง ๆ รวม ๑๗ รายการ  เปนเงิน ๔๓,๐๐๐ บาท  คงเหลือเงินเพ่ือรวม
อนุโมทนาบุญในโอกาสตอไปจํานวนเงิน ๑๐,๔๐๒ บาท  รายละเอียดดังนี้ 
     ๑. กฐินพระราชทาน  สพฐ.  จํานวนเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท 
     ๒. กฐินพระราชทาน  กระทรวงศึกษาธิการ  จํานวนเงิน  ๓,๐๐๐ บาท 
     ๓. กฐินพระราชทานสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  จํานวนเงิน  ๑,๐๐๐ บาท 
     ๔. กฐินพระราชทานสํานักงานคณะกรรมการ  สกสค.  จํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
     ๕. กฐินพระราชทานกระทรวงมหาดไทย  จํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
     ๖. กฐินสามัคคีสมทบทุนสรางเจดียและซุมประตู (ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ)  จํานวนเงิน ๕๐๐ บาท 
     ๗. กฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง  จํานวนเงิน ๕๐๐ บาท 
     ๘. กฐินพระราชทาน วัดโนนกุดหลม  จังหวัดศรีสะเกษ  จํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
     ๙. กฐินพระราชทาน  สํานักงานวิจัยแหงชาติ  จํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
   ๑๐. กฐินสามัคคีวัดหนองตะมะ  จังหวัดศรีสะเกษ  จํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
   ๑๑. กฐินพระราชทาน  วัดหลวงสุมังคลาราม  พระอารามหลวง  จํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
   ๑๒. กฐินพระราชทาน  วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  พระอารามหลวง  จํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
   ๑๓. กฐินพระราชทาน  วัดมหาพุทธาราม  พระอารามหลวง  จํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
   ๑๔. กฐินสามัคคี  สพป.ศรีสะเกษเขต ๑  จํานวนเงิน  ๔,๐๐๐.- บาท 
   ๑๕. สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
         ประจําจังหวัดศรีสะเกษ  จํานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
   ๑๖. กฐินบานใหมมะขามเฒา จังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
   ๑๗. รวมบริจาคพิธีเจริญพุทธมนตเพ่ือความเปนสิริมงคลใหกับแผนดินและปวงชนชาวไทยทุกหมูเหลาในโอกาส
วันชาติและวันพอแหงชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  จังหวัดศรีสะเกษ  จํานวนเงิน ๒,๐๐๐.- บาท 
๖.  ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ไดแจงใหทุกโรงเรียนในสังกัดดําเนินการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ 
การควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการดําเนินงาน 
ท่ีมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  ดานการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน  และไมใชการเงินท่ีเชื่อถือได  ทันเวลาและ
โปรงใสรวมท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานกําหนดให        
แลวรายงานตอผูกํากับดูแล (สํานักงานเขตพ้ืนท่ี) ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ นั้น ขอมูล ณ วันท่ี 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีโรงเรยีนสงแบบรายงานแลวจํานวน ๒๑๕ โรงเรียน  ดังนั้น  จึงขอความรวมมือผูบริหารโรงเรียน
ไดกํากับ ติดตามและตรวจสอบ หากยังไมไดดําเนินการใหเรงดําเนินการโดยดวน  และขอขอบคุณทุกโรงเรียนท่ีได
ดําเนินการเรียบรอยแลว   

    ๓.๔  เรื่องจากกลุมบริหารงานบุคคล 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 



- ๑๐ - 
    ๓.๕  เรื่องจากกลุมนโยบายและแผน 

 ............................................................................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................................................  
    
   ๓.๖  เรื่องจากกลุมสงเสริมและการจัดการศึกษา        
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

   ๓.๗  เรื่องจากกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๑. รายชื่อศึกษานิเทศกรับผิดชอบกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) 
 

ท่ี กลุมเครือขายฯ ชื่อ - สกุล 

๑ เมืองพระธาตุเรืองรอง นายเสร ี กาหลง 

๒ เมืองหลวงพอโต นางพัศสิน ี ภักดีสมัยวงศ 

๓ เมืองสวนสมเด็จ นางกรรณิกา  ขุขันธิน 

๔ เมืองศรีลําดวน นางจนาวรรณ  เมธาภัทรกุล 

๕ มิตรภาพกันทรารมย นางสาวศันธณีย  โคตรวงศ 

๖ ทักษิณกันทรารมย นางมาริษา  อุทธิเสน 

๗ ฟากมูลกันทรารมย นางสาวอมรรัตน  แกวสิงห 

๘ กลางกันทรารมย นางสาวประพิษศร   กรมเมือง 

๙ ยางชุมนอย นางทอปด  บุษบงก 

๑๐ น้ําเกลี้ยง นายอดิศักดิ์  พละศักดิ์ 

๑๑ วังหิน ๑ นางวยุรีย  ศิรโิชต ิ

๑๒ วังหิน ๒ นางชอผกา  พวงมาเทศ 

๑๓ ประจิมโนนคูณ นางรวิกานต  โพธิ์ศรี 

๑๔ บูรพาโนนคูณ นางวิไรรัตน  เครื่องทอง 

๑๕ พยหุ นายทองคํา  จันทรโสภา / นางพิมพฐิศา  ศีลาสาร  



- ๑๑ - 
๒. ประเด็นการนิเทศภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓  ระหวางวันท่ี ๑ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 
ฉบับท่ี ๑ 

แบบนเิทศ ติดตามและประเมินผล 
โครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๔ สาระการเรียนรู (หลัก) 

โรงเรียน............................................................ กลุม CEO  ..................................... 
 

คําชี้แจง  ใหกาเครื่องหมาย (  / ) ลงในชองตามระดับการปฏิบัติและบันทึกรายละเอียด/รองรอยการดําเนินงาน   
            เพ่ิมเติม 
 ๓ หมายถึง การปฏิบัติไดครบถวนสมบูรณเปนแบบอยางได 
 ๒ หมายถึง ปฏิบัติไดครบถวนแตขาดความสมบูรณบางสวน 
 ๑ หมายถึง ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไดไมครบถวน จะตองไดรับการแกไข 
 
ท่ี รายการ ระดับการปฏิบัต ิ บันทึกรองรอยการดําเนินงาน

เพ่ิมเติม ๓ ๒ ๑ 
๑ กําหนดเปาหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
๒ วิเคราะหและจัดทําสารสนเทศดานผลสัมฤทธิ์ ใชขอมูลผลการ

ประเมินคุณภาพการเรียนในการวางแผนพัฒนา 
    

๓ กําหนดมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

    

๔ มีการดําเนินงานและมีผูรับผิดชอบอยางชัดเจน     
๕ ออกแบบการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล

และยึดมาตรฐานการเรียนรู 
    

๖ มีการใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนรู     
๗ มีวิธีการและเครื่องมือวัดประเมินผลท่ีหลากหลาย     
๘ มีการนิเทศติดตามการดําเนินงานอยางเปนระบบ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒ - 
 

การพิจารณาระดับการปฏิบัต ิ
 

ประเด็นการนเิทศ ตดิตามและ 
ประเมินผล 

ระดับ      
การปฏิบัต ิ

คําอธิบายระดับการปฏิบัต ิ

๑. กําหนดเปาหมายในการยกระดับ 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๓ - มีการกําหนดเปาหมายการยกระดับผลสมัฤทธิ์      
 ทางการเรียนไวอยางชัดเจน 
- ครูทุกคนรับทราบและมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย
ความสําเร็จ 

๒ -มีการกําหนดเปาหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ ์
  ทางการเรียน 
-ครูบางสวนมีสวนรวม 

๑ -ไมมีการดําเนินการ/ดําเนินการไดไมครบถวน 
๒. วิเคราะหและจัดทําขอมูล
สารสนเทศ ดานผลสัมฤทธิ์และใช
ขอมูลในการวางแผนพัฒนา 

๓ - มีการศึกษาวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 
- มีขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตองครบถวน เปนปจจุบัน 
- มีแหลงขอมูล เอกสาร 
- มีการใชขอมูลในการวางแผน 

๒ - มีการวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- มีขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตองครบถวน เปนปจจุบัน 
- มีแหลงขอมูล เอกสาร 

๑ -ไมมีการดําเนินการ/ดําเนินการไดไมครบถวน 
๓. กําหนดมาตรการ/โครงการ/
กิจกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

๓ - มีการกําหนดมาตรการ 
- มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา 
- ทุกคนมีสวนรวม 

๒ - มีการกําหนดมาตรการ 
- มีโครงการ/กิจกรรม 

๑ -ไมมีการดําเนินการ/ดําเนินการไดไมครบถวน 
๔. มีการดําเนินงานและมีผูรับผดิชอบ
อยางชัดเชน 

๓ - มีการดําเนินงานตามปฏิทินท่ีกําหนด 
- ใชทรัพยากรอยางคุมคา 
- มีคําสั่งผูรับผิดชอบปฏบิัติงานชัดเจน 

๒ -มีการดําเนินงานตามปฏิทินท่ีกําหนด 
-ใชทรัพยากรอยางคุมคา 

๑ -ไมมีการดําเนินการ/ดําเนินการไดไมครบถวน 
๒ -มีการวางแผนกาจัดหาและผลิตสื่อและเทคโนโลย ี

เพ่ือการเรียนการสอน 
-สื่อและเทคโนโลยีมีไมเพียงพอ 

๑ -ไมมีการดําเนินการ/ดําเนินการไดไมครบถวน 
 
 
 



- ๑๓ - 
 

ประเด็นการนเิทศ ตดิตามและ 
ประเมินผล 

ระดับ      
การปฏิบัต ิ

คําอธิบายระดับการปฏิบัต ิ

๕. ออกแบบการเรียนรูท่ีตอบสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคลและยึด
มาตรฐานการเรียนรู 

๓ -มีการศึกษาวิเคราะหนกัเรียนเปนรายบุคคล และมาตรฐาน
การเรียนรู 
-จัดการเรียนโดยยึดมาตรฐานการเรียนรู และใชแหลงเรียนรู
ท่ีหลากหลาย 
-มีการจัดสอนซอมเสริม 

๒ -มีการศึกษาวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล 
และนําผลไปพัฒนานักเรียน 
-มีการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการกลุมและแหลง
เรียนรูท่ีหลากหลาย 

๑ -ไมมีการดําเนินการ/ดําเนินการไดไมครบถวน 
๖. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในการจัดการเรียนรู 

๓ -มีการวางแผนจัดหาและผลิตสือ่และเทคโนโลยี เพ่ือการ
เรียนการสอน 
-สื่อและเทคโนโลยีท่ีเพียงพอ และตรงกับสาระการเรียนรู 
-ครูมีการใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

๒ -มีการวางแผนกาจัดหาและผลิตสื่อและเทคโนโลย ี
เพ่ือการเรียนการสอน 
-สื่อและเทคโนโลยีมีไมเพียงพอ 

๑ -ไมมีการดําเนินการ/ดําเนินการไดไมครบถวน 
๗. มีวิธีการและเครื่องมือวัด
ประเมินผลท่ีหลากหลาย 

๓ -มีการรวบรวมแบบทดสอบตางๆ ไวพัฒนานักเรียน 
-มีการทดสอบวิเคราะหผล และนําขอมูลไปพัฒนานักเรียน 

๒ -มีการรวบรวมแบบทดสอบตาง ๆ  ไวพัฒนานักเรียน 
๑ -ไมมีการดําเนินการ/ดําเนินการไดไมครบถวน 

๘. มีการนิเทศ ติดตาม กํากับ                      
การดําเนินงานอยางเปนระบบ 

๓ -มีแผนการนิเทศ ติดตาม กํากับอยางชัดเจน 
-มีคําสั่งคณะทํางาน 
-ดําเนินการตามแผน 
-สรุปผลการดําเนินงาน 

๒ -มีแผนการนิเทศ ติดตาม กํากับ อยางชัดเจน 
-มีคําสั่งคณะทํางาน 

๑ -ไมมีการดําเนินการ/ดําเนินการไดไมครบถวน 
 
       
     
       ลงชื่อ....................................................... ผูนิเทศ     
             (......................................................) 
                                                                         …………………/…………………………………./………….          
 
 
 
 
 

เกณฑการพิจารณาระดับปฏิบัติการ 
ระดับปฏิบัติ           คาเฉลี่ย 
    3 (ดี)                2.50 – 3.00 
    2 (พอใช)           1.50 – 2.49 
    1 (ปรับปรุง)        ต่ํากวา 1.50 
 



- ๑๔ - 
     

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม 
 

 ขอท่ี ๑ กําหนดเปาหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 

๑. วิธีดําเนินการของสถานศึกษา (โรงเรียนไดดําเนินการอยางไรเก่ียวกับการกําหนดเปาหมายในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสถานศึกษา)  
....................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................  

ผลงานท่ีปรากฏจากการดาํเนนิงาน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
๒. จุดเดน 
...................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
๓. จุดท่ีควรพัฒนา 
...................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
๔. ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................................... 

 
ขอท่ี ๒ วิเคราะหและจัดทําขอมูลสารสนเทศ ดานผลสัมฤทธิ์และใชขอมูลในการวางแผนพัฒนา 
 

๑. วิธีดําเนินการของสถานศึกษา (โรงเรียนไดดําเนินการอยางไรเก่ียวกับการวิเคราะหและจัดทําขอมูล
สารสนเทศ ดานผลสัมฤทธิ์และใชขอมูลในการวางแผนพัฒนา ของสถานศึกษา)  
....................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................  

ผลงานท่ีปรากฏจากการดาํเนนิงาน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
๒. จุดเดน 
...................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
๓. จุดท่ีควรพัฒนา 
...................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
๔. ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................................... 



- ๑๔ - 
 

ขอท่ี ๓  กําหนดมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

๑. วิธีดําเนินการของสถานศึกษา (โรงเรียนไดดําเนินการอยางไรเก่ียวกับการกําหนดมาตรการ/โครงการ/
กิจกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา)  
...................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 

ผลงานท่ีปรากฏจากการดาํเนนิงาน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
๒. จุดเดน 
...................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
๓. จุดท่ีควรพัฒนา 
...................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
๔. ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................................... 

 
ขอท่ี ๔  มีการดําเนินงานและมีผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 
 

๑. วิธีดําเนินการของสถานศึกษา (โรงเรียนไดดําเนินการอยางไรเก่ียวกับการดําเนินงานมีผูรับผิดชอบ 
อยางชัดเจนของสถานศึกษา)  
...................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 

ผลงานท่ีปรากฏจากการดาํเนนิงาน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
๒. จุดเดน 
...................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
๓. จุดท่ีควรพัฒนา 
...................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
๔. ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................................... 

 



- ๑๕ - 
ขอท่ี ๕  ออกแบบการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและยึดมาตรฐานการเรียนรู 
 

๑. วิธีดําเนินการของสถานศึกษา (โรงเรียนไดดําเนินการอยางไรเก่ียวกับการออกแบบการเรียนรูท่ี 
ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและยึดมาตรฐานการเรียนรูของสถานศึกษา)  
...................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 

ผลงานท่ีปรากฏจากการดาํเนนิงาน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
๒. จุดเดน 
...................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
๓. จุดท่ีควรพัฒนา 
...................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
๔. ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................................... 

 
ขอท่ี ๖  การใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนรู 
 

๑. วิธีดําเนินการของสถานศึกษา (โรงเรียนไดดําเนินการอยางไรเก่ียวกับการดําเนินงานการใชสื่อและเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา)  
...................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 

ผลงานท่ีปรากฏจากการดาํเนนิงาน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
๒. จุดเดน 
...................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
๓. จุดท่ีควรพัฒนา 
...................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
๔. ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................................... 

 
 



- ๑๖ - 
ขอท่ี ๗  มีวิธีการและเครื่องมือวัดประเมินผลท่ีหลากหลาย 

 

๑. วิธีดําเนินการของสถานศึกษา (โรงเรียนไดดําเนินการอยางไรเก่ียวกับการมีวิธีการและเครื่องมือวัดประเมินผล
ท่ีหลากหลายของสถานศึกษา)  

...................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

ผลงานท่ีปรากฏจากการดาํเนนิงาน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
๒. จุดเดน 
...................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
๓. จุดท่ีควรพัฒนา 
...................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
๔. ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................................... 

 
ขอท่ี ๘  มีการนิเทศ ติดตาม กํากับการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

๑. วิธีดําเนินการของสถานศึกษา (โรงเรียนไดดําเนินการอยางไรเก่ียวกับการดําเนินงานการนิเทศ ติดตาม กํากับ 
การดําเนินงานอยางเปนระบบของสถานศึกษา)  
...................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 

ผลงานท่ีปรากฏจากการดาํเนนิงาน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
๒. จุดเดน 
...................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
๓. จุดท่ีควรพัฒนา 
...................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
๔. ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................................... 
๕. อ่ืน ๆ ตามท่ีโรงเรียนเสนอแนะ  
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 



- ๑๗ - 
 

แบบสรุปผลการนเิทศ ติดตาม และประเมินผล                   
ฉบับท่ี ๑ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป ๒๕๖๓  

โรงเรียน ................................................................................... กลุม CEO  .................................................. 
 

 
โรงเรียน 

ผลการประเมิน  
รวม 
(๒๔) 

 
เฉลี่ย 
(๓) 

ระดับ
ปฏิบัติ 

หมาย
เหต ุ

ขอ
๑ 
(๓) 

ขอ
๒ 
(๓) 

ขอ
๓ 
(๓) 

ขอ
๔ 
(๓) 

ขอ
๕ 
(๓) 

ขอ
๖ 
(๓) 

ขอ
๗ 
(๓) 

ขอ
๘ 
(๓) 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

เฉลี่ย             
ระดับปฏิบัต ิ             

 
  
                       (ลงชื่อ)       ผูนิเทศ                                                      
                                                  (............................................................) 
                                              …………………/…………………………………./…………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘ - 
ฉบับท่ี ๒ 

แบบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
๔ กลุมสาระการเรียนรู (หลัก) 

ตามแนวทางการดาํเนนิงานของ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ 
ขอท่ี ๑   การสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลตามแนวขอสอบวัดผลระดับชาติ (O-NET) 
           และนานาชาติ(PISA) 

๑. วิธีดําเนินการของสถานศึกษา (โรงเรียนไดดําเนินการอยางไรเก่ียวกับการดําเนินงานการสรางเครื่องมือวัด  
และประเมินผลตามแนวขอสอบวัดผลระดับชาติ (O-NET) และนานาชาติ (PISA) ใน ๔ กลุมสาระการเรียนรู (หลัก) 
และทุกระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ของสถานศึกษา)  
....................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................  
ผลงานท่ีปรากฏจากการดาํเนนิงาน (แนบเอกสารประกอบทุกขอ) 

1) ตารางวิเคราะหหลักสูตรและรูปแบบขอสอบตามแนวขอสอบวัดผลระดับชาติ (O-NET) และนานาชาต ิ(PISA) 
- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับชั้น ม.๑- ม.๖ 

..................................................................................................................................................................... 
- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ระดับชั้น ม.๑- ม.๖ 

..................................................................................................................................................................... 
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับชั้น ม.๑- ม.๖ 

..................................................................................................................................................................... 
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น ม.๑- ม.๖ 

..................................................................................................................................................................... 
2) สรางขอสอบตามท่ีไดวิเคราะหแลวในขอ ๑) 

- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับชั้น ม.๑- ม.๖ 
..................................................................................................................................................................... 

- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ระดับชั้น ม.๑- ม.๖ 
..................................................................................................................................................................... 

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับชั้น ม.๑- ม.๖ 
..................................................................................................................................................................... 

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น ม.๑- ม.๖ 
..................................................................................................................................................................... 

3) นําขอสอบไปใชในชั้นเรียน ( สอบเก็บคะแนน / สอบกลางภาค / สอบปลายภาค) 
- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับชั้น ม.๑- ม.๖ 

..................................................................................................................................................................... 
- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ระดับชั้น ม.๑- ม.๖ 

..................................................................................................................................................................... 
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับชั้น ม.๑- ม.๖ 

..................................................................................................................................................................... 
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น ม.๑- ม.๖ 

..................................................................................................................................................................... 



- ๑๙ - 
๒. จุดเดน 
....................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................  
๓. จุดท่ีควรพัฒนา 
.......................................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................  
๔. ขอเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................  
 

************************************* 

               ๓.๘  เรื่องจากกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย   
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
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