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ค าน า 
 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕63  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๑    ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีวัตถุประสงค์
เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ตามแผนปฏิบัติการในรอบปีงบประมาณ  
๒๕63  ต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงผลการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ และ
เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปี รายงานการจัดการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน ตามมาตรา 39 
(4) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕   

การจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ได้ด าเนินการโดยรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และโครงการตามแผนพัฒนาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โดยสรุปเป็นสาระส าคัญที่ง่ายต่อการศึกษาเพื่อสะดวกต่อการน าไปพัฒนาปรับปรุงในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด และ เขตพ้ืนที่การศึกษา ต่อไป 

 ขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ทุกคน ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียน 
คณะครู และ บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ทีม่ีส่วนร่วม
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 2563  
จนส าเร็จตามกรอบแนวทางและระยะเวลาที่ก าหนด กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
จะน าผลการด าเนินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดในปีต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่าง
ดีเช่นเคย 
 

                                                 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                                      
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

และโครงการตามนโยบาย ปีงบประมาณ  ๒๕63 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและโครงการตามนโยบาย 
ปีงบประมาณ  ๒๕63  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ จัดท าโดยกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ได้ทราบถึงผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ  ๒๕63   จ านวน 12  โครงการ  และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 9 โครงการ 
โครงการจากงบประมาณหน่วยงานอ่ืน จ านวน 5  
 

เนื้อหาของการรายงานประกอบด้วย 4  ประเด็นหลัก คือ  
๑. ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ  ๒๕63   

จ านวน  12 โครงการ  
๒. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 9  โครงการ  
3. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

จากหน่วยงานที่สนับสนุน  จ านวน 5 โครงการ 
4. การน าผลการด าเนินไปวางแผนพัฒนา ปี งบประมาณ 2564 
 

ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับผู้บริหาร 
ข้อเสนอแนะจากการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ  ๒๕63  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๒๑   มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ด้านการด าเนินงาน/โครงการ ควร มีการประเมินผลงานโครงการอย่างเป็นระบบ ด้านความคุ้มค่า   
ผลที่เกิดตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง ของฝ่ายส่งเสริมและฝ่ายสนับสนุน มีการ
สร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ที่ด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนด 

2. ด้านการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ควรให้มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ   
มีการเผยแพร่ผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ  เพ่ือสะท้อนคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา บนพื้นฐานของการพัฒนางานตามบทบาทหน้าที่ 
อย่างมีประสิทธิภาพมีความต่อเนื่อง 
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ตอนที่ ๑ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของการรายงาน 

 
การนิเทศเป็นการให๎ความชํวยเหลือ  การให๎ค าแนะน า และการปรับปรุง เพ่ือให๎งานบรรลุ 

ตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว๎   กลุํมนเิทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเป็นกลุํมงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศกึษา วิเคราะห์ วิจยั ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา ประกอบด๎วย งาน พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎  งานวัดและ
ประเมินผล  งานประกันคุณภาพการศึกษา งานสํงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีงาน
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือให๎สถานศึกษามีความเข๎มแข็ง ในการบรหิารและจัดการเรยีน
การเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพได๎มาตรฐานเทําเทียมกัน  และมีการรายงานใหส๎าธารณชนได๎รับทราบผลการ
ด าเนินงานเพ่ือสํงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอน สูํการพัฒนาคณุภาพผู๎เรียนและ
สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรา๎งขีดความสามารถในการแขํงขัน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2563  ที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ป ี 
(พ.ศ. 2561-2580) และ แผนการศึกษาแหํงชาต ิพ.ศ. 2560-2579) 

 

ปีงบประมาณ  ๒๕63   กลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ได๎จัดท าโครงการที่สอดคล๎องกับกลยุทธ์ในการพัฒนาผู๎เรียน  ซึ่งมีการ
ขับเคลื่อนภายใต๎โครงการของกลุํมนิเทศติดตามและประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และ แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  12  โครงการ   และโครงการที่ได๎รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  9  โครงการ  และจากหนํวยงานอ่ืน   5  โครงการ  ดังนี้ 

 
1. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  จ านวน  13  โครงการ   ได้แก่ 
 

1.1. โครงการพัฒนาองค์กรสูํความเป็นเลิศโดยใช๎การบริหารจัดการความรู๎ 
1.2. โครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์  

ของหนํวยงานและโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
1.3. โครงการสํงเสริมการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู๎ ทักษะการเรียนรู๎ ทักษะอาชีพและ 

นวัตกรรม ในศตวรรษท่ี 21  โรงเรียนในสังกัด สพม. 21 
1.4. โครงการสํงเสริมการจัดท าคลังทะเบียนแหลํงเรียนรู๎ และคลังทะเบียนอาชีพ  เพ่ือสํงเสริมการ 

จัดทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 ที่เน๎นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ โรงเรียนในสังกัด  
1.5     โครงการนิเทศการศึกษาในสภาวการณ์การแพรํระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) 
1.6     โครงการสํงเสริมการท าวิจัยและน าผลงานวิจัยหรือวิธีปฏิบัติที่ดีมาใช๎ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
1.7     โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ และระบบการนิเทศการศึกษา 
1.8     โครงการ สร๎างเครือขํายความรํวมมือแนะแนวอาชีพและศึกษาตํอ โรงเรียนในสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
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1.9     โครงการนิเทศติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
1.10   โครงการนิเทศติดตาม และประเมินผลโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
1.11   โครงการ การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย 
1.12   โครงการ การนิเทศพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนรวม 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับจดัสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน จ านวน  9  โครงการ    ได้แก่ 
 

2.1  โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.2  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ทั้งระบบสูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียม

ผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับศตวรรษท่ี 21 
2.3 ชื่อโครงการเขตพ้ืนที่การศึกษา(องค์กรคุณธรรม) ต๎นแบบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 21  ประจ าปีงบประมาณ 2563  
           2.4  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาต๎นแบบและเครือขํายตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา  
สูํความเป็นเลิศและทัดเทียมนานาชาติ 

2.5  โครงการ เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.6  โครงการ ขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2563 
           2.7  โครงการ เสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2.8  ชื่อโครงการประเมินคุณภาพผู๎เรียนด๎วยข๎อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 
 2.9 โครงการการสํงเสริมนิสัยรักการอํานและพัฒนาห๎องสมุด 
      

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับจดัสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และหน่วยงานอ่ืน จ านวน  5  โครงการ    ได้แก่        

3.1   โครงการจัดการเรียนรู๎บูรณาการด๎วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูํการพัฒนาสมรรถนะ
ผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21  ด๎วยชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

3.2  โครงการ การสอบคัดเลือกผู๎แทนประเทศไทยไปแขํงขันวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหวํางประเทศ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ครั้งที่ ๑๗ (17th IJSO) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๑ 

3.3  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบึงกาฬ   
3.4  โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 
3.5  โครงการสํงเสริมความสามารถนักเรียนเพ่ือเข๎ารํวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 

ปีการศึกษา 2562 
 

กลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุํมงานเลขานุการคณะกรรมการติ ดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีหน๎าที่ด๎านการพัฒนาระบบข๎อมูลและสารสนเทศ  ด๎านการ     
วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา  และด๎านงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และรายงานผล  จึงได๎จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการของกลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
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การศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63  เพ่ือใช๎เป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ตํอการตัดสินใจในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และเป็นไปตามรูปแบบการนิเทศการศึกษา ที่เอ้ือตํอการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
(สพม. ๒๑ โมเดล)  ของเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ได๎น าไปเป็นข๎อมูลในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพตํอไป โดยมีวัตถุประสงค์ของการรายงานผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ 
  

๑. เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการของเขตพ้ืนที่การศึกษา และแผน 
งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

๒. เพ่ือน าผลการด าเนินโครงการ ไปเป็นข๎อมูลในการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
ที่เอ้ือตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ไปจัดท า
แผนการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ  2564  ตํอไป 
 

ขอบเขตของการรายงาน 
 

การรายงานครั้งนี้เป็นการรายงานความก๎าวหน๎าผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนงบประมาณตามนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
โดยการนิเทศติดตามและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2563  
ตํอคณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือน ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ไปเป็นข๎อมูลในการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ที่เอ้ือตํอการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  น าไปพัฒนาระบบนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ที่สํงผลตํอประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให๎ได๎มาตรฐานการศึกษาชาติ 
ปีการศึกษา ๒๕64   ตํอไป 

 
แหล่งข้อมูลในการรายงานครั้งนี้ประกอบด้วย 

 

๑. แหลํงข๎อมูลประเภทเอกสาร/หลักฐาน ได๎แกํ  
๑.๑ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  2563 

      1.2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โครงการงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      1.3  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โครงการงบประมาณ
จากหนํวยอื่น 

๒. แหลํงข๎อมูลประเภทบุคคล  ได๎แกํ  
       2.1 ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ 

   2.2 ผู๎บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
   2.3 ครูผู๎สอนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
   2.4 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เป็นข๎อมูลในการตัดสินใจของผู๎บริหารโรงเรียนในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด 

การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน  
2. เป็นข๎อมูลส าหรับศึกษานิเทศก์ในการวิจัยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา                

เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตท่ีรับผิดชอบ 
3. เป็นข๎อมูลสารสนเทศส าหรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ 

การศึกษา ที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 21  ได๎มีการพัฒนาที่ตํอเนื่องและยั่งยืนตลอดไป 
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ตอนที่ ๒ 
 

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  2563  จ านวน  13 โครงการ 

 
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการในหน๎าที่รับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  ดังนี้ 
 
 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้การบริหารจัดการความรู้ 
นโยบาย มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสูํความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวน มีสํวนรํวมในการจัด

การศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือสํงเสริมการบริหารจัดการความรู๎ของเขตพ้ืนที่และโรงเรียนในสังกัด เป็นเครื่องมือในการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2)  เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาวิชาการและบริหารจัดการความรู๎เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ของบุคลากรในเขตพ้ืนที่และโรงเรียนในสังกัด 

3)  เพ่ือสํงเสริมให๎บุคลากรน าองค์ความรู๎มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การโดยใช๎
กระบวนการ การวิจัยเพื่อพัฒนา 
           4) เพ่ือเผยแพรํผลงานและยกยํองเชิดชูเกียรติบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

1) บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ทุกคน  10 กลุํมงาน 
2) โรงเรียนในสังกัด 56 โรงเรียน  10 สหวิทยาเขต 
3) บุคลากรในเขตพ้ืนที่และโรงเรียนในสังกัดมีผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ทุกเดือน       

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1) บุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 21  ใช๎การจัดการความรู๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2)  โรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษาได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผํานเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาวิชาการและ
บริหารจัดการความรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 3)  บุคลากรทุกกลุํมงานและโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 21  มีBest Practice ในการปฏิบัติ งานตามกรอบภาระหน๎าที่ เผยแพรํลงในศูนย์พัฒนาวิชาการและ
บริหารจัดการความรู๎ 
  4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคลังความรู๎เผยแพรํผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
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 ระหวําง วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
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วิธีด าเนินการ/กระบวนการ 
1)  ประเมินตนเองเก่ียวกับการจัดการความรู๎ในองค์กร/การจัดการความรู๎สํวนบุคคล ระหวําง 

วันที่ 12-18 พฤษภาคม 2563 ที ่(http://gg.gg/KM-SEC21) 
2) ชี้แจงวัตถุประสงค์การด าเนินโครงการพัฒนาองค์กรสูํความเป็นเลิศโดยใช๎การบริหารจัดการ 

ความรู๎วันที่ 19 พฤษภาคม 2563  
3) การให๎ความรู๎ เรื่อง การจัดการความรู๎ในองค์กร  และการจัดท าแผนการจัดการความรู๎  
4) การฝึกปฏิบัติการน าองค์ความรู๎มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การ 

โดยใช๎กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา  
 -  การเขียน  Working Knowledge 
 -  การเขียนBest Practice 

          5) การสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช๎งานเว็บไซต์   kmsecondary/21.in.th 
6) ผู๎เข๎ารํวมประชุมฝึกปฏิบัติการใช๎งานบนเว็บไซต์ 
7) การน าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน 

          8)   จัดท าแผนการจัดการความรู๎   การพัฒนาองค์กรสูํความเป็นเลิศ  
     9)   กิจกรรมยกยํองเชิดชูเกียรติผลงานวิธีปฏิบัติที่ดีของบุคลากรและโรงเรียนในสังกัด   

งบประมาณที่ได้รับ      6,8160  บาท   
  งบประมาณจากแผนปฏิบัติงานประจ าปี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 

1) กิจกรรมการประเมินการจัดการความรู๎ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21   
ระบบออนไลน์ ที่ http://gg.gg/KM-SEC21 ระหว่าง วันที่ 12-18  พฤษภาคม 2563  พบวํา 
หมวดที่ 1 กระบวนการจัดการความรู๎  อยูํในระดับ ดี คําเฉลี่ย 4.15  หมวดที่ 2 ภาวะผูน๎ า อยูํในระดับ ดี  
คําเฉลี่ย 4.23    หมวดที่ 3 วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู๎  อยูํในระดับ ดี คําเฉลี่ย 4.24  
หมวดที่ 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู๎  อยูํในระดับ ดี คําเฉลี่ย 4.21  และ หมวดที่ 5 การวัดผลการจัดการ
ความรู๎อยูํในระดับ ดี คําเฉลี่ย 4.20  เฉลี่ยรวม 5 หมวด   อยูํในระดับ ดี คําเฉลี่ย 4.21   

2) กิจกรรมฝึกใช๎เว็บไซต์ศูนย์พัฒนาวิชาการและบริหารจัดการความรู๎ เพ่ิม 13 คน 
รวมกับปี 2562 จ านวน 26 คน  รวมทั้งสิ้น 39 คน  

3) กิจกรรมการเขียนกระบวนการพัฒนาองค์กรสูํความเป็นเลิศที่สอดคล๎องกับ 
การประเมินมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุํม 1 น าเสนอกระบวนงานส านักงานคุณธรรมสูํเขตพ้ืนที่สุจริต 
โดย นางชนานันท์ สุคันธา  กลุํมที่ 2  น าเสนอกระบวนงาน การปฏิบัติงานเป็นทีม (TEAM) โดย  
นางศรีประภา  สีหไตร  และกลุํม 3 น าเสนอกระบวนงานการย๎ายข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดย นายชานนท์  ค าจันทร์  

4) การทดสอบกํอนและหลังการประชุม พบวํา จ านวนบุคลากร 63 คน ทดสอบ จ านวน 12 
กลุํมท่ี ด าเนินการเรียบร๎อย ได๎แกํ กลุํมนโยบายและแผน และกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

http://gg.gg/KM-SEC21%20ระหว่าง


รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา สพม. ๒๑ ปีงบประมาณ ๒๕63  7 
 

  ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
      1) บุคลากร และโรงเรียน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21   

มีการจัดการความรู๎อยํางเป็นระบบ 
      2) โรงเรียนและเขตพ้ืนที่ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผํานเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาวิชาการและบริหารจัดการ
ความรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

     3) บุคลากรทุกกลุํมงานและโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 21  มีBest Practice ในการปฏิบัติ งานตามกรอบภาระหน๎าที่ เผยแพรํลงในศูนย์พัฒนาวิชาการและ
บริหารจัดการความรู๎ 

4) การบริหารจัดการความรู๎ศูนย์พัฒนาวิชาการ มีผลงานเชิงประจักษ์ผู๎เข๎ารํวมชมและแลกเปลี่ยน 
เรียนรู๎ 277,187 คน ในการรายงานมาตรฐานเขต และกลยุทธ์ สพฐ.สํงผลให๎ สพม. 21 มีผลการประเมิน
ภาพรวม  อยูํในระดับดีมาก 
 

ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
 การสร๎างขวัญและก าลังใจก ากับติดตามชี้แนะอยํางเป็นระบบของฝ่ายบริหาร 
ข้อเสนอแนะ 
           การด าเนินการสูํความส าเร็จ ตามค าสั่งที่ 152/2563  ก าหนดปฏิทิน KM/PLC ทุกกลุํม จัดให๎มี
ประชุม เรื่องเลําความส าเร็จในการปฏิบัติงาน เวลา 16.00 น. ทุกวันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห ์เพ่ือบริหาร
จัดการจัดความรู๎ ทั้งด๎านนโยบาย และการน าความรู๎ในการปฏิบัติงานมาพัฒนาตนเองและพัฒนางาน ให๎
สอดคล๎องกับตัวบํงชี้แผนการจัดการความรู๎  มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 “การพัฒนาสูํ
องค์การแหํงการเรียนรู๎” มีข้ันตอนที่เป็นปัจจัยสูํความส าเร็จ ดังนี้ 

 1) CEO  (ผู๎บริหารระดับสูงสุดของหนํวย)  (KCO) ผู๎บริหารระดับสูงของกลุํม  และ 
KM TEAM  จ าเป็นต๎อง เป็นผู๎น าทีมในการด าเนินกิจกรรม  สํงเสริมสนับสนุนและให๎ขวัญก าลังใจ  สร๎างวินัย 
เชิงบวก ก ากับติดตามแบบกัลยาณมิตร 
            2) บุคลากร เปิดใจ พร๎อมรับการพัฒนา  
            3)  ใช๎เทคโนโลยีบริหารจัดการ ในกรณีผู๎ไมํสามารถเข๎ารํวมประชุมได๎ ให๎ ดาวน์โหลดโปรแกรม 
การประชุมทางไกลในเครื่อง Notebook   และมือถือ   
 
ภาพกิจกรรม  
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การพัฒนาองค์กรที่เป็นเลิศ  ด้านการบริหารจัดการความรู้ (มีคลิป) 
 https://www.thaisaeree.news/61431/ 
 
 
คลิป) http://nongkhainewsonline.net/news/1253 
 

      
 

       
 
 
 
 
 

นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร 
                  ต าแหนํง. ศึกษานิเทศก์ 
                             ผู๎รายงาน       
 

https://www.thaisaeree.news/61431/
http://nongkhainewsonline.net/news/1253
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2. โครงการ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
ของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

นโยบาย มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ           
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัด

การศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร๎างเครือขํายความรํวมมือการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
สูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัด 

2.  เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดให๎ได๎มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

เป้าหมาย 
 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1.1  คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.  โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 21  จ านวน  56 โรงเรียน   10  สหวิทยาเขต 
  1.2 ประชุมคณะกรรมการ  ก.ต.ป.น. จ านวน 4 ครั้ง 
  1.3 นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
      2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  2.1 สถานศึกษาได๎รับการนิเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบการนิเทศติดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนได๎ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.2 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามตัวบํงชี้มาตรฐาน ก.ต.ป.น. 
  2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีเครือขํายความรํวมมือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเชิงบูรณาการ 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ระหวําง วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
วิธีด าเนินการ/กระบวนการ 
 1. ระยะเตรียมการ 
  1) จัดท าแผนประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  เพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และเสนอแผนการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
  2) จัดท าคูํมือการด าเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพ้ืนที่การศึกษาตามตัวบํงชี้ 
  3) จัดท าเครื่องมือติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  4) จัดท าแผนนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ตาม
เครื่องมือ ก.ต.ป.น. 
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       2. ระยะด าเนินการ 
               (1) ประชุมชี้แจง คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. น ากลยุทธ์สูํความส าเร็จ ดังนี้ 

1) นิเทศติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ด๎าน และโครงการตามนโยบาย 
สพฐ. สูํวิธีปฏิบัติที่ดี 

2) ถอดบทเรียน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  หนึ่งอาชีพ (วิธปีฏิบัติที่ดีของโรงเรียน) 
3) ใช๎สหวิทยาเขตและศูนย์พัฒนาวิชาการเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แบบมีสํวนรํวม 
4) พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ให๎ได๎มาตรฐานหลักสูตร สูํการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู๎เรียน 

ให๎มีทักษะงานทักษะอาชีพและทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ตามศาสตร์พระราชา   
5) บริหารจัดการความรู๎ (KM: Knowledge Management) และกระบวนการ (PLC :  

Professional Learning Community)  ด๎วยศูนย์พัฒนาวิชาการ สพม. 21 www.kmsecondary21.in.th 
 (2) สร๎างการรับรู๎สูํการปฏิบัติ 
  1) แจ้งหนังสือราชการ ให้โรงเรียนด าเนินการนิเทศภายในตนเองตามเครื่องมือ ก.ต.ป.น. 

      2) ศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขต นิเทศการใช้เครื่องมือ ก.ต.ป.น. ในการประเมินตนเอง 
เพ่ือทราบจุดเดํน และจุดพัฒนา  
 (3) นิเทศติดตามผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด โดยใช๎สหวิทยา
เขตเป็นฐาน รูปแบบจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎สะท๎อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562  
ระหวํางวันที่ 16-20 ,31 มีนาคม 2563  ดังนี้ 

1) ผู๎อ านวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขต น าเสนอผลการประเมินตนเอง ตามเครื่องมือ 
ก.ต.ป.น.  ด๎านวชิาการ 9 ประเด็น  ด๎านบริหารทั่วไป 6 ประเด็น  ด๎านบริหารงานบุคคล 4 ประเด็น 
ด๎านการบริหารงบประมาณ 5 ประเด็น  ด๎านการด าเนินโครงการตามนโยบาย  และ ผลงานดีเดํนของ
สถานศึกษา(วิธีปฏิบัติที่ดี) ตามผลการประเมินตนเอง  โรงเรียนละ 10 นาท ี

2) คณะอ.ก.ต.ป.น. สะท๎อนผลการประเมินตนเอง ตามเครื่องมือ ก.ต.ป.น. เพื่อรับรองผล 
การประเมินตนเองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(4) การสรุปรายงานผลการนิเทศ 
1) คณะ อ.ก.ต.ป.น. สรุปรายงานผลการประเมินตนเองของสหวิทยาเขตท่ีรับผิดชอบ 
2) ศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขต น าผลการประเมินตนเองที่เป็นจุดเดํน ไปยกยํองชมเชย  

ขยายผลตํอยอดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และน าจุดพัฒนาไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 ตํอไป 
 (5) การขยายผลตํอยอดและยกยํองเชิดชูเกียรติ 
                      1) คัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด๎านวาการ ด๎านบริหาร
ทั่วไปด๎านบริหารบุคคล ด๎านบริหารงบประมาณ  ด๎านการด าเนินโครงการตามนโยบาย และ ผลงานดีเดํนของ
สถานศึกษาท่ีเป็นวิธีปฏิบัติที่ดี 

2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ยกยํองเชิดชูเกียรติ  
3) เผยแพรํผลงานขยายผลตํอยอด ผํานเว็บไซต์ www.kmsecondary21.in.th 

  
 
 



รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา สพม. ๒๑ ปีงบประมาณ ๒๕63  11 
 

งบประมาณที่ได้รับ       125,600  บาท   
  งบประมาณจากแผนปฏิบัติงานประจ าปี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
                ใช๎ไป จ านวน 104,245 บาท  คงเหลือ 21,355 บาท 
 

ผลการด าเนินงาน 
 1. ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
  1.1   คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.  โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 21  จ านวน  56 โรงเรียน   10  สหวิทยาเขต  
  1.2 ประชุมคณะกรรมการ  ก.ต.ป.น. ไตรมาส 1 จ านวน  1  ครั้ง  วันที่ 12 พฤศจิกายน 
2563   ไตรมาส 2  จ านวน ครั้งที่ 2 ครั้ง    วันที่ 15  เดือน มกราคม 2563  และครั้งที่ 2  วันที่ 6 เดือน 
กุมภาพันธ์ 2563 
  1.3 นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดภาคเรียนที่ 2  
จ านวน  1 ครั้ง  
 2. ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
  2.1  คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.  โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 21  ตามค าสั่ง สพม. 21 ที่ 102/2563 มีความรู๎ความเข๎าใจ กรอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านวิชาการ ด๎านบริหารทั่วไป ด๎านบริหารบุคคล ด๎านบริหารวิชาการ ให๎กับโรงเรียน
ในสังกัด 

2.2 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีการประชุม วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
โรงเรียนในสังกัด  การพิจารณาเครื่องมือ ก.ต.ป.น. ฉบับปรับปรุง ปี 2563 ตามค าสั่ง สพม. 21 ที่ 504/ 
2562 ลงวันที่ 19  พฤศจิกายน 2562  การด าเนินการตาม ตัวบํงชี้ การติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการ ของ ก.ต.ป.น. เขตพ้ืนที่การศึกษา  ๔ ตัวบํงชี ้ตามคํูมือ ก.ต.ป.น. และ การนิเทศภายในโดยใช๎
ห๎องเรียนเป็นฐาน ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 และปีงบประมาณ 2563 
  2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
                         1) ความพึงพอใจ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎สะท๎อนผลการปฏิบัติงานและยกยํองเชิดชู
เกียรติ ภายใต๎โครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของ
หนํวยงานและสถานศึกษา จ านวน 9 สหวิทยาเขต จ านวน 51 โรงเรียน จ านวนผู๎เข๎ารํวมประชุม จ านวน 
626 คน ผู๎ตอบแบบสอบถามจ านวน 162 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.04  พบวํา ในภาพรวม ผู๎รับการนิเทศ มี
ความพึงพอใจอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ย 4.33 
      2) ความพึงพอใจ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎สะท๎อนผลการปฏิบัติงานและยกยํองเชิดชู
เกียรติ ภายใต๎โครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของ
หนํวยงานและสถานศึกษา  ด๎วย VDO-On Demand ผํานระบบ Conference   โรงเรียนในสหวิทยาเขตปทุม
เทวาภิบาล จ านวน 4 โรงเรียน และโรงเรียนในสหวิทยาเขตทําบํอ จ านวน 1 โรงเรียน  พบวํา ในภาพรวม 
ผู๎รับการนิเทศ มีความพึงพอใจ อยูํในระดับมากที่สุด คําเฉลี่ย 4.54 
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ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
1. ด๎านการประเมินตนเอง  มีสํวนน๎อยที่แตํงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองและประเมินตามสภาพ

จริง และให๎ข๎อมูลยืนยันผลการด าเนินงาน และเสนอแนวทางสํงเสริมและพัฒนา 
2. ด๎านการรายงานผลการด าเนินโครงการตามนโยบาย  มีสํวนน๎อยที่ประเมินโครงการได๎ครบทุก

โครงการตามข๎อมูลพื้นฐาน ที่เสนอไว๎ในเครื่องมือชุดที่ 1 ตอนที่ 6 
3. ด๎านผลงานดีเดํนของสถานศึกษาหรือวิธีปฏิบัติที่ดี  มีสํวนน๎อยที่รายงานผลงานดีเดํนได๎สอดคล๎อง

กับการประเมินตนเอง 4 ด๎าน 
4. ด๎านการน าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ตามผลการประเมินตนเอง  สํวนน๎อยน าเสนอผลงานได๎

ตรงตามกรอบการน าเสนอเพ่ือรับรองผลการประเมินตนเอง 
5. ไมํสามารถสรุปผลได๎ครบทุกสหวิทยาเขต 

ข้อเสนอแนะ 
         1.  ผู๎บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู๎น าในการประเมินตนเองตามค าสั่งคณะกรรมการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  
         2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรน าเสนอแนวทางแก๎ปัญหารํวมกันแบบเปิดใจ 
 
 
ภาพกิจกรรม  
 

    
 สหวิทยาเขตหนองคาย                    สหวิทยาเขตเทสรังสี                   สหวิทยาเขตทําบํอ 
 
 
 
                                         
 
  สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช             สหวิทยาเขตเบญจพิทย์                     สหวิทยาเขตโซํพิสัย-ปากคาด 
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สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ                      สหวิทยาเขตบึงกาฬ                  สหวิทยาเขตเซกา 
 
 
 
 
 
 
  สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล 
 

                                                                http://gg.gg/report10saha 

                                                            รายงาน ก.ต.ป.น ปีการศึกษา 2562 งบประมาณ 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร 
                  ต าแหนํง. ศึกษานิเทศก์ 
                             ผู๎รายงาน       
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3. ชื่อโครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพและนวัตกรรม 
ในศตวรรษที่ 21  โรงเรียนในสังกัด สพม. 21  

นโยบายข๎อ 2 
          ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพนักเรียน และสํงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร๎างขีดความสามารถ
ในการแขํงขัน 
 

วัตถุประสงค์   
         1.  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ทักษะการเรียนรู๎ ทักษะอาชีพและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21   
ของครูผู๎สอน สูํการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีทักษะการเรียนรู๎ ทักษะอาชีพและนวัตกรรม 
        2.  เพ่ือสํงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท าของโรงเรียนในสังกัด  
 

เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  56 โรงเรียน 
 2) หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ 56 โรง จ านวน 448 คน 
 3) ครูแนะแนว โรงเรียนละ 1 คน 56 โรงเรียน  จ านวน 56 คน 
 4) นิเทศให๎ความชํวยเหลือโรงเรียนจัดรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า

ตามแนวทางการการเรียนรู๎ศตวรรษที่ 21  
      2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1) สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู๎ทักษะการเรียนรู๎ ทักษะอาชีพและนวัตกรรม  
ที่สอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษที่ ๒๑ 

2)  นักเรียนมีคุณลักษณะ ความสามารถ และทักษะที่สอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21  
ด๎านทักษะการเรียนรู๎ ทักษะอาชีพและนวัตกรรม  

3)  สถานศึกษามีวิธีปฏิบัติทีดีการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะ ความสามารถ และทักษะที่ 
สอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21 ด๎านทักษะการเรียนรู๎ ทักษะอาชีพและนวัตกรรม  
ระยะเวลาด าเนินงาน     

ตุลาคม 2562  -  กันยายน 2563 
วิธีด าเนินการ/กระบวนการ 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาสภาพที่เป็นจริง  
1. ส ารวจข๎อมูลโรงเรียนในสังกัดการปรับตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาตามพระบรมรา 

โชบายรัชการที่ 10 และยุทธศาสตร์     ปี 2563  
2. จัดท าฐานข๎อมูลความต๎องการพัฒนา 

กิจกรรมที่ 2   พัฒนา 
   1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดกระบวนการเรียนรู๎ ทักษะการเรียนรู๎ ทักษะอาชีพและนวัตกรรม ใน
ศตวรรษที่ 21  (ระบบออนไลน์) 

2.  มอบหมายงานการพัฒนาหนํวยการเรียนรู๎แผนการจัดการเรียนรู๎ทักษะการเรียนรู๎ ทักษะอาชีพและ 
นวัตกรรม  ในศตวรรษที่ 21ตามผลการวิเคราะห์บริบทโรงเรียนและผู๎เรียน 
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3. ตรวจสอบคุณภาพการจัดท าหนํวยการเรียนรู๎และแผนการจัดการเรียนรู๎ 
   4. สังเกตการสอนการน าแผนการจัดการเรียนรู๎สูํการปฏิบัติในชั้นเรียน 

5. สะท๎อนผลการสังเกตการสอนน ามาปรับปรุงพัฒนา 
กิจกรรมที่ 3  ตํอยอด เผยแพรํผลงาน ยกยํองเชิดชูเกียรติ 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียน ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี เผยแพร่ผลงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

งบประมาณที่ได้รับ...................-...................บาท 
       ไมํใช๎งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

1)  โรงเรียนในสังกัดการปรับตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาตามพระบรมราโชบายรัชการที่ 10 และ
ยุทธศาสตร์     ปี 2563  

2)  สพม. 21 มีฐานข๎อมูลความต๎องการพัฒนาเรียนตํอ และประกอบอาชีพ 
  3)  ครูในสังกัด ได๎รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ ทักษะการเรียนรู๎ ทักษะอาชีพและนวัตกรรม ใน
ศตวรรษท่ี 21 

4) ครูมีการพัฒนาหนํวยการเรียนรู๎แผนการจัดการเรียนรู๎ทักษะการเรียนรู๎ ทักษะอาชีพและนวัตกรรม   
ในศตวรรษท่ี 21 ตามผลการวิเคราะห์บริบทโรงเรียนและผู๎เรียน                                                                                                                             
          5) ครูได๎รับการนิเทศ สังเกตการสอนการน าแผนการจัดการเรียนรู๎สูํการปฏิบัติในชั้นเรียน 
          6) สถานศึกษามีวิธีปฏิบัติทีดีการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะ ความสามารถ และทักษะที่ 
สอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21 ด๎านทักษะการเรียนรู๎ ทักษะอาชีพและนวัตกรรม  
ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
  ผู๎ที่ได๎รับการพัฒนาอาจไมํสามารถด าเนินการตามตามกิจกรรมและกระบวนการของโครงการได๎ครบ 
ทั้ง 56 โรงเรียน เนื่องจาก การคัดเลือกคนเข๎ารับการพัฒนาและ การสํงเสริมสนับสนับสนุนและการก ากับ
ติดตามของผู๎บริหารโรงเรียน และการนิเทศติดตามของศึกษานิเทศก์อาจไมํทั่วถึง 
ข้อเสนอแนะ 
    1) จัดท าข๎อตกลงรํวมกันระหวํางครูและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในแตํละสหวิทยาเขต วําจะต๎อง
ด าเนินการตามโครงการจนส าเร็จตามกระบวนการที่ก าหนด 
   2) โรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา วางแผนนิเทศรํวมกัน 
             3)  ผู๎อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามอบเป็นนโยบายและมีการก ากับติดตามอยํางเป็นระบบ  
ภาพกิจกรรม  
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นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร 
                  ต าแหนํง. ศึกษานิเทศก์ 
                             ผู๎รายงาน       
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4. โครงการส่งเสริมการจัดท าคลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้ และคลังทะเบียนอาชีพ  เพื่อส่งเสริมการจัดทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ โรงเรียนในสังกัด สพม. 21  

นโยบายข๎อ 5 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

วัตถุประสงค์   
1.  เพ่ือจัดท าคลังทะเบียนอาชีพ คลังสถานประกอบการ และคลังแหลํงเรียนรู๎ ระดับเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา และระดับสถานศึกษา 
2.  เพ่ือสร๎างเครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า ตามแนวทางการจัดทักษะ 

การเรียนรู๎ในศตวรรษที่  21 ที่เน๎นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ โดยใช๎พื้นที่เป็นฐาน 
เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1) โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  56 โรงเรียน 

            2) เครือขํายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า ได๎แกํ หนํวยงานภาครัฐ เอกชน  
สถานประกอบการ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น แหลํงเรียนรู๎ภาครัฐ และเอกชน แหลํงเรียนรู๎ธรรมชาติ        
           2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1)  สถานศึกษามีเครือขํายการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า  
ทั้งภาครัฐและเอกชน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
  2) สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีฐานข๎อมูลด๎านแหลํงเรียนรู๎ และสถาน
ประกอบการที่เอ้ือตํอการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎ทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 
ระยะเวลาด าเนินงาน     

ตุลาคม 2562  -  กันยายน 2563 
วิธีด าเนินการ/กระบวนการ 

       1) จัดท าข๎อมูลพ้ืนฐานเครือขํายความรํวมมือ  หนํวยงานทางการศึกษา  หนํวยงานภาครัฐ และ 
เอกชนด๎านแหลํงเรียนรู๎และสถานประกอบการ ในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ 
                 2) ประชุมสร๎างความ เข๎าใจ เครือขํายความรํวมมือ  หนํวยงานทางการศึกษา  หนํวยงานภาครัฐ  
และเอกชนด๎านแหลํงเรียนรู๎และสถานประกอบการ โรงเรียนในสังกัด 56 โรง 
                3) สร๎างเครื่องมือเก็บข๎อมูลจัดท าคลังทะเบียนแหลํงเรียนรู๎  คลังทะเบียนอาชีพ 

      4) เก็บข๎อมูลเชิงคุณภาพ และข๎อมูลเชิงปริมาณ 
      5) วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารูปเล่มเอกสาร และ CD  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเว็บไซต์  

Kmsecondary21.in.th   
งบประมาณที่ได้รับ...................-...................บาท 
       ไมํใช๎งบประมาณ 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา สพม. ๒๑ ปีงบประมาณ ๒๕63  18 
 

ผลการด าเนินงาน 
  1)  สถานศึกษามีเครือขํายการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า  
ทั้งภาครัฐและเอกชน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
  2) สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีฐานข๎อมูลด๎านแหลํงเรียนรู๎ และสถาน
ประกอบการที่เอ้ือตํอการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎ทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 
ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
 1. การก ากับติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของผู๎บริหารสถานศึกษา 
 2. การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนของครูในการใช๎แหลํงเรียนรู๎ 
ข้อเสนอแนะ 
    1) จัดท าข๎อตกลงรํวมกันระหวํางครูและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในแตํละสหวิทยาเขต 
   2) โรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา วางแผนนิเทศรํวมกัน 
             3)  ผู๎อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามอบเป็นนโยบายและมีการก ากับติดตามอยํางเป็นระบบ  
ภาพกิจกรรม  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร  ผู๎รายงาน 
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5. นิเทศการศึกษาในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ           

          ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพนักเรียน และสํงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร๎างขีดความสามารถ
ในการแขํงขัน 
 

วัตถุประสงค์   
1)  เพ่ือพัฒนาคุณภาพศึกษาในสภาวการณ์การแพรํระบาทของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 
2) เพ่ือผลิตสื่อนิเทศออนไลน์สูํการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู๎ครูผู๎สอน 
3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของครูผู๎รับการนิเทศในสภาวการณ์การแพรํระบาทของเชื้อโรค 

ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 

เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  56 โรงเรียน  10 สหวิทยาเขต 
2)  ศึกษานิเทศก์ 8 คน       

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) สถานศึกษาในสังกัด  10 สหวิทยาเขต ได๎รับการนิเทศในสภาวการณ์การแพรํระบาทของ
เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 อยํางเป็นระบบ มีผลงานเชิงประจักษ์ 
            2) ศึกษานิเทศก์ มีสื่อนิเทศออนไลน์ ตามบทบาทหน๎าที่รับผิดชอบของกลุํมงานและค าสั่ง 
ที่ได๎รับมอบหมาย 

3)  ครูผู๎สอนมีสือการสอนออนไลน์ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
4) ผู๎บริหารสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาในสภาวการณ์การแพรํระบาท 

ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ระยะเวลาด าเนินงาน     

ตุลาคม 2562  -  กันยายน 2563 
วิธีด าเนินการ/กระบวนการ 
กิจกรรมที่ 1 สร้างการรับรู้การด าเนินโครงการ 

1.1  ศึกษาตัวอยํางวิธีการใช๎งานโปรแกรมบันทึกการเรียนการสอน/การนิเทศ ด๎วย AcuStudio V.7 
AcuConference 7 

1.2 สร๎างความเข๎าใจการใช๎งานโปรแกรม เว็บไซต์ไร๎พรมแดน www.bll.in.th หรือ 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL310HqJlXHu6lWUi4pXE3Inwb6Ao5fe1y 
http://acumanager.bll.in.th/login/ 

1.3 ใสํใจฝึกปฏิบัติ  ทดสอบการใช๎งาน 
1.4 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และทดสอบห๎องประชุมกับโรงเรียนในสหวิทยาเขต 
1.5 ปรับปรุงสูํความส าเร็จ 
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กิจกรรมที่ 2 
 2.1 น าสื่อนิเทศออนไลน์สูํการปฏิบัติจริง 

- จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศนิเทศ 
- น าแผนปฏิบัติการนิเทศสูํการปฏิบัติ 
สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล  User : spm21_1 
สหวิทยาเขตหนองคาย  User : spm21_2 
สหวิทยาเขตเทสรังสี  User : spm21_3 
สหวิทยาเขตท่าบ่อ  User : spm21_4 
สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช  User : spm21_5 
สหวิทยาเขตเบญจพิทย์  User : spm21_6 
สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด  User : spm21_7 
สหวิทยาเขตบึงกาฬ  User : spm21_8 
สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ  User : spm21_9 
สหวิทยาเขตเซกา  User : spm21_10 

กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการนิเทศ 
3.1 ผลผลิตสื่อนิเทศของศึกษานิเทศก์ 
3.2 ผลผลิตสื่อการสอนครูผู๎สอน 
3.3 ความพึงพอใจผลการนิเทศ 

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาต่อยอดเผยแพร่ผลงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียน ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี เผยแพร่ผลงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 
งบประมาณที่ได้รับ...................-...................บาท 
         ไมํใช๎งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 
  1) สถานศึกษาในสังกัด  10 สหวิทยาเขต ได๎รับการนิเทศในสภาวการณ์การแพรํระบาทของ
เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 อยํางเป็นระบบ มีผลงานเชิงประจักษ์ 
            2) ศึกษานิเทศก์ มีสื่อนิเทศออนไลน์ ตามบทบาทหน๎าที่รับผิดชอบของกลุํมงานและค าสั่ง 
ที่ได๎รับมอบหมาย 

3)  ครูผู๎สอนมีสื่อการสอนออนไลน์ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
4) ผู๎บริหารสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาในสภาวการณ์การแพรํระบาท 

ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
             ผลการประชุม 

- ผู๎รํวมประชุมมีความรู๎ความเข๎าใจการน าแผนนิเทศนิเทศการพัฒนาคุณภาพ 
การนิเทศการศึกษา และการนิเทศการศึกษาในสภาวการณ์การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(Covid-19)  ภายใต๎แผนนิเทศบูรณาการ ปีการศึกษา 2563  จ านวน 53  โรงเรียน  มีความรู๎ความเข๎าใจอยูํ
ในระดับมาก 
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- จ านวนผู๎ท าแบบทดสอบหลังประชุม จ านวน 1,200 คน ผําน ร๎อยละ 80   
จ านวน  1,097  คน คิดเป็นร๎อยละ 91.34 

- โรงเรียนที่ไมํเข๎ารํวมประชุม จ านวน 3 โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนทําดอกค าวิทยาคม 
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา และ โรงเรียนโสกกํามวิทยา 

- คณะครู ผู๎บริหาร ที่ไมํได๎เข๎ารํวมประชุมสามารถดูย๎อนหลังได๎ที่ 
https://youtu.be/oH3p4_r6ngQ  เพ่ือน าสู่การปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
  ผู๎ที่ได๎รับการพัฒนาอาจไมํสามารถด าเนินการตามตามกิจกรรมและกระบวนการของโครงการได๎ครบ 
ทั้ง 56 โรงเรียน เนื่องจาก การคัดเลือกคนเข๎ารับการพัฒนาและ การสํงเสริมสนับสนับสนุนและการก ากับ
ติดตามของผู๎บริหารโรงเรียน และการนิเทศติดตามของศึกษานิเทศก์อาจไมํทั่วถึง 
ข้อเสนอแนะ 

- ศึกษานิเทศก์ รํวมกับโรงเรียนในสหวิทยาเขตท่ีรับผิดชอบ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา แผนนิเทศที่สอดคล๎องกับนโยบาย ประเด็นปัญหาและความต๎องการพัฒนา 

- น าผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี และผลการประเมินโครงการ มาวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา ที่สอดคล๎องกับนโยบาย ประเด็นปัญหาและความต๎องการพัฒนา ในปีการศึกษา 2563 

- สํงเสริมให๎ครู และศึกษานิเทศก์ ผลิตสื่อการสอน ด๎วยโปรมแกรม AcuStudio 
และใช๎ห๎องใช๎ประชุม AcuConference  เป็นสื่อกลางในการติดตํอประสานงาน และพัฒนาระบบการนิเทศ 
ตามสภาพบริบทของสถานศึกษา 
ภาพกิจกรรม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานพิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบาย นายวรายุทธ ชาเรืองเดช   
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางชนานันท์ สุคันธา กล่าวรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/oH3p4_r6ngQ
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น าเสนอแผนนิเทศบูรณาการ และสรุปผลก ก.ต.ป.น.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    น าเสนอแนวทางการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
https://youtu.be/oH3p4_r6ngQ   ลิงค์ชมย้อนหลัง 
 
    

http://gg.gg/bookmitsuper2563 

เอกสารประชุมแผนนิเทศการศึกษาในสภาวการณ์การแพรํระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 
 
 
 
 

http://gg.gg/reportcovid63 

รายงานนิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาด (Covid-19) 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร 
                      ต าแหนํง. ศึกษานิเทศก์ 
                             ผู๎รายงาน 

https://youtu.be/oH3p4_r6ngQ
http://gg.gg/bookmitsuper2563
http://gg.gg/reportcovid63
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6. โครงการส่งเสริมการท าวิจัยและน าผลงานวิจัยหรือวิธีปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและสํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการ 

                        แขํงขัน 
มาตรฐาน เขตพ้ืนที่  :  มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสูํความเป็นเลิศ 

วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือจัดท าข๎อมูลสารสนเทศผลงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษามาจัดท า 

ฐานข๎อมูลมาใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2. เพ่ือสํงเสริมการน านวัตกรรมจากการวิจัยมาใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3. เพ่ือยกยํองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่น าผลงานวิจัยมาใช๎ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1) ผลงานวิจัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

และโรงเรียนในสังกัด  56 โรงเรียน 
2) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎สะท๎อนผลการน าผลงานวิจัยมาใช๎ในการพัฒนางาน   

จ านวน 2 ครั้ง 
  3) เก็บข๎อมูลภาคสนาม จ านวน 1 ครั้ง 
           2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีฐานข๎อมูลผลงานวิจัยครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข๎อมูลการท าผลงานวิจัยมาใช๎ในการพัฒนางาน 
  3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่น าผลงานวิจัยมาใช๎ในการพัฒนางานได๎รับยกยํอง 
เชิดชูเกียรติ 
ระยะเวลาด าเนินงาน     

ตุลาคม 2562  -  กันยายน 2563 
วิธีด าเนินการ/กระบวนการ 

1) จัดท าข๎อมูลสารสนเทศผลงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2) จัดท าโครงรํางวิจัย 
3) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎สะท๎อนผลการน าผลงานวิจัยมาใช๎ในการพัฒนางาน   
4) ปฏิบัติการภาคสนามเก็บข๎อมูลการน าผลงานวิจัยมาใช๎ในการพัฒนางาน 
5) เขียนรายงานการวิจัย 
6) ประชุมน าเสนอผลงานวิจัย 
7) แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และยกยํองเชิดชูเกียรติ 

งบประมาณที่ได้รับ...................-...................บาท 
       ไมํใช๎งบประมาณ 
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ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการได๎กระบวนการที่ 1 มีข๎อมูลสารสนเทศผลงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา 
ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
  1. ไมํมีงบประมาณด าเนินการ 
  2. ยังขาดกระบวนการสร๎างความความตระหนักการน าผลงานวิจัยหรือวิธีปฏิบัติบัติที่ดีมา
พัฒนางานอยํางจริงจัง 
  3. น ามาพัฒนาตํอในปีงบประมาณ 2564  
ข้อเสนอแนะ 
    1) จัดท าข๎อตกลงรํวมกันระหวํางครูและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในแตํละสหวิทยาเขต 
   2) โรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา วางแผนนิเทศรํวมกัน 
             3)  ผู๎อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามอบเป็นนโยบายและมีการก ากับติดตามอยํางเป็นระบบ  
ภาพกิจกรรม  

- 
 
 
                                                  นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร  ผู๎รายงาน 
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7. โครงการ  พัฒนาศึกษานิเทศก์ และระบบการนิเทศการศึกษา 
นโยบายข๎อที่ 3  สํงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

          มาตรฐาน เขตพ้ืนที่  :  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาศึกษานิเทศก์ให๎มีความรู๎ความสามารถในการนิเทศการศึกษาที่เอ้ือตํอการปฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูํไทยแลนด์ 4.0  
 ๒. เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบการนิเทศการศึกษาให๎สามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมีคุณภาพ
สามารถเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได๎อยํางมืออาชีพ 
เป้าหมาย 
 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ   
                1) ศึกษานิเทศก์  จ านวน  9  คน 
        2) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  จ านวน  7  คน 
         ๓) ครูแกนน า (ครูรํวมนิเทศ) จ านวน  56 คน 
      2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                1) ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง มีความรู๎ความสามารถในการนิเทศการศึกษาที่เอ้ือตํอ
การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูํไทยแลนด์ 4.0  
                2) ศึกษานิเทศก์ ได๎แนวทางการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให๎ได๎มาตรฐานยิ่งขึ้น 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 27-28 สิงหาคม 2563 
วิธีด าเนินการ/กระบวนการ 
      กิจกรรมที่ 1  เข๎ารํวมประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ ภายใต๎โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ของสมาคม
ศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
      กิจกรรมที่ 2  เข๎ารํวมประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ ภายใต๎โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ของสมาคม
ศึกษานิเทศก์แหํงประเทศไทย 
      กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงาน 
      กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศออนไลน์ และการจัดท าฐานข๎อมูลระบบการนิเทศการศึกษา 
      กิจกรรมที่ 5  สรุปรายงานผล 
งบประมาณที่ได้รับ   13,064 บาท 
     งบประมาณจาก สพม.21 13,064 บาท   
ผลการด าเนินงาน 
  ศึกษานิเทศก์ จ านวน 5 คน เข๎าประชุมสัมมนาทางวิชาการบทบาทศึกษานิเทศก์กับการจัดการศึกษา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และตามกฎหมายการศึกษาที่เก่ียวข๎องในศตวรรษท่ี 21  ระหวํางวันที่ 27-28 สิงหาคม 
2563 ณ  โรงแรมเพชรรัชต์  (ศูนย์ประชุมสาเก็ตฮอลล์)  อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด  จังหวัดร๎อยเอ็ด 
ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
       - ไมํมี 
ข๎อเสนอแนะ 
       - ไมํมี         
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ภาพกิจกรรม  
การเข๎ารํวมประชุมสัมมนาทางวิชาการ “บทบาทของศึกษานิเทศก์กับการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติและ
ตามกฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวในศตวรรษท่ี ๒๑”  ระหวํางวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ  ศูนย์ประชุมสา

เกตฮอลล์ จังหวัดร๎อยเอ็ด    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

นางชนานันท์  สุคันธา 
ต าแหนํง ศึกษานิเทศก์ 

ผู๎รายงาน 
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8. ชื่อโครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ โรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

นโยบาย มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ           
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 สร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียม การเข๎าถึงบริการทาง

การศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือสร๎างเครือขํายการแนะแนวอาชีพและศึกษาตํอบูรณาการโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิ
เพ่ิม) 
 2.  เพ่ือเพ่ิมทักษะด๎านอาชีพให๎แกํนักเรียนที่ไมํได๎เรียนตํอหลังจบภาคบังคับให๎สามารถประกอบอาชีพ
ได๎   
 3. เพ่ือพัฒนาครูแนะแนวในการประเมินบุคลิกภาพ ความถนัด แปลผลการประมวลผล  คัดกรอง 
นักเรียนเข๎าสูํแผนการเรียนหรือจัดรายวิชาเพ่ิมเติมรองรับเส๎นทางการเรียนสูํอาชีพ 
 4. เพ่ือนิเทศติดตามการสํงเสริมการจัดท าแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ของนักเรียนรายบุคคล 
 

เป้าหมาย 
 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ   

 ๑.1 ครูผู๎สอนกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (แนะแนว) โรงเรียนละ 2 คน รวม 112 คน 
 ๑.2 นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสังกัด สพม.21 

      2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๒.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีเครือขํายความรํวมมือการแนะแนวอาชีพและศึกษา 

2.2 สถานศึกษาประเมินบุคลิกภาพ ความถนัด แปลผลการประมวลผล  คัดกรอง 
นักเรียนเข๎าสูํแผนการเรียนหรือจัดรายวิชาเพ่ิมเติมรองรับเส๎นทางการเรียนสูํอาชีพ 

2.3 นักเรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความรู๎  ความเข๎าใจ และทักษะพื้นฐานใน 
งานอาชีพ  ด๎วยการน าทักษะการคิด  การสื่อสาร การแก๎ปัญหา   และการใช๎เทคโนโลยีมาพัฒนางาน มีเจตคติ
ที่ดีตํอการท างาน  สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางเป็นสุข มีทักษะในงานอาชีพที่ตนเองสนใจและน าไป
เลือกศึกษาตํอ และประกอบอาชีพได๎   ด๎วยกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (แนะแนว)  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.4 ผู๎เรียนมีแฟ้มสะสมผลงานเพื่อศึกษาตํอและประกอบอาชีพ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ระหวําง วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
วิธีด าเนินการ/กระบวนการ 

       1) จัดท าข๎อมูลสารสนเทศครูแนะแนว ข๎อมูลนักเรียนรายบุคคลและข๎อมูลด๎านการจัดกิจกรรม 
พัฒนาผู๎เรียนสํงเสริมอาชีพโรงเรียนสังกัด สพม.๒๑ 

       2) พัฒนาครูแกนน า  กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนแนะแนวอาชีพ ตามชํวงวัย 
      3) นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน การแนะแนวอาชีพและศึกษาตํอ โรงเรียนใน 

สังกดั สพม. ๒๑ 
      4) ถอดบทเรียนครูผู๎สอนกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน(การแนะแนวอาชีพ) เพ่ือคัดเลือก Best practice   

ของครูผู๎สอน และยกยํองชมเชย 
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งบประมาณที่ได้รับ      5,000  บาท   
  งบประมาณจากแผนปฏิบัติงานประจ าปี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 

     1. ครูผู๎สอนแนะแนว   โรงเรียนในสังกัด  จ านวน 56 โรงเรียน จ านวน   112 คน  ได๎รับการ
พัฒนา การจัดท าข๎อมูลสารสนเทศครูแนะแนว และข๎อมูล Career Path นักเรียนรายบุคคล 

      2. นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนในสังกัด สพม.21  ได๎รับการสํงเสริมทักษะ
วิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต  ผํานการจัดท าแฟ้มสะสมงานกิจกรรมแนะแนว 5 ระบบ 

       3. ศูนย์แนะแนวส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จังหวัดหนองคาย และศูนย์
แนะแนวจังหวัดบึงกาฬ  มีฐานข๎อมูลสารสนเทศ  เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนในการศึกษาตํอและเลือก
ประกอบอาชีพของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 2 ศูนย ์
 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 

   ๑. สถานศึกษามีข๎อมูลสารสนเทศการประเมินบุคลิกภาพ ความถนัด แปลผลการประมวลผล  คัด
กรองนักเรียนเข๎าสูํแผนการเรียนหรือจัดรายวิชาเพ่ิมเติมรองรับเส๎นทางการเรียนสูํอาชีพ 
              3. นักเรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความรู๎  ความเข๎าใจ และทักษะพ้ืนฐานในงาน
อาชีพ  ด๎วยการน าทักษะการคิด  การสื่อสาร การแก๎ปัญหา   และการใช๎เทคโนโลยีมาพัฒนางาน มีเจตคติที่ดี
ตํอการท างาน  สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางเป็นสุข มีทักษะในงานอาชีพที่ตนเองสนใจและน าไปเลือก
ศึกษาตํอ และประกอบอาชีพได๎   ด๎วยกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (แนะแนว)  ตามหลักสูตรสถานศึกษาและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ในสภาวการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (Covid-19)  ด๎วยเทคโนโลยีที่
หลากหลาย  อยํางมีประสิทธิภาพ 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีเครือขํายความรํวมมือการจัดการศึกษาด๎วย
ข๎อมูลสารสนเทศแนะแนวอาชีพและศึกษาตํอ 
           5. ผู๎เรียนมีแฟ้มสะสมผลงานเพ่ือศึกษาตํอและประกอบอาชีพ 
 

ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
 ครูแนะแนว ของโรงเรียนในสังกัดมีจ านวนจ ากัด  และไมํมีวุฒิโดยตรง 
ข้อเสนอแนะ 
           ควรจัดให๎ครูที่ปรึกษาท าหน๎าที่งานแนะแนวทั้งระบบ 
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ภาพกิจกรรม  
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/NiwC_j03sxg 
 
 (คลิป) http://nongkhainewsonline.net/news/1704    
 

 
 
 
ศูนย์แนะแนวส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดหนองคาย โรงเรียนทําบํอ 
 
 

https://youtu.be/NiwC_j03sxg
http://nongkhainewsonline.net/news/1704
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ศูนย์แนะแนวส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดบึงกาฬ   โรงเรียนบึงกาฬ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/ZkmMmn64ALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
“แนะแนวดี นักเรียนมีงานท า”สพม.21 อบรมเครือขํายครูแนะแนว สร๎างเครือขํายความรํวมมือครูแนะแนว
อาชีพและศึกษาตํอ  เพ่ืออนาคตของนักเรียนมีงานท า  ศูนย์ จังหวัดบึงกาฬ (คลิป) 
https://www.thaisaeree.news/97614/ 
 

 
 
 
 
 
 

นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร 
                  ต าแหนํง. ศึกษานิเทศก์ 
                             ผู๎รายงาน       
 

https://youtu.be/ZkmMmn64ALE
https://www.thaisaeree.news/97614/
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9. ชื่อโครงการนิเทศติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
นโยบายข๎อข๎อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
      ๑)  เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษให๎สูงขึ้น 
      ๒)  เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ วิจัยกระบวนนิเทศและติดตามการ
พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษ จ านวน  299  คน     นักเรียน 37,378 คน 

     2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑   
พัฒนาการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมากขึ้น รวมถึงนักเรียนได๎รับการสํงเสริมให๎มีความรู๎
ความสามารถด๎านภาษาอังกฤษท้ังในและนอกห๎องเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
ระยะเวลาด าเนินงาน      

ธันวาคม 2562- 30 กันยายน  ๒๕๖๓ 
วิธีด าเนินการ/กระบวนการ 

     ๑. ประกาศนโยบายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัดพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัด 
 1) ครูที่สอนภาษาอังกฤษใช๎ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
ในหลักสูตรสถานศึกษามีค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ และสถานศึกษาจัดท า โครงสร๎างรายวิชา 
หนํวยการเรียน/แผนการจัดการเรียนรู๎ 
 2) จัดรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม   
                3) จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎/การใช๎ภาษาอังกฤษ 

    - จัดกิจกรรม English Camp อยํางน๎อยปีละ ๑ ครั้ง จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎/ใช๎ 
ภาษาอังกฤษ  เชํน  

     English Zone, English Literacy Day หรือกิจกรรมแสดงความสามารถด๎านภาษาอังกฤษ 
ตํางๆ  ทุกสัปดาห์ 
                - จัดมุมสื่อภาษาอังกฤษ หนังสือ เพลง เกม นิทาน การ์ตูน ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ  ขับร๎อง 
เพลงสากล  ท า clip    สนทนาภาษาอังกฤษ และท าโครงงานภาษาอังกฤษ เป็นต๎น 

                             4)  ครูที่สอนภาษาอังกฤษมีการวัดและประเมินผลความสามารถด๎านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่
ครอบคลุมทักษะการเรียนรู๎ทุกด๎าน ได๎แกํ  ความรู๎  กระบวนการ (ทักษะการฟัง-พูด-อําน-เขียน) และเจตคติ 
               5)  มีแผนและมีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด๎านเป้าหมายของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และมี
การกระตุ๎นให๎ทุกคนมีสํวนรํวมและสนับสนุนการพัฒนาด๎านตํางๆ อยํางชัดเจน 4 กิจกรรม 
              6)  ระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากผู๎ปกครอง/ชุมชน 
             7)  จัดสภาพแวดล๎อมและบรรยากาศท่ีกระตุ๎นการเรียนรู๎/การใช๎ภาษาอังกฤษ 
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              8)  มีหนังสือเรียน คูํมือครู สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) วัสดุอุปกรณ์และเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ การค๎นคว๎า 
              9. มีแหลํงเรียนรู๎  หรือเครือขํายการเรียนรู๎  เพ่ือสํงเสริม/พัฒนาการใช๎ภาษาอังกฤษ 
              10) นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยํางเป็นระบบ 
     ๒. จัดประชุมเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)  และหัวหน๎ากลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาอังกฤษ เพ่ือวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   
    ๓. แตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
    ๔. ประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
    ๕. นิเทศติดตามการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ระยะที่ 1 
    ๖. นิเทศติดตามการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระยะที่ ๒ 
งบประมาณที่ได้รับ...................-...................บาท 
ผลการด าเนินงาน 
    - โรงเรียนสํวนใหญํด าเนินงานตามนโยบาย โรงเรียนขนาดใหญํพิเศษ-ขนาดใหญํ  จัดกิจกรรมสํงเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษได๎อยํางหลากหลาย มากกวําโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก 
    - โรงเรียนจัดกิจกรรม ลดลงเนื่องจากสถานการณ์ COVID – 19  
ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
      ๑. คณะกรรมการไมํสามารถปฏิบัติการนิเทศได๎ตามแผน เนื่องจากติดกิจกรรมอ่ืน ๆ 
      ๒. โรงเรียน โดยครูผู๎รับผิดชอบรายงานข๎อมูลไมํชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ 
      - นิเทศติดตามผํานสื่อออนไลน์  
      - ให๎โรงเรียนสรุปรายงานผลการด าเนินงาน แบํงเป็น 2 ระยะ 
ภาพกิจกรรม  
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นางชนานันท์  สุคันธา   ผู๎รายงาน 
                                                                                                     ศึกษานิเทศก์    
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10. โครงการ นิเทศติดตาม และประเมินผลโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
        นโยบายข๎อ  ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือนิเทศ ติดตาม ชํวยเหลือและเป็นพ่ีเลี้ยงในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานสากลตามกรอบ ScQA 
  2. เพ่ือประเมินผลการด าเนินการจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) 
เป้าหมาย 
     ๑. เชิงปริมาณ 
    โรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล จ านวน 20 โรงเรียน  
       ๒. เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล ด าเนินการพัฒนาการบริหารจัดการ ด๎านคุณภาพวิชาการ การ
พัฒนาครู การพัฒนาผู๎เรียน ด๎วยระบบคุณภาพตามแนว OBECQA 
ระยะเวลาด าเนินการ  

กุมภาพันธ์  – กันยายน 2563 

วิธีด าเนินการ  
  ๑.แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

๒.ประชุมคณะกรรมการวางแผนการนิเทศ ติดตาม ชํวยเหลือและเป็นพ่ีเลี้ยง 
๓. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ชํวยเหลือ ชี้แนะ (ออนไลน์) 
๔. ประเมินผลการด าเนินการพัฒนาการบริหารจัดการ ด๎านคุณภาพวิชาการ การพัฒนาครู การพัฒนา

ผู๎เรียน ด๎วยระบบคุณภาพตามแนว OBECQA 
๕.สรุปรายงานผลการประเมินฯ และรายงานผล 

งบประมาณท่ีได๎รับ  -  บาท   
ใช้งบประมาณ  -  บาท  
     ไมํใช๎งบประมาณ  
ผลการด าเนินการ 
   โรงเรียนได๎รับการนิเทศ ติดตาม ชํวยเหลือและเป็นพ่ีเลี้ยงในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนมาตรฐานสากลตามกรอบ ScQA จ านวน 20 โรงเรียน 
ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินการ  
  สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้ดไวรัสโคโรนํา 2019 (COVID-19) สํงผลให๎การประเมินผล
การด าเนินการจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) 
ไมํเป็นไปตามวันเวลาที่ก าหนด 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรด าเนินการประเมินประเมินผลการด าเนินการจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) ในปีงบประมาณ 2564 ตํอไป 
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ภาพกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
       

นายวชิรดล  ค าศิริรักษ์ 
ต าแหนํง  ศึกษานิเทศก์ 

                                                            ผู๎รายงาน 
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11. โครงการ การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู้ภาษาไทย  
       นโยบาย สพฐ. ข๎อที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
       มาตรฐาน เขตพ้ืนที่  :  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนให๎โรงเรียนพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย การใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
     2. เพ่ือสํงเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู๎เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
     3. เพ่ือประเมินผลการอํานวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6 
     4. เพ่ือสํงเสริมความรํวมมือทางวิชาการด๎วยชุมชนแหํงการเรียนรู๎ PLC 
เป้าหมาย 
    ๑. เชิงปริมาณ 
      1) ครูผู๎สอนภาษาไทยโรงเรียนในสังกัด  โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 
      2) โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูง 10 โรง และต่ า 10 โรง  
      3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน  
    ๒. เชิงคุณภาพ 
         1) นิเทศเพ่ือพัฒนาครูด๎านจัดการเรียนรู๎/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอําน คิดวิเคราะห์ และการ
สื่อสาร   
         2) โรงเรียนมีแผน/กิจกรรม/โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
         3) นักเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาทักษะภาษาไทย ทักษะการอํานคิดวิเคราะห์ การรู๎เรื่องการอําน 
(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  
ระยะเวลาด าเนินงาน  
 ตุลาคม 256๓- กันยายน 2563 
วิธีด าเนินการ/กระบวนการ 
    ๑. สํงเสริม สนับสนุนให๎โรงเรียนด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอน 
    ๒. การประเมินการอํานและเขียนภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ และรายงานผลการประเมิน
ในระบบ E-MES  
    ๓. การนิเทศติดตามการพัฒนาการเรียนรู๎ โดยบูรณาการรํวมกับการนิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู๎บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํ
การพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ด๎วยชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
งบประมาณที่ได้รับ  -   บาท 
      ไมํใช๎งบประมาณ           
ผลการด าเนินงาน 
     1. ผลการประเมินการอํานและเขียน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
     2. โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมสํงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทย การจัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอําน 
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ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
       1. เนื่องจากสถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงงดจัดการแขํงขันทักษะ
ภาษาไทยนักเรียน  
       ๒. โรงเรียนไมํให๎ความส าคัญในการประเมิน  ในการประเมินครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียน           
ฝางพิทยาคม ไมํด าเนินการสอบและรายงานในระบบ E-MES 
ข้อเสนอแนะ 
        1. นิเทศ ก ากับติดตามการพัฒนาการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง  
        2. สํงเสริมกิจกรรม PLC เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎รํวมกันในโรงเรียน  
ภาพกิจกรรม  

     
 
 
      
              นางพรทิพา  นันตะสุข 
                                                                       ต าแหนํง  ศึกษานิเทศก์ 
                                                                               ผู๎รายงาน 
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12. ชื่อโครงการ การนิเทศพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนรวม 
       นโยบาย สพฐ. ข๎อที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
       มาตรฐาน เขตพ้ืนที่  :  มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือนิเทศติดตาม และพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนรวม 
      2. เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะความรู๎พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพส าหรับเด็กพิการ 
เรียนรวม 
เป้าหมาย 
    ๑. เชิงปริมาณ 
      ๑) โรงเรียนในสังกัด 43 โรง 
      ๒) ผู๎บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนพิการเรียนรวม  
    ๒. เชิงคุณภาพ 
         ๑) ครูผู๎รับผิดชอบการจัดการเรียนรวม มีความรู๎ความเข๎าใจในการออกแบบการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (Individualized Education Program : IEP) และครูผู๎สอนเด็กพิการมีความรู๎ความเข๎าใจในการจัด
การศึกษา การวัดและประเมินผลตามแผน IEP 
         ๒) โรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวมสามารถด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาได๎ถูกต๎อง 
มีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)/แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) พร๎อมทั้งกรอกข๎อมูลใน 
โปรแกรม SET ได๎ถูกต๎อง 
        ๓) โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริม พัฒนาและฝึกทักษะด๎านอาชีพส าหรับนักเรียน 
ระยะเวลาด าเนินงาน  
 ตุลาคม 256๓- กันยายน 2563 
วิธีด าเนินการ/กระบวนการ 
     ๑. ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานพัฒนานักเรียนเรียนรวม เพ่ือเป็นกรอบระยะในการด าเนินงาน 
     2. ตรวจสอบและยืนยันข๎อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมในระบบโปรแกรม SET   
     ๓. ประสานงานขอสื่ออ านวยความสะดวกส าหรับเด็กพิการเรียนรวมจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด
หนองคายและศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬ 
     ๔. การนิเทศติดตามการพัฒนาการเรียนรู๎ โดยบูรณาการรํวมกับการนิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู๎บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูํการพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ด๎วยชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
งบประมาณที่ได้รับ  -   บาท 
      ไมํใช๎งบประมาณ      
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ผลการด าเนินงาน 
     1. โรงเรียนในสังกัดคัดกรองและรายงานการจ านวน ประเภทความพิการในระบบ SET เรียบร๎อย             
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑ มีนักเรียนพิการเรียนรวม จ าแนกตามประเภทความพิการและจังหวัด ดังนี้ 

จังหวัด 
จ านวน
โรงเรียน 

จ านวนนักเรียนจ าแนกตามประเภทความพิการ (คน) รวม 

สายต
าบอด 

สายตา
เลือน
ราง 

หู
หนวก 

สติ 
ปัญ
ญา 

รําง
กาย 

การ
เคลื่อน 
ไหว 

สุข 
ภาพ 

LD 
การ
พูด 

พฤติ
กรรม 

ออทิ
สติก 

ซ๎อน 
 

หนองคาย 24 0 0 0 0 2 0 0 271 0 2 0 5 280 

บึงกาฬ 19 3 1 1 1 18 4 1 181 1 0 1 0 212 

รวม 43 3 1 1 1 20 4 1 452 1 2 1 5 492 

      2. โรงเรียนขอรับสื่อสิ่งอ านวย สื่อ บริการและความชํวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา จากศูนย์การศึกษา
พิเศษ จังหวัดหนองคาย จ านวน ๑ โรง คือ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม   
           จังหวัดบึงกาฬ จ านวน ๓ โรง คือ โรงเรียนเจ็ดสีวทิยาคาร โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม และโรงเรียน
หนองหิง้พิทยา  
ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
        1. เนื่องจากสถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรงเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ 
ลําช๎า บางโรงเรียนไมํสามารถด าเนินการคัดกรองนักเรียนและรายงานในระบบ SET และระบบ IEP Online ได๎
ทันตามก าหนด (ระบบปิด) 
       ๒. ผู๎รับผิดชอบการจัดการเรียนรวม ขาดความรู๎ความเข๎าใจในระบบและขั้นตอนการขอรับสื่อสิ่ง
อ านวย สื่อ บริการและความชํวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา จากศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 ข้อเสนอแนะ 
          1.  แจ๎งผู๎รับผิดชอบ เตรียมการและรายงานจ านวนนักเรียนพิการเพ่ิมเติมในภาคเรียนที่ ๒  
         ๒.  นิเทศเพ่ือสร๎างความเข๎าใจในการขอรับสื่อสิ่งอ านวย สื่อ บริการและความชํวยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา จากศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ภาพกิจกรรม - 
     
 
 
                                 นางพรทิพา  นันตะสุข 
                                                                       ต าแหนํง  ศึกษานิเทศก์ 
                                                                                ผู๎รายงาน 
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ตอนที่ ๓ 
 

ผลการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

 รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 

 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ           
      ยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนาคุณภาพนักเรียน และสํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างขีดความสามารถ 
          ในการแขํงขัน 
วัตถุประสงค์   

1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาตามนโยบาย โดยใช๎สหวิทยาเขตเป็นฐาน  
2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู๎รับการนิเทศที่มีตํอกระบวนการนิเทศของศึกษานิเทศก์ 

 เป้าหมาย 
 1. ด๎านปริมาณ  

1.1. ด าเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในเขตพ้ืนที่  
10 สหวิทยาเขต ๕๖ โรงเรียน  

                    1.2 ทุกโรงเรียนได๎รับการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 10 ประเด็น 
   1) การนิเทศบูรณาการโดยใช๎พื้นที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   2) การนิเทศภายในโรงเรียน 
   3) การนิเทศการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษพ้ืนถิ่น(ภาษาแมํ) เน๎นการสื่อสาร 
   4) การจัดการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
   5) การจัดการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding) 
   6) การสํงเสริมการเรียนรู๎เพ่ือยกระดับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 
(Programme for International  Student Assessment : PISA) 
   7) การจัดการเรียนรู๎สํงเสริมวินัยนักเรียน 
   8) การสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน 
   9) การนิเทศตามจุดเน๎น และนโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ 
   10) การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามบริบท ความต๎องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกัด 
  1.3 ศึกษานิเทศก์ 8 คน มีรูแบบการนิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขตท่ีรับผิดชอบ 
          2 ด๎านคุณภาพ 

๒.๑ โรงเรียนได๎รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา ตามกรอบนโยบายและรูปแบบการนิเทศ 



รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา สพม. ๒๑ ปีงบประมาณ ๒๕63  41 
 

๒.๒ โรงเรียนมีรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและรูปแบบการนิเทศ
กรอบแนวทางการนิเทศ 10 ประเด็น เป็นข๎อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษารํวมกับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

๒.๓ ศึกษานิเทศก์มีรายผลการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามรูปแบบการนิเทศ 
5.๒.๔ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลาด าเนินงาน     
ตุลาคม 2562  -  กันยายน 2563 

วิธีด าเนินการ/กระบวนการ 
                ระยะที่ 1 วิเคราะห์การด าเนินงานของสถานศึกษา 
ที่สอดคล๎องกับประเด็นการนิเทศตามนโยบาย และจัดท าแผนนิเทศการศึกษาตามผลการวิเคราะห์ที่สอดคล๎อง
กับนโยบาย 
                ระยะที่ 2  พัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต ตามผลการวิเคราะห์บริบท
สภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับประเด็นการนิเทศตามนโยบาย ตามความต๎องการนิเทศ 
                ระยะที่ 3 สะท๎อนผลการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขต 
               ระยะที่ 4 ยกยํองเชิดชูเกียรติและเผยแพรํผลงาน 
งบประมาณที่ได้รับ 20,000 บาท 
         งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน 

1. ผลการนิเทศระยะพัฒนา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  จ านวน 8 สหวิทยาเขต  จ านวน 47 โรงเรียน พบวํา   

1.1 ด๎านการนิเทศบูรณาการโดยใช๎พ้ืนที่เป็นฐานตามนโยบาย 10 ประเด็น  
ด าเนินการอยูํในระดับมาก ทุกประเด็น ยกเว๎นประเด็น  การจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาเพื่อฝึกทักษะการคิด 
แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)  ยังต๎องได๎รับการพัฒนา 

1.2  ด๎านการน าหลักสูตรสูํการปฏิบัติในชั้นเรียน  มีการด าเนินการ 
อยูํในระดับมาก ทุกประเด็น 

1.3  ด๎านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการวิเคราะห์ผล O-NET   
มาปรับปรุงการเรียนการสอนของครู 
          ๒. การน าผลการนิเทศไปวางแผนพัฒนา พบวํา มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

2.1 การนิเทศตามนโยบาย และจุดเน๎น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ภายใต๎โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา  
2563  สิ่งที่พัฒนาตามข๎อค๎นพบจากการนิเทศ ดังนี้ 

1) การปรับหลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน  
โดยจัดให๎มีแผนการเรียนที่หลากหลายให๎ผู๎เรียนได๎เลือกเรียนให๎สอดคล๎องกับความแตกตํางระหวํางบุคคลของ
ผู๎เรียน 

2) การนิเทศภายในโรงเรียนเน๎นการนิเทศโดยใช๎ห๎องเรียนเป็นฐาน ที่จะสํงผล 
ให๎เกิดการปรับพฤติกรรมการสอนและการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
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2.2  การนิเทศตามแผนปฏิบัติการนิเทศ  ภายใต๎โครงการนิเทศติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกัด สพม. 21  สิ่งที่พัฒนา 
ตามข๎อค๎นพบจากการนิเทศ ดังนี้ 

1) การสร๎างอัตลักษณ์ตามบริบทของโรงเรียนโดยยึดโครงการตามนโยบายเป็นฐาน 
2) น ากระบวนการ PLC มาใช๎ในการพัฒนาบุคลากรอยํางจริงจัง 

          2.3 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สิ่งที่พัฒนาตามข๎อค๎นพบจากการนิเทศ ดังนี้ 
       1) การวิเคราะห์ผล O-NET  มาปรับปรุงการเรียนการสอนของครู เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนตามคําเป้าหมายที่ก าหนดของสถานศึกษา สูํการปฏิบัติจริง 

     2) ปรับวิธีการประเมินผู๎เรียนตามสภาพจริง และหลากหลายวิธีตามธรรมชาติวิชา  
และความแตกตํางระหวํางบุคคลของผู๎เรียน 
ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
  การด าเนินการไมํเป็นไปตามแผนเนื่องจากปัจจัยด๎านเวลา และกลุํมผู๎รับการนิเทศไมํได๎ด าเนินการ
อยํางตํอเนื่อง ยังขาดรายงานข๎อมูลอยํางครบถ๎วน 
ข้อเสนอแนะ 

จากข๎อค๎นพบดังกลําว จึงควรน าประเด็นข๎อค๎นพบไปวางแผนการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้ 

1) นิเทศติดตามให๎ความชํวยเหลือ สถานศึกษา โดยสร๎างการรับรู๎เชิงบวก ให๎เกิดการพัฒนา 
ทุกมิตโิดยใช๎บริบทพ้ืนที่เป็นฐานในการพัฒนา โดยศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขต รํวมวางแผนและรํวม
พัฒนาใช๎ศาสตร์พระราชาในการขับเคลื่อน สูํความส าเร็จ 

2) สํงเสริมให๎สถานศึกษาปรับแผนการเรียนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน โดย 
จัดให๎มีแผนการเรียนที่หลากหลายให๎ผู๎เรียนได๎เลือกเรียนให๎สอดคล๎องกับความแตกตํางระหวํางบุคคลของ
ผู๎เรียน และสอดคล๎องกับการประเมินบุคลิกด๎านอาชีพของผู๎เรียน 
ภาพกิจกรรม  

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการนิเทศ น าโดย นายอาทิตย์ ธ ารงชัยชนะ รองผอ. สพม. 21  และผู้บริหารในสหวิทยาเขตท่าบ่อ 
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          คณะกรรมการนิเทศ และผู้บริหารในสหวิทยาเขตท่าบ่อ โรงเรียนท่าบ่อ  โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 
และโรงเรียนหนองนางพิทยาคม  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://gg.gg/supernew2563 

รายงานนิเทศระยะพัฒนา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 

นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร 
                  ต าแหนํง. ศึกษานิเทศก์ 
                             ผู๎รายงาน       
 

http://gg.gg/supernew2563
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2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

มาตรฐาน เขตพ้ืนที่ :  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ           
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพนักเรียน และสํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างขีดความสามารถ

ในการแขํงขัน 
วัตถุประสงค์   
   เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู๎ทักษะศตวรรษที่ 21 ครูผู๎สอน สูํการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ที่สอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 
เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1) โรงเรียนต๎นแบบการจัดทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21   10 โรงเรียน 
 (1) โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม (2) โรงเรียนทําบํอพิทยาคม (3) โรงเรียนโคกคอน 

วิทยาคม  (4) โรงเรียนฝางพิทยาคม (5) โรงเรียนรํมธรรมานุสรณ์ (6) โรงเรียนนาดีพิทยาคม (7) โรงเรียน 
ปากคาดพิทยาคม (8) โรงเรียนเหลํามคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก (9) โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมัง 
คลาภิเษก (10) โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  และโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการ 
มีงานท า จ านวน 5  โรงเรียน  ประกอบด๎วย  (1) โรงเรียนพานพร๎าว (2) โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ (3) โรงเรียน
พระพุทธบาทวิทยาคม  (4) โรงเรียนสังคมวิทยา  และ (5) โรงเรียนวังมํวงพิทยาคม รวม 15 โรงเรียน 
  2) ครูผู๎สอน จ านวน 504 คน 
  3) ผู๎บริหาร  จ านวน 15 คน 
  4) นักเรียน 7,598 คน 
  5)  ศึกษานิเทศก์  จ านวน 8 คน 
      5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1) ครูผู๎สอนได๎รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับทักษะ 
แหํงศตวรรษท่ี 21 
 2) ครูผู๎สอนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล๎องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 

3) นักเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
  4) ผู๎บริหารมีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
  5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีรูปแบบการนิเทศการศึกษา 
การจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21  
  6) ศึกษานิเทศก์มีรูปแบบการนิเทศท่ีหลากหลายที่สํงผลให๎ครูปรับพฤติกรรมการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน     
ตุลาคม 2562  -  กันยายน 2563 
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วิธีด าเนินการ/กระบวนการ 
กิจกรรมที่ 1 สร้างการรับรู้การด าเนินโครงการ 
- พัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู๎ ที่สอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21  สูํระดับห๎องเรียน 
- พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู๎ที่ครอบคลุมด๎านทักษะ คุณลักษณะความสามารถ 

ตามบริบทของโรงเรียน 
- พัฒนาศักยภาพครู ด๎านการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมที่ 2 

  นิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพครู ด๎านการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษ 
ที่ 21  ด๎วยกระบวนการ PLC 

- สร๎างทีม / วิพากษ์แผนฯ/ เปิดชั้นเรียน 
- สะท๎อนผล /วางแผนพัฒนา แตํละวงรอบ 
- ถอดบทเรียนนวัตกรรมการสอน 

กิจกรรมที่ 3 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียน  
ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี เผยแพรํผลงานและยกยํองเชิดชูเกียรติ 

งบประมาณที่ได้รับ 33,000 บาท 
     งบประมาณจาก สพฐ  33,000 บาท   
ผลการด าเนินงาน 

 1) ครูผู๎สอนได๎รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับทักษะ 
แหํงศตวรรษท่ี 21  มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน 

 2) ครูผู๎สอนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล๎องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 
มีผลงานเชิงประจักษ์ 

3) นักเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
มีผลงานเชิงประจักษ์ 
  4) ผู๎บริหารมีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีผลงานเชิงประจักษ์ 
  5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีรูปแบบการนิเทศการศึกษา 
การจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ที่เรียกวํา “SCCER 5 E Model” 
  6) ศึกษานิเทศก์มีรูปแบบการนิเทศท่ีหลากหลายที่สํงผลให๎ครูปรับพฤติกรรมการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 

          7) ครูมีการพัฒนาหนํวยการเรียนรู๎แผนการจัดการเรียนรู๎ทักษะการเรียนรู๎ ทักษะอาชีพและ 
นวัตกรรม  ในศตวรรษท่ี 21 ตามผลการวิเคราะห์บริบทโรงเรียนและผู๎เรียน                                                                                                                             
                    8) ครูได๎รับการนิเทศ สังเกตการสอนการน าแผนการจัดการเรียนรู๎สูํการปฏิบัติในชั้นเรียน 
                    10) สถานศึกษามีวิธีปฏิบัติทีดีการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะ ความสามารถ และทักษะ 
ที่สอดคล๎องกับศตวรรษท่ี 21 ด๎านทักษะการเรียนรู๎ ทักษะอาชีพและนวัตกรรม  
 เป้าหมาย  15 โรงเรียน   มีโรงเรียนสํงผลงานเข๎ารํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ จ านวน 12  โรงเรียน  

ได๎แกํ 1) โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม  2)  โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม  3) โรงเรียน 
รํมธรรมานุสรณ์ 4) โรงเรียนนาดีพิทยาคม 5) โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 6) โรงเรียนเหลํามคามพิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก  7) โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  8) โรงเรียนพานพร๎าว 9) โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  
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10) โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม  11) โรงเรียนสังคมวิทยา 12) โรงเรียนวังมํวงพิทยาคม  
คิดเป็นร๎อยละ  80 ของโรงเรียนเข๎ารํวมโครงการ  
 

ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
  ผู๎ที่ได๎รับการพัฒนาอาจไมํสามารถด าเนินการตามตามกิจกรรมและกระบวนการของโครงการได๎ครบ 
ทั้ง 15 โรงเรียน เนื่องจาก การคัดเลือกคนเข๎ารับการพัฒนาและ การสํงเสริมสนับสนับสนุนและการก ากับ
ติดตามของผู๎บริหารโรงเรียน และการนิเทศติดตามของศึกษานิเทศก์อาจไมํทั่วถึง 
ข้อเสนอแนะ 
    1) จัดท าข๎อตกลงรํวมกันระหวํางครูและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในแตํละสหวิทยาเขต วําจะต๎อง
ด าเนินการตามโครงการจนส าเร็จตามกระบวนการที่ก าหนด 
   2) โรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา วางแผนนิเทศรํวมกัน 
             4)  ผู๎อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามอบเป็นนโยบายและมีการก ากับติดตามอยํางเป็นระบบ  
ภาพกิจกรรม  
 
 
 
   
       
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
เอกสารการนิเทศโครงการพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และเตรยีมผูเ้รียน
ในศตวรรษที่ 21     http://gg.gg/bookInnovation63 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://gg.gg/bookInnovation63
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ผลงานนักเรียนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
นวัตกรรมนักเรียน 

https://youtu.be/d2fmXESZyOQ 
          ลีลาอาชีพคีตศิลป์ และขนมเพ่ืออาชีพโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม (นักเรียน) 
 
 
 
 

https://youtu.be/HTP6sakjZl0 
นวัตกรรมสร๎างสรรค์ตระการตาลีลาอาชีพคีตศิลป์ [โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม] (นักเรียน) 
 
 
 
 

https://youtu.be/4d3R0je94rM 
หลักกระบวนการคิดกับโครงงานคณิตศาสตร์ (นักเรียน) 

 
 
 

https://youtu.be/qayx-y046wY 
ขนมเพ่ืออาชีพ สร๎างการดี สาขาโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม (นักเรียน) 

 
 
 

https://youtu.be/D4wVTbJHK08 
เก้าอ้ีไม้พับหิ้ว  (นักเรียน) 
 

 
 

 
https://youtu.be/4yT1LhuVgdU 
Reading FOR  FUN อ่านสนุก...ปลุกสมอง  (นักเรียน) 

 
 
 

https://youtu.be/d2fmXESZyOQ
https://youtu.be/HTP6sakjZl0
https://youtu.be/4d3R0je94rM
https://youtu.be/qayx-y046wY
https://youtu.be/D4wVTbJHK08
https://youtu.be/4yT1LhuVgdU
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https://youtu.be/YNTPbfglGh0 
นวัตกรรมการเรียนรู้ควบคู่เทคโนโลยี. นักเรียนนางสาวชนกิานต์ พิมพ์บุตร  รร.วังม่วงพิทยาคม  
 
 
 
 
https://youtu.be/M8W0rV5d28E 
 แหล่งเรียนรู้   
 
 
ไข่เค็มสมุนไพร Salted Eggs with Herbs 
https://www.youtube.com/watch?v=fM3oluOZ7Q4 
 
 

 
นวัตกรรมครูผู้สอน 
https://youtu.be/bxyeuWKDtQM 

“การพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียนด๎านอาชีพสูํความเป็นเลิศ โดยใช๎หลักสูตรอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ” (ครู) 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1g4jSYT4gf_uckkeMVYALbYq5Lfl5LmOj/view?usp=sharing 
การพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทย ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  (ครู) 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=TI4r76v-

VHw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2K2opHN_jYWyZvU_qTvbjrefyfVJ1NC99WqfAPr-
6PXdZpCZN_qIQz0VU 
 กระบวนการจัดการเรียนรู๎วิชาวิทยาศาสตร์ที่สํงเสริมทักษะการเรียนรู๎ของผู๎เรียนในศตวรรษ 
ที่ ๒๑ แบบบูรณาการและเทคนิคการสอนแบบ  QSCCS   เรื่อง ความเข๎มข๎นของสารละลายสบูํไปใช๎ประโยชน์  
(ครู) 

 
 
 
 

https://youtu.be/YNTPbfglGh0
https://youtu.be/M8W0rV5d28E
https://youtu.be/bxyeuWKDtQM
https://drive.google.com/file/d/1g4jSYT4gf_uckkeMVYALbYq5Lfl5LmOj/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=TI4r76v-VHw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2K2opHN_jYWyZvU_qTvbjrefyfVJ1NC99WqfAPr-6PXdZpCZN_qIQz0VU
https://www.youtube.com/watch?v=TI4r76v-VHw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2K2opHN_jYWyZvU_qTvbjrefyfVJ1NC99WqfAPr-6PXdZpCZN_qIQz0VU
https://www.youtube.com/watch?v=TI4r76v-VHw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2K2opHN_jYWyZvU_qTvbjrefyfVJ1NC99WqfAPr-6PXdZpCZN_qIQz0VU
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https://youtu.be/ZkB4eSyC0Jo 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการและเทคนิคการสอน 
แบบ  QSCCS   เรื่อง การจัดการผลผลิต (ครู) 

 
 
 
https://youtu.be/EYA6smb-dvM 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎แบบMini-Project รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ค 22101 (ครู) 
 
 
 
 
https://youtu.be/TV8Hmmiye6k 
พฤกษาเพ่ือการมีรายได้บูรณาการทักษะชีวิตและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ครู) 
 
 
 
 
https://youtu.be/UFjHWn4K5-M 
“ บันไดความรู๎  บูรณาการผําน ๔ ส สูํการอํานท่ียั่งยืน” (ครู) 
 
 
 
 
https://youtu.be/n99IHixSi1Q 

LKP MODEL สูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  (O-NET) 

 
 
 
https://youtu.be/HK_ylaY5Ip0 
ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํกิจกรรมฐานการเรียนรู๎ 
 
 
 

 
 
 

https://youtu.be/ZkB4eSyC0Jo
https://youtu.be/EYA6smb-dvM
https://youtu.be/TV8Hmmiye6k
https://youtu.be/UFjHWn4K5-M
https://youtu.be/n99IHixSi1Q
https://youtu.be/HK_ylaY5Ip0
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นวัตกรรมผู้บริหาร 
 

https://youtu.be/NH7IJkg2y6o 
การบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด STAR STEM โรงเรียนปากคาดพิทยาคม (ผอ.อดุลย์) 

 
 
 
 

 
https://youtu.be/nH1M9fN3fwM 

 การบริหารจัดการ 2 ระดับ 2  นวัตกรรม 

 
 
https://youtu.be/BclJcRieugw 
คลิปข่าว โครงการฯ 

 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือกผลงาน ครผูู้สอนดีเด่น   นักเรียนดีเด่น  และผู้บริหารดีเด่น 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ  สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน 
ให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 (คลิป) https://www.thaisaeree.news/96537/ 
 
                                                  นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร  ผู๎รายงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/NH7IJkg2y6o
https://youtu.be/nH1M9fN3fwM
https://youtu.be/BclJcRieugw
https://www.thaisaeree.news/96537/
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3. โครงการเขตพื้นที่การศึกษา(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 21 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
       นโยบายข๎อ  : ข๎อที่ 5  (เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ) 
วัตถุประสงค์  
  1. เสริมสร๎างคุณธรรมภายในองค์กร 
  2. สร๎างความเข๎มแข็งในการสํงเสริมองค์กรคุณธรรม 
  3. สร๎างเครือขํายความรํวมมือในการสํงเสริมคุณธรรมองค์กรคุณธรรม  
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  
   บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จ านวน 60 คน       
  เชิงคุณภาพ 

  บุคลการได๎รับการเสริมสร๎างคุณธรรมภายในองค์กร มีทัศนคติ วิธีคิด ประพฤติปฏิบัติตนบํง 
บอกถึง มีความสามัคคี มีวินัย และเต็มใจให๎บริการ ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ ในการประพฤติปฏิบัติตน 
ด๎านความสามัคคี  มีวินัย และ/หรือ เต็มใจให๎บริการ มีความเข๎มแข็งในการสํงเสริมองค์กรคุณธรรม รํวมกัน
ประกอบกิจกรรม น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติสร๎างเครือขํายความรํวมมือในการ
สํงเสริมคุณธรรมองค์กรคุณธรรม รํวมท ากิจกรรทกับภาคีเครือขํายมีการขยายไปอยํางตํอเนื่อง 
  และสามารถสร๎างสื่อสร๎างสรรค์ด๎านคุณธรรม มีการถํายทอดสูํบุคลากรในและภายนอก 
ระยะเวลาด าเนินการ   

มกราคม – กันยายน 2563 

วิธีด าเนินการ/กระบวนการ 

มีกระบวนการเสริมสร๎างองค์กรคุณธรรม 7 ขั้นดังนี้   
  ขั้นที่ 1 ค้นหาความจริงขององค์กร : รํวมกันค๎นหาต๎นทุนความดี ขององค์กรที่มีอยูํ และประเมิน
วิเคราะห์ สภาพปัญหาด๎านคุณธรรม จริยธรรม  
  ขั้นที่ 2 ตั้งเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง : รํวมกันก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย ของคนในองค์กรและการ
เปลี่ยนแปลงที่อยากให๎เกิดข้ึน พบวําคุณธรรมที่ต๎องพัฒนา คือ สามัคคี มีวินัย  และเต็มใจให๎บริการ 
  ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการและกลไกการด าเนินงาน: รํวมกันก าหนดวิธีการ กิจกรรม กลไกรับผิดชอบ 
และแผนงานที่จะน าไปสูํความส าเร็จตามเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภายใต๎ปรัชญา 3 มี คือ มี
ความต๎องการรํวมกัน มีความสนใจรํวมกัน และมีประโยชน์รํวมกัน โดยได๎รํวมกันประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ 
โดยมียุทธศาสตร์ส าคัญ 3 ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ 1) เสริมสร๎างคุณธรรมภายในองค์กร 2) สร๎างความเข๎มแข็งใน
การสํงเสริมองค์กรคุณธรรม และ 3) สร๎างเครือขํายความรํวมมือในการสํงเสริมคุณธรรมองค์กรคุณธรรม  และ
รํวมกันก าหนดมาตรการสํงเสริมคุณธรรม คือ  1ก(กลุํม) 1ค(คน) 3ก(กิจกรรม)  หมายถึง หนึ่งกลุํมงานด าเนิน
กิจกรรมที่สํงเสริม ความสามัคคี มีวินัย และเต็มใจให๎บริการ ไมํน๎อยกวํา 1 กิจกรรม และมอบหมายบุคลากร
ในกลุํมไมํน๎อยกวํา หนึ่งคนเข๎ารํวมกิจกรรมที่องค์กรด าเนินการและแตํละคนต๎องรํวมท ากิจกรรมองค์กรไมํน๎อย
กวํา 3 กิจกรรม 
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  ขั้นที่ 4 ลงมือปฏิบัติจนเป็นวิถี : หัวใจส าคัญคือการลงมือปฏิบัติจริง และผู๎น าองค์กรต๎องท าเป็น
แบบอยําง  โดยแตํละกลุํมงานได๎รํวมก าหนดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม ด๎านความสามัคคี มีวินัย และเต็มใจให๎
บริหาร ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรการขององค์กร และของกลุํมงานของตนเอง ตามกระบวนการ 5 พลัง ได๎แกํ 
พลังใจ  พลังคิด พลังการจัดการ พลังปัญญา และพลังปิติ  คือ  
   ขั้นที่ 1  พลังใจ  เป็นขั้นการรวมคน ถึงแม๎วําการจัดการเรียนรู๎ต๎องยึดหลักวําทุกคนในองค์กร
มีความส าคัญเทําเทียมกันแตํในทางปฏิบัติ การจัดการเรียนรู๎ในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และ
ทรงพลัง ต๎องเริ่มต๎นจากการรวมคนในองค์กร  “พลังใจ” เป็นการเสริมใจซึ่งกันและกัน สมาชิกมีความสนใจ
และมี วัตถปุระสงค์รํวมกัน ท าให๎เกิดจิตส านึกรํวมในการแก๎ปัญหาและพัฒนาองค์กร เกิดความรัก ความ
สามัคคี และความเอ้ืออาทร องค์กรที่มีสมาชิกหลากหลาย ทั้งเพศ วัย ถ๎าปรึกษาหารืออยํางตํอเนื่อง องค์กรนั้น
ยํอมมีความเข๎มแข็ง  ดังนั้น การรวมคนจะสามารถรวมพลังใจของผู๎น าจิตวิญญาณได๎เป็นอยํางดี ท าให๎ได๎คนที่มี
คุณภาพ มีพลัง และรวมตัวกันอยํางยั่งยืน ซึ่งจะสํงผลให๎การด าเนินงานในขั้นตํอ ๆ ไปประสบผลส าเร็จ 
   ขั้นที่ 2  พลังความคิด  เป็นการรํวมคิด มีวัตถุประสงค์เพ่ือระดม “พลังความคิด” ให๎รู๎แจ๎ง 
โดยผํานกระบวนการมีสํวนรํวมในการระดมสมอง เพ่ือระดมความคิด สร๎างความเข๎าใจรํวมกัน ปรับกระบวน
ทัศน์ สร๎างวิสัยทัศน์รํวม แลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ วิเคราะห์ปัญหาและโอกาสอยํางรอบด๎าน 
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา (เรียนรู๎อะไร) ก าหนดแนวทาง วิธีการ และแผนงานในการแก๎ปัญหา (เรียนรู๎
อยํางไร เรียนรู๎กับใคร เรียนรู๎ที่ไหน 
   ขั้นที่ 3 พลังการจัดการ เป็นการรํวมท า มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวม “พลังการจัดการ” 
ด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด ฝึกฝนจากการทดลองปฏิบัติ กิจกรรมจริง สถานการณ์จริง เสริมด๎วยระบบ
การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งการแบํงบทบาท หน๎าที่ และความรับผิดชอบ อยํางเหมาะสม ยํอมท าให๎การใช๎
ทรัพยากรเกิดประสิทธิผล 
            ขั้นที่ 4 พลังปัญญา เป็นการรํวมสรุปบทเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร๎าง “พลังภูมิปัญญา” โดย
เริ่มจากการประเมินตนเอง และประเมินผลงาน โดยผํานกระบวนการกลุํม ท าให๎เกิดการเชื่อมตํอทักษะความรู๎ 
และประสบการณ์ น าไปสูํการพัฒนาองค์ความรู๎ใหมํขององค์กร จากนั้นเผยแพรํองค์ความรู๎ผํานสื่อตําง ๆ ไปสูํ
องค์กรอ่ืน ๆ 
   ขั้นที่ 5 พลังปิติ เป็นการรํวมรับผลจากการกระท า มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร๎าง “พลังปิติ” โดย
การยกยํอง ชื่นชม และให๎ก าลังใจคนที่เสียสละและท างานให๎กับองค์กร ท าให๎เกิดความภาคภูมิใจและมี
ความสุขจากการท างานรํวมกัน สํวนผลจากการกระท าอาจได๎รับในมิติที่แตกตํางกัน  
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  ขั้นที่ 5 ก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล กระบวนการเรียนรู้ :  ให๎แตํละกลุํมงานน าเสนอ
ความส าเร็จ ความก๎าวหน๎า และท าให๎คนในองค์กรน าผลงานมาเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การสร๎างการยอมรับ
และพัฒนาไปสูํระดับที่ดีขึ้น และมีการก ากับ ติดตาม นิเทศ อยํางเป็นกัลยาณมิตร คิดสร๎างสรรค์ รํวมกันพัฒนา 
ด๎วยเทคนิค การให๎ตัวอยําง สร๎างความเข๎าใจ ใฝ่ใจฝึกปฏิบัติ จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ปรับปรุงพัฒนาน าไปใช๎ 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
   ขั้นที่ 6. ชื่นชม เชิดชู ผลงานที่ปฏิบัติ : จัดกิจกรรมยกยํอง เชิดชู ให๎ก าลังใจแกํบุคคล กลุํมบุคคล 
ทีมงาน และเชื่อมโยงการพิจารณาความดีความชอบ หรือรางวัล  พบวําบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ คิดเป็นร๎อยละ 92.98 
  ขั้นที่ 7. สร้างเครือข่ายคุณธรรม : เชื่อมโยงกับองค์กรสํงเสริมคุณธรรมอ่ืน เชํนโรงเรียนคุณธรรม  
สกสค. เพื่อการเรียนรู๎และท าให๎องค์กรมีพลังในการสร๎างสังคมคุณธรรมรํวมกัน  พบวําส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ได๎รํวมกิจกรรมภาคีเครือขํายคุณธรรม เชํน สกสค. วัด หนํวยงานราชการ
จังหวัด และชุมชน และเผยแพรํผลงานการด าเนินงาน ผําน 
https://www.youtube.com/watch?v=lFIhOJOBWKs&t=207s 
งบประมาณที่ได้รับ 210,000 บาท 
     งบประมาณจาก สพฐ  210,000 บาท 
ผลการด าเนินการ 
  1. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได๎รับเกียรติบัตรยกยํองเชิดชู
เกียรติ ปฏิบัติงานด๎วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรมและเสียสละตํอองค์กร  พบวําบุคลากรได๎รับการยก
ยํองเชิดชูเกียรติ จ านวน 53 คน คิดเป็นร๎อยละ ๙๒.๙๘ 
  2. บุคลากร 10 กลุํมงานเข๎ารํวมกิจกรรมทั้งในองค์กรและนอกองค์กร พบวํา บุคลากรทั้ง 10  
กลุํมงาน เข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมภายในและภายนอกองค์กร ครบทั้ง 10 กลุํมงาน 
  3.  พฤติกรรมด๎านความสามัคคี มีวินัย และเต็มใจให๎บริการ  พบวําบุคลากรที่ได๎ปฏิบัติกิจกรรม
ตามมาตรการสํงเสริมคุณธรรม ภายในองค์กรคุณธรรม หลังการใช๎มาตรการสํงเสริมคุณธรรมภายในองค์กร
คุณธรรม  ทั้ง 3 ด๎าน ได๎แกํ สามัคคี มีวินัย และเต็มใจให๎บริการ  อยูํในระดับมากท่ีสุด   
  
   นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงคุณภาพจากการสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์
ผู๎อ านวยการกลุํม การประเมินพฤติกรรมตนเอง แสดงให๎เห็นวําการปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรการสํงเสริม
คุณธรรม ชํวยให๎บุคลากรมีพฤติกรรมด๎านคุณธรรม ความสามัคคี มีวินัย และเต็มใจให๎บริการดีขึ้น 
   

https://www.youtube.com/watch?v=lFIhOJOBWKs&t=207s
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ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินการ  
  1. บุคลากรในองค์กรขาดความรู๎ความเข๎าใจและความตระหนักในการท ากิจกรรมขององค์กรที่ก าหนด 
   2. ความแตกระหวํางบุคคล กลุํมงาน ภาระงานของแตํละกลุํม 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรประชุมชี้แจ๎งสร๎างการรับรู๎ การคิดวิเคราะห์ บํมเพาะประสบการณ์ นิเทศติดตาม การด าเนิน
กิจกรรม เป็นระยะ อยํางน๎อยเดือนละ 1-2 ครั้ง 
ภาพกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

 
 
                        

                 นายวชิรดล  ค าศิริรักษ์ 
                                                            ต าแหนํง  ศึกษานิเทศก์ 
                                                                     ผู๎รายงาน 
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4. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาต้นแบบและเครือข่ายตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 
และทัดเทียมนานาชาติ 
          นโยบายข๎อที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและสํงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร๎างขีดความสามารถใน
การแขํงขัน  

ประเด็นกลยุทธ์ที่ : มาตรฐานที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 
        เพ่ือศึกษาผลการเข๎ารํวมการแขํงขันทางวิชาการ ระดับชาติ รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 เขต 21 
เป้าหมาย 
 1.  ด๎านปริมาณ 
  1.1 จ านวนนักเรียนที่ เข๎ารํวมแขํงขันวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   1.2  จ านวนนักเรียนที่เป็นตัวแทนตัวแทนเข๎าแขํงขันวิชาการ รอบสอง ระดับประเทศ  
 2. ด๎านคุณภาพ 
  นักเรียนได๎แสดงความสามารถที่เป็นเลิศในด๎านคณิตศาสตร์ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินงาน   

1 ตุลาคม 2562 – เมษายน  2563  (ปีงบประมาณ 2563) 
วิธีด าเนินการ/กระบวนการ 
   1. ขั้นเตรียมการ 
   -เสนอโครงการ 
   -แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   -ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   -ด าเนินการตามแผนฯ 
  2. ขั้นด าเนินการ 
   -ด าเนินการสอบ จ านวน 5 ศูนย์สอบ  ประกอบด๎วย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร, โรงเรียนชุมพลโพน
พิสัย,โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ,โรงเรียนบึงกาฬ,โรงเรียนพรเจริญวิทยา 
   - นิเทศ ติดตามการสอบ 
   -ประมวลผลการสอบ 
   -ประกาศผลสอบ 
  3. ขั้นสรุปผลรายงาน 
   -มอบเกียตริบัตร ระดับเขตพ้ืนที่ 
   -คัดเลือกตัวแทน เพ่ือแขํงขันระดับประเทศ 
   - รายงานสรุปผล 
   

งบประมาณที่ได้รับ จ านวน 48,900บาท  
   งบประมาณสนับสนุน จากสพฐ. 48,900 บาท  (สี่หมื่นแปดพันเก๎าร๎อยบาท 
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ผลการด าเนินงาน 
  จากผลการสอบแขํงขันทางวิชาการ ระดับนานชาติ ปี พุทธศักราช 2563 รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต๎น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21พบวํา 
  1. มีโรงเรียนที่สมัครเข๎ารํวม จ านวน 6 โรงเรียน จาก 56 โรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 10.71 นักเรียน
สมัครสอบจ านวน  1,362 คน เข๎ารํวมสอบจ านวน 952 คน คิดเป็นร๎อยละ 69.90 สวํนนักเรียนที่ขาดสอบ  
คิดเป็นร๎อยละ 30.10  
  2. ผลการสอบแขํงขัน คะแนนสูงสุด 66 คะแนน และคะแนนต่ าสุด 0 คะแนน  จ านวนนักเรียนที่
ได๎รับเหรียญรางวัล จ านวน 214 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.47  
  3. จ านวนนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข๎ารํวมสอบแขํงขันระดับประเทศ จ านวน 120 คน คิดเป็นร๎อยละ 
65.07 
ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
  นักเรียนขาดสอบเยอะมาก สืบเนื่องจากวันเวลาในกาสอบ ตรงกับสถานศึกษาอ่ืนๆ ที่สอบคัดเลือก
แขํงขัน หรือกการจัดคํายวิชาการส าหรับนักเรียนห๎องเรียนพิเศษ 
ข้อเสนอแนะ 
   1. การสอบแขํงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ มีความส าคัญอยํางยิ่งตํอนักเรียน ครู และ
สถานศึกษา ในการสํงเสริม สนับสนุน ให๎นักเรียนได๎แสดงศักยภาพของตนเองทางด๎านวิชาคณิตศาสตร์  
  2. โรงเรียน  ผู๎บริหารโรงเรียน และครู ควรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน ให๎
สอดคล๎องกับแนวทางการสอบแขํงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เพื่อให๎นักเรียน ได๎มีองค์ความรู๎ในการ
สอบแขํงขัน 
ภาพกิจกรรม  
 
 

 
 
 
 
       
 
               นายวชิรดล  ค าศิริรักษ์ 
                                                                     ต าแหนํง  ศึกษานิเทศก์ 
            ผู๎รายงาน     
                                                                       
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา สพม. ๒๑ ปีงบประมาณ ๒๕63  57 
 

5.  โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นโยบายข๎อที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และชาติ 
          มาตรฐาน เขตพ้ืนที่    : มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสูํความเป็นเลิศ           
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปลูกฝังให๎นักเรียน ครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมรํวมต๎านการทุจริต 
ในวงกว๎าง ทั้งในระดับสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  

2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 

3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดให๎เข๎มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 
     1. เป้าหมายเชิงปริมาณ  

          1. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จ านวน     15,152  คน 
 2. ครู ผู๎บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
         จ านวน     2,264   คน 

3. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21   จ านวน  56  โรงเรียน      
    ประกอบด๎วย 

 1) โรงเรียนสุจริตต๎นแบบ         จ านวน     1 โรง 
 2) เครือขํายโรงเรียนสุจริต ร๎อยละ 10    จ านวน     6 โรง 
 3) เครือขํายโรงเรียนสุจริต ร๎อยละ 20    จ านวน    17 โรง 
    2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด๎านการป้องกันการทุจริต สร๎างความตระหนักรู๎ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให๎นักเรียน ครูและผู๎บริหาร มีทัศนคติและคํานิยมรํวมต๎านทุจริตในวงกว๎าง 
ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับหนํวยงาน และระดับชุมชน  

สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรม
และความโปรํงใสในการด าเนินงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปรํงใสในการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน   
  มีนาคม – ตุลาคม  2563 
วิธีด าเนินการ/กระบวนการ 
       1. จัดอบรมสร๎างความตระหนักรู๎ในการป้องกันการทุจริต ส าหรับผู๎บริหารการศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม/
หนํวย และบุคลากรทางการศึกษา วันพฤหัสบดีที่  11  มิถุนายน   พ.ศ.  2563 
ณ  ห๎องประชุมธรรมมงคลรังษี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

1.1 การบรรยาย “การป้องกันการทุจริต และการคิดแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและ
ผลประโยชน์สํวนรวม” โดย  ส านักงาน ปปช.จังหวัดหนองคายการบรรยาย “การป้องกันการ 
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ทุจริต และการคิดแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม” โดย  ส านักงาน ปปช.
จังหวัดหนองคาย 
            1.2 การบรรยาย “สร๎างจิตส านึกสาธารณะให๎กับตัวเอง” โดย พระครูภาวนาธรรมโฆษิต 
ต าแหนํงเลขานุการเจ๎าคณะจังหวัดหนองคาย, รองเจ๎าคณะอ าเภอเมืองหนองคาย รักษาการเจ๎าคณะอ าเภอ
เมืองหนองคาย           
            1.3 พัฒนาเว็บไซต์หนํวยงานในสังกัดเพ่ือรองรับการประเมิน OIT  โดย  นายกิตพิภัทร์  กาญจน์ธน
ชาติ  ผอ.กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
            1.4 การประเมิน ITA ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ประเมิน IIT) โดย นางชนานันท์  สุคันธา ผอ.
กลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
      2. ประชุมสร๎างการรับรู๎การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ส าหรับครูและผู๎บริหารโรงเรียน ภายใต๎
โครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันศุกร์ที่  26  เดือนมิถุนายน   2563  ณ  ห๎อง
ประชุมธรรมมงคลรังษี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
           2.1 ผอ.สพม.21 ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด๎วยความสุจริต 
           2.2 ผอ.สพม.21 ประกาศนโยบายเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
            2.3  ผอ.สพม.21 ประกาศมาตรการ 
               1) มาตรการจัดการเรื่องร๎องเรียนการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
     2) มาตรการตรวจสอบการใช๎ดุลยพินิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

    3) มาตรการป้องกันการขัดกันระหวํางผลประโยชนสํวนตนกับผลประโยชน์สํวนรวมของ      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
              4) มาตรการป้องกันการรับสินบนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
              5) มาตรการเผยแพรํข๎อมูลตํอสาธารณะของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
              6) มาตรการสํงเสริมความโปรํงใสในการจัดซื้อจัดจ๎าง ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มัธยมศึกษา เขต 21 
      3. ประชุมผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย เพ่ือชี้แจงแนวทางการเปิดข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องบนเว็บไซต์ และการ
พัฒนาการบริหารจัดการระบบภายในกลุํมงาน โดยเฉพาะด๎านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
        4. คณะกรรมการตรวจติดตามการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
      5. คณะกรรมการตรวจเอกสารคูํมือ /แผนปฏิบัติการ/รายงานผลการด าเนินงาน ของกลุํมงาน กํอนการ
เผยแพรํบนเว็บไซต์ 
     6.จัดประกวดการท าสื่อภาพยนตร์สั้น เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563  ณ  ห๎องธรรมมงคลรังษี  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  
      7. อบรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ภายใต๎
โครงการเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 21 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ระหวํางวันที่ 4 – 6 กันยายน  2563   
ณ  วัดหินหมากเป้ง อ าเภอศรีเชียงใหมํ จังหวัดหนองคาย  
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งบประมาณที่ได้รับ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ๎วน) 
     งบประมาณจาก สพฐ...... 200,000  บาท   
ผลการด าเนินงาน 
       1. จัดอบรมสร๎างความตระหนักรู๎ในการป้องกันการทุจริต ส าหรับผู๎บริหารการศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม/
หนํวย และบุคลากรทางการศึกษา วันพฤหัสบดีที่  11  มิถุนายน   พ.ศ.  2563 
ณ  ห๎องประชุมธรรมมงคลรังษี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

1.1  ผลการทดสอบความรู๎  ท าแบบทดสอบ จ านวน  55 คน ผํานเกณฑ์  55 คน 
                     1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจตํอการจัดการอบรม อยูํในระดับ มาก 
       2. ประชุมสร๎างการรับรู๎การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ส าหรับครูและผู๎บริหารโรงเรียน ภายใต๎
โครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันศุกร์ที่  26  เดือนมิถุนายน   2563  ณ  ห๎อง
ประชุม 
ผลการด าเนินงาน 

1) ผลการทดสอบความรู๎  ท าแบบทดสอบ จ านวน  112  คน ผํานเกณฑ์  112 คน 
2) ผลการประเมินความพึงพอใจตํอการจัดการประชุม อยูํในระดับ มากท่ีสุด 

        3. ประชุมผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย เพ่ือชี้แจงแนวทางการเปิดข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องบนเว็บไซต์ และการ
พัฒนาการบริหารจัดการระบบภายในกลุํมงาน โดยเฉพาะด๎านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
ผลการด าเนินงาน 

ทุกกลุํมงานมีกิจกรรม ที่สอดคล๎องกับอัตตลักษณ์ส านักงาน “สามัคคี มีวินัย และเต็มใจให๎บริการ” 
         4. คณะกรรมการตรวจติดตามการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
ผลการด าเนินงาน 

           ตรวจติดตามการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  จ านวน 2 ครั้ง 
        5. คณะกรรมการตรวจเอกสารคูํมือ /แผนปฏิบัติการ/รายงานผลการด าเนินงาน ของกลุํมงาน กํอนการ
เผยแพรํบนเว็บไซต์ 
ผลการด าเนินงาน 

          มีข๎อมูลน าเสนอเผยแพรํบนเว็บไซต์ครบทุกตัวชี้วัด 

      6. จัดประกวดการท าสื่อภาพยนตร์สั้น เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563  ณ  ห๎องธรรมมงคลรังษี  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  
 

ผลการประกวด  

                  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร ชนะเลิศ     (เหรียญทอง) 
2. โรงเรียนถํอนวิทยา  รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร  ชนะเลิศ     (เหรียญทอง) 
2. โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) 
3. โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทอง) 

      7. อบรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ภายใต๎
โครงการเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 21 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
ผลการด าเนินงาน 

                 1. เข๎ารับการอบรม  59  คน ผํานการอบรม จ านวน  41 คน คิดเป็นร๎อยละ 69.49 

       2. ผลการประเมินความพึงพอใจตํอการจัดการอบรม อยูํในระดับ มาก 
ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
        การอนุมัติงบประมาณคํอนข๎างลําช๎า และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรม ท าให๎เสียเวลาใน
การจัดท าโครงการ และปรับการใช๎งบประมาณ 
ข้อเสนอแนะ 
        ควรให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตามบริบท และความต๎องการ เพื่อให๎สอดคล๎องกับ
ปัญหาที่ต๎องการแก๎ไข 
ภาพกิจกรรม  
       อบรมสร๎างความตระหนักรู๎ในการป้องกันการทุจริต  
                      
 

                      
 

 

 

 

 
 
 
 
       ประชุมสร๎างการรับรู๎การด าเนินงานโครงการ 
                                                                       

         
 

 

 

 

 

 

ประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น 
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        อบรมพัฒนาจิต 

          

              

 
นางชนานันท์  สุคันธา 

ศึกษานิเทศก์ 
ผู๎รายงาน 
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6. โครงการ ขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2563 

นโยบายข๎อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
           มาตรฐาน เขตพ้ืนที่  : มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสูํความเป็นเลิศ           
วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให๎มีความพร๎อมในการสํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎เรียนอยํางมีคุณภาพ  
     2. เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท า 
มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ 
     3. เพื่อพัฒนานักเรียนให๎เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวินัย สามารถด ารงชีวิตอยํางมีความสุข
ทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ 
     4. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให๎เป็นศูนย์กลางการเรียนรู๎ของชุมชน เกิดการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนทั้ง
เอกชน บ๎าน วัด รัฐ และโรงเรียน  
เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียน ครู ผู๎บริหาร โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21   
จ านวน  28 โรงเรียน  
จังหวัดหนองคาย  17  โรงเรียน   
ผู๎บริหาร  20  คน  ครู     709  คน  นักเรียน  11,269  คน  
จังหวัดบึงกาฬ  11  โรงเรียน   
ผู๎บริหาร  17  คน  ครู     761  คน  นักเรียน  11,871  คน 

                   รวมทั้งสิ้น          28  โรงเรียน   
ผู๎บริหาร  37  คน  ครู   1,470  คน  นักเรียน  23,140  คน 

      เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                1) โรงเรียนมีความพร๎อมด๎านอาคารสถานที่ แหลํงเรียนรู๎ และสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เพียงพอตํอการ
จัดการเรียนการสอน มีความเข๎มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปรํงใสในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา (ITA) และเป็นแหลํงเรียนรู๎ ด๎านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็น
โรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให๎บริการการศึกษาแกํนักเรียน และชุมชน อยํางมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน 
                 2) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎เรียนและท๎องถิ่น 
                 3) ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร๎อมในทุกด๎าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ 
และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร๎างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนคลัง
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
                 4) นักเรียนได๎รับโอกาสและเข๎าถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็น
ธรรม ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา แก๎ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมในท๎องถิ่นชนบท 
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                 5) นักเรียนมีการพัฒนาด๎านสติปัญญา (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Quotient) มีทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการด๎านรํางกายสมวัย (Physical) และมีพัฒนาทักษะ
ชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติตามคํานิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะตามโรงเรียนสุจริต มีความรักหวง
แหนและความภูมิใจในชาติ โดยใช๎แนวคิดแบบ STAR STEMS และมีคุณธรรมอัตลักษณ์แนวทางโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. เพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ (Moral Quotient). สามารถรู๎เทําทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ใช๎ชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข เมื่อจบการศึกษามีงานท า อยํางม่ันคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน 
                6) ทุกภาคสํวนทั้งเอกชน บ๎าน วัด/ศาสนสถานอื่นๆ รัฐ และโรงเรียน มีสํวนรํวมในการขับเคลื่อน
และพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
ระยะเวลาด าเนินงาน    

มิถุนายน  - กันยายน  2563 
วิธีด าเนินการ/กระบวนการ 
     1) จัดประชุมผู๎บริหารโรงเรียนในโครงการ/ฝ่ายวิชาการ/แผนงาน  เพ่ือสร๎างความเข๎าใจ แจ๎งวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายของโครงการ 
     2) โรงเรียนพัฒนาและสํงเสริมการศึกษา 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 
          - โรงเรียนประเมินตนเอง และส ารวจความพร๎อม 
          - โรงเรียนสร๎างนวัตกรรม เพื่อพัฒนานักเรียน ครู และโรงเรียน หรืออยํางใดอยํางหนึ่ง 
     3) โรงเรียนจัดการสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) 
     4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าวิจัย โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
     5) ประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงาน (ITA Online) 
     6) ด าเนินงานศูนย์ประสานงานระดับมัธยมศึกษา ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
     7) นิเทศติดตามประเมินผลโรงเรียนในโครงการ  
     8) จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และ ยกยํองเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ 
     9) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
งบประมาณที่ได้รับ 275,000 บาท 
     งบประมาณจาก สพฐ....275,000 บาท   
ผลการด าเนินงาน  
      1) จัดประชุมผู๎บริหารโรงเรียนในโครงการ  หัวหน๎าฝ่ายวิชาการ และเจ๎าหน๎าที่แผนงานโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ  
ห๎องประชุมธรรมมงคลรังษี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  เพ่ือสร๎างความเข๎าใจ และชี้แจง
แนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
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2) ปรับงบประมาณโครงการ 
ท่ี กิจกรรม งบประมาณ  

1. พัฒนาและสํงเสริมการศึกษา 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 50,000 จัดสรรให๎ 

18 โรงเรียน 

  180,000 

โรงเรียนละ 

10,000.- 

2. จัดการส่ิงแวดล๎อมในโรงเรียน (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) 20,000 

4 ประเมิน ITA Online 56,000 

6. นิเทศติดตามประเมินผล โรงเรียนในโครงการ 15,000 

3. วิจัยโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 39,000 

5. ด าเนินงานศูนย์ประสานงานระดับประถมศึกษา และ 
ระดับมัธยมศึกษา ในภูมิภาค 

50,000 ร.ร.ชุมพล
โพนพิสัย 

3. วิจัยโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 45,000 สพม.21 

รวม (สองแสนเจ็ดหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน) 275,000  

 
รายช่ือโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ โรงเรียนละ 10,000 บาท 
        

หนองคาย - บึงกาฬ 
 

1 พระธาตุบังพวนวิทยา 10 พระพุทธบาทวิทยาคม 
2 โคกคอนวิทยาคม 11 กุดบงพิทยาคาร 
3 พานพร๎าว 12 โซํพิสัยพิทยาคม 
4 โพธิ์ตากพิทยาคม 13 ศรีชมภูวิทยา 
5 ฝางพิทยาคม 14 โพนทองประชาสรรค์ 
6 ชุมพลโพนพิสัย 15 ปากคาดพิทยาคม 
7 ประชาบดีพิทยาคม 16 บุํงคล๎านคร 
8 ถํอนวิทยา  17 นาสวรรค์พิทยาคม 
9 ปากสวยพิทยาคม  18 บึงโขงหลงวิทยาคม 
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  3) งานวิจัย : เรื่อง ศึกษาสภาพที่เป็นจริง สภาพที่คาดหวังเก่ียวกับการบริหารจัดการโรงเรียน ใน
สถานการณ์การแพรํระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนคุณภาพระจ าต าบล 
วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือศึกษาสภาพที่เป็นจริง สภาพที่คาดหวังและความต๎องการจ าเป็น ในสถานการณ์การแพรํระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
      
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          ได๎แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรํ
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ที่ได๎วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผํานแนวคิดของผู๎บริหารและผํานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูในแตํละโรงเรียน  ที่สอดคล๎องตํอความต๎องการจ าเป็นของโรงเรียนและชุมชน 
โดยสถานศึกษาสามารถน าแนวทางดังกลําวไปปรับใช๎ให๎สอดคล๎องกับบริบทตํอไป 
    4) การนิเทศติดตามการพัฒนาโรงเรียน 
        1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้ 
 1.1 โรงเรียนปากคาดพิทยาคมได๎รับงบประมาณสร๎างส๎วมนักเรียนหญิง 4ที่/49 งบประมาณ 
387,800 บาท  คําเชําอินเตอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 งบประมาณ 20,000 บาท   
          1.2 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยาได๎รับงบประมาณปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียน งบประมาณ
จ านวน  438,000 บาท  และงบประมาณปรับปรุงซํอมแซมรางระบายน้ า ค.ส.ล. ฝาเปดิ(รํองน้ า)   
งบประมาณ 360,000 บาท และปีงบประมาณ 2563 งบปรับปรุงซํอมแซม ห๎องน้ าห๎องส๎วม 
นักเรียนหญิง 4 ที่/49 งบประมาณ 387,800 บาท   

1.3  โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ได๎รับงบประมาณปรับปรุงบ๎านพักครู  4 หลัง   
ราคา  499,000 บาท กํอสร๎างส๎วม 4 ที่ /49  ราคา  387,800 บาท 

1.4  โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ได๎รับงบประมาณปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  
จ านวน   100,000 บาท 

1.5  โรงเรียนโซํพิสัยพิทยาคม ได๎รับงบประมาณกํอสร๎างบ๎านพักครู 8 ครอบครัว 
1.6  โรงเรียนอ่ืน ๆ ปรับปรุงทั้งอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงอาหาร โรงพลศึกษา สนามฟุตบอล   

 ระบบคมนาคม ระบบไฟฟ้าและระบบพลังงานทางเลือก ระบบประปาน้ าดื่ม ระบบบ าบัด 
 น้ าเสีย เครือขํายโทรศัพท ์สัญญาณอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
      
 

มีความคิดเห็น 

จดัฯ 

ข๎าราชการครูและบุคลาการทาง
การศึกษา ของโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

1. สภาพที่เป็นจริง 
2. สภาพที่คาดหวัง 
3. ความต๎องการจ าเป็น 
    การบริหารจัดการโรงเรียน ใน
สถานการณ์การแพรํระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล   
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      2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา  
         2.1 โรงเรียนให๎การสนับสนุนการเรียนการสอนด๎านวิชาการโดยมุํงยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ก าหนด
ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎จะต๎องมีโครงการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน จัดท าสื่อการเรียนการสอน เพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ท าข๎อตกลง (MOU) กับทางโรงเรียนในการตัดสินผลการ
เรียน 0 ร มส และ มผ. ได๎ไมํเกินร๎อยละ 4 ของผู๎ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นๆ  
 2.2 ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือเฝ้าระวังนักเรียนไมํผํานการทดสอบตามตัวชี้วัด
ของหลักสูตรด๎วยรูปแบบ School in School (Sis) คือการบริหารจัดการด๎วยคณะกรรมการสายชั้น ซึ่งครูที่
ปรึกษาที่ดูแลห๎องเรียนใด ต๎องเป็นผู๎ที่มีคาบสอนในห๎องเรียนนั้น จะมีชั่วโมง PLC เพ่ือแลกเปลี่ยน บอกเลําถึง
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และรํวมกันหาแนวทางแก๎ไข ป้องกัน และพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะตามที่
หลักสูตรก าหนด 
 2.3 จัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นและชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการฝึกอบรมให๎ความรู๎และทดลองปฏิบัติจริงจากวิทยาลัยการอาชีพ หนํวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่  

2.4  พัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา โดยการสํงครูเข๎าอบรม พัฒนาตนเองตลอดเวลา 
2.5  โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพ่ือน ามาพัฒนาผู๎เรียน 

          2.6 สํงเสริมพัฒนานักเรียนให๎มีศักยภาพในการพัฒนาความรู๎ด๎านวิชาการ นักเรียนเข๎าแขํงขันทางด๎าน
วิชาการได๎รางวัลทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศมากมาย 

2.7  สํงเสริมให๎ครูที่สอนไมํตรงเอกจัดการเรียนการสอนโดยใช๎ DLIT 
2.8 เปิดสอนภาษาตํางประเทศที่ 2  ได๎แกํ  ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน  
     2.9  เปิดสอนวิชา IS 1-3 ตามโครงสร๎างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
         2.10 เปิดกิจกรรมทักษะศตวรรษ 21 2 คาบ/สัปดาห์ (กิจกรรมบูรณาการ)  
         2.11 จัดให๎มีห๎องเรียน e-classroom ครอบคลุมทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
         2.12 จัดให๎มีโครงการสํงเสริมพัฒนาครูสูํมืออาชีพ ทั้งภายในโรงเรียนและหนํวยงานภายนอก 
         2.13 จัดให๎มีครูเพียงพอตํอการจัดการเรียนการสอนในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ โดยขอบรรจุครู และ    
                 หรือจัดจ๎าง (ครูจ๎าง/วิทยากรท๎องถิ่น) 
         2.14 จัดให๎มีกิจกรรม PLC สัปดาห์ละ 2 คาบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ แก๎ปัญหาและหรือพัฒนา
นักเรียน 
                  ทั้งด๎านพุทธพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย 
         2.15 พัฒนาผู๎เรียนด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด๎านคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ด๎วยนวัตกรรม  
                  KKU Smart Learning รํวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกํน  
         2.16 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน      
          O-NET ทุกกลุํมสาระเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 5    
         2.17 การใช๎เทคโนโลยี ICT ในการจัดการเรียนรู๎/ การจัดการเรียนรู๎ออนไลน์ 
         2.18 พัฒนาผู๎เรียนด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด๎านคณิตศาสตร์ โครงการ SMT รํวมกับ สสวท.  
         2.19 สํงเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน  การใช๎วิจัยเปน็ฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
         2.20 นวัตกรรมการเรียนการสอน “1 ครู 1 วิธีปฏิบัติที่ดี ” 
         2.21 สร๎างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
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การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
          ผลการนิเทศติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล     
ระหวํางเดือนพฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563  พบวาํโรงเรียนได๎จัดกิจกรรม ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมสํงเสริมการใช๎ภาษาอังกฤษ เชํน English Day English Zone ฯลฯ 
2. เปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
3. จัดตกแตํงห๎องเรียนจัดสภาพแวดล๎อม บรรยากาศ และแหลํงเรียนรู๎ ที่สํงเสริมการใช๎ภาษาอังกฤษ 
4. ครูผู๎สอนใช๎ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนในการจัดการเรียนการสอน 
5. PLC กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
6. จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎/การใช๎ภาษาอังกฤษ ได๎แกํ 
- กิจกรรมเสียงตามสาย 
- จัดมุมสื่อภาษาอังกฤษ หนังสือ ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ  
- ท า clip บน Social Media 
- การประกวดการ์ดวัน Valentine 
การสอนเสริมเติมความรู๎ O-net, GAT-PAT 
7. นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
8. จัดกิจกรรมEnglish Camp (โครงการรํวมกับ อบจ.หนองคาย) 
9. จัดกิจกรรมวันคริสมาส 
10.จัดแขํงขันทักษะวิชาการด๎านภาษาอังกฤษ  
11. กิจกรรม Open house 2019 

 

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 
              1) ส ารวจข๎อมูลเพื่อการนิเทศติดตามการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศที่ 2  พบวํา โรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 28 โรงเรียน  เปิดสอนภาษาจีน 17 โรงเรียน ภาษาญี่ปุ่น 7 โรงเรียน  

ภาษาเกาหลี 4 โรงเรียน ภาษาเยอรมัน 1 โรงเรียน และภาษาฝรั่งเศส 2 โรงเรียน 
2) นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 

                    ผลการนิเทศติดตาม ในเดือนกุมภาพันธ์ พบวํา โรงเรียนกลุํมเป้าหมาย โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 7 โรงเรียน ได๎ด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ฝรั่งเศส 
ระหวํางเดือนพฤศจิกายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้         
                    1. โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ กิจกรรมคํายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษา 
อังกฤษ ญี่ปุ่นและเกาหลี ประจ าปี 2562 วันที่ 10 เดือน ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนโซํพิสัยพิทยาคม มี
นักเรียนเข๎ารํวมโครงการทั้งหมด จ านวน 172 คน 
                   2. กิจกรรมคํายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น วันที่ 1 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบึงกาฬ  
จ.บึงกาฬ 
                   3. กิจกรรมคํายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ระหวํางวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  จังหวัดนครพนม 
              4. A Word  A Day  หน๎าเสาธงชาติ ทุกวัน   
         5. เปิดบ๎านวชิาการ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎สูํศตวรรษท่ี 21 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2563  
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                  6. International days 25 ธันวาคม 2562  ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 
                  7. The Second Language Day  17 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 

8. คลับคนรักภาษาจีน ระดับชั้น ม.ต๎น ท าการเรียนการสอนในทุกๆวันพุธ เวลา 12.30-13.10 และ
ระดับชั้น ม.ปลาย จะท าการเรียนการสอนในทุกๆวันจันทร์ เวลา 12.30-13.10 ณ ห๎องภาษาจีน เพ่ือใช๎เวลา
วํางให๎เกิดประโยชน์โดยใช๎เวลาในการท ากิจกรรมประมาณ 30 นาที ในสํวนของกิจกรรมผู๎สอนจะเน๎น การ
อํานออกเสียง การฟัง และการเขียนพินอิน เพ่ือให๎นักเรียนมีพ้ืนฐานที่ดีและพร๎อมที่จะเรียนรู๎ในล าดับตํอไป  
                9. จัดมุมสื่อภาษาตํางประเทศที่ 2  ขับร๎องเพลงสากล ท า clip สนทนาภาษาตํางประเทศท่ี 2 
              10.จัดสภาพแวดล๎อมและบรรยากาศท่ีกระตุ๎นการเรียนรู๎/การใช๎ภาษาตํางประเทศที่ 2 
   3. ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม หนํวยงานภาครัฐ เอกชน และหนํวยงานในท๎องถิ่นได๎มีสํวน
รํวมเป็นเครือขํายการพัฒนา สนับสนุนความรํวมมือ  ได๎แกํ 
      3.1 โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT รํวมกับ สสวท.  
         3.2 โครงการ KKU Smart Learning รํวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกํน       
           3.3 โครงการ Coaching and Team for Education รํวมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
และ จังหวัดบึงกาฬ 
          3.4 โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง รํวมกับมูลนิธิ    
              เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ 
         3.5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รํวมกับองค์การบริหารสํวนจังหวัดหนองคาย และ 
              จังหวัดบึงกาฬ 
         3.5 โครงการแขํงขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนรํวมกับองค์การบริหารสํวน 
              หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ และอบต.ในพ้ืนที่ 
        3.5 โครงการแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด “ปาริชาติเกมส์”รํวมกับองค์การบริหารสํวนหนองคาย 
              และจังหวัดบึงกาฬ และอบต.ในพ้ืนที่ 
        3.6 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า รํวมกับส านักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย และ 
              จังหวัดบึงกาฬ และจัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพระยะสั้น รํวมกับหนํวยงานในพื้นท่ีตั้ง    
               สถานศึกษา 
        3.7 สถานศึกษาเชื่อมโยงเครือขํายกับชุมชน 
              1) ด๎านสังคม  ได๎รับความรํวมมือกับชุมชนและโรงเรียนก็ให๎ความชํวยเหลือสนับสนุนชุมชน เชํน 
การประชุมประจ าเดือนของอ าเภอ /เทศบาลต าบล/อบต.  การจัดงานบุญประเพณี โรงเรียนก็มีสํวนรํวม
สนับสนุนให๎นักเรียนชํวยเหลือกิจกรรมของชุมชนอยํางตํอเนื่อง 
             2) ด๎านบุคลากร ชุมชนมีผู๎มีความรู๎ความสามารถ มีประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านอยูํมาก 
สามารถน าผู๎มีความรู๎ความสามารถมาใช๎ประโยชน์ เป็นวิทยากรท๎องถิ่นให๎กับนักเรียน เชํน วิทยากรด๎าน
การเกษตร ด๎านอาชีพ ด๎านฝีมือ ด๎านวัฒนธรรมประเพณี สํวนโรงเรียนก็สนับสนุนชุมชนโดยหากชุมชนต๎องการ
บุคลากรของโรงเรียนไปให๎ความรู๎ฝึกอบรมการจัดสอนโรงเรียนก็ให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดี 
             3) ด๎านงบประมาณ การสนับสนุนงบประมาณให๎กับโรงเรียนพบวํา เทศบาลต าบล/อบต.  สนับสนุน
ประชาชน ให๎กับสถานศึกษาคํอนข๎างน๎อย ประชาชนในชุมชนมีอาชีพสํวนมากมีอาชีพเกษตรกรรม  จึงมีต๎นทุน
ในการสนับสนุนโรงเรียนน๎อย รายได๎ของชุมชนปานกลาง การระดมทรัพยากรสามารถท าได๎ แตํจะต๎องไมํ
บํอยครั้ง 
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                          4. การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) 
นวัตกรรมจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

ที ่ โรงเรียน นวัตกรรม 
1. บึงโขงหลงวิทยาคม การจัดการเรียนรู๎เรื่องการวิจัยสิ่งแวดล๎อมโดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน 
2. ปากคาดพิทยาคม การบริหารจัดการแบบ School in School (SIS) 
3. โพธิ์ตากพิทยาคม การจัดการศึกษา เพ่ือการมีงานท าของโรงเรียน 
4. โคกคอนวิทยาคม ปลูกจิตอาสา ก าจัดขยะ ก าจัดมลพิษ น าพาชีวิตสู่ความพอเพียง 
5. พระธาตุบังพวนวิทยา โรงเรียนต้นแบบที่เปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL  

และ PLC 
6. โพนทองประชาสรรค ์ โรงเรียนสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อม 

7. บุํงคล๎านคร การบริหารจัดการขยะในโรงเรียน 
8. ประชาบดีพิทยาคม โรงเรียนสวยด๎วยมือเรา 
9. พระพุทธบาทวิทยาคม ธนาคารขยะภายในโรงเรียน 
10 ฝางพิทยาคม หมู่บ้านสร้างสรรค์ฝางพิทยาคม 
.11. ชุมพลโพนพิสัย บริหารจัดการขยะโรงเรียนทั้งระบบด้วยกระบวนการ PDCA  

โดยยึดหลัก ๕P 
12. ศรีชมภูวิทยา การจัดการขยะแบบครบวงจร 
13. นาสวรรค์พิทยาคม โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
14. กุดบงพิทยาคาร การบริหารขยะตามวิถีใหมํในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 
15. ปากสวยพิทยาคม โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste school)  

 

                                                  
 
 
 

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 

กิจกรรมการคัดแยกขยะและการน า
กลับมาใช้ใหม่โดยแยกเป็นฐานการ
เรียนรู้ ๑๒ ฐานการเรียนรู้ 
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โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม ได้ด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยมีการด าเนินโครงการโรงเรียน
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม และโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ฐานการเรียนรู้ จ านวน ๑๑ ฐานการ
เรียนรู้  ประกอบด้วย 

1. ฐานการเรียนรู๎ไบโอดีเซล    2. ฐานการเรียนรู๎ไส๎เดือนดิน 
 

    
 
 
 
 
 
 

   3. ฐานการเรียนรู๎ปุ๋ยหมัก-น้ าหมักชีวภาพ  4. ฐานการเรียนรู๎ธนาคารเศรษฐกิจพอเพียง 

                 
 

              5. ฐานการเรียนรู๎ธนาคารขยะ                                     6. ฐานการเรียนรู๎เตาเผาฐาน  
  
 
 
  
 
 
 
 
 

7. ฐานการเรียนรู๎การจัดการน้ า           8. ฐานการเรียนรู๎ห๎องสมุดพอเพียง 
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9. ฐานการเรียนรู๎ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร   10. ฐานการเรียนรู๎ไทพวน 

 
11. ฐานการเรียนรู๎ผลิตภัณฑ์จากขยะ 

 
 

5) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( ITA Online) 
          5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  21 ได๎จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมิน
คุณธรรมและความโปรํงใสการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( ITA Online) โดยมีผู๎อ านวยการโรงเรียน 
ครูผู๎รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต และครูผู๎รับผิดชอบงาน ICT ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล และโรงเรียนอ่ืน ๆ เข๎ารํวมการประชุม เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 เพ่ือสร๎างความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( ITA Online) และ
การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต 
       5.2 โรงเรียนส ารวจรายชื่อผู๎ตอบแบบประเมิน IIT (บุคลากรภายในโรงเรียน) และรายชื่อผู๎ตอบแบบ
ประเมิน EIT  (ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียภายนอก)  
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          5.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  21 สํงจ านวนผู๎ตอบแบบประเมินไปยัง สพฐ. 
          5.4 ประเมิน IIT และ EIT ระหวํางวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 
          5.5 โรงเรียนตอบแบบส ารวจ OIT (การเปิดเผยข๎อมูล) บนเว็บไซต์สถานศึกษา ระหวํางวันที่ 1-10 
กันยายน 2563 
          5.6 ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT ประมวลผลให้คะแนนวิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ ระหวําง
วันที่ 11-13 กันยายน 2563 
          5.7 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหวํางวันที่  16-18 กันยายน 2563 
              

        

วันที่ 1  สิงหาคม  2563
ณ  ห้องประชุมธรรมมงคลรังษ ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

                                                   
                                          

                                                                  
                                            

                           

           
  

                 
                             

 

สถานศึกษาท่ีมีผลคะแนนการประเมินผลการด าเนินงานอยูํในระดับ A จ านวน 9 แหํง    คิดเป็นร๎อยละ 
32.14 สถานศึกษาท่ีมีผลคะแนนอยูํในระดับ B จ านวน 6 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 21.42 สถานศึกษาท่ีมีผล
คะแนนอยูํในระดับ C จ านวน 3 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 10.71 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยูํในระดับ D จ านวน 
7 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 25 สถานศึกษาท่ีมีผลคะแนนอยูํในระดับ E จ านวน 2 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 7.14 และ
สถานศึกษาท่ีมีผลคะแนนอยูํในระดับ F จ านวน 1 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 3.57 
ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  
  ด้านบุคลากร 
  1) ความเข๎าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาบางแหํง ยังเข๎าใจไมํ
ถูกต๎อง 
                    2) สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู๎รับผิดชอบหลักในการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปรํงใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาท าให๎ไมํมีความพร๎อมในการรับการประเมิน ITA Online  
                3) ขาดบุคลากรที่มีความรู๎ความช านาญในการจัดท าเว็บไซต์ของสถานศึกษา 
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  ด้านเทคนิค 
   1) ความยุํงยากในขั้นตอนการตอบแบบ IIT และแบบ EIT  
                     2) สถานศึกษาไมํมีการปรับปรุงเว็บไซต์  ไมํได๎ตํอสัญญาในการใช๎งานเว็บไซต์ 
ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
  ด้านบุคลากร 
                    1) แจ๎งกระบวนการวิธีการด าเนินงานผํานทาง Social Network /ประชุม Video 
Conference  
                   2) หากสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงผู๎รับผิดชอบควรให๎ผู๎ที่รับผิดชอบคนเดิมได๎อธิบาย
กระบวนการขั้นตอนในการประเมิน ITA Online ให๎ผู๎รับผิดชอบใหมํ หรือประสานที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการและข้ันตอนการประเมิน 
                  3) สถานศึกษาควรก าหนดบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถในการรับผิดชอบพัฒนาและดูแล
เว็บไซต์ของสถานศึกษา 
  ด้านเทคนิค 
                 1) ที่ปรึกษาการประเมิน และ สถานศึกษาที่เข๎ารับการประเมิน ควรมีการทบทวนวิธีการใช๎งาน
ระบบ ITA Online  
                2) ที่ปรึกษาการประเมิน ควรชี้แจงและอ านวยความสะดวกในการตอบแบบประเมิน 
                3) ที่ปรึกษาการประเมิน ควรตรวจสอบสัญญาณและประสานงานหรือเสนองบประมาณในการ
ตํอสัญญาการใช๎พื้นที่ส าหรับเว็บไซต์สถานศึกษา 
  การจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหนํวยงานที่สํงเสริมในการจัดการศึกษา ได๎รับมอบหมายนโยบายจากนายกรัฐมนตรี
ให๎ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให๎บรรลุตาม
เป้าหมาย โดยเรํงด าเนินการโครงการให๎เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติด๎านการ
สร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด๎านการจัดการศึกษาของประเทศ 

วัตถุประสงค์ 
        เพ่ือเปิดโอกาสให๎ครู และผู๎บริหารโรงเรียนได๎ถอดบทเรียน แสดงผลงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัด
กิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท า มี
ทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวินัย สามารถ
ด ารงชีวิตอยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ และพัฒนาโรงเรียนให๎เป็นศูนย์กลางการเรียนรู๎ของชุมชน 
เกิดการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนทั้งเอกชน บ๎าน วัด รัฐ และโรงเรียน  

เป้าหมาย 
        ผู๎บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน   จ านวน  196  คน 

วิธีด าเนินการ 

       จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  วันที่ 22 กันยายน  
2563  ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
       1) พิธีเปิดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
โดย นายยุทธนา  ศรีตะบุตร   นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดหนองคาย 
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บรรยายพิเศษ  และเยี่ยมชมนิทรรศการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
         2) ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
น าเสนอผลงาน Best Practice   
         3) มอบเกียรติบัตร โดย นายสมใจ  วิเศษทักษิณ  ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

งบประมาณที่ใช้ในการจัดการจัดกิจกรรม 

1. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม /อาหารกลางวัน  จ านวน  15,010   บาท 
2. คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (ชดเชยน้ ามัน)  จ านวน  14,864 บาท 
3. คําวัสดุ   จ านวน  22,900  บาท 

 รวมทั้งสิ้น  52,774  บาท (ห๎าหมื่นสองพันเจ็ดร๎อยเจ็ดสิบสี่บาทถ๎วน) 
ผลการด าเนินงาน 

                 ผู้บริหารโรงเรียน และครู ร่วมน าเสนอผลงาน จ านวน   17     โรงเรียน  

ที ่ โรงเรียน ชื่อผลงาน  (Best Practice) 
1 พระธาตุบังพวนวิทยา นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC 
2 โคกคอนวิทยาคม   โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 
3 พานพร๎าว  โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 
4 โพธิ์ตากพิทยาคม   การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
5 ฝางพิทยาคม   ฝางพิทย์จิตศึกษาบ่มเพาะต้นกล้าปัญญางอกงาม 
6 ชุมพลโพนพิสัย  บริหารจัดการขยะโรงเรียนทั้งระบบด้วยกระบวนการ PDCA โดยยึดหลัก ๕P 
7 ประชาบดีพิทยาคม  โรงเรียนสวยด้วยมือเรา 
8 ปากสวยพิทยาคม  โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 
9 พระพุทธบาทวิทยาคม  โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 

10 กุดบงพิทยาคาร  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก(Active Learning) 

11 โซํพิสัยพิทยาคม 
 การเสริมสร๎างวินัยนักเรียนด๎านความรับผิดชอบตํอการสํงงานตามภาระงานที่
ได๎รับมอบหมาย โดยใช๎สมุดบันทึกรายวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

12 ศรีชมภูวิทยา การศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
13 โพนทองประชาสรรค์  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
14 ปากคาดพิทยาคม  การบริหารจัดการแบบ School in School 
15 บุํงคล๎านคร  โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 
 16 นาสวรรค์พิทยาคม  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

 17 บึงโขงหลงวิทยาคม* 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีพระยะสั้นตามแนวคิด”การเตรียม
คนเข้าสู่โลกของงาน (Career Model)” ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 
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 สรุปผลความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมที่มีตํอการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การด าเนินงาน
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2563  ดังตาราง 
 
ที ่ รายการ คําเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1 เนื้อหาการจัดกิจกรรมสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 4.33 มาก 
2 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 4.22 มาก 
3 รูปแบบการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 4.11 มาก 
4 สถานที่มีความเหมาะสม 4.00 มาก 
5 อาหารและเครื่องดื่ม 3.78 มาก 
6 การบริการและอ านวยความสะดวกตํางๆของเจ๎าหน๎าที่ 3.78 มาก 
7 ทํานได๎รับประโยชน์จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 4.11 มาก 
8 ทํานคาดวําจะน าความรู๎ความเข๎าใจที่ ได๎รับครั้งนี้ไป

ประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานได๎ 
4.11 มาก 

9 ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.00 มาก 
  จากตาราง พบวํา ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2563  มีความพึงพอใจโดยภาพรวม ระดับมาก  
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                นางชนานันท์  สุคันธา    ผู๎รายงาน 

               ศึกษานิเทศก์ 
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7. โครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  
ประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ. 2563 
 นโยบายข๎อที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และชาติ 
 มาตรฐานเขตพ้ืนที่    : มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสูํความเป็นเลิศ           
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปลูกฝังให๎นักเรียน ครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมรํวมต๎านการทุจริต 
ในวงกว๎าง ทั้งในระดับสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  

2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 

3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดให๎เข๎มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 
    1. เป้าหมายเชิงปริมาณ  

          1. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จ านวน     15,152  คน 
 2. ครู ผู๎บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
         จ านวน     2,264   คน 

3. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21   จ านวน  56  โรงเรียน      
    ประกอบด๎วย 

 1) โรงเรียนสุจริตต๎นแบบ         จ านวน     1 โรง 
 2) เครือขํายโรงเรียนสุจริต ร๎อยละ 10    จ านวน     6 โรง 
 3) เครือขํายโรงเรียนสุจริต ร๎อยละ 20    จ านวน    17 โรง 
    2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด๎านการป้องกันการทุจริต สร๎างความตระหนักรู๎ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให๎นักเรียน ครูและผู๎บริหาร มีทัศนคติและคํานิยมรํวมต๎านทุจริตในวงกว๎าง 
ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับหนํวยงาน และระดับชุมชน  

สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรม
และความโปรํงใสในการด าเนินงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปรํงใสในการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน   

มีนาคม – ตุลาคม  2563 
วิธีด าเนินการ/กระบวนการ 

1. ขยายผลการด าเนินโครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียน
สุจริต) ให๎กับสถานศึกษา      
2. กิจกรรมถอดบทเรียน(Best Practice) ส าหรับผู๎บริหารและครู 
๓. กิจกรรมบริษัทสร๎างการดี 
๔. กิจกรรม  ป.ป.ช. สพฐ.น๎อย 
๕. ขับเคลื่อนหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption) 
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6. เก็บข๎อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน 
๗. กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ตํอต๎านการทุจริต 
๘. กิจกรรมสื่อสร๎างสรรค์ต๎านทุจริต 

งบประมาณที่ได้รับ ๑๑๔,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
    งบประมาณจาก สพฐ. ๑๑๔,000  บาท  
 

 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ขยายผลการด าเนินโครงการเสริมสรา๎ง
คุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โรงเรียนสุจรติ) ให๎กับสถานศึกษา 

12,000 กลุํมนิเทศติดตาม ฯ จัดกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมถอดบทเรียน(Best Practice) 
ส าหรับผู๎บรหิารและคร ู

10,000 กลุํมนิเทศติดตาม ฯ จัดกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมบริษัทสร๎างการด ี 10,000 
โรงเรียนละ 

5,000 บาท 

1.โรงเรียนเซกา   (ตํอยอด) 
2. โรงเรียนทําบํอ  
(ตั้งบริษัทสร๎างการดี) 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรม  ป.ป.ช. สพฐ.น๎อย 10,000 
โรงเรียนละ 

5,000 บาท 

1.โรงเรียนเซกา  
2.โรงเรียนทําบํอ  

กิจกรรมที่ 5 ขับเคลื่อนหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา 
(Anti-Corruption)  

30,000 
โรงเรียนละ 

6,000 บาท 

1.โรงเรียนน้ าสวยวิทยา 
2.โรงเรียนโซํพิสัยพิทยาคม 
3.โรงเรียนนาดีพิทยาคม 
4.โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 
5.โรงเรียนพานพรา๎ว 

กิจกรรมที่ 6 เก็บข๎อมูลการประเมินพฤติกรรมความ
ซื่อสัตยส์ุจรติของนักเรียน 

12,000   กลุํมนิเทศติดตาม ฯ เก็บข๎อมูล 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ตํอต๎าน
การทุจริต 

20,000 
โรงเรียนละ 

5,000 บาท 

1.โรงเรียนกดุบงพิทยาคาร 
2.โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 
3.โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 
4.โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมสื่อสร๎างสรรค์ต๎านทุจริต 10,000 
โรงเรียนละ 

5,000 บาท 

1.โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร 
2.โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 
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ผลการด าเนินงาน 
๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมตามที่ได๎รับจัดสรรงบประมาณจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต ๒๑     
         กิจกรรมบริษัทสร๎างการดี 

1. โรงเรียนทําบํอ  จังหวัดหนองคาย 
2. โรงเรียนเซกา   จังหวัดบึงกาฬ 

         ขับเคลื่อนหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption) 
1.โรงเรียนน้ าสวยวิทยา 
2.โรงเรียนโซํพิสัยพิทยาคม 
3.โรงเรียนนาดีพิทยาคม 
4.โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 
5.โรงเรียนพานพร๎าว 
กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ตํอต๎านการทุจริต 
1.โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 
2.โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 
3.โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 
4.โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 
กิจกรรมสื่อสร๎างสรรค์ต๎านทุจริต 
1.โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร 
2.โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 

    ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ จัดกิจกรรมถอดบทเรียน(Best Practice) ส าหรับ
ผู๎บริหารและครู    
       จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การน าเสนอผลงาน Best Practice วันที่ 12 กันยายน  2563   
ณ  โรงแรมพันล๎าน บูติค รีสอร์ท  จังหวัดหนองคาย 
 

        ๑. นายสมใจ  วิเศษทักษิณ  ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
บรรยายพิเศษ เพ่ือสร๎างแรงบันดาลใจ และเยี่ยมชมกิจกรรม “บริษัทสร๎างการดี” 

        ๒. นางชนานันท์  สุคันธา  ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามและประเมินผล 
  ชี้แจงแนวทางการน าเสนอผลงาน Best Practice  (ถอดบทเรียน) 

        ๓. น าเสนอผลงาน Best Practice  (ถอดบทเรียน)  บริษัทสร๎างการดี 
        ๔. น าเสนอผลงาน Best Practice  (ถอดบทเรียน) โดยผู๎บริหารโรงเรียน 
        ๕. น าเสนอผลงาน Best Practice  (ถอดบทเรียน) โดยครูผู๎รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดการอบรม 

4. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม /อาหารกลางวัน  จ านวน  42,000   บาท 
5. คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (ชดเชยน้ ามัน)  จ านวน  3,576  บาท 
6. คําตอบแทนกรรมการตัดสินคัดเลือกผลงาน   จ านวน  2,500  บาท 
7. คําวัสดุ  จ านวน 768  บาท 

 รวมทั้งสิ้น  48,844  บาท (สี่หมื่นแปดพันแปดร๎อยสี่สิบสี่บาทถ๎วน) 



รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา สพม. ๒๑ ปีงบประมาณ ๒๕63  80 
 

ผลการด าเนินงาน 

                 ผู๎บริหารโรงเรียน และครู รํวมน าเสนอผลงาน จ านวน   3      ราย 

ผู๎รับการคัดเลือกไปน าเสนอผลงานในระดับภูมิภาค 

3) นายอาทิต  กันธินาม            ผู๎อ านวยการโรงกุดบงพิทยาคาร 
4) นางสาวดวงจันทร์  ปิตะนนท์  ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม 
5) นางสมัคร  น าสงค์              ครูโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 
6) บริษัทสร๎างการดี โรงเรียนทําบํอ 

ผลการน าเสนอผลงานระดับภูมิภาค 

                     ผลงาน 1 โรงเรียน  1 นวัตกรรม โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม ชนะเลิศได๎ล าดับที่ 4  
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
       1. การอนุมัติงบประมาณคํอนข๎างลําช๎า และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรม ท าให๎เสียเวลาใน
การจัดท าโครงการ และปรับการใช๎งบประมาณ 
       ๒. โรงเรียนมีกิจกรรมมากเกินไป 
ข้อเสนอแนะ 
        ควรให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตามบริบท และความต๎องการ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับ
ปัญหาที่ต๎องการแก๎ไข 
ภาพกิจกรรม  
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นางชนานันท์  สุคันธา    ผู๎รายงาน 
                ศึกษานิเทศก์ 
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8. โครงการ ประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 
นโยบายข๎อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ พัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน ให๎มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ  

ด๎านวิชาการ น าไปสูํการสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 
วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือให๎โรงเรียนใช๎เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการประเมิน และน าผลการประเมิน
มาใช๎ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
     2. เพ่ือนิเทศ และพัฒนาการด าเนินงานวัดและประเมินผลของสถานศึกษาในสังกัด 
เป้าหมาย 
 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
         1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในสังกัดทุกคน 
      2) ครูผู๎รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนละ 2 คน รวม 120 คน 
      3) ครูผู๎สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
     2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         1) ครูผู๎สอนน าผลการสอบรายบุคคลไปวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยหาจุดอํอนของผู๎เรียนและวางแผนพัฒนา
ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล 
      2) นักเรียนได๎รับการประเมินด๎วยเครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
ระยะเวลาด าเนินงาน  

ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 
วิธีด าเนินการ/กระบวนการ 
    กิจกรรมที่ 1 การสอบด๎วยข๎อสอบมาตรฐานกลาง 

1. ส ารวจจ านวนนักเรียน สัดสํวนการน าคะแนนไปใช๎ และก าหนดวันสอบปลายปีของโรงเรียนในสังกัด 
2. การส าเนาแบบทดสอบและเอกสาร 
3. นิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 
4. วิเคราะห์ผลการสอบ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
5. สุํมกลุํมตัวอยํางโรงเรียนแตํละขนาด รวบรวมผลสอบรายบุคคลของนักเรียน สํง สพฐ. ในระบบ 

EPCC ตามก าหนด 
     กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตามการน าผลการสอบไปใช๎พัฒนาผู๎เรียน 

1. จัดกลุํมโรงเรียนโดยใช๎ผลการสอบ กลุํมคะแนนสอบสูง กลุํมคะแนนสอบต่ า 10 อันดับ 
2. นิเทศติดตาม กลุํมเป้าหมาย  ครูวิชาการโรงเรียนครูผู๎สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

และภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 และ 2  
งบประมาณที่ได้รับ  358,060   บาท 
     งบประมาณจาก สพฐ.  358,060   บาท  
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ผลการด าเนินงาน 
     1. โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสอบประเมินคุณภาพผู๎เรียนชั้น ม.1 และ 2 ด๎วยขอ๎สอบมาตรฐานกลางใน
การสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 
     2. ครูผู๎สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 และ 2 ได๎ศึกษาและ
เรียนรู๎รูปแบบข๎อสอบที่มีมาตรฐานตรงตัวชี้วัด สามารถน าไปแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือวัดผลในระดับชั้น
เรียน 
     3. ครูผู๎สอนน าคะแนนจากการสอบด๎วยข๎อสอบมาตรฐานเป็นสํวนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนปลายปี
ของผู๎เรียนตามสัดสํวนที่โรงเรียนก าหนด (ร๎อยละ 5 – 100 ของคะแนนสอบปลายภาค)  
    ๔. ผลการทดสอบด๎วยข๎อสอบมาตรฐานกลางในการสอบปลายปี ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผลการทดสอบด๎วยข๎อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

วิชา 
จ านวน 
นักเรียน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ต่ าสุด 

คะแนน 
สูงสุด 

คะแนน 
เฉลี่ย 

สํวน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ร๎อยละของจ านวนนักเรียน 

ปรับปรุง พอใช๎ ดี ดีมาก 

ภาษาไทย 7401 100 0.00 95.0 44.47 14.14 7.85 54.67 36.25 1.23 

คณิตศาสตร์ 7331 100 0.00 100.0 24.60 8.35 54.51 44.48 0.91 0.08 

วิทยาศาสตร์ 7367 100 0.00 100.0 34.54 11.87 21.13 67.31 11.31 0.24 

ภาษาอังกฤษ 7505 100 0.00 99.0 27.33 11.65 48.78 45.52 4.85 0.84 

ผลการทดสอบด๎วยข๎อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

วิชา 
จ านวน 
นักเรียน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ต่ าสุด 

คะแนน 
สูงสุด 

คะแนน 
เฉลี่ย 

สํวน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ร๎อยละของจ านวนนักเรียน 

ปรับปรุง พอใช๎ ดี ดีมาก 

ภาษาไทย 7,095 100 0.00 100.00 41.92 14.65 12.56 57.53 28.39 1.52 

คณิตศาสตร์ 6,944 100 0.00 100.00 25.37 11.21 55.26 41.35 2.26 1.09 

วิทยาศาสตร์ 6,956 100 0.00 100.00 32.35 12.82 28.08 63.82 6.68 1.42 

ภาษาอังกฤษ 6,998 100 0.00 99.0 29.30 14.06 45.31 46.10 6.60 1.99 

ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
       1. งบประมาณได๎รับจัดสรรไมํเพียงพอตํอการส าเนาแบบทดสอบส าหรับนักเรียนทุกคน 
       2. โรงเรียนบางโรงเรียนจัดให๎นักเรียนสอบ 4 วิชาหลัก 2 ครั้ง สํงผลให๎นักเรียนไมํเห็นความส าคัญของ         
การสอบ /เบื่อการสอบ 
       3. โรงเรียนบางโรงน าคะแนนไปใช๎ในการตัดสินผลการเรียนเพียงร๎อยละ 5-10   
       4. การวิเคราะห์ผลสอบระดับสถานศึกษาไมํถูกต๎อง เนื่องจากผู๎รับผิดชอบไมํศึกษาและไมํปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการวิเคราะห์ในคูํมือการวิเคราะห์ผล  
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ข้อเสนอแนะ 
        1. การบริหารจัดการงบประมาณในการส าเนาแบบทดสอบรํวมกับสหวิทยาเขต เพ่ือให๎สามารถจัด
แบบทดสอบส าหรับนักเรียนทุกคน 
        2. สร๎างความรู๎ความเข๎าใจส าหรับผู๎บริหารโรงเรียนและครูผู๎สอนในการสอบด๎วยข๎อสอบมาตรฐานใน
การสอบปลายปี เพ่ือเพ่ิมสัดสํวนการน าคะแนนไปใช๎ และลดภาระในการสอบของนักเรียน  
 
ภาพกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 

นางพรทิพา  นันตะสุข 
                                               ต าแหนํง  ศึกษานิเทศก์ 
                                                          ผู๎รายงาน 
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9. โครงการ  การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 
          นโยบาย สพฐ. ข๎อที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
          มาตรฐาน เขตพ้ืนที่ :  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
วัตถุประสงค์ 
        1. เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนให๎โรงเรียนจัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานและพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน 
        2. เพ่ือนิเทศติดตามและประเมินการจัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานและพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน 
เป้าหมาย 
    ๑. เชิงปริมาณ 
      1) โรงเรียนในสังกัด 56 โรง 
      2) ผู๎บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนในสังกัด 
    ๒. เชิงคุณภาพ 
         1) สํงเสริม สนับสนุนให๎โรงเรียนพัฒนาห๎องสมุดให๎ได๎มาตรฐาน 3 ดี และจัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัย        
รักการอํานท่ีหลากหลายตํอเนื่องตลอดปี 
         2) ผู๎บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนรํวมกิจกรรม อํานและบันทึกการอําน อยํางน๎อย 20 เลํมตํอปี 
ระยะเวลาด าเนินงาน  
      ตุลาคม 256๓- กันยายน 2563 
วิธีด าเนินการ/กระบวนการ 
         ๑. คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร๎อมและเหมาะสมใน
การพัฒนาการอําน เพื่อรับงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
         ๒. จัดซื้อหนังสือให๎โรงเรียนตามรายการที่โรงเรียนคัดเลือก ตามงบประมาณที่ สพฐ.จัดสรรให๎ 
โรงเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมจ านวน  ๖๐,๐๐๐ บาท 
        ๓. การประกวดคลิปวีดีโอการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานตามรอยพระราชจริยวัตรฯ ตามโครงการ
สํงเสริมการอําน ตามรอยพระราชจริยวัตรฯ   
        ๔. การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานและพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน  
งบประมาณที่ได้รับ  -   บาท 
        งบประมาณจาก สพฐ.  ๗๐,๐๐๐   บาท  
ผลการด าเนินงาน 
       1. คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร๎อมและเหมาะสมใน
การพัฒนาการอําน เพื่อรับงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จ านวน ๖ โรง ได๎แกํ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ โรงเรียนโนน
ค าพิทยาคม โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์  โรงเรียนถ่อนวิทยา โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ และโรงเรียนท่าบ่อ
พิทยาคม   
      2. การประกวดคลิปวีดีโอการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานตามรอยพระราชจริยวัตรฯ ตามโครงการ
สํงเสริมการอําน ตามรอยพระราชจริยวัตรฯ  มีโรงเรียนสํงผลงานรํวมประกวด จ านวน ๙ โรง และมีผลการ
ประกวด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ  ได๎แกํ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา  รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได๎แกํ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร      รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได๎แกํ โรงเรียนพานพร๎าว   
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    ๓. การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานและพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน ของโรงเรียน
ที่ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ ส าหรับโรงเรียนอ่ืน ๆ นิเทศติดตามโดยบูรณาการรํวมกับการนิเทศโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู๎บูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํการพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ด๎วยชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
       1. เนื่องจากสถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรงเรียนจึงลดการจัดกิจกรรม
นักเรียน และจ ากัดจ านวนนักเรียนในการเข๎าใช๎งานห๎องสมุด 
       ๒. โรงเรียนบางโรงไมํมีบรรณารักษ์ ไมํใช๎โปรแกรมในการบริหารจัดการห๎องสมุด  
 ข้อเสนอแนะ 
        1. นิเทศ ก ากับติดตามการสํงเสริมนิสัยรักการอํานและพัฒนาห๎องสมุดอยํางตํอเนื่อง  
        2. จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานให๎โรงเรียน 
ภาพกิจกรรม  

           
 

             
 

 
                                                นางพรทิพา  นันตะสุข  ผู๎รายงาน 

                                                                       ต าแหนํง  ศึกษานิเทศก์ 
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ตอนที่ 4 
 

ผลการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก หน่วยงานอ่ืน 

 

 รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณจาก หน่วยงานอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
 

1. โครงการจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21  ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
 

วัตถุประสงค์   
 1) เพ่ือสร๎างบรรทัดฐานและคํานิยมในการออกแบบหนํวยการเรียนรู๎บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ของครูผู๎สอน  สูํการพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 2) เพ่ือใช๎กระบวนศึกษาชั้นเรียน พัฒนาการจัดการเรียนรู๎บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาครูผู๎สอน สูํการพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 ด๎วยชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC)5. เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1) ครู และ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ที่สมัครเข๎ารํวมโครงการ จ านวน 18 โรงเรียน 

รวม 501 คน 
1.1  โรงเรียนคํายบกหวานวิทยา     จ านวน  12 คน 
1.2  โรงเรียนถํอนวิทยา    จ านวน 22 คน 
1.3  โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม   จ านวน  36 คน 
1.4  โรงเรียนเซิมพิทยาคม    จ านวน  34 คน 
1.5  โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม   จ านวน 20 คน 
1.6  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาคม   จ านวน  31 คน 
1.7  โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม   จ านวน 16 คน 
1.8  โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์   จ านวน  21 คน 
1.9  โรงเรียนทําบํอพิทยาคม    จ านวน  16 คน 
1.10 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์   จ านวน  47 คน 

                1.11 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม   จ านวน 34 คน 
                1.12 โรงเรียนโนนค าพิทยาคม                      จ านวน 15 คน 
                1.13 โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร   จ านวน 22  คน 
                1.14 โรงเรียนนาหนังพัฒนาศึกษา   จ านวน  22 คน 
                1.15 โรงเรียนเหลําคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ านวน  32 คน 
                1.16 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม   จ านวน  34 คน 
                1.17 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา    จ านวน  37 คน 
                1.18 โรงเรียนสังคมวิทยา    จ านวน 47 คน 
                1.19 ศึกษานิเทศก์       จ านวน  8 คน 
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2) นักเรียนจ านวน 1,800 บาท 
 

            2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ครูได๎รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎บูรณาการ ด๎วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สูํการพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียน ในศตวรรษท่ี 21 ด๎วยชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) ด๎วยกระบวนศึกษาชั้นเรียน  

      2. นักเรียนได๎รับการพัฒนาสมรรถนะ ด๎านการคิดและนวัตกรรม   ด๎านการแก๎ปัญหา ด๎านทักษะ 
ชีวิต ด๎านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ด๎านอาชีพและการมีงานท า  ผํานกระบวนการจัดการเรียนรู๎บูรณาการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูผู๎สอน 
       3. นักเรียนมีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21  ด๎านการอําน การเขียน การคิดค านวณ ด๎านการคิด
และนวัตกรรม   ด๎านการแก๎ปัญหา ด๎านทักษะชีวิต ด๎านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ด๎านอาชีพและการมีงานท า  
สามารถเลือกศึกษาตํอและประกอบอาชีพได๎ตามศักยภาพ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  
   พฤษภาคม  2563  -  ธันวาคม 2563 
วิธีด าเนินการ/กระบวนการ 

ระยะที่ 1  ศึกษาสภาพที่เป็นจริงของโรงเรียน น าไปสูํสภาพความต๎องการที่คาดหวังให๎เกิด   
การพัฒนาหนํวยการเรียนรู๎บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /แผนการจัดการเรียนรู๎  ที่เน๎น
สมรรถนะผู๎เรียน ในศตวรรษที่ 21  

1. การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน ( Shared values and norms) ในการ 
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21  
 กิจกรรม 

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบหนํวยการเรียนรู๎บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง  (ด าเนินการ เดือน มิถุนายน  2563) 

2) สนทนากลุํม   การวิเคราะห์ผู๎เรียนรายบุคคล สูํการพัฒนาหนํวยการเรียนรู๎ /แผนการ 
จัดการเรียนรู๎ เพ่ือศึกษาสภาพที่เป็นจริง น าไปสูํความคาดหวังที่ต๎องการให๎เกิด เป็นบรรทัดฐานและคํานิยม ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู๎  ของครูผู๎สอนรํวมกัน 
 

     ระยะท่ี 2  พัฒนาครูกลุํมเป้าหมาย ในการสร๎างบรรทัดฐานและคํานิยมรํวมกันในการจัดท าหนํวยการ
เรียนรู๎บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  /แผนการจัดการเรียนรู๎  จากผลการวิเคราะห์ผู๎เรียน  สูํการ
ปฏิบัติ  ของครูผู๎สอน  (กรกฎาคม 2563) 
 

 กิจกรรม 
1) ตรวจสอบเอกสารการจัดท าหนํวยการเรียนรู๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  /แผนการจัดการ

เรียนรู๎  จากผลการวิเคราะห์ ผู๎เรียน  สูํการปฏิบัติ ของครูผู๎สอน 
2) สรุปผลการตรวจเอกสารและการสนทนากลุํม ก าหนดเป็นบรรทัดฐานและคํานิยม 

รํวมกัน ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของครูผู๎สอน 
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2. การปฏิบัติที่มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน  (Collective focus on student learning) 
โดยการออกแบบการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  (3 R 8 C) 
 กิจกรรม 

1) ก าหนด Model  Teacher และ Buddy Teacher ของทีม PLC  ระดับชั้นเรียน  
2) ครูรํวมกันวิพากษ์หนํวยการเรียนรู๎/แผนการจัดการเรียนรู๎  บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง  โดยเพื่อน Buddy Teacher รํวมกัน ผู๎บริหาร และศึกษานิเทศก์ 
     3)  ทีมรํวมกันปรับปรุงหนํวยและแผนการจัดการเรียนรู๎บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง  สูํการปฏิบัติในห๎องเรียน  
     4) ทีมทดลองน าแผนการจัดการเรียนรู๎สูํการปฏิบัติ  (ตามตารางสอนปกติของโรงเรียน) 
 

ระยะที่ 3  นิเทศติดตาม และสะท๎อนผลการปฏิบัติ  จ านวน  3 วงรอบ น าผลการปฏิบัติงานแตํละ
วงรอบมาปรับปรุงแก๎ไขตามประเด็นที่ค๎นพบ 
 

3. การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) สร้างข้อตกลงร่วมกันในการ จัดการเรียนรู้ของหน่วยการ 
เรียนรู้ /แผนการจัดการเรียนรู้  จากผลการวิเคราะห์ผู้เรียน สู่การปฏิบัติ  โดยใช้กระบวนการศึกษาชั้น
เรียน  LESSON STUDY (PLAN , DO,  SEE) 
  

กิจกรรม 
ขั้นวางแผน  Plan    (PLAN) 

1.  จัดท าแผนการนิเทศรํวมกับครูผู๎สอน 
- ก าหนดประเด็นการนิเทศรํวมกัน 

2. จัดท าปฏิทินการนิเทศ 
- ก าหนดปฏิทินการนิเทศรํวมกัน 

3. สร๎างข๎อตกลงในการนิเทศรํวมกัน 
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตามกระบวนการของ Five Step 
 

ขั้นปฏิบัติ  (Action)  (PLAN) 
ครูน าหนํวยการเรียนรู๎สูํการปฏิบัติจริงตามกระบวนการ  Five Steps  (เทคนิคการสอนของแตํละคน) 

1. ขั้นตั้งค าถาม (ข้ันน าเข๎าสูํบทเรียน)  Q: Learn to Question 
2. ขั้นประสบการณ์ (ขั้นท ากิจกรรม)   S: Learn to Search 
3. ขั้นสร๎างความรู๎  C: learn to Construct 
4. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนสรุปความรู๎   C: Learn to Communicate 
5. ขั้นประยุกต์พัฒนาตํอยอดความรู๎สูํสังคม  S: Learn to Service 

ขั้นสังเกต (Observation)  (DO) 
4. การเปิดรับการชี้แนะ การปฏิบัติงาน  (Expert advice and study visit) (SEE) 

กิจกรรม  การสังเกตการสอน โดยผู๎นิเทศภายใน  ได๎แกํ ผู๎บริหารโรงเรียน  ครูฝ่ายวิชาการ  
เพ่ือนรํวมงาน และผู๎นิเทศภายนอก ได๎แกํ  ศึกษานิเทศก์  
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ขั้นสะท้อนผล (Reflection)   (SEE) 
5. การสนทนาที่มุ่งสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflection dialogue) 

กิจกรรม 
1. สะท๎อนผลการสังเกตการสอน ตามประเด็นที่ก าหนด เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาในวงรอบ 

ตํอไป จนบรรลุเป้าหมายเกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู๎รํวมกัน 
2. มุํงสูํเครือขํายขยายผลตํอยอดและยกยํองเชิดชูเกียรติ 

2.1  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี โรงเรียนกลุํมเป้าหมาย 
2.2  เผยแพรํผลงาน ในศูนย์พัฒนาวิชาการและบริหารจัดการความรู๎ สพม. 21 

Kmseconday21.in.th 
2.3 จัดท าเอกสารเผยแพรํผลงาน 
2.4 ยกยํองเชิดชูเกียรติ 

 
งบประมาณที่ได้รับ  240,000  บาท  จากโครงการของคุรุสภา 
 
ผลการด าเนินงาน 
       ผลผลิต (Output) 
 ตํอนักเรียน/ ครูผู๎สอน/ และผู๎ที่เก่ียวข๎อง (ผู๎บริหารสถานศึกษา เพ่ือนครู ผู๎ปกครอง ชุมชน ฯลฯ) 
 ตํอนักเรียน 
  ผู๎เรียนกลุํมเป้าหมาย 18 โรงเรียน  ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะ ในศตวรรษที่ 21  (3R) 1) 
ได๎แกํ Reading (อํานออก)  2) (W) Riting (เขียนได๎)   3) (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น)  (8C) ได๎แกํ  
1) Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด๎านการคิดอยํางมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก๎ปัญหา) 2) Creativity and Innovation (ทักษะด๎านการสร๎างสรรค์ และนวัตกรรม  3) Cross-cultural 
Understanding (ทักษะด๎านความเข๎าใจความตํางวัฒนธรรม ตํางกระบวนทัศน์) 4) Collaboration, 
Teamwork and Leadership (ทักษะด๎านความรํวมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู๎น า)  
5)  Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด๎านการสื่อสารสารสนเทศ และรู๎เทําทัน
สื่อ) 6) Computing and ICT Literacy (ทักษะด๎านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
7) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู๎)  และ 8) Compassion (ความมีเมตตา
กรุณา มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม) ผํานกระบวนการจัดการเรียนรู๎บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด๎วยแผนการจัดการเรียนรู๎ของครูผู๎สอนที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎รํวมกัน  ด๎วยเทคนิคการสอน  
ที่หลากหลาย เชํน แบบ  Active  Learning  กระบวนการ QSCCS  การใช๎ปัญหาเป็นฐาน แบบสืบเสาะหา 
ความรู๎  แบบ 5 E  แบบ R-C-A   เป็นต๎น 
 

 ตํอครูผู๎สอน 
  ครูผู๎สอนกลุํมเป้าหมาย 18 โรงเรียน จ านวน  90 คน มีแผนการจัดการเรียนรู๎บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด๎านความรู๎ คูํคุณธรรม และมีรูปแบบการสอนเพ่ือแก๎ปัญหาผู๎เรียน  
ด๎วยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย และน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด๎านความรู๎คูํคุณธรรม  
ความมีเหตุผล ความพอประมาณ การน าไปใช๎ในชีวิตจริง  เชื่อมโยง 4 มิต ิ
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 ตํอผู๎บริหารสถานศึกษา 
  ผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมเป้าหมาย 18 โรงเรียน น ากระบวนการ PLC มาใช๎ในการบริหาร
จัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ 
 ตํอเพ่ือนครู 
     เพ่ือนครูกลุํมเป้าหมาย 18 โรงเรียน จ านวน 463 คน มีการท างานเป็นทีมในการแก๎ปัญหา
ผู๎เรียน  ได๎รํวมกันพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎ หนํวยบูรณการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
รูปแบบศึกษาชั้นเรียนในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ให๎มีสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 
 ตํอผู๎ปกครอง ชุมชน  
  ผู๎ปกครองและชุมชน มีสํวนรํวมในการให๎ความรู๎ ในด๎านแหลํงเรียนรู๎ การน าความรู๎มาใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
  ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ตํอนักเรียน/ ครูผู๎สอน/ และผู๎ที่เก่ียวข๎อง (ผู๎บริหารสถานศึกษา เพ่ือนครู ผู๎ปกครอง ชุมชน ฯลฯ) 
               ตํอนักเรียน 
  นักเรียนกลุํมเป้าหมาย 18  โรงเรียน มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
น าความรู๎มาใช๎ในการปฏิบัติจริง มีพัฒนาการด๎านการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงขึ้นมากวํากํอนเรียน และมีทักษะ
การเรียนรู๎ การน าเสนอ การท างานกลุํมรํวมกัน  นักเรียนมีผลงานที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีเป็นแบบอยํางได๎ จ านวน 
4 โรงเรียน จ านวน  35 คน 
          ตํอครูผู๎สอน 
  ครูผู๎สอนกลุํมเป้าหมาย 18 โรงเรียน จ านวน  90 คน ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน  
มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ใช๎เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีเป็น
แบบอยํางได๎ จ านวน 10 โรงเรียน จ านวน  55 คน 
 ตํอผู๎บริหารสถานศึกษา 
  ผู๎บริหารสถานศึกษา  จ านวน 18 โรงเรียน มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ   
มีผลงานที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีเป็นแบบอยํางได๎   จ านวน 4 โรงเรียน  จ านวน 4 คน 
 ตํอเพ่ือนครู 
  เพ่ือนครูมีความรักสามัคคีเป็นเพ่ือคูํคิดในการแก๎ปัญหาผู๎เรียน 
  ตํอผู๎ปกครอง ชุมชน 
   ผู๎ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของครู 
 

  ผลกระทบ (Impact) 
 ตํอนักเรียน/ ครูผู๎สอน/ และผู๎ที่เก่ียวข๎อง (ผู๎บริหารสถานศึกษา เพ่ือนครู ผู๎ปกครอง ชุมชน ฯลฯ) 
 ตํอนักเรียน 
  นักเรียนเป็นคนดี มีความสุขกับการเรียนรู๎ 
 ตํอครูผู๎สอน 
  ครูเป็นครูมืออาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 ตํอผู๎บริหารสถานศึกษา 
  ผู๎บริหารสถานศึกษามืออาชีพ 
 
  



รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา สพม. ๒๑ ปีงบประมาณ ๒๕63  92 
 

4. ข้อค้นพบ หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรม/ ปัจจัยความส าเร็จ 
 นวัตกรรมที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม ได๎แกํ นวัตกรรมการบริหารโครงการ   นวัตกรรมการสอนของ
ครูผู๎สอน และนวัตกรรมของผู๎เรียน ดังนี้ 

1. แนวทางการนิเทศโครงการ การจัดการเรียนรู๎บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สูํทักษะศตวรรษท่ี 21 ด๎วย“ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ” (Professional Learning Community : 
PLC)  CPR  5 E Model   

1. เอกสารแนวทางการออกแบบหนํวยการเรียนรู๎บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง  4 รูปแบบ 

2. VTR การด าเนินโครงการ การจัดการเรียนรู๎บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง สูํทักษะศตวรรษที่ 21 ด๎วย“ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ” (Professional Learning 
Community : PLC)   

2. นวัตกรรมการบริหารจัดการของผู๎บริหารโรงเรียน 
1. การบริหารจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช๎กระบวนการ PLC  

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นายสมชัย   การมาโส ผู๎อ านวยการโรงเรียนทําบํอพิทยาคม 
                              https://www.youtube.com/watch?v=8blNNObHwbE&feature=youtu.be 

2. การบริหารจัดการโครงการ PL แบบมีสํวนรํวม   
นายสุวัฒน์  อินทวงศ์  ผู๎อ านวยการโรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม 

                           https://www.youtube.com/watch?v=SYMmpiTG1fo&feature=youtu.be 
3. การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ” (Professional  

Learning Community : PLC) ด๎วยรูปแบบ NPSC Model  นายพิทักษ์ พลเยี่ยม  
รองผู๎อ านวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 

4. การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูํการพัฒนา 
ผู๎เรียนในศตวรรษที่  21  ด๎วยชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก ผู๎อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม   
                            https://youtu.be/OXerc6m0vN4 

3. นวัตกรรมการสอนของครูผู๎สอน 
- การจดัการเรียนการสอนแบบ PDCA Cycle  แก๎ปัญหาผู๎เรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ 

และแก๎ปัญหา  นายกิตติยา วงชาชม  ครูโรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม 
                           https://youtu.be/bBKI7z6kny8 
                               https://www.youtube.com/watch?v=u-WnV7SbrX0&t=135s 
      -  กระบวนการเรียนรู๎แบบแบบสืบเสาะหาความรู๎ (5Es)  แก๎ปัญหาผู๎เรียนการคิดวิเคราะห์  
การคิดอยํางมีวิจารณญาณ  นายบุญรัง จ าปา  ครูโรงเรียนสังคมวิทยา 
                           https://www.youtube.com/watch?v=kO7M5whCQKI   
     -  กระบวนการเรียนรู๎แบบ 5 steps บูรณาการ TPACK model  แก๎ปัญหาผู๎เรียนขาดทักษะ
ความรํวมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู๎น า  นางสุภาพร  พลพุทธา ครูโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8blNNObHwbE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SYMmpiTG1fo&feature=youtu.be
https://youtu.be/OXerc6m0vN4
https://youtu.be/bBKI7z6kny8
https://www.youtube.com/watch?v=u-WnV7SbrX0&t=135s
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                           https://www.youtube.com/watch?v=hsxgRxzirnc&feature=youtu.be  
      - การสอนบันได ๕ ขั้น (๕ Steps : QSCCS)  แก๎ปัญหาผู๎เรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
นายณัฏฐมณฑน์  ณัฎฐปัญญามาศ  ครูโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
                            https://www.youtube.com/watch?v=m2J7yfkb3uM   
      -  เทคนิคการสอนแบบ R-C-A  แก๎ปัญหาผู๎เรียนขาดทักษะการคิด นายยุทธพงษ์ คุณานันท์   
ครูโรงเรียนถํอนวิทยา 
                                https://youtu.be/gTTNamsxU9s 
      - การจัดเรียนรู๎แบบ ๕ steps  แก๎ปัญหานักเรียนขาดความกระตือรือร๎นและทักษะการอําน   
นางอังคณา  สุวรรณไตร  ครูโรงเรียนทําบํอพิทยาคม 
                     https://www.youtube.com/watch?v=PYXVJVeoNxs&feature=youtu.be 
     -  การจัดเรียนรู๎แบบ ๕ stepsบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แก๎ปัญหาผู๎เรียนขาด
ทักษะการคิด  นายณัฐวุฒิ  เจริญกุล ครูโรงเรียนทําบํอพิทยาคม 
                  https://www.youtube.com/watch?v=kRjODuTc8P0&feature=youtu.be 

- การจัดการเรียนรู๎ตามแนวทฤษฎี Constructionism แบบ I – Cake แก๎ปัญหานักเรียนขาดทักษะ
การคิดวิเคราะห์และแก๎ปัญหา  นางสาวกาญนจนา ศรีเทศ ครูโรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม 

https://www.youtube.com/watch?v=Tw90jcjSr-Q 
เป็นต๎น 

4. นวัตกรรมการเรียนรู๎ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผู๎เรียน 
- โครงงานอาชีพบูรณาการ “ผ๎าสร๎างสรรค์” นางสาวมัลลิกา ขมิ้นเขียว  โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม 

              https://www.youtube.com/watch?v=BL8a_A2AxxA   
 - โครงงานอาชีพบูรณาการ “ข๎าวเพื่อชีวิต”  นางสาวกันยา  ชมพูวิเศษ  โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม 
 - https://www.youtube.com/watch?v=sD8dn0Csixs 

- น้ าดอกอัญชันมะนาว (Butterfly. Pea Flower Water) โรงเรียนทําบํอพิทยาคม 
- แชมพูวํานหางจระเข๎(Aloe Vera Shampoo) 

https://www.youtube.com/watch?v=3ENx2zF-Ddw&feature=youtu.beทําบํอพิทยาคม 
https://www.youtube.com/watch?v=x_Cxbxun8mk&feature=youtu.be ทําบํอพิทยาคม 
https://www.youtube.com/watch?v=7Hlb9AxT5b4&feature=youtu.be ทําบํอพิทยาคม 
เป็นต๎น 
 ปัจจัยความส าเร็จ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  มีการนิเทศติดตามให๎ความชํวยเหลือ 
อยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง ทุกวงรอบ ด๎วยทีม PLC ศึกษานิเทศก์ สพม. 21 ด๎วยวงจรวิจัยปฏิบัติการ 
PAOR  P: ขั้นวางแผน  (Plan)  A: ขั้นปฏิบัติ  (Action) O: ขั้นสังเกต (Observation)  R: ขั้นสะท๎อนผล 
(Reflection)     ศึกษานิเทศก์ใช๎แนวทางการนิเทศ CPR 5 E Model ขับเคลื่อนเครือขํายทีม PLC จ านวน  
18 โรงเรียนมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 C :  Coaching and Mentoring   เป็นพี่เลี่ยงพาท า 
 P:   Professional Learning Community : PLC  “ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ”    
5 กระบวนการ  ได๎แกํ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m2J7yfkb3uM
https://youtu.be/gTTNamsxU9s
https://www.youtube.com/watch?v=PYXVJVeoNxs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kRjODuTc8P0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Tw90jcjSr-Q
https://www.youtube.com/watch?v=BL8a_A2AxxA
https://www.youtube.com/watch?v=sD8dn0Csixs
https://www.youtube.com/watch?v=3ENx2zF-Ddw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=x_Cxbxun8mk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7Hlb9AxT5b4&feature=youtu.be
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    1) การสร๎างบรรทัดฐานและคํานิยมรํวมกัน (Shared values and norms)  
            2) การปฏิบัติที่มีเป้าหมายรํวมกันคือการเรียนรู๎ของผู๎เรียน (Collective focus on 
student learning) 
           3) การรํวมมือ รวมพลังของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ (Collaboration)  
           4) การเปิดรับการชี้แนะ การปฏิบัติงาน (Expert advice and study visit)  
            5) การสนทนาที่มุํงสะท๎อนผลการปฏิบัติงาน (Reflection dialogue) 
 R: Research  ใช๎การวิจัยเป็นฐาน  โดยใช๎วงจร PAOR  วิจัยเชิงปฏิบัติการ 
           5 E เป็นเทคนิคการนิเทศพาท า  
                 E : Example  เสนอตัวอยําง 
            ตัวอยํางการออกแบบหนํวยการเรียนรู๎แผนการจัดการเรียนรู๎บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 4 รูปแบบ  ตัวอยํางกระบวนการ PLC  ของโครงการฯ 
                  E : Explain    สร๎างความเข๎าใจ   
                      ประชุมสร๎างความเข๎าใจ และการศึกษาเอกสาร 
                  E : Exercise   ใสํใจฝึกปฏิบัติ   
                      นิเทศให๎ความชํวยเหลือหลากหลายรูปแบบ ตามบริบทและศักยภาพของทีม PLC  
เชํน แบบรํวมคิดพาท า แบบเสริมแรง สร๎างแรงบันดาลใจ 
                  E : Exhibit    จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  
                       ทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผลงาน ระดับบุคคล (เพ่ือน  ผู๎บริหาร ศึกษานิเทศก์)  
ระดับโรงเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
                  E : Examine and Execute  ปรับปรุงมุํงสูํความส าเร็จ 
                        น าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ มาปรับปรุงพัฒนาเป็นวงรอบตามประเด็นข๎อค๎นพบ 
ของแตํละวงรอบ สูํความส าเร็จ 
                         ผู๎บริหารสถานศึกษาสํงเสริมสนับสนุนเอาใจใสํในการก ากับติดตามและให๎ก าลังใจในการ 
ปฏิบัติงานแบบระเบิดจากข๎างใน  
                        ครูผู๎สอนเปิดใจในการพัฒนาตามกระบวน PLC มีความมํุงมั่นในการพัฒนาตนเองสูํการ
พัฒนาผู๎เรียนอยํางจริงใจ ด๎วยหลักคุณธรรม น าความรู๎ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   5. ครูมีความรู๎ความเข๎าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. แนวคิดการน าข้อค้นพบ หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นไปขยายผล หรือต่อยอดพัฒนา  
  1. เผยแพรํการใช๎แนวทางการนิเทศ CPR 5 E Model โครงการ การจัดการเรียนรู๎บูรรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูํการพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21  ด๎วยชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)   
  - แผน PLC ระดับบุคคล 
  - แผน PLC ระดับสถานศึกษา 
  - เอกสารการนิเทศการออกแบบหนํวยการเรียนรู๎แผนการจัดการเรียนรู๎บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  - แผนการนิเทศโครงการฯ 
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  2. เผยแพรํนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ครูผู๎สอน ที่ใช๎แก๎ปัญหาผู๎เรียนด๎านทักษะการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3R 8C) ในเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพม. 21 www.kmsecondary21.in.th 
  - นวัตกรรมการสอนของครูในโครงการที่ได๎รับคัดเลือก  
  - นวัตกรรมการบริหารของผู๎บริหาร 
  - นวัตกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียน 
6. ผลที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ กับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 การจัดการเรียนรู๎บูรณาการด๎วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูํการพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21  ด๎วยชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
มีการบูรณาการการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ กับจรรยาบรรณวิชาชีพ ใน  
ดังนี้ 
 

         1. มีการสร๎างบรรทัดฐานและคํานิยม ในการจัดการเรียนรู๎บูรณาการด๎วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง สูํการพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21  ของโรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ ครูน าหลักสูตร
สถานศึกษาสูํการปฏิบัติในชั้นเรียน ด๎วยการออกแบบหนํวยการเรียนรู๎บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นสมรรถนะผู๎เรียน โดยมีเพ่ือนคูํคิด (Buddy Teacher )  
ในการศึกษาชั้นเรียนเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาที่เป็นไปตามความต๎องการและศักยภาพของผู๎เรียน ครูมีการ
วิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล และจัดการเรียนรู๎บนพ้ืนฐานความแตกตํางระหวํางบุคคล  

2. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและแก๎ปัญหาผู๎เรียนรํวมกัน  ครมีูรูปแบบวิธีการสอนตามหลัก
วิชาชีพครู  ที่สามารถจัดการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนมีสมรรถนะตามที่ต๎องการ ด๎วยความรักความเมตตา ไมํ
เลือกปฏิบัติ   มีการวางแผนรํวมกัน ศึกษาสภาพปัญหาและความต๎องการพัฒนา การออกหนํวยการเรียนรู๎ 
แผนการจัดการเรียนรู๎  การประเมินผลหนํวยการเรียนรู๎และแผนการจัดการเรียนรู๎ ของ Model  Teacher 
และ Buddy Teacher  ในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
          3. มีการรํวมมือรํวมพลังในการจัดการเรียนรู๎บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สูํการพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21  ของโรงเรียนในโครงการ ด๎วยการศึกษาชั้นเรียน 
ของ Model  Teacher รํวมพัฒนา  กับ Buddy Teacher เพ่ือนครูที่รํวม PLC 
 4. มีการเปิดรับการชี้แนะการปฏิบัติงาน  โดยการสังเกตการสอน ของผู๎บริหารโรงเรียน  ครูฝ่าย
วิชาการ เพื่อนรํวมงาน และศึกษานิเทศก์ ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรํวมกัน 
5. มีการสนทนาที่สะท๎อนผลการปฏิบัติงาน ผลการสังเกตการสอน ตามประเด็นการแก๎ปัญหาผู๎เรียน 
น าไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จนบรรลุเป้าหมายเกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู๎รํวมกัน 
ด๎วยความมุํงม่ันตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูํการพัฒนา
สมรรถนะผู๎เรียนในศตวรรษท่ี 21  ของโรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ ด๎วยชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 
ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 

1) การสมัครเข๎ารํวมโครงการของสถานศึกษา ไมํได๎ผํานการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 
2) การเปิดใจของครูผู๎สอนในการพัฒนาตนเองตามกระบวนการ PLC 
3) การก ากับติดตามของฝ่ายบริหาร 
4) ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากงานการจัดการเรียนการสอน 
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  5) ทักษะการท างานเป็นทีมของครูผู๎สอน 
ข้อเสนอแนะ 

- ข๎อเสนอแนะตํอคณะท างานก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรม 
ควรก ากับติดให๎ครบทุกทีม 
   -  ศึกษานิเทศก์ รํวมกับโรงเรียนในสหวิทยาเขตท่ีรับผิดชอบ วางแผนนิเทศให๎ความชํวยเหลือ 
การด าเนินงาน ให๎สามารถด าเนินการตามก าหนด และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
            - ผู๎บริหารโรงเรียนก ากับติดตามการด าเนินงานของทีม PLC ตามแผนที่ก าหนด 
 
ภาพกิจกรรม  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานพิธีเปิดการประชุม โดยผู้อ านวยการโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  รับมอบหมายจาก 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (นายสมใจ วิเศษทักษิณ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการด าเนินงาน 
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https://youtu.be/P4c7dgbZrD0 
https://www.thaisaeree.news/94284/ 

    
 
 
 
 
 
                                                  นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร  ผู๎รายงาน 
                                                           ศึกษานิเทศก์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/P4c7dgbZrD0
https://www.thaisaeree.news/94284/
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2. โครงการ การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งท่ี ๑๗ (17th IJSO) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๑ 

นโยบาย สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา  

ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓.๒ ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตาม
บริบทของพื้นที่ เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน มาตรฐาน เขตพ้ืนที่มาตรฐานที่ ๒  การ
บริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 

ด าเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๑๗ (17th  IJSO)  
เป้าหมาย 
     ๑. เชิงปริมาณ 

 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต๎นอายุตามเกณฑ์ชองโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร และโรงเรียนบึงกาฬ 
        ๒. เชิงคุณภาพ 

 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๑๗ (17th  IJSO) ได ้
ระยะเวลาด าเนินงาน  

ตุลาคม ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
วิธีด าเนินการ/กระบวนการ 

มูลนิธิสํงเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ๎า 
พ่ีนางเธอเจ๎าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ๎าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐ
สีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน รํวมกับส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) และสถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได๎ให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ด าเนินการสมัครนักเรียนเพ่ือคัดเลือกเป็นผู๎แทนประเทศไทยไปแขํงขัน
วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหวํางประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นครั้งที่ ๑๗ (The Seventeenth 
International Junior Science Olympiad : 17th IJSO) โดยให๎ด าเนินการแจ๎งโรงเรียนในสังกัด และ
ด าเนินการสอบคัดเลือกตามก าหนดการ แนวปฎิบัติของ  สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) ได๎ด าเนินการสอบคัดเลือกผู๎แทนประเทศไทยไปแขํงขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหวํางประเทศ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น ครั้งที่ ๑๗ (17th  IJSO) เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย รายละเอียดดัง https://gg.gg/hts6l 
งบประมาณที่ได้รับ ๕,๘๐๐  บาท  
     งบประมาณจาก สอวน. ๕,๘๐๐  บาท 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา สพม. ๒๑ ปีงบประมาณ ๒๕63  99 
 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการได๎ด าเนินการจัดสอบเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยตามระเบียบการสอบของ สอวน.  

และนักเรียนเข๎าสอบทั้งหมด ๒๐ คน ขาดสอบ ๓ คน ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
       ๑. ขั้นตอนการด าเนินการที่ต๎องประสานกับผู๎ประสาน สอวน. จนสิ้นสุดโครงการ 
       ๒. ความตะหนักรับรู้ถึงเหตุผลความจ าเป็นในการเข้าร่วมโครงการของโรงเรียน นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรงดหรือสนับสนุนคําสมัครสอบจากนักเรียนกลุํมเป้าหมาย 
 ๒.  โรงเรียน ครูที่เกี่ยวข๎อง นักเรียน ควรน าข๎อสอบมาวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของนักเรียนกลุํมเป้าหมายตํอไป 
 ภาพกิจกรรม  
       - 
                             
                                                              นายศภุชัย  จันทระ 
                                                            ต าแหนํง   ศึกษานิเทศก์ 
                                                                    ผูร๎ายงาน 
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3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบึงกาฬ   
      นโยบายข๎อที่ 2    พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
      มาตรฐาน เขตพ้ืนที่   :  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ           
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร๎างความรู๎และทักษะในการท าข๎อสอบให๎นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๒. เพ่ือติวเข๎มทบทวนความรู๎ สูํรั้วมหาวิทยาลัย และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบึงกาฬ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 3. เพ่ือสร๎างครูวิทยากรติวเตอร์ที่ดีและศูนย์ติวเตอร์ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดบึงกาฬเพ่ิมขึ้น
เพ่ือให๎ครูผู๎สอนมีความรู๎ในการวิเคราะห์ข๎อสอบแบบอิงเกณฑ์อิงกลุํม 
 4. เพ่ือให๎ครูมีความรู๎ในการน าข๎อสอบเข๎าสูํระบบออนไลน์ 
 5. เพ่ือให๎การบริการนักเรียน ในการเข๎าทดสอบ และประเมินผลการเรียนรู๎ ๘ กลุํมสาระและกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน 

เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ  

           ๑.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จ านวน  3,653  คน 
 1.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  จ านวน  2,354  คน 
          1.3 ครูผู๎สอน 8 กลุมํสาระการเรียนรู๎  1,056  คน 

๒. เชิงคุณภาพ 
 ๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
              และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  สูงขึ้น 
 ๒.๒ ผลการสอบเข๎าเรียนตํอในมหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  สูงขึ้น 
     2.3 ครูมีความสามารถเป็นวิทยากรติวเตอร์ มีความสามารถในการน าข๎อสอบเข๎าสูํระบบออนไลน์ 

ระยะเวลาด าเนินงาน    
ตุลาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2563 

วิธีด าเนินการ/กระบวนการ    
    1. กิจกรรมที่ 1 ติวเข๎มเพ่ือทดสอบความรู๎ 
         1) สหวิทยาเขต คัดเลือกครูวิทยากร 
         2) ประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิทยากรเพ่ือชี้แจงรายละเอียดและจัดท าเอกสาร 
         3) โรงเรียนจัดติวแตํละโรงเรียน 
         4) สหวิทยาเขต / ผู๎บริหารนิเทศติดตามประเมินผล 
    2.  กิจกรรมที่ 2 คลังข๎อสอบออนไลน์ (จะด าเนินการในปีการศึกษา 2563) 
         1) พฒันาโปรแกรมบนระบบอินเตอร์เน็ตในการจัดท าคลังข๎อสอบ 
         2) ทดสอบระบบ ปรับปรุงแก๎ไข 
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3) จัดอบรมครู ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎ และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน เรื่องการวิเคราะห์ข๎อสอบ  
และการน าข๎อสอบเข๎าสูํระบบออนไลน์ 
         4) ก าหนดให๎โรงเรียนน าข๎อสอบที่ได๎รับมาตรฐานเข๎าสูํระบบ 
         5) เผยแพรํประชาสัมพันธ์ให๎โรงเรียน ครูผู๎สอน และนักเรียนเข๎ามาใช๎ระบบ 
งบประมาณที่ได้รับ 2,000,000 บาท (สองล๎านบาทถ๎วน) 
     งบประมาณจาก อปท.(อบจ.บึงกาฬ) 2,000,000 บาท   
ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ  
           ๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จ านวน  3,105  คน 
 ๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  จ านวน   2,051  คน 
          3. ครูผู๎สอน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎  754  คน 
 

เชิงคุณภาพ  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียน (O-NET) 

 

ระดับชั้น 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 
ม.3 26.33 23.18 51.93 52.62 34.99 29.07 26.54 29.23 - - 
ม.6 23.18 19.61 43.64 38.89 28.36 27.00 24.70 23.92 33.13 33.17 

 
 ๒. ผลการสอบเข๎าเรียนตํอในมหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

 จ านวนนักเรียน ม.6 
ทั้งหมด 

เรียนตํอ 
มหาวิทยาลัย 

เรียนตํอสาย
อาชีพ 

ประกอบ 
อาชีพ 

อ่ืน ๆ 

2,189 954 484 357 459 
 
     3. ครูมีความสามารถเป็นวิทยากรติวเตอร์ มีความสามารถในการน าข๎อสอบเข๎าสูํระบบออนไลน์ 

              
ครู

ทั้งหมด 

ครูมีความสามารถเป็นวิทยากรติวเตอร์ (คน) 
คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์ สังคม 

737 103 80 108 164 75 
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ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
       - 
ข้อเสนอแนะ 
      1. พัฒนาครูในการน าข๎อสอบเข๎าสูํระบบออนไลน์ 
       2. จัดท าคลังข๎อสอบออนไลน์ 
 
12. ภาพกิจกรรม  

    
 
 

นางชนานันท์  สุคันธา  ผู๎รายงาน 
                                              ต าแหนํงศึกษานิเทศก์ 
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4. ชื่อโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 
นโยบายข๎อ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน ให๎มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21  

มีความเป็นเลิศ ด๎านวิชาการ น าไปสูํการสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 
วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานของล๎นเกล๎ารัชการที่ 6 ที่มีจุดมุํงหมายเพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนเอาใจใสํ 
ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ที่จะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต 
      2. เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาทักษะทางด๎านวิชาการ ด๎านเทคโนโลยี วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ไทย 
ศิลปะ รู๎คุณคําในตัวเอง เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหํวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของไทย 
      3. เป็นเวทีให๎นักเรียนได๎แสดงออกตามความสามารถของตนเองอยํางสร๎างสรรค์เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
น ามาตํอยอดการเรียนการสอนและพัฒนานวัตกรรมสร๎างสรรค์ สูํชมชนและสังคม 

เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ 
     1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
             ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน    จ านวน 4,400  คน 
            2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนได๎เพ่ิมพูนความรู๎ความเข๎าใจ และมีทักษะในเชิงวิชาการและในการด ารงชีวิต ซึ่ง
เกิดจากการแขํงขัน แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน 
                         2. ครูได๎เพ่ิมประสบการณ์การเป็นผู๎ฝึกสอน เป็นกรรมการจัดการแขํงขัน เป็นกรรมการตัดสิน และได๎
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับบุคลากรในสังกัดอ่ืนๆ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   

 1 – 2   พฤศจิกายน  2562 
วิธีการด าเนินงาน     
          1. ศึกษาข๎อมูลกรอบการด าเนินงาน 
       2. จัดเตรียมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง 
          3. ประชุมเตรียมจัดโครงการ ระดับภาค/ระดับชาติ 
          4. เสนอโครงการ เพ่ือขอความเห็นชอบ และพิจารณาอนุมัติ 
        1) องค์การบริหารสํวนจังหวัดหนองคาย  (5,000,000 บาท) 
        2) องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ  (5,000,000 บาท) 
         5. ประชุมผู๎บริหารโรงเรียนเจ๎าภาพระดับเขต 
         6. เสนอขอแตํงตั้งคณะกรรมการจัดการแขํงขัน                  
         7. ออกค าสั่งให๎นักเรียนและครูเข๎ารํวมการแขํงขันทักษะทางวิชาการ 
         8. ประสานแจ๎งโรงเรียนในสังกัด 
         9. จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแขํงขัน  
         10. ด าเนินการจัดการแขํงขัน 
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        1) จังหวัดหนองคาย  ด าเนินการภายใตจ๎ัดการแขํงขันทักษะทางวิชาการ เทคโนโลยี และ      
            ศิลปหัตถกรรมนักเรียนโครงการจัดการอบรมและทดสอบศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
            จ.หนองคาย แบํงเป็น 2 กลุํม 
      1. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
      2. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 
           2) จังหวัดบึงกาฬ ด าเนินการจัดการแขํงขันทักษะทางวิชาการ เทคโนโลยี และ
ศิลปหัตถกรรม นักเรียน  ภายใต๎ชื่อ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ 
นักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ  โรงเรียนพรเจริญวิทยา อ าเภอพรเจริญ   
จังหวัดบึงกาฬ  
          11. ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พร๎อมด๎วย ศึกษานิเทศก์  
นิเทศ  ติดตาม การแขํงขันทักษะทางวิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม 
          12. สรุปผลการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน   
                 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 
งบประมาณที่ได้รับ   1,000,000   บาท 

 งบประมาณจาก อปท.1,000,000 บาท (อบจ.หนองคาย 500,000 บาท  
อบจ.บึงกาฬ 500,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน 
    จังหวัดหนองคาย 

เชิงปริมาณ  
จ านวนนักเรียนและครูที่ลงทะเบียนเข๎ารํวมอบรมและทดสอบ 
กลุํมท่ี 1 สถานที่จัดอบรมและทดสอบ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
- จ านวนโรงเรียน 23 โรงเรียน   นักเรียน 1,434 คน ครู 626 คน  
กลุํมท่ี 2 สถานที่จัดอบรมและทดสอบ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 
- จ านวนโรงเรียน 13 โรงเรียน   นักเรียน   849 คน  ครู 317 คน  

จังหวัดบึงกาฬ 
จ านวนนักเรียนและครูที่ลงทะเบียนเข๎ารํวมจัดการแขํงขันทักษะทางวิชาการ ฯ จ านวน

โรงเรียน 29 โรงเรียน   นักเรียน 3,948 คน ครู 2,669 คน  
เชิงคุณภาพ  
 1. นักเรียนได๎เพ่ิมพูนความรู๎ความเข๎าใจ และมีทักษะในเชิงวิชาการและในการด ารงชีวิต ซึ่งเกิดจาก     
     การอบรมและทดสอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน 
             2. ครูได๎เพ่ิมประสบการณ์การเป็นผู๎ฝึกสอน เป็นกรรมการจัดการอบรมศิลปหัตถกรรม เป็นกรรมการทดสอบ 
และ  ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับบุคลากรในสังกัดอ่ืนๆ 
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สรุปผลความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน (กลุํม1 หนองคาย)   
โครงการอบรมและทดสอบศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย  แปลผล 
1 การประชาสัมพันธ์การอบรมและทดสอบศิลปหัตถกรรมนักเรียน  3.97 มาก 
2 การประสานงานภายใน 3.62 มาก 
3 การประชุมเตรียมความพร๎อม คณะกรรมการด าเนินงาน 3.77 มาก 
4 ขั้นตอนการจัดการอบรมและทดสอบ 3.70 มาก 
5 ความพร๎อมของอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการจัดการอบรมและทดสอบ 3.80 มาก 
6 ความรู๎ ความสามารถของคณะกรรมการในการอบรมและทดสอบแตํละรายการ 3.87 มาก 
7 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดการอบรมและทดสอบ 3.97 มาก 
8 ความพึงพอใจในการให๎บริการเครื่องดื่ม อาหาร และ การต๎อนรับ 3.57 มาก 
9 ความเหมาะสมของสถานที่ในการอบรมและทดสอบ 3.97 มาก 

10 ความคุ๎มคําด๎านงบประมาณท่ีใช๎ในโครงการ 3.75 มาก 
โดยภาพรวม 3.80 มาก 

จากตาราง พบวํา ความพึงพอใจตํอการด าเนินโครงการอบรมและทดสอบศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขต
พ้ืนทีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (กลุํม1 หนองคาย) อยูํใน
ระดับ มาก 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 
 ปีการศึกษา 2563 ควรจัดชํวงเดือน  

เดือน สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 
คิดเป็นร๎อยละ 11.80 29.40 41.20 17.60 

อันดับ 4 2 1 3 
 
สรุปผลความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน (กลุํม 2 หนองคาย)   
โครงการอบรมและทดสอบศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย  แปลผล 
1 การประชาสัมพันธ์การอบรมและทดสอบศิลปหัตถกรรมนักเรียน  3.93 มาก 
2 การประสานงานภายใน 3.78 มาก 
3 การประชุมเตรียมความพร๎อม คณะกรรมการด าเนินงาน 3.85 มาก 
4 ขั้นตอนการจัดการอบรมและทดสอบ 3.72 มาก 
5 ความพร๎อมของอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการจัดการอบรมและทดสอบ 3.88 มาก 
6 ความรู๎ ความสามารถของคณะกรรมการในการอบรมและทดสอบแตํละรายการ 4.20 มาก 
7 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดการอบรมและทดสอบ 4.00 มาก 
8 ความพึงพอใจในการให๎บริการเครื่องดื่ม อาหาร และ การต๎อนรับ 3.93 มาก 
9 ความเหมาะสมของสถานที่ในการอบรมและทดสอบ 3.95 มาก 

10 ความคุ๎มคําด๎านงบประมาณท่ีใช๎ในโครงการ 3.88 มาก 
โดยภาพรวม 3.89 มาก 
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จากตาราง พบวํา ความพึงพอใจตํอการด าเนินโครงการอบรมและทดสอบศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (กลุํม 2 หนองคาย)   
อยูํในระดับ มาก 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 
 ปีการศึกษา 2563 ควรจัดชํวงเดือน  

เดือน สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 
คิดเป็นร๎อยละ 17.39 39.13 26.08 13.04 

อันดับ 3 1 2 4 
สรุปผลความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน (บึงกาฬ)   
โครงการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน   
             ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย  แปลผล 
1 การประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  4.07 มาก 
2 การประสานงานภายในงานการแขํงขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 3.75 มาก 
3 การประชุมเตรียมความพร๎อม คณะกรรมการด าเนินงาน 3.84 มาก 
4 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการแขํงขัน 3.93 มาก 
5 ความพร๎อมของอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการจัดการแขํงขัน 3.66 มาก 
6 ความเหมาะสมของเว็บไซต์และระบบรายงานผลการแขํงขัน 4.00 มาก 
7 ความรู๎ ความสามารถของคณะกรรมการในการตัดสินผลการแขํงขันแตํละรายการ 3.93 มาก 
8 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดงาน 3.75 มาก 
9 ความพึงพอใจในการให๎บริการเครื่องดื่ม อาหาร และ การต๎อนรับ 3.48 มาก 

10 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดงาน 3.90 มาก 
11 ความคุ๎มคําด๎านงบประมาณท่ีใช๎ในโครงการ 3.50 มาก 

โดยภาพรวม 3.81 มาก 
จากตาราง พบวํา ความพึงพอใจตํอการด าเนินโครงการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 (กลุํม 3 บึงกาฬ) อยูํใน
ระดับมาก 
ข้อเสนอแนะ 
ปีการศึกษา 2563 ควรจัดชํวงเดือน  

เดือน สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 
คิดเป็นร๎อยละ 9.10 36.40 31.80 22.70 

อันดับ 4 1 2 3 
       1. ตารางการแขํงขัน ควรก าหนดให๎แนํนอน กํอนประกาศตาราง เพ่ือไมํให๎สับสน 
       2. ควรสอบถามความสมัครใจและความสามารถของครูกํอนที่จะน าชื่อมาเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรม
ตํางๆ 
       3. กิจกรรมหุํนยนต์ควรให๎จัดแขํงรวมกันทั้ง3เขตเพราะมีปัญหาเรื่องความพร๎อมของอุปกรณ์สนาม 
แขํงขัน 
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ภาพกิจกรรม 

โครงการอบรมและทดสอบศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 
วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน  2562 

 

           

              

การอบรมและทดสอบศิลปหัตถกรรมนักเรียน  กลุ่มที่ 1 ณ  โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
 

                     
 

                     
 

                                                                       
                  

                   

การอบรมและทดสอบศิลปหัตถกรรมนักเรียน  กลุ่มที่ 1 ณ  โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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ภาพกิจกรรม 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ  โรงเรียนพรเจริญวิทยา  อ าเภอพรเจริญ  จังหวัดบึงกาฬ  

          
 
 
 

 

                 

 

 

                                   

 

 

 

 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม 

             
                        

              
 



รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา สพม. ๒๑ ปีงบประมาณ ๒๕63  109 
 

        

                                   

               

           
 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
จัดล าดับผลการแขํงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ที ่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม 

1 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุํม สพม.สุรินทร์ 1] 176 39 11 5 226 

2 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุํม สพม.ศรีสะเกษ 1] 159 37 13 6 209 
3 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุํม สพม.อุดรธานี 1] 156 44 11 2 211 

30 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุํม สพม.บึงกาฬ 1] 118 45 24 8 187 
48 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุํม สพม.หนองคาย 1] 100 49 25 6 174 
49 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุํม สพม.หนองคาย 2] 100 48 25 11 173 
61 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวล าภู) [กลุํม สพม.เลย 3] 54 43 28 9 125 
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รายการที่ชนะเลิศ ล าดับที่ 1-3 
กลุ่มที่ 1 

ล าดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน 

1 การประกวดภาพยนตรส์ั้น 
 ม.4-ม.6 

98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาท
วิทยาคม 

2 การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
๑ 

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

3 การแขํงขันพูดเพื่ออาชีพภาษา
ฝรั่งเศส ม.4-ม.6 

92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

4 การแขํงขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 

81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
๑ 

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

5 การแขํงขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส 
ม.4-ม.6 

84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
๒ 

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

6 การแขํงขันหุํนยนต์ผสม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 

7 การแขํงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง 
เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 

98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 

8 การแขํงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง 
เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 

96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 

 
 

กลุ่มที่ 2 

ล าดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน 

1 การแขํงขันพินิจวรรณคด ี
 ม.4-ม.6 

83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสยั 

2 การประกวดโครงงานคุณธรรม  
ม.4-ม.6 

90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 

3 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ 
 ม.1-ม.6 

89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสยั 

4 การแขํงขันร าวงมาตรฐาน 
 ม.4-ม.6 

91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสยั 

5 การประกวดการขับร๎องเพลงไทย
ลูกทํุง ประเภทบกพรํองทางการ
เรียนรู๎ ม.1-ม.3 

87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสยั 
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กลุ่มที่ 3 

ล าดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน  

1 การแขํงขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.4-ม.6 

93.2 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 

2 การแขํงขันตํอสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 

98 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 

3 การแขํงขันทักษะพ้ืนฐานด๎าน
กีฬา(มวยสากลสมัครเลํน)  
ม.4-ม.6 

95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกกํามวิทยา 

4 การแขํงขันวงดนตรีลูกทุํง 
ประเภททีม ก ม.1-ม.6 

96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 

5 การแขํงขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 

96.4 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

โรงเรียนบึงกาฬ 

6 การแขํงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษา
เกาหลี ม.4-ม.6 

94.67 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

โรงเรียนบึงกาฬ 

7 การแขํงขันละครสั้นภาษา
เกาหลี ม.4-ม.6 

89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 

8 การแขํงขันการสร๎างการ์ตูน
เรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.
3 

89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 

9 การแขํงขันการสร๎างการ์ตูนแอ
นิเมชั่น (2D Animation)  
ม.1-ม.3 

95 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 

10 การแขํงขันท าอาหาร น้ าพริก 
ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 

93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซํพิสัยพิทยาคม 

11 การแขํงขันท าอาหารคาวหวาน
เพ่ือสุขภาพ ม.4-ม.6 

94.8 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

โรงเรียนโซํพิสัยพิทยาคม 

12 การแขํงขันการเลํานิทาน 
ประเภทนักเรียนออทิสติก  
ม.1-ม.3 

92.4 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

โรงเรียนบุํงคล๎านคร 

13 การประกวดการขับร๎องเพลง 92.33 ทอง รองชนะเลิศ โรงเรียนเหลําคามพิทยา

https://esan69.sillapa.net/sm-esan/modules/report/report_winner_nation_office.php?area_type_id=2&province_id=77&zone_num=1&area_sm=21&order=school
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ล าดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน  

ไทยลูกทุํง ประเภทบกพรํอง
ทางรํางกายฯ ม.1-ม.3 

อันดับที่ ๒ คม รัชมังคลาภิเษก 

14 การแขํงขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง 
เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 

92.18 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

โรงเรียนบึงกาฬ 

 
                          ผู๎รายงาน   นางชนานันท์  สุคันธา   ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
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5. โครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนเพื่อเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
    ปีการศึกษา 2562 
     นโยบายข๎อ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
     ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน ให๎มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศ  
                               ด๎านวิชาการ น าไปสูํการสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 
วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาทักษะทางด๎านวิชาการ ด๎านเทคโนโลยี วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ไทย 
ศิลปะ รู๎คุณคําในตัวเอง เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหํวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของไทย 
      2. เพ่ือฝึกซ๎อมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ให๎นักเรียนมีความรู๎
ความสามารถ และเกิดความมั่นใจกํอนไปแขํงขันในระดับชาติ  
      3. เพ่ือชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการ และซักซ๎อมความเข๎าใจ การเดินทางไปเข๎ารํวมการแขํงขันในระดับชาติ 
      4. เพ่ือสร๎างขวัญและก าลังใจให๎กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข๎ารํวมการแขํงขันระดับชาติ 
 เป้าหมาย 
     1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
           จ.หนองคาย 
          ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน     จ านวน 850  คน 
             ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์  จ านวน   39  คน 
          จ.บึงกาฬ 
         ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน     จ านวน 850  คน 
           ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์  จ านวน   39  คน 
     2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนได๎เพ่ิมพูนความรู๎ความเข๎าใจ และมีทักษะในเชิงวิชาการและในการด ารงชีวิต ซึ่งเกิดจาก     
     การแขํงขัน แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน 
             2. ครูได๎เพ่ิมประสบการณ์การเป็นผู๎ฝึกสอน เป็นกรรมการจัดการแขํงขัน เป็นกรรมการตัดสิน และได๎
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับบุคลากรในสังกัดอ่ืนๆ 
             3. ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์  ได๎เพ่ิมประสบการณ์การการบริหารจัดการ และ  
การสํงเสริมความสามารถของนักเรียนทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระยะเวลาด าเนินงาน  
  6  ธันวาคม  2562 และ10  ธันวาคม  2562 
วิธีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม     
    1. สรุปข๎อมูลผลการแขํงขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2. จัดท าตารางการประชุม และการฝึกซ๎อมและแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
    3. จัดการประชุมคณะกรรมการด าเนินการด าเนินงาน 
    4. เตรียมสถานที่ และเอกสารที่เก่ียวข๎อง 
    5. จัดการประชุมปฏิบัติการทางวิชาการสํงเสริมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
          ของนักเรียน 
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          จังหวัดหนองคาย ระหวํางวันที่ 6-7 ธันวาคม  2562  ณ  โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 
          จังหวัดบึงกาฬ  ระหวํางวันที่ 9-10 ธันวาคม  2563  ณ  โรงเรียนพรเจริญวิทยา 
    6. นักเรียนและครู เดินทางไปรํวมการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
    7. ตรวจเยี่ยมการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
    8. รายงานสรุปผลการแขํงขัน 
งบประมาณที่ได้รับ 350,000  บาท 
     
 งบประมาณจาก อปท. 350,000  บาท (อบจ.หนองคาย 100,000 บาท อบจ.บึงกาฬ 250,000 บาท
ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ  
    จ.หนองคาย 
     จ านวนนักเรียนและครูที่ลงทะเบียนเข๎าประชุมปฏิบัติการทางวิชาการสํงเสริมความสามารถนักเรียนเพ่ือ   
     แขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ……862…. คน 
    จ.บึงกาฬ 
     จ านวนนักเรียนและครูที่ลงทะเบียนเข๎าประชุมปฏิบัติการทางวิชาการสํงเสริมความสามารถนักเรียนเพ่ือ 
     แขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ……858….. คน 

เชิงคุณภาพ  
 1. นักเรียนได๎เพ่ิมพูนความรู๎ความเข๎าใจ และมีทักษะในเชิงวิชาการและในการด ารงชีวิต ซึ่งเกิดจาก     
การแขํงขัน แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน 
             2. ครูได๎เพ่ิมประสบการณ์การเป็นผู๎ฝึกสอน เป็นกรรมการจัดการแขํงขัน เป็นกรรมการตัดสิน และได๎
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับบุคลากรในสังกัดอ่ืนๆ 
             3. ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์  ได๎เพ่ิมประสบการณ์การการบริหารจัดการ และ   
      การสํงเสริมความสามารถของนักเรียนทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
    นักเรียนชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ล าดับที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562 
    จ.หนองคาย  
     กลุํมท่ี 1   จ านวน  8  รายการ 
     กลุํมท่ี 2   จ านวน  5  รายการ 
     จ.บึงกาฬ 
     กลุํมท่ี 1  จ านวน  14  รายการ 
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สรุปผลความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน จ.หนองคาย 
โครงการสํงเสริมความสามารถนักเรียนเพ่ือเข๎ารํวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย  แปลผล 
1 การประชาสัมพันธ์โครงการ  4.07 มาก 
2 การประสานงานภายใน 3.75 มาก 
3 การประชุมเตรียมความพร๎อม คณะกรรมการด าเนินงาน 3.84 มาก 
4 ขั้นตอนการประชุม และการฝึกซ๎อม 3.93 มาก 
5 ความพร๎อมของอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการประชุม และการฝึกซ๎อม 3.66 มาก 
6 ความรู๎ ความสามารถของคณะกรรมการในการประชุม และการฝึกซ๎อม 3.93 มาก 
7 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชุม และการฝึกซ๎อม 3.75 มาก 
8 ความพึงพอใจในการให๎บริการเครื่องดื่ม อาหาร และ การต๎อนรับ 3.48 มาก 
9 ความเหมาะสมของสถานที่ในประชุม และการฝึกซ๎อม 3.90 มาก 

10 ความคุ๎มคําด๎านงบประมาณท่ีใช๎ในโครงการ 3.50 มาก 
โดยภาพรวม 3.78 มาก 

 
จากตาราง พบวํา ความพึงพอใจตํอการด าเนินโครงการสํงเสริมความสามารถนักเรียนเพ่ือเข๎ารํวมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 อยูํในระดับ มาก 
 
สรุปผลความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน    จ.บึงกาฬ 
โครงการสํงเสริมความสามารถนักเรียนเพ่ือเข๎ารํวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย  แปลผล 
1 การประชาสัมพันธ์โครงการ  3.97 มาก 
2 การประสานงานภายใน 3.62 มาก 
3 การประชุมเตรียมความพร๎อม คณะกรรมการด าเนินงาน 3.77 มาก 
4 ขั้นตอนการประชุม และการฝึกซ๎อม 3.70 มาก 
5 ความพร๎อมของอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการประชุม และการฝึกซ๎อม 3.80 มาก 
6 ความรู๎ ความสามารถของคณะกรรมการในการประชุม และการฝึกซ๎อม 3.87 มาก 
7 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชุม และการฝึกซ๎อม 3.97 มาก 
8 ความพึงพอใจในการให๎บริการเครื่องดื่ม อาหาร และ การต๎อนรับ 3.57 มาก 
9 ความเหมาะสมของสถานที่ในประชุม และการฝึกซ๎อม 3.97 มาก 

10 ความคุ๎มคําด๎านงบประมาณท่ีใช๎ในโครงการ 3.75 มาก 
โดยภาพรวม 3.80 มาก 

จากตาราง พบวํา ความพึงพอใจตํอการด าเนินโครงการสํงเสริมความสามารถนักเรียนเพ่ือเข๎ารํวมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 อยูํในระดับ มาก 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการสํงเสริมความสามารถนักเรียนเพ่ือเข๎ารํวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
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ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
จัดล าดับผลการแขํงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ที ่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม 

1 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุํม สพม.สุรินทร์ 1] 176 39 11 5 226 

2 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุํม สพม.ศรีสะเกษ 1] 159 37 13 6 209 
3 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุํม สพม.อุดรธานี 1] 156 44 11 2 211 

30 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุํม สพม.บึงกาฬ 1] 118 45 24 8 187 
48 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุํม สพม.หนองคาย 1] 100 49 25 6 174 
49 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุํม สพม.หนองคาย 2] 100 48 25 11 173 
61 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวล าภู) [กลุํม สพม.เลย 3] 54 43 28 9 125 

 
รายการที่ชนะเลิศ ล าดับที่ 1-3 

กลุ่มที่ 1 
ล าดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน 

1 การประกวดภาพยนตรส์ั้น 
 ม.4-ม.6 

98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาท
วิทยาคม 

2 การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
๑ 

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

3 การแขํงขันพูดเพื่ออาชีพภาษา
ฝรั่งเศส ม.4-ม.6 

92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

4 การแขํงขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 

81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
๑ 

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

5 การแขํงขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส 
ม.4-ม.6 

84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
๒ 

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

6 การแขํงขันหุํนยนต์ผสม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 

7 การแขํงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง 
เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 

98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 

8 การแขํงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง 
เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 

96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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กลุ่มที่ 2 

ล าดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน 

1 การแขํงขันพินิจวรรณคด ี
 ม.4-ม.6 

83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสยั 

2 การประกวดโครงงานคุณธรรม  
ม.4-ม.6 

90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 

3 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ 
 ม.1-ม.6 

89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสยั 

4 การแขํงขันร าวงมาตรฐาน 
 ม.4-ม.6 

91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสยั 

5 การประกวดการขับร๎องเพลงไทย
ลูกทํุง ประเภทบกพรํองทางการ
เรียนรู๎ ม.1-ม.3 

87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสยั 

 

 

กลุ่มที่ 3 

ล าดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน  

1 การแขํงขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.4-ม.6 

93.2 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 

2 การแขํงขันตํอสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 

98 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 

3 การแขํงขันทักษะพ้ืนฐานด๎าน
กีฬา(มวยสากลสมัครเลํน)  
ม.4-ม.6 

95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกกํามวิทยา 

4 การแขํงขันวงดนตรีลูกทุํง 
ประเภททีม ก ม.1-ม.6 

96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 

5 การแขํงขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 

96.4 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

โรงเรียนบึงกาฬ 

6 การแขํงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษา
เกาหลี ม.4-ม.6 

94.67 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

โรงเรียนบึงกาฬ 

7 การแขํงขันละครสั้นภาษา
เกาหลี ม.4-ม.6 

89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 

8 การแขํงขันการสร๎างการ์ตูน 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 

https://esan69.sillapa.net/sm-esan/modules/report/report_winner_nation_office.php?area_type_id=2&province_id=69&zone_num=2&area_sm=21&order=school
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ล าดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน  

เรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.
3 

9 การแขํงขันการสร๎างการ์ตูนแอ
นิเมชั่น (2D Animation)  
ม.1-ม.3 

95 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 

10 การแขํงขันท าอาหาร น้ าพริก 
ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 

93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซํพิสัยพิทยา
คม 

11 การแขํงขันท าอาหารคาวหวาน
เพ่ือสุขภาพ ม.4-ม.6 

94.8 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

โรงเรียนโซํพิสัยพิทยา
คม 

12 การแขํงขันการเลํานิทาน 
ประเภทนักเรียนออทิสติก  
ม.1-ม.3 

92.4 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

โรงเรียนบุํงคล๎านคร 

13 การประกวดการขับร๎องเพลง
ไทยลูกทุํง ประเภทบกพรํอง
ทางรํางกายฯ ม.1-ม.3 

92.33 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

โรงเรียนเหลําคามพิทยา
คม รัชมังคลาภิเษก 

14 การแขํงขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง 
เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 

92.18 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

โรงเรียนบึงกาฬ 

 
 
 

                           ผู๎รายงาน   นางชนานันท์  สุคันธา   ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
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ตอนที่ 5 
     การน าผลการด าเนินงานไปวางแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2564 

 
จากปัญหาอุปสรรค และข้อค้นพบจากการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มีโครงการที่จะต๎องด าเนินการให๎เกิด
คุณภาพการจัดการศึกษา เชํน โครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการ 
ที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ ของหนํวยงานและโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21   
โดยการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช๎พ้ืนที่เป็นฐาน  ที่น าประเด็นกลยุทธ์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตร์ชาติ  กพร. และมาตรฐาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  มาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเครือขํายความรํวมมือการจัดการศึกษา 
เชํน เครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษา ที่บริหารจัดการโดย ศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ 
สหวิทยาเขต  หนํวยงานทางการศึกษา  องค์กรอ่ืน ๆ  เป็นโครงการตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการด าเนินการเป็นวงรอบ
ของการพัฒนา กลุํมเป้าหมายที่ด าเนินการ ได๎แกํ ศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎    
และ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  ศึกษานิเทศก์  ซึ่งต๎องการได๎รับการสนับสนุนในเชิงนโยบายที่มีการปฏิบัติทั้งระบบ 
อยํางแท๎จริง   มีการก ากับติดตามอยํางใกล๎ชิดจากผู๎บริหารระดับสูงของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการให๎ขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของทุกภาคสํวน จะเป็นพลังเสริมให๎โรงเรียนในสังกัดได๎มีการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน  เป็นวัฒนธรรมการ
ท างานตลอดไป  
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คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษา 
     นายสมใจ  วิเศษทักษิณ      ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑
  
คณะท างาน 

๑. นางชนานันท์  สุคันธา   ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศฯ หัวหน๎าคณะท างาน 
2. นายศุภชัย จันทระ   ศึกษานิเทศก์ 
3. นางศิริพร  ตริยาวธัญญู  ศึกษานิเทศก์ 

       4. นางพรทิพา นันตะสุข    ศึกษานิเทศก์  
 6. นายวชิรดล  ค าศิริรักษ์  ศึกษานิเทศก์ 
 7. นายกิตติรงค์  บุญคง   ศึกษานิเทศก์ 
 8. นางสาวณัฐชนก  เนาวรังษี  ศึกษานิเทศก์ 
       7. นางวิพาพรรณ  ดอนจันทร์โคตร  ศึกษานิเทศก์ เลขานุการคณะท างาน 
 
ผู้เรียบเรียง 
 นางวิพาพรรณ  ดอนจันทร์โคตร  ศึกษานิเทศก์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


