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ค าน า 
รายงานผลการนิเทศ การด าเนินตามนโยบาย และจุดเน้น ส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564   ฉบับนี้ จัดท าโดยศึกษานิเทศก์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผล
การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระยะที่ 1 ไตรมาส 2   
ที่สอดคล้องกับแผนนิเทศบูรณาการ ตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้าน
คุณภาพครู และด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และนโยบายจังหวัด  ไปวางแผนพัฒนา
ร่วมกัน ในระบบบุคคล ระดับกลุ่มงาน ระดับสถานศึกษาระดับสหวิทยาเขต และระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและน าจุดเด่นที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีไปเผยแพร่และขยายผลต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   
ต่อไป 

        การนิเทศระยะที่ 1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
ด าเนินการ ระหว่างวันที่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ -30 มีนาคม 2564 โดยรวบรวมสรุปผลการประเมิน
ตนเอง ตามเครื่องมือชุดที่ 1 และผลการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นเป็นฐาน 
โดยศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขต (ตามประเด็นการนิเทศ ประกอบด้วย 1) การจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
3) การส่งเสริมการเรียนรู้  4) การด าเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564  
โดยสรุปเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพที่ยืนยันข้อมูลด้วยหลักฐานอ้างอิงเชิงประจักษ์  
และ5) การน าผลการนิเทศไปวางแผนพัฒนา และเผยแพร่ผลงานขยายผลต่อยอดให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน ต่อไป 
 

         ขอขอบคุณคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และ คณะกรรมการนิเทศทุกท่าน  
คณะศึกษานิเทศก์ทุกคน ที่มีส่วนให้การจัดท ารายงานการนิเทศ ตามนโยบาย และจุดเน้น ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564  ได้ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ ด้วยการมีส่วนร่วม 
ของทุกฝ่าย   

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

 

 
 
 
 
 
 



 ข 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
การด าเนินตามนโยบาย และจุดเน้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

ปีงบประมาณ 2564  ระยะที่ 1 ไตรมาสที่ 2 
 

รายงานการนิเทศ การด าเนินตามนโยบาย และจุดเน้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีงบประมาณ 2564   จัดท าโดยศึกษานิเทศก์  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือน าผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ
การศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระยะที่ 1 ไตรมาส 2  ที่สอดคล้องกับแผนนิเทศบูรณาการ  
ตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณภาพครู และด้านการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และนโยบายจังหวัด  ไปวางแผนพัฒนาร่วมกัน ในระบบบุคคล ระดับ
กลุ่มงาน ระดับสถานศึกษาระดับสหวิทยาเขต และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและน าจุดเด่นที่เป็นวิธี
ปฏิบัติที่ดีไปเผยแพร่และขยายผลต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   ต่อไป 
เนื้อหาของการรายงานประกอบด้วย 6 ประเด็นหลัก ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จ านวน 25 โรงเรียน 4 สหวิทยาเขต  ดังนี้ 

1. ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)  
  2. ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  3. ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ 
  4. ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 4 การด าเนินการตามนโยบาย สพฐ.  
ปีงบประมาณ 2564 

            5. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
6. การน าผลการนเิทศไปวางแผนพัฒนา 

รายละเอียดของรายงานผลการนิเทศ  สรุปได้ดังนี้ 
 

1. ผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (Covid 19)  พบว่า  ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)    พบว่า  ภาพรวม โรงเรยีนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์  ระดับคุณภาพดีมาก 

2. ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา  1) ด้านหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตร 
สมรรถนะ และกระบวนการเรียนรู้ 2)  ระบบนิเทศภายในโรงเรียน  3) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  พบว่า  ภาพรวม โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  ปฏิบัติระดับ 4  
ระดับคุณภาพดีมาก    

3. ผลการการส่งเสริมการเรียนรู้   1)  ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   
2) ด้านการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน พบว่า  โรงเรียนในสหวิทยาเขต  ภาพรวม โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  ปฏิบัติระดับ 4  ระดับคุณภาพดีมาก    
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3) ด้านการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 4) ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวม 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ     ปฏิบัติระดับ 3  ระดับคุณภาพดี  

4. ผลการการด าเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564  1)  ด้านความ 
ปลอดภัย  2) ด้านโอกาส  3) ด้านคุณภาพ   4) ด้านประสิทธิภาพ  ภาพรวม โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  ปฏิบัติระดับ 4  ระดับคุณภาพดีมาก  ยกเว้นสหวิทยาเขตเซกา 
ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ   และ ด้านประสิทธิภาพ  ปฏิบัติระดับ 3  ระดับคุณภาพดี 

5. ผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศโครงการพัฒนา คุณภาพการนิเทศ  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  แยกตามสหวิทยาเขตที่รับผิดชอบ ของศึกษานิเทศก์ พบว่า  สหวิทยาเขตโซ่
พิสัย-ปากคาด  ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพการ
นิเทศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.79  คิดเป็นร้อยละ 95.8 
สหวิทยาเขตบึงกาฬ ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศโครงการพัฒนา 
คุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตบึงกาฬ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.60  สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อ
การนิเทศโครงการพัฒนา คุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีพร
เจริญ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.60  และ สหวิทยาเขตเซกา ภาพรวมผลการ
ประเมินความพงึพอใจ ที่มีต่อการนิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  อยู่ใน
ระดับมากทีสุ่ด ค่าเฉลี่ย 4.53  คิดเป็นร้อยละ 90.60 
         6. การน าผลการประเมินตนเองไปวางแผนพัฒนา แยกตามสหวิทยาเขตที่รับผิดชอบ 
ของศึกษานิเทศก์ จากผลการประเมินตนเอง 4 ประเด็นหลัก  มีประเด็นที่ต้องน าไปพัฒนา 
ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้   

1. สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด 
 

1. การเตรียมความพร้อมด้านสื่อในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)  โดยการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สร้างและพัฒนาสื่อการสอน เช่น คลิปการสอน สื่อการสอนแบบ
ออนไลน์ 

2. การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  
3. ระบบนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ Lesson Study 
4. การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
5. การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน (3R8C) 

 

          ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ระดับสหวิทยาเขต ทุกกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

2. การน าสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  เช่น คลิปการสอน สื่อ ICT บทเรียน
ออนไลน์ เผยแพร่ในเว็บไซต์โรงเรียน 



 ง 

          ความต้องการนิเทศ 
                    1. การวิจัยในชั้นเรียน 
                    2. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

 

2. สหวิทยาเขตบึงกาฬ 
1. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) 

ส่งเสริมให้ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ สู่การปฏิบัติ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
2. การพัฒนานวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการศึกษา  
3. การจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

           ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
1. สร้างครูแกนน าผู้นิเทศการศึกษาของสถานศึกษา  
2. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูทุกคนมีรายงานวิจัย 

ในชั้นเรียน  
3. สถานศึกษาสร้างรูปแบบการพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

ความต้องการนิเทศ 
- 

3. สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 
                1. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) 
ส่งเสริมให้ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ สู่การปฏิบัติ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
                2. การพัฒนานวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการศึกษา  
                3. การจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
 

        ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
                 1. สร้างครูแกนน าผู้นิเทศการศึกษาของสถานศึกษา  
                 2. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูทุกคนมีรายงานวิจัยในชั้นเรียน  
                 3. สถานศึกษาสร้างรูปแบบการพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

          ความต้องการนิเทศ 
                             - 
 

4. สหวิทยาเขตเซกา 
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา ประเด็น การก ากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผล 

การจัดการศึกษา ภายในโรงเรียน 

2. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ,  

เพศวิถี และ การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

3. การด าเนินการตามนโยบาย สพฐ. ได้แก่ ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ 

 
 
 
 



 จ 

         ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 
               1.ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ครูที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เป็นครูแกน
น านิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
                2. ควรส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม นิเทศ ให้ครูใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนางานใน
หน้าที่รับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมาย 
                3.ควรส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม นิเทศ ให้สถานศึกษาได้พัฒนารูปแบบ 
วิธีปฏิบัติที่ดี ส าหรับบริหารการศึกษาภายในสถานศึกษา 
          

           ความต้องการนิเทศ 
               1.เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
               2. การประเมินผู้เรียนสภาพจริง 
               3. นิเทศการสอน 
               4. การใช้สื่อการสอน 
               5.หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
               6. การท ารายงานการวิจัย รายงานการใช้สื่อ        
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
                 1. การจัดแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรยีน และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรช์าติ นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด และบริบทของสถานศึกษา 
                 2. การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกับความแตกต่างระหว่างบุคคล จากผลการ
วิเคราะห์ผู้เรียนอย่างหลากหลายวิธี ที่ส่งผลถึงสมรรถนะและคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
อย่างแท้จริง 
                 3. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 
                  4. พัฒนางานโดยใช้มาตรฐานวิชาชีพเป็นฐาน สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 อย่างเป็นรูปธรรม 
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ตอนที่ 1 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาของการประเมินตนเอง   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศการศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และเพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
จ านวน 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1) การนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรงเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 2) การนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  
มีประเด็นย่อย 4 ประเด็นได้แก่ (1)การนิเทศหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรสมรรถนะ และ
กระบวนการเรียนรู้ (2)  การนิเทศเพ่ือส่งเสริมระบบนิเทศภายในโรงเรียน (3) การนิเทศเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (4) การนิเทศเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ มีประเดน็ย่อย 4 ประเด็น  
ได้แก่ (1) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (2) การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน  
(3) การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และ (4) การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้3) การนิเทศตาม
จุดเน้น และนโยบายส าคัญเร่งด่วน และ 4) การนิเทศตามบริบทและความต้องการของเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
      ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบึงกาฬ จึงจัดท ารายงานผลการนิเทศ 
การด าเนินตามนโยบาย และจุดเน้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้โครงการ
พัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ระยะที่ 1
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้   
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือน าผลการนิเทศ ไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับโรงเรียนในสหวิทยาเขต  

ตามนโยบาย และจุดเน้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้โครงการพัฒนา
คุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564  
 

ขอบเขตการรายงาน 
 

1. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 
  2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  3. การส่งเสริมการเรียนรู้ 
  4. การด าเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. โรงเรียน มีระบบบริหารการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. ครมูีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ดีมีประสิทธิภาพ 
            3. ผู้เรียนคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
 4. ศึกษานิเทศก์มีนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

ตอนที่  2 
 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
จ านวน 25 โรงเรียน 4 สหวิทยาเขต 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สพม.บึงกาฬ 
 

ที ่ โรงเรียน/สหวิทยาเขต ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ 

ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ.3 ครู คศ.4 รวม  

1. สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด 
1 โซ่พิสัยพิทยาคม 1 4 28 43 5 22 1 104 
2 ศรีชมภูวิทยา 1 1 6 17 4 7 0 36 
3 ปากคาดพิทยาคม 1 4 18 35 13 25 0 96 

   4 หนองยองพิทยาคมฯ 1 1 3 10 3 8 0 26 
5 โพนทองประชาสรรค ์ 1 1 1 8 0 9 0 20 
6 โนนค าพิทยาคม 1 0 1 7 0 4 0 13 
7 สมสนุกพิทยาคม 1 0 0 3 1 8 0 13 

   รวม 7 16 57 123 26 83 1 313 
 2. สหวิทยาเขตบึงกาฬ 

8 บึงกาฬ 1 4 22 53 24 45 0 149 
9 นาสวรรค์พิทยาคม 1 1 5 13 4 8 0 32 
10 บุ่งคล้านคร 1 2 13 11 3 13 0 43 
11 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ ์ 1 1 6 6 1 6 0 21 
12 หนองเข็งวิทยาคม 1 1 4 4 5 5 0 20 

  รวม 5 9 50 87 37 77 0 265 
 3. สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 

13 ศรีวิไลวิทยา 1 1 30 35 12 26 0 105 
14 พรเจรญิวิทยา 1 4 14 18 5 49 0 91 
15 หนองหัวช้างวิทยา 1 1 6 8 5 5 0 26 
16 ศรีส าราญวิทยาคม 1 0 4 3 3 2 0 13 
17 ภูทอกวิทยา 1 0 6 5 1 4 0 17 
18 ประชานิมิตพิทยานุกูล 1 1 1 3 2 6 0 14 

  รวม 6 12 61 72 28 92 0 271 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สพม.บึงกาฬ 

ที ่ โรงเรียน/สหวิทยาเขต ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ 

ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ.3 ครู คศ.4 รวม ครู 

4. สหวิทยาเขตเซกา 
19 เซกา 1 4 13 35 8 36 0 97 
20 บึงโขงหลงวิทยาคม 1 2 14 20 2 20 0 59 
21 หนองหิ้งพิทยา 1 1 2 7 3 11 0 25 
22 เหล่าคามพิทยาคม ฯ 1 1 7 12 1 8 0 30 
23 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1 0 8 3 4 1 0 17 
24 ท่าดอกค าวิทยาคม 1 0 6 2 0 4 0 13 
25 เจ็ดสีวิทยาคาร 1 1 4 10 1 8 0 25 

รวม 7 9 54 89 19 88 0 266 
รวมท้ังสิ้น 25 46 222 371 110 340 1 1,115 

 
       จากตารางที่ 1  ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สพม.บึงกาฬ  
จ านวน 1,115 คน  จ าแนกเป็น ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 25 คน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน
จ านวน 46 คน  ครูผู้ช่วย  จ านวน 222 คน  ครู คศ.1 จ านวน 371 คน  ครูคศ. 2 จ านวน 110 คน 
ครู คศ.3 จ านวน 340 คน  ครู คศ. 4 จ านวน 1 คน  (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน  2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

ตารางที่ 2 จ านวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบึงกาฬ  (ข้อมูล 10 
พฤศจิกายน 2563) 

 
สหวิทยาเขต/โรงเรียน 

จ านวนนักเรียน  
รวม ม.1 ม. 2 ม. 3 รวม ม.4 ม. 5  ม. 6 

1. สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด 
1. ปากคาดพิทยาคม 371 361 353 1,085 273 228 208 709 
2. ศรีชมภูวิทยา 104 114 114 332 79 82 81 242 
3. โซ่พิสัยพิทยาคม 317 330 341 988 237 252 203 692 
4. หนองยองพิทยาคมฯ 106 71 76 253 23 16 10 49 
5. โพนทองประชาสรรค ์ 59 58 73 190 37 26 40 103 
6. โนนค าพิทยาคม 36 26 42 104 27 18 16 61 
7. สมสนุกพิทยาคม 54 37 44 113 31 24 32 87 
2. สหวิทยาเขตบึงกาฬ 
8. บึงกาฬ 252 536 512 1573 394 374 361 1129 
9. นาสวรรค์พิทยาคม 102 98 91 291 66 48 57 171 
10. บุ่งคล้านคร 142 145 140 427 100 92 87 279 
11. โพธิ์ทองวิทยานุสรณ ์ 80 79 77 236 33 34 30 97 
12. หนองเข็งวิทยาคม 63 55 65 183 37 34 27 98 
3. สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 
13. ศรีวิไลวิทยา 381 374 360 1115 334 285 287 906 
14. พรเจริญวิทยา 326 322 310 958 293 257 218 750 
15. หนองหัวช้างวิทยา 58 49 79 186 52 28 31 111 
16. ศรสี าราญวิทยาคม 26 25 34 85 25 12 21 58 
17. ภูทอกวิทยา 39 37 30 106 38 38 27 103 
18. ประชานิมติพิทยานุกูล 34 46 42 112 30 22 28 80 
4. สหวิทยาเขตเซกา 
19. เซกา 366 376 289 1031 274 223 224 721 
20. บึงโขงหลงวิทยาคม 236 219 213 668 135 113 100 348 
21. หนองหิ้งพทิยา 59 52 68 179 48 46 37 131 
22. เหลา่คามพิทยาคม ฯ 90 84 73 247 66 60 53 179 
23. โสกก่ามวิทยา 29 31 40 100 37 15 31 83 
24. ท่าดอกค าวิทยาคม 29 23 28 80 22 13 12 47 
25. เจ็ดสีวิทยาคาร 91 74 58 223 58 39 50 147 
รวม    10865    7381 
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ตารางที่ 2 จ านวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบึงกาฬ  นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 10,865 คน  และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 7,381คน 
 
ตารางที่ 3  จ านวนครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
สหวิทยาเขต/โรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้   
รวม ไทย คณิต วิทย์ สังคม ศิลป สุข  การงาน ต่างประเทศ 

1.สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด 
1. ปากคาดพิทยาคม 10 16 26 13 7 6 5 17 100 
2. ศรีชมภูวิทยา 4 3 6 4 3 1 3 4 28 
3. โซ่พิสัยพิทยาคม          
4. หนองยองพิทยาคมฯ 3 3 5 1 2 1 3 3 21 
5. โพนทองประชาสรรค ์ 3 2 3 2 2 2 1 2 17 
6. โนนค าพิทยาคม 2 0 5 1 2 1 1 1 12 
7. สมสนุกพิทยาคม          
รวม 22 24 45 21 16 11 13 27 179 
2. สหวิทยาเขตบึงกาฬ 
8. บึงกาฬ 17 22 38 12 9 6 6 19 129 
9. นาสวรรค์พิทยาคม 3 4 6 4 2 2 4 5 30 
10. บุ่งคล้านคร 3 5 10 6 3 2 3 6 38 
11. โพธิ์ทองวิทยานุสรณ ์ 2 3 6 2 1 2 2 2 20 
12. หนองเข็งวิทยาคม 2 2 3 3 1 2 2 2 17 
รวม 27 36 63 27 16 14 17 34 234 
3. สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 
13. ศรีวิไลวิทยา 11 18 25 14 6 4 6 17 101 
14. พรเจริญวิทยา 10 12 21 11 3 5 6 14 82 
15. หนองหัวช้างวิทยา 3 2 5 4 2 1 4 4 25 
16. ศรสี าราญวิทยาคม 1 2 4 1 1 1 2 3 15 
17. ภูทอกวิทยา 2 2 5 2 1 0 2 1 15 
18. ประชานิมติพิทยานุกูล 1 1 2 2 1 2 0 2 11 
รวม 28 37 62 34 14 13 20 41 249 
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ตารางที่ 3 (ต่อ)  จ านวนครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
สหวิทยาเขต/โรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้   
รวม ไทย คณิต วิทย์ สังคม ศิลป สุข  การงาน ต่างประเทศ 

4.สหวิทยาเขตเซกา 
19. เซกา 11 15 26 13 5 7 5 12 94 
20. บึงโขงหลงวิทยาคม 8 8 10 6 5 2 3 7 49 
21. หนองหิ้งพิทยา 4 3 8 4 2 2 3 3 29 
22. เหลา่คามพิทยาคม ฯ 3 3 6 4 3 2 3 4 28 
23. โสกก่ามวิทยา 2 2 6 2 0 2 2 2 18 
24. ท่าดอกค าวิทยาคม 1 1 4 2 2 1 1 2 14 
25. เจ็ดสีวิทยาคาร 3 3 5 3 2 1 3 3 23 
รวม 32 35 65 34 19 17 20 33 255 
 
         จากตารางที่ 3 ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 23 โรงเรียน จ านวน 917 คน แยก
เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายสหวิทยาเขต ดังนี้ 
สหวิทยาเขตโซพ่ิสัย-ปากคาด จ านวน 5 โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 22 คน 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  จ านวน 24 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  
45 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 21 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะจ านวน 16 คน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา จ านวน 11 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ จ านวน 13 คน และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน 27 คน  
สหวิทยาเขตบึงกาฬ จ านวน 5 โรงเรียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 27 คน 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  จ านวน 36 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  
63 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 27 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะจ านวน 16 คน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา จ านวน 14 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ จ านวน 17 คน และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน 34 คน 
สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ  จ านวน 6 โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 28 คน 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  จ านวน 37 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  
62 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 34 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะจ านวน 14 คน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา จ านวน 13 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ จ านวน 20 คน และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน 41 คน  
สหวิทยาเขตเซกา จ านวน 7 โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 32 คน 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  จ านวน 35 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  
65 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 34 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะจ านวน 19 คน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา จ านวน 17 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ จ านวน 20 คน และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน 33 คน  
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ตารางที่ 4  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ 

โรงเรียน/สหวิทยาเขต รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
1. สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด 
1. ปากคาดพิทยาคม จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  

เพ่ือการพัฒนาศักยภาพการคิด การแก้ปัญหาและการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดระบบการเรียนรู้และสร้าง
องค์ความรู้โดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในรูปแบบของความร่วมมือ
มากกว่าการแข่งขัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้สูงสุด ใช้วิธีการสอนที่เน้นการเรียนแบบ Active Learning 
เช่น แบบระดมสมอง (Brainstorming) แบบเน้นปัญหา/โครงงาน 
(Problem/Project-based Learning) แบบแสดงบทบาทสมมุติ 
(Role Playing) แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think – Pair – Share) 
แบบสะท้อนความคิด (Student’s Reflection)   

2. โซ่พิสัยพิทยาคม - 
3. ศรีชมภูวิทยา 1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการผ่าน DLIT  และ 

SMART PHONE            
 2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ KKU SMART 
LEARNING การทดสอบ PISA LIKE จากโครงการ KKU SMART 
LEARNING ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Coaching Team   
 4. การจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 
PLC)    
 5. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ coding ผ่านการใช้โปรแกรม Kid 
Bright  
 6. การส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูและ
นักเรียน ตามกรอบมาตรฐาน CEFR โดยใช้หลักสูตร Speexx Basic  
อบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2563 – 25 มกราคม 
2564  โดยความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและสปีคซ์ประเทศไทย 
 7. การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ม. 4-6 โครงการทวิศึกษา
ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ 
 

โรงเรียน/สหวิทยาเขต รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
1. สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด (ต่อ) 
4.หนองยองพิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก 

ชั้นมัธยมศึกษาที่ 1, 2, 3, 6 แบบปกติ 
ชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 ทวิศึกษา 

5. โพนทองประชาสรรค์ จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning คือกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท า และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่
เขาได้กระท าลงไป เป็นการจัดกิจกรรมเรียนรู้ภายใต้สมมติฐาน 2 
ประการ คือ 1. การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ 
2. แต่ละคนมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 

6. โนนค าพิทยาคม จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
7. สมสนุกพิทยาคม - 
2. สหวิทยาเขตบึงกาฬ 
8. บึงกาฬ ครูจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลายผ่านกระบวนการ 

Active Learning เช่น แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน แบบโครงงาน การ
แสดงบทบาทสมมติ การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศกับครู
เจ้าของภาษา ฯลฯ 

9. นาสวรรค์พิทยาคม จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล   (World Class 
Standard School) 

10. บุ่งคล้านคร 

1. การจัดการศึกษาในรูปแบบพิเศษ 
   การศึกษาเพ่ือคนพิการเรียนร่วมและเรียนรวม 
 2.การจัดการศึกษาทักษะศตวรรษที่ 21  
 รูปแบบบูรณาการ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
 รูปแบบทวิศึกษา    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/2 
สาขาโยธา – บัญชี MOU กับสถาบันวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
3.รูปแบบเตรียมพ้ืนฐานกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาชีพการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา 
4.รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World class standard school) 

11. โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ จัดการเรียนการสอนแบบ ทวิศึกษา 
 



10 
 

ตารางที่ 4 (ต่อ) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ 

โรงเรียน/สหวิทยาเขต รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
2. สหวิทยาเขตบึงกาฬ 
12. หนองเข็งวิทยาคม มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการส่งเสริมเทคนิคการจัดการ

เรียนการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยจัดให้
ครูผู้สอนได้รับการอบรมและสร้างหน่วยการเรียนรู้ Active Learning 
แผนการจัดการเรียนรู้  Active Learning อันจะก่อให้เกิดผลงาน
นักเรียนจากการจัดการเรียนรู้  Active Learning โดยครูผู้สอนจะ
จัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้  Active Learning ในแต่ละภาค
เรียน 

3. สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 

13. ศรีวิไลวิทยา 

1. การจัดการศึกษาในรูปแบบพิเศษ 
   การศึกษาเพ่ือคนพิการเรียนร่วมและเรียนรวม 
 2. การจัดการศึกษาทักษะศตวรรษที่ 21  
  รูปแบบบูรณาการ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
  รูปแบบทวิศึกษา    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ห้อง 4/8, 5/8 
และ 6/8 สาขาศิลป์ - ช่าง MOU กับสถาบันวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
 รูปแบบเตรียมพ้ืนฐานกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาชีพการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา 

14. พรเจริญวิทยา 

1. การจัดการศึกษาในรูปแบบพิเศษ 
การศึกษาเพ่ือคนพิการเรียนร่วมและเรียนรวม 
2. การจัดการศึกษาทักษะศตวรรษที่ 21  
รูปแบบบูรณาการ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
รปูแบบทวิศึกษา    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
MOU กับสถาบันวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
รูปแบบเตรียมพ้ืนฐานกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาชีพการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา 

15. หนองหัวช้างวิทยา 
 จัดการเรียนการสอนแบบปกติ  ครูและนักเรียนท าตามมาตรการการ
ป้องกันอย่างเคร่งครัดทุกคน   

16. ศรีส าราญวิทยาคม 
หลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง) 
พ.ศ. 2560 

17. ภูทอกวิทยา วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช้ 19 วิธี  
18. ประชานิมิตพิทยานุกูล ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ (On-Site) 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ 

โรงเรียน/สหวิทยาเขต รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
4. สหวิทยาเขตเซกา 

19. เซกา 
 แบบผสมผสาน หลากหลายวิธี เช่น Active learning  โครงงาน 
ปัญหาเป็นฐาน ฯ 

20. บึงโขงหลงวิทยาคม 
 แบบผสมผสาน หลากหลายวิธี เช่น Active learning  โครงงาน 
ปัญหาเป็นฐาน ฯ 

21. หนองหิ้งพิทยา 
 แบบผสมผสาน หลากหลายวิธี เช่น Active learning  โครงงาน 
ปัญหาเป็นฐาน ฯ 

22. เหล่าคามพิทยาคม ฯ   Active learning  ปัญหาเป็นฐาน  โครงงาน ฯ 

23. โสกก่ามวิทยา PBL, PLC  จิตศึกษา  การใช้ปัญหาเป็นฐาน  โครงงาน 
24. ท่าดอกค าวิทยาคม    จัดการเรียนการสอน On Site   Active Learning  โครงงาน 
25. เจ็ดสีวิทยาคาร เรียนรวม  เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
 
จากตารางที่ 4  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ  พบว่า โรงเรียน จ านวน 25 โรงเรียน น าเสนอรูปแบบการสอนของโรงเรียน 
จ านวน  23 โรงเรียน น าเสนอรูปแบบการสอนได้ชัดเจน ตามบริบทของโรงเรียน จ านวน 11 โรงเรียน 
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   ตารางที่ 5  ข้อมูลการเปิดแผนการเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.บึงกาฬ 
 

โรงเรียน/สหวิทยาเขต แผนการเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย 
1. สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด 
1.ปากคาดพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 
2.  แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน 
3.  แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น 
4.  แผนการเรียนสมรรถนะอาชีพ 
5.  แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 
6.  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-เทคโนโลยี 
7. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2.  แผนการเรียนศิลป์-ธุรกิจ 
3.  แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน-ธุรกิจ 
4.  แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น 
5.  แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 
6. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

2. ศรีชมภูวิทยา 

1. การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ม. 4-6 โครงการทวิศึกษา
ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
 2.การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ KKU SMART 
LEARNING การทดสอบ PISA LIKE จากโครงการ KKU SMART 
LEARNING ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. โซ่พิสัยพิทยาคม - 

4. หนองยองพิทยาคมฯ 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
1. ห้องเรียนปกติ  2. ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

5. โพนทองประชาสรรค์ 
1. แผนวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2.                               

6. โนนค าพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนปลาย  เปิดแผนการเรียน วิทย์-คณิต 
7. สมสนุกพิทยาคม - 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)  ข้อมูลการเปิดแผนการเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.บึงกาฬ 
โรงเรียน/สหวิทยาเขต แผนการเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย 

2. สหวิทยาเขตบึงกาฬ 
8. บึงกาฬ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ห้องเรียนทั่วไป   ประกอบด้วย   
1.แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
2.แผนการเรียนดนตรี (ดนตรีสากล,ดนตรีพื้นบ้าน,นาฏศิลป์,ศิลปะ)   
3.แผนการเรียนศิลป์-อาชีพ (งานช่าง,เกษตร,คหกรรม,งานประดิษฐ์
,ศิลปะ) 
ห้องเรียนพิเศษ  ประกอบด้วย 
1.ห้องเรียน MINI ENGLISH PROGRAM (MEP)     
2.ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
(GIFTED) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ห้องเรียนทั่วไป   ประกอบด้วย  
1.แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
2.แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-วิศวกรรมศาสตร์  
3.แผนการเรียนศิลป์-อาชีพ  
4.แผนการเรียนภาษา (ประกอบด้วย ภาษาจีน,ภาษาเกาหลี
,ภาษาญี่ปุ่น) 
ห้องเรียนพิเศษ  ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (GIFTED) 

9. นาสวรรค์พิทยาคม 
1. คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ 
2. ภาษา-การงานอาชีพ 

10. บุ่งคล้านคร 

มัธยมศึกษาตอนต้น  
1. ห้องเรียนปกติ (WCSS) 
2. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
1. ห้องเรียนปกติ (WCSS) 
2. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
3.ห้องเรียนศิลป์-ค านวณ 

11. โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
12. หนองเข็งวิทยาคม - 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)  ข้อมูลการเปิดแผนการเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.บึงกาฬ 
โรงเรียน/สหวิทยาเขต แผนการเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย 
3. สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 

13. ศรีวิไลวิทยา 

มัธยมศึกษาตอนต้น  
1. ห้องเรียนปกติ (WCSS) 
2.ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
1. ห้องเรียนปกติ (WCSS) 
2. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
3. ห้องเรยีนวิทยาศาสตร์-เทคโนโลย ี
4. ห้องเรียนศิลป์-ภาษา (ภาษาญี่ปุ่น) 
5. ห้องเรียนศิลป์-ภาษา (ภาษาจีน) 
6.ห้องเรียนศิลป์-ช่าง    

14. พรเจริญวิทยา 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
1. ห้องเรียนปกติ (WCSS) 
2. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
1. ห้องเรียนปกติ (WCSS) 
2.ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
3. ห้องเรียนศิลป์-ภาษา (อังกฤษ -จีน) 
4. ห้องเรียนศิลป์-ภาษา (อังกฤษ - ญี่ปุ่น) 

15. หนองหัวช้างวิทยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เปิดสอน 2 แผน  คือ  แผนวิทย์-คณิต และ
แผนไทย-อังกฤษ 

16. ศรีส าราญวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนวิทย์-คณิต 
17. ภูทอกวิทยา แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 

18. ประชานิมิตพิทยานุกูล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  รวม 9 ห้อง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิด สายวิทย์-คณิต 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)  ข้อมูลการเปิดแผนการเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.บึงกาฬ 
โรงเรียน/สหวิทยาเขต แผนการเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย 
4. สหวิทยาเขตเซกา 

19. เซกา 

1. EIS(English integrated study) 
 2. วิทย-์คณิต 
 3. ศิลป์-ภาษา 

20. บึงโขงหลงวิทยาคม 

มัธยมศึกษาตอนต้น มี 4 แผนการเรียน ได้แก่ 
1. AP(Advanced Placement Program) 
 2. EIS(English integrated study) 
 3. วิทย-์คณิต 
 4. ศิลป์-ภาษา 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  มี  10 แผนการเรียน ได้แก่  
 1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ     2. กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและ
ชีวภาพ 
 3. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์        4. กลุ่มเกษตรศาสตร์ 
 5. กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์        6. กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 7. กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์   8. กลุ่มรวมเหล่า-นักกีฬา 
 9. กลุ่มบริหารศาสตร์ การท่องเที่ยวและโรงแรม                                                                                                     
10. กลุ่มสายอาชีพและประกอบอาชีพอิสระและห้องเรียนพิเศษ EIS 

21. หนองหิ้งพิทยา 1. วิทย์-คณิต    2. ศิลป์-ภาษา  
22. เหล่าคามพิทยาคม ฯ วิทย-์คณิต  ศิลป์ภาษา 
23. โสกก่ามวิทยา วิทย์-คณิต 

24. ท่าดอกค าวิทยาคม 
 ม.ต้น แผนการเรียนทั่วไป 
 ม.ปลาย แผนการเรียนสายสามัญ (วิทย์ คณิต) 

25. เจ็ดสีวิทยาคาร วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ 
 
จากตารางที่ 5  การเปิดแผนการเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.บึงกาฬ  25 โรงเรียน 
มีข้อมูลการเปิดแผนการเรียน 22 โรงเรียน  จ านวน 13 เปิดแผนการเรียนเน้นวิทย์ คณิต 
มี 2 โรงเรียนเปิดแผนการเรียนได้สอดคล้องกับระบบ TCAS แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ 1 โรงเรียน 
ข้อสังเกต การเปิดแผนการเรียนยังไม่หลากหลาย และไม่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่และความต้องการ
ของผู้เรียน  
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ตารางที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562                
               ระดับสหวิทยาเขต 

ที ่ สหวิทยาเขต 
คะแนนเฉลี่ย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเฉลี่ย

รวม  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 36.30 
ระดับสังกัด 55.91 26.98 30.22 32.98 36.52 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 53.91 24.49 29.44 30.92 34.69 

1 สหวิทยาเขตบึงกาฬ 51.95 23.09 29.01 29.51 33.39 
2 สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด 51.71 22.55 28.78 28.45 32.87 
3 สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 50.99 22.89 28.78 28.72 32.84 
4 สหวิทยาเขตเซกา 50.50 21.21 28.41 28.06 32.04 

จากตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2562 ระดับสหวิทยาเขต เรียงล าดับตามคะแนนเฉลี่ยรวมจากมากไปน้อย ดังนี้  
สหวิทยาเขตบึงกาฬ (33.39) สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด (32.87)  สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ (32.84) 
สหวิทยาเขตเซกา (32.04)  
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ตารางที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562                 
               จ าแนกรายโรงตามสหวิทยาเขต 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ขนาด 
คะแนนเฉลี่ย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเฉลี่ย

รวม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 36.30 
ระดับสังกัด 55.91 26.98 30.22 32.98 36.52 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 53.91 24.49 29.44 30.92 34.69 
  สหวิทยาเขตบึงกาฬ   

     1 บึงกาฬ ใหญ่พิเศษ 59.08 27.92 30.71 33.96 37.92 
2 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ เล็ก 51.91 20.28 28.70 29.63 32.63 
3 บุ่งคล้านคร กลาง 49.21 23.47 28.53 29.08 32.57 
4 นาสวรรค์พิทยาคม เล็ก 48.64 22.79 28.88 27.70 32.00 
5 หนองเข็งวิทยาคม เล็ก 50.93 20.98 28.25 27.17 31.83 

  สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด 
     1 สมสนุกพิทยาคม เล็ก 65.86 23.29 30.50 31.07 37.68 

2 ปากคาดพิทยาคม ใหญ ่ 52.16 23.34 29.20 28.54 33.31 
3 โซ่พิสัยพิทยาคม ใหญ ่ 52.08 22.08 28.57 28.61 32.84 
4 โนนค าพิทยาคม เล็ก 49.53 21.88 29.22 29.29 32.48 
5 ศรีชมภูวิทยา กลาง 47.48 21.00 27.76 30.21 31.61 
6 โพนทองประชาสรรค์ เล็ก 48.40 23.93 28.21 25.64 31.55 

7 
หนองยองพิทยาคม       
รัชมังคลาภิเษก เล็ก 46.49 22.33 27.99 25.82 30.66 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2562    จ าแนกรายโรงตามสหวิทยาเขต 

 
 จากตารางที่ 7 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนจ าแนกตามสหวิทยาเขตเรียงล าดับตามคะแนนเฉลี่ยรวมจากมากไป
น้อยในแต่ละสหวิทยาเขต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ขนาด 
คะแนนเฉลี่ย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเฉลี่ย

รวม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
  สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ   

     1 พรเจริญวิทยา ใหญ ่ 58.10 24.96 30.08 30.94 36.02 
2 ศรีส าราญวิทยาคม เล็ก 57.52 23.05 30.74 30.19 35.38 
3 ศรีวิไลวิทยา ใหญ ่ 54.35 23.86 29.71 30.22 34.54 
4 ภูทอกวิทยา เล็ก 50.75 22.00 27.15 27.70 31.90 
5 หนองหัวช้างวิทยา เล็ก 45.48 24.48 28.86 28.24 31.77 
6 ประชานิมิตพิทยานุกูล เล็ก 39.75 19.00 26.14 25.00 27.47 

  สหวิทยาเขตเซกา        

1 
เหล่าคามพิทยาคม  
รัชมังคลาภิเษก เล็ก 56.73 22.86 28.75 30.57 34.73 

2 เซกา ใหญ ่ 51.50 23.94 28.95 29.69 33.52 
3 บึงโขงหลงวิทยาคม กลาง 52.81 22.27 28.95 29.40 33.36 
4 เจ็ดสีวิทยาคาร เล็ก 49.56 22.63 26.99 28.33 31.88 
5 ท่าดอกค าวิทยาคม เล็ก 45.40 19.36 28.56 28.88 30.55 
6 หนองหิ้งพิทยา เล็ก 48.78 19.17 28.96 24.48 30.35 
7 โสกก่ามวิทยา เล็ก 48.72 18.24 27.68 25.04 29.92 
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ตารางที่ 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562                
               ระดับสหวิทยาเขต 

ที ่ สหวิทยาเขต 
คะแนนเฉลี่ย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ย

รวม  ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

ระดับประเทศ 42.21 25.41 29.20 35.70 29.20 32.34 
ระดับสังกัด 43.02 25.62 29.40 36.10 28.97 32.62 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 39.83 20.80 27.32 33.68 24.98 29.32 
1 สหวิทยาเขตบึงกาฬ 36.86 19.27 26.44 33.56 23.97 28.02 
2 สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด 37.96 19.05 26.12 31.90 22.51 27.51 
3 สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 35.73 17.37 27.20 31.92 22.96 27.03 
4 สหวิทยาเขตเซกา 36.18 17.28 26.68 32.03 21.90 26.81 

จากตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2562 ระดับสหวิทยาเขต เรียงล าดับตามคะแนนเฉลี่ยรวมจากมากไปน้อย ดังนี้  
สหวิทยาเขตบึงกาฬ (28.02) สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด (27.51)   สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 
(27.03) สหวิทยาเขตเบญจพิทย์  สหวิทยาเขตเซกา (26.81)           
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ตารางที่ 9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562                 
               จ าแนกรายโรงตามสหวิทยาเขต 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ขนาด 
คะแนนเฉลี่ย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ย

รวม  ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

ระดับประเทศ 42.21 25.41 29.20 35.70 29.20 32.34 
ระดับสังกัด 43.02 25.62 29.40 36.10 28.97 32.62 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 39.83 20.80 27.32 33.68 24.98 29.32 
  สหวิทยาเขตบึงกาฬ             
1 บึงกาฬ ใหญ่พิเศษ 41.60 23.92 28.64 34.97 26.86 31.20 
2 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ ์ เล็ก 39.27 18.17 26.77 33.8 23.17 28.24 
3 บุ่งคล้านคร กลาง 35.11 18.68 24.84 32.54 24.62 27.16 
4 นาสวรรค์พิทยาคม เล็ก 34.55 19.77 25.64 31.31 23.57 26.97 
5 หนองเข็งวิทยาคม เล็ก 33.75 15.80 26.30 35.18 21.65 26.54 
 สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด             
1 ปากคาดพิทยาคม ใหญ ่ 44.25 20.37 27.21 33.35 24.71 29.98 
2 โซ่พิสัยพิทยาคม ใหญ ่ 39.13 19.76 25.87 32.66 23.96 28.28 
3 สมสนุกพิทยาคม เล็ก 39.67 21.20 26.15 32.17 22.12 28.26 

4 
หนองยองพิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก เล็ก 36.74 19.08 27.8 31.37 21.41 27.28 

5 ศรีชมภูวิทยา กลาง 38.35 18.23 25.64 32.72 21.37 27.26 
6 โนนค าพิทยาคม เล็ก 34.78 16.88 24.75 31.06 22.66 26.03 
7 โพนทองประชาสรรค ์ เล็ก 32.83 17.81 25.42 29.94 21.37 25.47 
  สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ             
1 พรเจริญวิทยา ใหญ ่ 40.37 19.04 28.48 34.39 23.67 29.19 
2 ศรีวิไลวิทยา ใหญ ่ 39.89 20.46 27.59 33.54 24.39 29.17 
3 หนองหัวช้างวิทยา เล็ก 38.82 18.56 24.8 33.67 24.32 28.03 
4 ภูทอกวิทยา เล็ก 32.48 16.36 28.05 29.73 21.65 25.65 
5 ศรีส าราญวิทยาคม เล็ก 30.78 14.44 28.61 29.89 23.75 25.49 
6 ประชานิมิตพิทยานุกูล เล็ก 32.04 15.33 25.65 30.30 19.95 24.65 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2562     จ าแนกรายโรงตามสหวิทยาเขต 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ขนาด 
คะแนนเฉลี่ย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ย

รวม  ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

  สหวิทยาเขตเซกา               

1 
เหล่าคามพิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก  เล็ก 39.17 18.44 27.46 32.77 22.66 28.10 

2 บึงโขงหลงวิทยาคม กลาง 36.37 17.79 27.03 33.18 23.2 27.51 
3 เซกา ใหญ ่ 37.42 17.52 26.00 32.66 23.07 27.33 
4 ท่าดอกค าวิทยาคม เล็ก 37.91 15.63 30.69 32.44 19.45 27.22 
5 หนองหิ้งพิทยา เล็ก 34.75 17.24 27.04 31.56 21.35 26.39 
6 เจ็ดสีวิทยาคาร เล็ก 35.15 15.61 23.74 31.66 22.01 25.63 
7 โสกก่ามวิทยา เล็ก 32.52 18.75 24.77 29.92 21.54 25.50 

 
จากตารางที่ 9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนจ าแนกตามสหวิทยาเขตเรียงล าดับตามคะแนนเฉลี่ยรวมจากมาก 
ไปน้อยในแต่ละสหวิทยาเขต  
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ตอนที่ 3 
 

รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิค/ขั้นตอนการนิเทศ 
การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
 

การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ   มีรูปแบบ/วิธีการ/เทคนิค/ขั้นตอนการนิเทศ 
การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาด าเนินการนิเทศระยะที่ 1(ไตรมาสที่ 2) ขั้นเตรียมการ 
วิเคราะห์บริบทโรงเรียนในสังกัด ในการด าเนินการตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 4 ประเด็น เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระยะ พัฒนาและ ระยะพัฒนาผลการปฏิบัติ (ไตมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4) ดังนี้ 
 
ตารางที่ 10  รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิค/ขั้นตอนการนิเทศ โรงเรียนในสังกัด สพม.บึงกาฬ 
ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบสหวิทยา
เขต/สหวิทยาเขต 

รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิค/ขั้นตอนการนิเทศ 

1. สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด 
นางพรทิพา  นันตะสุข 1. การวางแผน (Plan) : การประชุมชี้แจงแนวทางการ

ด าเนินงาน การสร้างความตระหนัก สร้างแรงจูงใจ โดยการ
ประชุมทางไกล โดย เลขานุการโครงการ ผ่านแอปพิเคชั่น 
AcuConference       ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564   
2.เสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน (Informing) : นิเทศ ให้
ค าปรึกษาแนะน าทางกลุ่มไลน์  ครูวิชาการสหวิทยาเขตปทุม
เทวาภิบาล 
3. การปฏิบัติงานตามแผน (Doing ) :  โรงเรียนแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศและประเมินตนเอง รวบรวมเอกสาร ผล
การด าเนินงาน จัดท าเอกสารรายงานผล ตามประเด็นการ
นิเทศ  

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation - 
E) คณะกรรมการ และศึกษานิเทศก์ ลงพ้ืนที่นิเทศ ให้
ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน และรับรองผลการประเมินตนเองของ
โรงเรียน  ประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ  
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ตารางท่ี 10  (ต่อ) รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิค/ขั้นตอนการนิเทศ โรงเรียนในสังกัด สพม.บึงกาฬ 
ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบสหวิทยา
เขต/สหวิทยาเขต 

รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิค/ขั้นตอนการนิเทศ 

2. สหวิทยาเขตบึงกาฬ 3. สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 
นางชนานันท์ สุคันธา การนิเทศ ด้วยกระบวนการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี ด้วยวงจร

วิจัยปฏิบัติการ ประกอบด้วย ขั้นการวางแผน (Plan) ขั้นการ
ปฏิบัติ (Action) ขั้นการสังเกต (Observation) และขั้น
สะท้อนผล (Reflection) โดยใช้ กระบวนการนิเทศ 5E 
ประกอบด้วย การเสนอตัวอย่าง (Example) สร้างความเข้าใจ 
(Explain) ใส่ใจฝึกปฏิบัติ (Exercise) จัดเสนอผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exhibit) และ ปรับปรุงมุ่งสู่ ความส าเร็จ 
(Examine and Execute) 
ขั้นการวางแผน  (Plan)   
1. จัดท าข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียนที่รับผิดชอบ  
2. จัดท าแผนและเครื่องมือการนิเทศและปฏิทินการนิเทศ 
3. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสหวิทยา
เขตที่รับผิดชอบ ตามความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา  โดย
พิจารณาจากนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
4. ด าเนินการนเิทศตามแผนการนิเทศ  ดังนี ้
4.1 ประชุมชี้แจงสร้างการรับรูป้ระเด็นการนิเทศ ตามแผนการ

นิเทศบูรณาการภายใตโ้ครงการการพัฒนาคุณภาพการนเิทศ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส าหรับผู้บริหาร  และคณะครู  
(ประชุม VDO Conference ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)  
ประเด็นการนเิทศตามนโครงการพัฒนาคุณภาพการนเิทศ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามเครื่องมือนิเทศชุดที่ 1  

ขั้นการปฏิบัติ (Action) 

1) วิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต โดยให้
โรงเรียนประเมินตนเองตามประเด็นการนิเทศ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
มาใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนในสหวิทยาเขต 

2) จัดแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสห
วิทยาเขตที่รับผดิชอบ ตามความต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษา  โดยพิจารณาจากนโยบายส าคัญของหน่วยงาน
ต้นสังกัดจากผลการประเมินตนเอง 
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ตารางท่ี 10  (ต่อ) รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิค/ขั้นตอนการนิเทศ โรงเรียนในสังกัด สพม.บึงกาฬ 
ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบสหวิทยา
เขต/สหวิทยาเขต 

รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิค/ขั้นตอนการนิเทศ 

2. สหวิทยาเขตบึงกาฬ 3. สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ (ต่อ) 
นางชนานันท์ สุคันธา 3) จัดท าแผนและเครื่องมือการนิเทศและปฏิทินการนิเทศ 

4) ปฏิบัติการนิเทศตามปฏิทินการนิเทศโรงเรยีนในสหวิทยาเขต 
ขั้นการสังเกต (Observation) 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในสหวิทยาเขตให้เรียนรู้
ร่วมกัน ดว้ยกระบวนการนิเทศ 5 E ประกอบด้วย  การเสนอ
ตัวอย่าง (Example)  สร้างความเข้าใจ (Explain)   
ใส่ใจฝึกปฏิบัต ิ(Exercise)  จัดเสนอผลงานแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
(Exhibit)  และ ปรับปรุงมุ่งสู่ความส าเร็จ (Examine and 
Execute)   
ขั้นสะท้อนผล (Reflection)   
รายงานผลการนิเทศของโรงเรียนในสหวิทยาเขต  น าเสนอผลงาน
ทีเ่ป็นจุดเด่น และน าเสนอจุดพัฒนาไปวางแผนในวงรอบต่อไป  
ด าเนินการจนบรรลุเป้าหมาย   

4. สหวิทยาเขตเซกา 
นายวชิรดล ค าศิริรักษ์ นิเทศตามกระบวนการ PDE  Model ผสมผสานยุทธวิธี 5C 

รูปแบบการนิเทศด้วยกระบวนการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี 
โรงเรียนในสหวิทยาเขตบึงกาฬ และสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 
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Plan :    จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

                  จัดท าแผนการนเิทศ 

                  เครื่องมือนิเทศ 

                   จัดท าค าสั่ง 

                   ก าหนดปฏิทินนเิทศ (ร่วมกันกับสหวิทยาเขต)  

              

Do :        ปฏิบัติตามแผนนิเทศ 

                  ให้ความรู้ 

                  ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ 

                   ชีแ้นะ                  

                   ถาม/ฟัง/สะท้อนคิด  

              

Evaluate :         ประเมินผลการนเิทศ                  

ภาพ 1 กระบวนการนิเทศแบบ PDE  Model ผสมผสานยุทธวิธี 5C 
 

 การนิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ผู้นิเทศได้ด าเนินการตามกระบวนการ PDE  Model ผสมผสาน
ยุทธวิธี 5C ซึ่งมีรายระเอียดดังนี้ ภาพประกอบ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

    

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Courage to Lead 

(กล้าน า) 

Courage to Teach 

(กล้าสอน) 

Courage to Coach 

(กล้าโค้ช) 

Courage to Help 

(กล้าช่วย) 

Courage to 

Facilitative 

(กล้าอ านวย) 
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ตอนที่  4 
 

ผลการนิเทศโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
 

ตารางที่ 11  ผลการนิเทศประเด็นหลักที ่1 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (Covid 19) โรงเรียนในสหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด 

 
ที ่

 
โรงเรียน 

การจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์แพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid 19) 

ระดับคุณภาพ 

1 ปากคาดพิทยาคม การปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
2 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การปฏิบัติระดับ 3 ดี 
3 สมสนุกพิทยาคม การปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
4 โซ่พิสัยพิทยาคม การปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
5 ศรีชมภูวิทยา การปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
6 โพนทองประชาสรรค์ การปฏิบัติระดับ 3 ดี 
7 โนนค าพิทยาคม การปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก 
 
จากตารางที ่11 พบว่า ผลการนิเทศประเด็นหลักท่ี 1 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)  พบว่า  ผลการประเมินภาพรวมของสหวิทยาเขต       
อยู่ในระดับดีมาก   

เมื่อพิจารณารายโรงเรียน พบว่า มีการปฏิบัติในระดับดีมาก จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน         
ปากคาดพิทยาคม  โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม  โรงเรียนโนนค าพิทยาคม  และ
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา   ส่วนโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกและโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์          
มีการปฏิบัติในระดับดี 
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ตารางที่ 12  ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนในสถานกสรณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (Covid 19) สหวิทยาเขตบึงกาฬ 

ที ่ โรงเรียน การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ 
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid 19) 

ระดับ
คุณภาพ 

๑ บึงกาฬ ปฏิบัติระดับ ๔ ดีมาก 
๒ บุ่งคล้านคร ปฏิบัติระดับ ๓ ดี 
๓ นาสวรรค์พิทยาคม ปฏิบัติระดับ ๔ ดีมาก 
๔ โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ปฏิบัติระดับ ๔ ดีมาก 
๕ หนองเข็งวิทยาคม ปฏิบัติระดับ ๔ ดีมาก 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก 
 

จากตารางที่ 12 พบว่า ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ของ
โรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตบึงกาฬ 5 โรงเรียน มีการ
ปฏิบัติตาม เกณฑ์ระดับคุณภาพดีมาก จ านวน ๔ โรงเรียน 1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 2) มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ 
ทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา 3) มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะน าการปฏิบัติเพ่ือสุขอนามัยที่ดีเช่น 
วิธีล้างมือที่ถูกต้อง การสวม หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ที่เกี่ยวกับโรคCovid-
19  4) ครูมีสื่อ/คลิปการสอน เตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ระดับดี จ านวน ๑ โรงเรียน ภาพรวมการจัดการเรียน
การสอนใน สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) อยู่ในระดับดีมาก 

 
ตารางที่ 13  ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (Covid 19) สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 

ที ่ โรงเรียน การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ 
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) 

ระดับ
คุณภาพ 

๑ ศรีวิไลวิทยา ปฏิบัติระดับ ๔ ดีมาก 
๒ พรเจริญวิทยา ปฏิบัติระดับ ๔ ดีมาก 
๓ หนองหัวช้างวิทยา ปฏิบัติระดับ ๓ ดี 
๔ ภูทอกวิทยา ปฏิบัติระดับ ๔ ดีมาก 
๕ ศรีส าราญวิทยาคม ปฏิบัติระดับ ๔ ดีมาก 
๖ ประชานิมิตพิทยานุกูล ปฏิบัติระดับ ๔ ดีมาก 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก 
 
      จากตารางที่ 13 พบว่า ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
ของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 6 
โรงเรียน มีการปฏิบัติตาม เกณฑ์ระดับคุณภาพดีมาก จ านวน ๕ โรงเรียน 1) มีการแต่งตั้ง
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คณะกรรมการด าเนินงานโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 2) มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับ
นักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา 3) มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะน า
การปฏิบัติเพ่ือสุขอนามัยที่ดีเช่น วิธีล้างมือที่ถูกต้อง การสวม  หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล ที่เกี่ยวกับโรคCovid-19  4) ครูมีสื่อ/คลิปการสอน เตรียมความพร้อม การจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระดับดี 
จ านวน ๑ โรงเรียน ภาพรวมการจัดการเรียนการสอนใน สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) อยู่ในระดับดีมาก 

 
ตารางที่ 14  ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (Covid 19) สหวิทยาเขตเซกา 

 
ที ่

 
โรงเรียน 

 
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (Covid 19) 

 
ระดับคุณภาพ 

1 โรงเรียนเซกา ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
2 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
3 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
4 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯ ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
5 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
6 โรงเรียนท่าดอกค าวิทยา ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
7 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก 

         จากตารางที ่14 พบว่า ผลการนิเทศประเดน็หลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)  โรงเรยีนในสหวิทยาเขตเซกา     พบว่า ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 1 
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (Covid 19)    พบวา่ ทั้ง 7 
โรงเรียนมีการปฏิบัติดีมาก 
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ตารางที่ 15 ผลการนิเทศประเด็นหลักท่ี 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขต 
โซ่พิสัย-ปากคาด 

 
 
ที ่

 
 
โรงเรียน 

ผลการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับ
คุณภาพ 1. หลักสูตรสถานศึกษา/

หลักสตูรสมรรถนะ และ
กระบวนการเรียนรู ้

2. ระบบนิเทศภายใน
โรงเรียน 

3. การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

1 ปากคาดพิทยาคม การปฏิบัติระดับ 4 การปฏิบัติระดับ 4 การปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
2 หนองยองพิทยาคม  

รัชมังคลาภิเษก 
การปฏิบัติระดับ 3 การปฏิบัติระดับ 4 การปฏิบัติระดับ 3 ดี 

3 สมสนุกพิทยาคม การปฏิบัติระดับ 4 การปฏิบัติระดับ 4 การปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
4 โซ่พิสัยพิทยาคม การปฏิบัติระดับ 4 การปฏิบัติระดับ 4 การปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
5 ศรีชมภูวิทยา การปฏิบัติระดับ 4 การปฏิบัติระดับ 3 การปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
6 โพนทองประชาสรรค์ การปฏิบัติระดับ 4 การปฏิบัติระดับ 3 การปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
7 โนนค าพิทยาคม การปฏิบัติระดับ 4 การปฏิบัติระดับ 4 การปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
จากตารางที่  15  ผลการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษา พบว่า  ผลการประเมินภาพรวม

ของสหวิทยาเขตอยู่ในระดับดีมาก  โรงเรียนมีการปฏิบัติในระดับดีมาก ยกเว้นโรงเรียนหนองยองพิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก มีการปฏิบัติในระดับดี 

 เมื่อพิจารณารายตัวชีว้ัด พบวา่ ด้านหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรสมรรถนะ และกระบวนการ
เรียนรู้  และด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการปฏิบัติในระดับดีมาก จ านวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม  โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม โรงเรียนโนนค าพิทยาคม  
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา และโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ ส่วนโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก       
มีการปฏิบัติในระดับดี  ส าหรบัด้านระบบนิเทศภายใน  มีการปฏิบัติในระดับดีมาก จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม   โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม โรงเรียน
โซ่พิสัยพิทยาคม และโรงเรียนโนนค าพิทยาคม  ส่วนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา และโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 
มีการปฏิบัติในระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

ตารางที่ 16 ผลการนิเทศประเด็นหลักท่ี 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนในสหวิทยาเขตบึงกาฬ 
 

 

ที ่

 

 

โรงเรียน 

ผลการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
1. หลักสูตร 
สถานศึกษา/

หลักสตูร สมรรถนะ 
และ กระบวนการ

เรียนรู ้

2. ระบบนิเทศ 
ภายในโรงเรียน 

3. การยกระดับ 
ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการ เรียน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 บึงกาฬ ปฏิบัติระดับ 4  ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
2 บุ่งคล้านคร ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ ๓ ดีมาก 
3 นาสวรรค์พิทยาคม ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
4 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ ์ ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
5 หนองเข็งวิทยาคม ปฏิบัติระดับ ๓ ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ ๓ ดีมาก 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 
              จากตารางที่ 16 ผลการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษา 1) ด้านหลักสูตร 
สถานศึกษา/หลักสูตรสมรรถนะ และกระบวนการเรียนรู้พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตบึงกาฬ  
จ านวน 5 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก มีค าสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
สถานศึกษา มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย มีเอกสารประกอบ หลักสูตร 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเอกสารการวัดและประเมินผลของ สถานศึกษา มี
หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน   
จ านวน 4 โรงเรียน ระดับ ดี จ านวน 1 โรงเรียน 2) ระบบนิเทศภายในโรงเรียน พบว่า โรงเรียน
ในสหวิทยาเขต     บึงกาฬ จ านวน 5 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก มีแผนงาน/
โครงการนิเทศภายในตามนโยบายของ สพฐ. และหน่วยงาน มีค าสั่งคณะกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรียน มีการปฏิบัติการนิเทศภายใน โรงเรียนตามแผนที่ก าหนดไว้ มีการรายงานการนิเทศภายใน 
จ านวน 5 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก 3) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พบว่า   โรงเรียนในสหวิทยาเขตบึงกาฬ จ านวน 5 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก มี
การวิเคราะห์ผล O-NET เพ่ือปรับปรุงการเรียน การสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี
แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผล การวิเคราะห์ O-NET มีการด าเนินการตามแผน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกิจกรรม มี รายงานผลแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จ านวน 3 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก ระดับ ดี 2โรงเรียน ภาพรวมการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ระดับดีมาก 
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ตารางที่ 17 ผลการนิเทศประเด็นหลักท่ี 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
โรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 

 

ที ่

 

 

โรงเรียน 

ผลการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
1. หลักสูตร 

สถานศึกษา/หลักสตูร 
สมรรถนะ และ 

กระบวนการเรียนรู ้

2. ระบบนิเทศ 
ภายในโรงเรียน 

3. การยกระดับ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการ 

เรียน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 ศรีวิไลวิทยา ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
2 พรเจริญวิทยา ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 3 ดีมาก 
3 หนองหัวช้างวิทยา ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
4 ภูทอกวิทยา ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
5 ศรีส าราญวิทยาคม ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
6 ประชานิมิตพิทยานุกูล ปฏิบัติระดับ 2 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 3 ดีมาก 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
 

        จากตารางที่ 17 ผลการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษา 1) ด้านหลักสูตร สถานศึกษา/
หลักสูตรสมรรถนะ และกระบวนการเรียนรู้พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ จ านวน 4 
โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก มีค าสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถานศึกษา มี
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย มีเอกสารประกอบ หลักสูตร 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเอกสารการวัดและประเมินผลของ สถานศึกษา มีหน่วยการ
เรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน   จ านวน 1 
โรงเรียน ระดับดี จ านวน 1 โรงเรียน ระดับพอใช้ 2) ระบบนิเทศภายในโรงเรียน พบว่า โรงเรียน
ในสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ จ านวน 5 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก มีแผนงาน/
โครงการนิเทศภายในตามนโยบายของ สพฐ. และหน่วยงาน มีค าสั่งคณะกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรียน มีการปฏิบัติการนิเทศภายใน โรงเรียนตามแผนที่ก าหนดไว้ มีการรายงานการนิเทศภายใน 
จ านวน 1 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 3 ระดับคุณภาพดี  3) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า   
โรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ จ านวน 5โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก มีการ
วิเคราะห์ผล O-NET เพ่ือปรับปรุงการเรียน การสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
มีแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผล การวิเคราะห์ O-NET มีการด าเนินการตามแผน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกิจกรรม มี รายงานผลแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จ านวน 1 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 3 ระดับคุณภาพด ีภาพรวมการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
ระดับดีมาก 
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ตารางที่ 18 ผลการนิเทศประเด็นหลักท่ี 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
โรงเรียนในสหวิทยาเขตเซกา 

 

ที ่

 

 

โรงเรียน 

ผลการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
1. หลักสูตร 
สถานศึกษา/

หลักสตูร 
สมรรถนะ และ 
กระบวนการ

เรียนรู ้

2. ระบบนิเทศ 
ภายในโรงเรียน 

3. การยกระดับ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการ 

เรียน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 โรงเรียนเซกา ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 3 ดีมาก 

2 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 

3 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 3 ดีมาก 

4 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯ ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 

5 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 

6 โรงเรียนท่าดอกค าวิทยา ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 3 ดี 
7 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
 
 จากตาราง 18 ผลการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษา   ด้านหลักสูตรสถานศึกษา/
หลักสูตรสมรรถนะ และกระบวนการเรียนรู้   พบว่า ทั้ง 7 โรงเรียนมีการปฏิบัติดีมาก ระบบนิเทศ
ภายในโรงเรียน  พบว่า มี 5 โรงเรียนที่มีการปฏิบัติระดับดีมาก ได้แก่ โรงเรียนเซกา โรงเรียนบึงโขง
หลงวิทยาคม โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯ และโรงเรียนโสกก่ามวิทยา ส่วน 
อีก 2 โรงเรียมีการปฏิบัติระดับดี ได้แก่ โรงเรียนท่าดอกกค าวิทยาและโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า มี 4 โรงเรียนที่ปฏิบัติอยู่ระดับดีมาก ได้แก่ โรงเรียนบึงโขง
หลงวิทยา โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา และโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร  
ส่วน อีก 3 โรงเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ได้แก่ โรงเรียนเซกา โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาคม และ
โรงเรียนท่าดอกค าวิทยา 
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ตารางที่ 19 ผลการนิเทศประเด็นหลักท่ี 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนในสหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด 
 
 
 
ที ่

 
 
 
โรงเรียน 

ผลการนิเทศการส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับ
คุณภาพ 1.การจัดการ

เรียนรูเ้ชิงรุก 
(Active 
Learning) 

2.การจัดการ
เรียนรูส้่งเสริมวินัย
นักเรียน 

3.การจัดการ
เรียนรูเ้พศวิถี
ศึกษา 

4.การใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู ้

1 ปากคาดพิทยาคม การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 3 การปฏิบัตริะดับ 4 ดีมาก 
2 หนองยองพิทยาคม  

รัชมังคลาภิเษก 
การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 2 การปฏิบัตริะดับ 3 ดี 

3 สมสนุกพิทยาคม การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 3 การปฏิบัตริะดับ 4 ดีมาก 
4 โซ่พิสัยพิทยาคม การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 4 ดีมาก 
5 ศรีชมภูวิทยา การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 3 การปฏิบัตริะดับ 3 ดีมาก 
6 โพนทองประชาสรรค์ การปฏิบัตริะดับ 3 การปฏิบัตริะดับ 3 การปฏิบัตริะดับ 2 การปฏิบัตริะดับ 2 พอใช้ 
7 โนนค าพิทยาคม การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 4 ดีมาก 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก 

จากตารางที่ 19 ผลการนิเทศการส่งเสริมการเรียนรู้ พบว่า ผลการประเมินภาพรวมของสหวิทยาเขตอยู่
ในระดับดีมาก โรงเรียนมีการปฏิบัติระดับดีมาก จ านวน 5 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม  โรงเรียนสม
สนุกพิทยาคม โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม โรงเรียนศรีชมภูวิทยา และโรงเรียนโนนค าพิทยาคม  ส่วนโรงเรียน
หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีผลการปฏิบัติในระดับดี และโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ มีการปฏิบัติใน
ระดับพอใช้  

เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบวา่ ด้านการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning)  และด้านการจัดการ
เรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน มีผลการประเมินภาพรวมของสหวิทยาเขตในระดับดีมาก  โรงเรยีนมีการปฏิบัตริะดับ         
ดีมาก จ านวน 6 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนปากคาดพิทยาคม  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม  โรงเรียนโนนค าพิทยาคม  และโรงเรียนศรีชมภูวิทยา  
ส่วนโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ มีการปฏิบัติในระดับดี  ด้านการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และด้านการใช้
สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินภาพรวมของสหวิทยาเขตอยู่ในระดับดีมาก  มีการปฏิบัติระดับ         
ดีมาก จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนปากคาดพิทยาคม  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม  โรงเรียน โนนค าพิทยาคม  ส่วนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา          
มีการปฏิบัติในระดับดี  และโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ มีการปฏิบัติในระดับพอใช้ 
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ตารางที่ 20 ผลการนิเทศประเด็นหลักท่ี 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนในสหวิทยาเขตบึงกาฬ 
 

 

ที ่

 

 

โรงเรียน 

ผลการนิเทศการส่งเสริมการเรียนรู้  
1.การจัดการ 
เรียนรูเ้ชิงรุก 

(Active 
Learning) 

2.การจัดการ 
เรียนรู้

ส่งเสริม วินัย
นักเรียน 

3.การจัดการ 
เรียนรูเ้พศวิถี 

ศึกษา 

4.การใช้สื่อ 
เทคโนโลยีใน 
การจัดการ 

เรียนรู ้

ระดับ
คุณภาพ 

1 บึงกาฬ ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
2 บุ่งคล้านคร ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 2 ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
3 นาสวรรค์พิทยาคม ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
4 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ ์ ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
5 หนองเข็งวิทยาคม ปฏิบัติระดับ 2 ปฏิบัติระดับ 2 ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 4 พอใช้ 

ระดับคณุภาพ ดีมาก ดีมาก ด ี ดมีาก ดีมาก 
 

               จากตารางที่ 20 ผลการนิเทศการส่งเสริมการเรียนรู้ 1) ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตบึงกาฬ จ านวน 3 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับ 
คุณภาพดีมาก มีหน่วยการเรียนรู้ Active Learning มีแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning  
มีผลงานนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้ Active Learning มีรายงานผลการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ระดับคุณภาพ 3 ระดับดี จ านวน 1 โรงเรียน ระดับคุณภาพ 2 ระดับพอใช้ จ านวน 1 
โรงเรียน 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย นักเรียน พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขต    บึงกาฬ 
จ านวน 4 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก  มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมวินัยนักเรียน  
มีการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ เอ้ือต่อการเสริมสร้างวินัย มีการด าเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม 
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ตารางที่ 21 ผลการนิเทศประเด็นหลักท่ี 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 

 

ที ่

 

 

โรงเรียน 

ผลการนิเทศการส่งเสริมการเรียนรู้  
1.การจัดการ 
เรียนรูเ้ชิงรุก 

(Active 
Learning) 

2.การจัดการ 
เรียนรู้

ส่งเสริม วินัย
นักเรียน 

3.การจัดการ 
เรียนรูเ้พศวิถี 

ศึกษา 

4.การใช้สื่อ 
เทคโนโลยีใน 
การจัดการ 

เรียนรู ้

ระดับ
คุณภาพ 

1 ศรีวิไลวิทยา ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
2 พรเจริญวิทยา ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
3 หนองหัวช้างวิทยา ปฏิบัติระดับ 2 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 3 ด ี
4 ภูทอกวิทยา ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ดมีาก 
5 ศรีส าราญวิทยาคม ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
6 ประชานิมิตพิทยานุกูล ปฏิบัติระดับ 2 ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 4 ด ี

ระดับคณุภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
 

              จากตารางที่ 21 ผลการนิเทศการส่งเสริมการเรียนรู้ 1) ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ จ านวน 4 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 
ระดับ คุณภาพดีมาก มีหน่วยการเรียนรู้ Active Learning มีแผนการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning มีผลงานนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้ Active Learning มีรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning ระดับคุณภาพ 2 ระดับพอใช้ จ านวน 2 โรงเรียน     2) ด้านการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมวินัย นักเรียน พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ จ านวน 4 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 
ระดับคุณภาพดีมาก  มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมวินัยนักเรียน มีการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนให้ เอ้ือต่อการเสริมสร้างวินัย มีการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม มีรายงานผล
โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมวินัยนักเรียน ระดับคุณภาพ 3 ระดับดี จ านวน 2 โรงเรียน 3) ด้านการ
จัดการเรียนรู้เพศ วิถีศึกษา พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ จ านวน 4 โรงเรียน ปฏิบัติ
ระดับ 4 ระดับ คุณภาพดีมาก มีโครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนเพศวิถีศึกษา มีรูปแบบวิธีการ
จัดการเรียนรู้เพศ วิธีศึกษา และทักษะชีวิตในโรงเรียน มีข้อมูลจ านวนครูที่เข้าอบรมพัฒนาสมรรถนะ
การสอนเพศวิถี ศึกษาและทักษะชีวิตในระบบออน์ไลน์ http://cse-elearning.obec.go.th/ มีครู
ผู้รับผิดชอบงาน เพศวิถีและทักษะชีวิต ระดับคุณภาพ 3 ระดับดี จ านวน 2 โรงเรียน 4) ด้านการใช้
สื่อเทคโนโลยีใน การจัดการเรียนรู้พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ จ านวน 5 โรงเรียน 
ปฏิบัติระดับ 4 ระดับ คุณภาพดีมาก มีแผนพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ แหล่งเรียนรู้ มีการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ แหล่งเรียนรู้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การน าสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีรายงานการใช้
สื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ 3 ระดับดี จ านวน 1 โรงเรียน ภาพรวมการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ อยู่ในระดับ 4 ระดับดีมาก 
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ตารางที่ 22 ผลการนิเทศประเด็นหลักท่ี 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนในสหวิทยาเขตเซกา 
 

 
 
 
ที ่

 
 
 
โรงเรียน 

ผลการนิเทศการส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ 
1.การจัดการ
เรียนรูเ้ชิงรุก 
(Active 
Learning) 

2.การจัดการ
เรียนรูส้่งเสริม
วินัยนักเรียน 

3.การจัดการ
เรียนรูเ้พศวิถี
ศึกษา 

4.การใช้สื่อ
เทคโนโลยีใน
การจัดการ
เรียนรู ้

1 โรงเรียนเซกา ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบตัิระดบั 3 ปฏิบัติระดับ 3 ดี 
2 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบตัิระดบั 3 ปฏิบัติระดับ 3 ดี 
3 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบตัิระดบั 3 ปฏิบัติระดับ 3 ดี 
4 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯ ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบตัิระดบั 3 ปฏิบัติระดับ 3 ดี 
5 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบตัิระดบั 3 ปฏิบัติระดับ 3 ดี 
6 โรงเรียนท่าดอกค าวิทยา ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบตัิระดบั 3 ปฏิบัติระดับ 3 ดี 
7 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบตัิระดบั 3 ปฏิบัติระดับ 3 ดี 
ระดับคุณภาพ ดี ดีมาก ดี ดี ดี 

 
                จากตารางที ่22 ผลการนิเทศการส่งเสริมการเรียนรู้    1)  ด้านการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)  พบว่า  ทั้ง 7  โรงเรียนมผีลการปฏิบัติระดบั  2) ด้านการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย
นักเรียน พบว่า ทั้ง 7 โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติระดับดีมาก 3) ด้านการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา  
พบว่า ทั้ง 7 โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติระดับดี  และ 4) ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
พบว่า ทั้ง 7 โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
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ตารางที่ 23  ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 4 การด าเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนในสหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด 
 

 
ที ่

 
โรงเรียน 

การด าเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 ระดับ
คุณภาพ 1.ด้านความ

ปลอดภัย 
2.ด้านโอกาส 3.ด้านคุณภาพ 4.ด้าน

ประสิทธิภาพ 

1 ปากคาดพิทยาคม การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 4 ดีมาก 
2 หนองยองพิทยาคม 

รัชมังคลาภิเษก 
การปฏิบัตริะดับ 3 การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 3 ดี 

3 สมสนุกพิทยาคม การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 4 ดีมาก 
4 โซ่พิสัยพิทยาคม การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 4 ดีมาก 
5 ศรีชมภูวิทยา การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 4 ดีมาก 
6 โพนทองประชาสรรค์ การปฏิบัตริะดับ 3 การปฏิบัตริะดับ 3 การปฏิบัตริะดับ 3 การปฏิบัตริะดับ 3 ดี 
7 โนนค าพิทยาคม การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 4 การปฏิบัตริะดับ 3 การปฏิบัตริะดับ 4 ดีมาก 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 
จากตารางที่ 23 ผลการนิเทศการด าเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 พบว่า ผลการ

ประเมินภาพรวมของสหวิทยาเขตอยู่ในระดับดีมาก  มีการปฏบิัติระดับดีมาก จ านวน 5 โรงเรยีน  ได้แก่ โรงเรียน        
ปากคาดพิทยาคม  โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม โรงเรียนโนนค าพิทยาคม และโรงเรียน
ศรีชมภูวิทยา ส่วนโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกและโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ มีการปฏิบัติใน
ระดับดี 

เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบวา่ ด้านโอกาส และด้านคุณภาพ โรงเรียนมีผลปฏิบัติการระดับ ดีมาก 
จ านวน 6 โรงเรยีน  ได้แก่ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนสมสนุก
พิทยาคม โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม โรงเรียนโนนค าพิทยาคม และโรงเรียนศรีชมภูวิทยา ส่วนโรงเรียนโพนทอง
ประชาสรรค์ มีการปฏิบัติในระดับดี  ส่วนด้านความปลอดภยั  และด้านประสิทธิภาพ  โรงเรียนมีผลปฏิบัติการ
ระดับดีมาก จ านวน 5 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม  โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม โรงเรียนโซ่พิสัย
พิทยาคม โรงเรียนโนนค าพิทยาคม และโรงเรียนศรีชมภูวิทยา ส่วนโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
และโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ มีการปฏิบัติในระดับดี 
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ตารางที่ 24  ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 4 การด าเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนในสหวิทยาเขตบึงกาฬ 

 

ที ่

 

 

โรงเรียน 

ผลการนิเทศการส่งเสริมการเรียนรู้  
1.ด้านความ 
ปลอดภัย 

2.ด้านโอกาส 3.ด้าน
คุณภาพ 

4.ด้าน 
ประสิทธิภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

1 บึงกาฬ ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
2 บุ่งคล้านคร ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
3 นาสวรรค์พิทยาคม ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
4 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ ์ ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
5 หนองเข็งวิทยาคม ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 3 ดีมาก 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
 
       จากตารางที่ 24 ผลการนิเทศการด าเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 1) ด้าน
ความปลอดภัย พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตบึงกาฬ จ านวน 5 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับ
คุณภาพดีมาก จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จากภัย
คุกคาม ทุกรูปแบบ มีกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ มีรายงานผลการ ด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัย ระดับคุณภาพ 3 ระดับดี 1 โรงเรียน 2) ด้านโอกาส พบว่า โรงเรียน ในสหวิทยา
เขตบึงกาฬ จ านวน 5 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก มีการวิเคราะห์ ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาผู้เรียน มีแผนการเรียนส่งเสริมทักษะ วิชาการ และ
ทักษะอาชีพของผู้เรียนทุกกลุ่ม ที่สอดคล้องกับผลการประเมินบุคลิกด้านอาชีพ ตามหลัก  ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรม/โครงการส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็น  เลิศ มี
รายงานผลการด าเนินงาน   3) ด้านคุณภาพ พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตบึงกาฬ จ านวน 2 
โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก มีการ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
อย่างครบถ้วน (3R8C) ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะ (3R8C) และเลือกศึกษาต่อและมีงานท า มีการ
ปรับหลักสูตรเน้นการพัฒนาสมรรถนะ จัดกระบวนการ เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง ครูพัฒนาตนเอง 
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ จัดการเรียนการสอน  
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ตารางที่ 25  ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 4 การด าเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 

 

ที ่

 

 

โรงเรียน 

ผลการนิเทศการส่งเสริมการเรียนรู้  
1.ด้านความ 
ปลอดภัย 

2.ด้านโอกาส 3.ด้าน
คุณภาพ 

4.ด้าน 
ประสิทธิภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

1 ศรีวิไลวิทยา ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
2 พรเจริญวิทยา ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
3 หนองหัวช้างวิทยา ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
4 ภูทอกวิทยา ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
5 ศรีส าราญวิทยาคม ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 
6 ประชานิมิตพิทยานุกูล ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 1 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ดีมาก 

ระดับคณุภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
 
         จากตารางที่ 25 ผลการนิเทศการด าเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 1) ด้าน
ความปลอดภัย พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ จ านวน 5 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับ
คุณภาพดีมาก จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จากภัย
คุกคาม ทุกรูปแบบ มีกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ มีรายงานผลการ ด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัย ระดับคุณภาพ 3 ระดับดี 1 โรงเรียน 2) ด้านโอกาส พบว่า โรงเรียน ในสหวิทยา
เขตศรีพรเจริญ จ านวน 4 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก มีการวิเคราะห์ ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาผู้เรียน มีแผนการเรียนส่งเสริมทักษะ  วิชาการ และ
ทักษะอาชีพของผู้เรียนทุกกลุ่ม ที่สอดคล้องกับผลการประเมินบุคลิกด้านอาชีพ ตามหลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรม/โครงการส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ  
มีรายงานผลการด าเนินงาน   ระดับคุณภาพ 3 ระดับดี 1 โรงเรียน ระดับคุณภาพ 3 ระดับดี 1 
โรงเรียน ระดับคุณภาพ 3 ระดับดี 1 โรงเรียน ระดับคุณภาพ 1 ระดับปรับปรุง 1 โรงเรียน  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

ตารางที่ 26  ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 4 การด าเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนในสหวิทยาเขตเซกา 

 
ที ่

 
โรงเรียน 

ผลการนิเทศการด าเนินการตามนโยบาย สพฐ. ระดับคณุภาพ 
1.ด้านความ
ปลอดภัย 

2.ด้านโอกาส 3.ด้านคุณภาพ 4.ด้าน
ประสิทธิภาพ 

1 โรงเรียนเซกา ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 3 ดี 
2 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 3 ดี 
3 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 3 ดี 
4 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯ ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 3 ดี 
5 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 3 ดี 
6 โรงเรียนท่าดอกค าวิทยา ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 3 ดี 
7 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 3 ดี 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ดี ดี ดี 

 
            จากตาราง 26  ผลการนิเทศการด าเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564  
1)  ด้านความปลอดภยั  พบว่า  ทั้ง 7  โรงเรียนมีผลการปฏิบัตริะดับดีมาก 2) ด้านโอกาส พบว่า  
มี 2  โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ โรงเรียนเซกาและโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 
ส่วนอีก 5 โรงเรียนมีการปฏิบัติระดับดี  3) ด้านคุณภาพพบว่า ทั้ง 7  โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติ 
อยู่ในระดับดี  และ 4) ด้านประสิทธิภาพ  พบว่า  ทั้ง 7  โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
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ตอนที่  6 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
 

การนิเทศการด าเนินตามนโยบาย และจุดเน้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีงบประมาณ 2564  ของโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ ดังแสดงในตารางที่ 27-30 
ตารางที่ 27 ผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด 
                                          รายการ X

 S.D. ร้อยละ 
1.  การวางแผนการนิเทศ (พาดู)  
1.1  ร่วมศึกษาสภาพปัจจุบัน ปญัหา และความต้องการของสถานศกึษา 4.88 0.33  
1.2  ให้สถานศึกษามสี่วนร่วมในการก าหนดแผนการนเิทศ 4.75 0.43  
1.3 การก าหนดแผนการนิเทศและแจ้งสถานศึกษาล่วงหน้า 4.88 0.33  
1.4  การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการนิเทศ 4.88 0.33  
1.5  การออกแบบเครื่องมือการนิเทศท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการนิเทศ 4.75 0.43 

 

ค่าเฉลี่ยรวม ด้านการวางแผนการนิเทศ 4.83 0.38 96.6 
2. การด าเนินการนิเทศ (พาคิด)  
2.1  มีเทคนิคการนิเทศท่ีสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของผูร้บัการ
นิเทศ 4.88 0.33 

 

2.2  ด าเนินการนิเทศแบบกลัยาณมิตร 5.00 0.00  
2.3  สร้างแรงบันดาลใจใหผู้้รับการนิเทศพร้อมที่จะรับการนิเทศ 4.75 0.43  
2.4  ใช้วิธีการนิเทศท่ีเหมาะสมกบัประเด็นการนิเทศ 4.75 0.43  
2.5  ใช้สื่อและเครื่องมือนิเทศท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับประเด็นการนิเทศ 4.75 0.43  
ค่าเฉลี่ยรวม การด าเนินการนิเทศ 4.83 0.38 96.6 
3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา (พาท า)  
3.1  ส่งเสริมใหผู้้รับการนิเทศเกดิความคิดรเิริม่สร้างสรรค์จนสามารถท างานได้
ด้วยตนเอง 4.75 0.43 

 

3.2 มีการยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 4.75 0.43  
3.3  ผู้รับการนิเทศรู้และเข้าใจในเรื่องที่นิเทศ สามารถน าไปปฏิบัตไิด้ 4.63 0.48  
3.4 สะท้อนผลการนิเทศเพื่อพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดีทุกครั้งท่ีมีการนิเทศ 4.63 0.48  
3. 5  ความพึงพอใจต่อการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ประจ าสหวิทยาเขต 4.88 0.33  
ค่าเฉลี่ยรวม การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 4.73 0.45 94.6 
ค่าเฉลี่ยภาพรวม 4.79 0.41 95.8 
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             จากตารางที่ 27  ผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพ       
การนิเทศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  พบว่า  ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศ
โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.79   
คิดเป็นร้อยละ 95.8 
              เพ่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านการวางแผนการนิเทศ (พาดู) ภาพรวมอยู่ในระดับ 
ดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.6 ด้านการด าเนินการนิเทศ (พาคิด)  ภาพรวมอยู่ในระดับดี
มาก ค่าเฉลี่ย 4.83  คิดเป็นร้อยละ 96.6  ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา (พาท า)  ภาพรวมอยู่ใน
ระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.6 
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ตารางที่ 28 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขตบึงกาฬ 
รายการ  S.D. ร้อยละ 

1. การวางแผนการนิเทศ (พาดู) 
1.1 ร่วมศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของ
สถานศึกษา 

4.17 0.37  

1.2 ให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการนิเทศ 4.17 0.37  
1.3 การก าหนดแผนการนิเทศและแจ้งสถานศึกษาล่วงหน้า 4.67 0.87  
1.4 การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการนิเทศ 4.67 0.87  
1.5 การออกแบบเครื่องมือการนิเทศที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
และ วัตถุประสงค์ของการนิเทศ 

4.67 0.87  

ค่าเฉลี่ยรวม ด้านการวางแผนการนิเทศ 4.47 0.48 89.40 
2. การด าเนินการนิเทศ (พาคิด) 
2.1 มีเทคนิคการนิเทศที่สร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน
ของผู้รับการนิเทศ 

4.50 0.50 
 

 

2.2 ด าเนินการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 5.00 0.00  
2.3 สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้รับการนิเทศพร้อมที่จะรับการนิเทศ 4.50 0.50  
2.4 ใช้วิธีการนิเทศที่เหมาะสมกับประเด็นการนิเทศ 4.33 0.47  
2.5 ใช้สื่อและเครื่องมือนิเทศที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ประเด็นการนิเทศ 

4.50 0.50  

ค่าเฉลี่ยรวม การด าเนินการนิเทศ 4.50 0.50 90.00 
3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา (พาท า)    
3.1 ส่งเสริมให้ผู้รับการนิเทศเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จน
สามารถท างานได้ด้วยตนเอง 

4.33 0.47  

3.2 มีการยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 4.50 0.50  
3.3 ผู้รับการนิเทศรู้และเข้าใจในเรื่องที่นิเทศ สามารถน าไป
ปฏิบัติได ้

4.33 0.47  

3.4 สะท้อนผลการนิเทศเพ่ือพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดีทุกครั้งที่มี
การนิเทศ 

4.33 0.47  

3. 5 ความพึงพอใจต่อการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ประจ าสห
วิทยาเขต 

4.33 0.47  

ค่าเฉลี่ยรวม การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 4.48 0.47 89.60 
ค่าเฉลี่ยภาพรวม 4.48 0.47 89.66 
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      จากตาราง 28 ผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ 
ระดับ เขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศโครงการ
พัฒนา คุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตบึงกาฬ อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.60 แยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนการนิเทศ (พาดู) 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.40 ด้านการด าเนินการนิเทศ (พาคิด) 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90 ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา (พาท า) 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.66 
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ตารางที่ 29 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 
รายการ  S.D. ร้อยละ 

1. การวางแผนการนิเทศ (พาดู) 
1.1 ร่วมศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของ
สถานศึกษา 

4.17 0.37  

1.2 ให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการนิเทศ 4.17 0.37  
1.3 การก าหนดแผนการนิเทศและแจ้งสถานศึกษาล่วงหน้า 4.67 0.87  
1.4 การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการนิเทศ 4.67 0.87  
1.5 การออกแบบเครื่องมือการนิเทศที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
และ วัตถุประสงค์ของการนิเทศ 

4.67 0.87  

ค่าเฉลี่ยรวม ด้านการวางแผนการนิเทศ 4.47 0.48 89.40 
2. การด าเนินการนิเทศ (พาคิด) 
2.1 มีเทคนิคการนิเทศที่สร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน
ของผู้รับการนิเทศ 

4.50 0.50 
 

 

2.2 ด าเนินการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 5.00 0.00  
2.3 สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้รับการนิเทศพร้อมที่จะรับการนิเทศ 4.50 0.50  
2.4 ใช้วิธีการนิเทศที่เหมาะสมกับประเด็นการนิเทศ 4.33 0.47  
2.5 ใช้สื่อและเครื่องมือนิเทศที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ประเด็นการนิเทศ 

4.50 0.50  

ค่าเฉลี่ยรวม การด าเนินการนิเทศ 4.50 0.50 90.00 
3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา (พาท า)    
3.1 ส่งเสริมให้ผู้รับการนิเทศเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จน
สามารถท างานได้ดว้ยตนเอง 

4.33 0.47  

3.2 มีการยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 4.50 0.50  
3.3 ผู้รับการนิเทศรู้และเข้าใจในเรื่องที่นิเทศ สามารถน าไป
ปฏิบัติได ้

4.33 0.47  

3.4 สะท้อนผลการนิเทศเพ่ือพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดีทุกครั้งที่มี
การนิเทศ 

4.33 0.47  

3. 5 ความพึงพอใจต่อการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ประจ าสห
วิทยาเขต 

4.33 0.47  

ค่าเฉลี่ยรวม การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 4.48 0.47 89.60 
ค่าเฉลี่ยภาพรวม 4.48 0.47 89.66 
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จากตาราง 29 ผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ 
ระดับ เขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศโครงการ
พัฒนา คุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.60 แยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนการนิเทศ (พาดู) 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.40 ด้านการด าเนินการนิเทศ (พาคิด) 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90 ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา (พาท า) 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.66 
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ตารางที่ 30 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขตเซกา 
 

                                          รายการ X
 S.D. ร้อยละ 

1.  การวางแผนการนิเทศ (พาดู)  
1.1  ร่วมศึกษาสภาพปัจจุบัน ปญัหา และความต้องการของสถานศกึษา 4.42 0.64  
1.2  ให้สถานศึกษามสี่วนร่วมในการก าหนดแผนการนเิทศ 4.39 0.75  
1.3 การก าหนดแผนการนิเทศและแจ้งสถานศึกษาล่วงหน้า 4.58 0.72  
1.4  การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการนิเทศ 4.61 0.64  
1.5  การออกแบบเครื่องมือการนิเทศท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการนิเทศ 

4.45 0.60  

ค่าเฉลี่ยรวม ด้านการวางแผนการนิเทศ 4.49 0.67 89.8 
2. การด าเนินการนิเทศ (พาคิด)  
2.1  มีเทคนิคการนิเทศท่ีสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของผูร้บัการนิเทศ 4.58 0.50  
2.2  ด าเนินการนิเทศแบบกลัยาณมิตร 4.76 0.49  
2.3  สร้างแรงบันดาลใจใหผู้้รับการนิเทศพร้อมที่จะรับการนิเทศ 4.66 0.58  
2.4  ใช้วิธีการนิเทศท่ีเหมาะสมกบัประเด็นการนิเทศ 4.61 0.50  
2.5  ใช้สื่อและเครื่องมือนิเทศท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับประเด็น 
การนิเทศ 

4.42 0.60  

ค่าเฉลี่ยรวม การด าเนินการนิเทศ 4.61 0.54 92.2 
3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา (พาท า)  
3.1  ส่งเสริมใหผู้้รับการนิเทศเกดิความคิดรเิริม่สร้างสรรค์จนสามารถท างานได้
ด้วยตนเอง 

4.45 0.60  

3.2 มีการยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 4.50 0.65  
3.3  ผู้รับการนิเทศรู้และเข้าใจในเรื่องที่นิเทศ สามารถน าไปปฏิบัตไิด้ 4.42 0.68  
3.4 สะท้อนผลการนิเทศเพื่อพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดีทุกครั้งท่ีมีการนิเทศ 4.50 0.56  
3. 5  ความพึงพอใจต่อการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ประจ าสหวิทยาเขต 4.58 0.60  
ค่าเฉลี่ยรวม การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 4.49 0.61 89.8 
ค่าเฉลี่ยภาพรวม 4.53 0.61 90.60 
 
       จากตาราง 30  ผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพการ
นิเทศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  พบว่า  ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศ
โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.53  คิด
เป็นร้อยละ 90.60  แยกเป็นรายด้าน พบว่าด้านการด าเนินการนิเทศ และ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ส่วน ด้านการวางแผนการนิเทศ อยู่ในระดับมาก  
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ตอนที่ 6 
          การน าผลการนิเทศไปวางแผนพัฒนา  
 

จากผลการนิเทศการด าเนินตามนโยบาย และจุดเน้น ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีงบประมาณ 2564  จ านวน 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1) การจัดการเรียนการสอนใน
สถานกสรณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
3)การส่งเสริมการเรียนรู้  4) การด าเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564  มีประเด็นย่อย 
ที่น ามาพัฒนา ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา   ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning)  การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 

จึงน าเสนอประเด็นที่ค้นพบจากการนิเทศ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ  น ามาใช้เป็นเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาร่วมกัน เพ่ือก าหนดค่าเป้าหมาย 
ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณภาพครู และด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และนโยบายจังหวัด ปีงบประมาณ 2564  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ตามความ
ต้องการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ดังนี้ 

 
1. สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด 

 

1. การเตรียมความพร้อมด้านสื่อในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)  โดยการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สร้างและพัฒนาสื่อการสอน เช่น คลิปการสอน สื่อการสอนแบบ
ออนไลน์ 

2. การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  
3. ระบบนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ Lesson Study 
4. การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
5. การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน (3R8C) 

 

          ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ระดับสหวิทยาเขต ทุกกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

2. การน าสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  เช่น คลิปการสอน สื่อ ICT บทเรียน
ออนไลน์ เผยแพร่ในเว็บไซต์โรงเรียน 
          ความต้องการนิเทศ 
                    1. การวิจัยในชั้นเรียน 
                    2. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
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2. สหวิทยาเขตบึงกาฬ 
                1. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) 
ส่งเสริมให้ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ สู่การปฏิบัติ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
                2. การพัฒนานวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการศึกษา  
                3. การจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
 

          ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
                 1. สร้างครูแกนน าผู้นิเทศการศึกษาของสถานศึกษา  
                 2. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูทุกคนมีรายงานวิจัยในชั้นเรียน  
                 3. สถานศึกษาสร้างรูปแบบการพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
          ความต้องการนิเทศ 

- 
 

3. สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 
                1. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) 
ส่งเสริมให้ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ สู่การปฏิบัติ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
                2. การพัฒนานวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการศึกษา  
                3. การจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
 

        ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
                 1. สร้างครูแกนน าผู้นิเทศการศึกษาของสถานศึกษา  
                 2. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูทุกคนมีรายงานวิจัยในชั้นเรียน  
                 3. สถานศึกษาสร้างรูปแบบการพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

          ความต้องการนิเทศ 
                             - 
 

4. สหวิทยาเขตเซกา 
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา ประเด็น การก ากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผล 

การจัดการศึกษา ภายในโรงเรียน 

2. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ,  

เพศวิถี และ การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

3. การด าเนินการตามนโยบาย สพฐ. ได้แก่ ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ 
 

         ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 
               1.ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ครูที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เป็นครูแกน
น านิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
                2. ควรส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม นิเทศ ให้ครูใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนางานใน
หน้าที่รับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมาย 
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                3.ควรส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม นิเทศ ให้สถานศึกษาได้พัฒนารูปแบบ 
วิธีปฏิบัติที่ดี ส าหรับบริหารการศึกษาภายในสถานศึกษา 
          

           ความต้องการนิเทศ 
               1.เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
               2. การประเมินผู้เรียนสภาพจริง 
               3. นิเทศการสอน 
               4. การใช้สื่อการสอน 
               5.หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
               6. การท ารายงานการวิจัย รายงานการใช้สื่อ        
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คณะผู้จัดท า 
1. คณะที่ปรึกษา 
     1.1 ดร.กานนท์  แสนเภา      ผอ.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
     1.2 ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์            รองผอ.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
     1.3 นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช           รองผอ.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
     1.4 นายนรภัทร สิทธิจักร                รองผอ.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
     1.5 นางชนานันท์  สุคันธา               ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. คณะท างานสรุปรายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
     2.1 นางชนานันท์  สุคันธา               ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                  
     2.2 นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์            
     2.3 นางพรทิพา  นันตะสุข  ศึกษานิเทศก์ 
     2.4 นายวชิรดล  ค าศิริรักษ์  ศึกษานิเทศก์   
     2.5 นางสาวณัฐชนก เนาวรังษี           ศึกษานิเทศก์  
     2.6 นายกิตติรงค์ บุญคง  ศึกษานิเทศก์ 
   
ผู้เขียนและเรียบเรียง 
     นางวิพาพรรณ  ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ เลขาโครงการ  
     หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
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ภาคผนวก 
รายงานนิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขต ศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขต 

เครือ่งมือนิเทศ 
ค าสั่งคณะกรรมการนิเทศ 
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รายงานนิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขต ศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขต 
 

http://gg.gg/reportsuperbb64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gg.gg/reportsuperbb64
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เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

เครื่องมือชุดที่ 1  
การนิเทศตามนโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
วันเดือนปี ที่นิเทศ ................................................................................................................... 
โรงเรียน..............................อ าเภอ.............................จังหวดั…………………  โทร....................... 

ค าชี้แจง  ให้กาเครื่องหมาย ลงในช่องปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ ตามข้อมูลที่พบจากการนิเทศติดตาม 
  เกณฑ์ระดับปฏิบัติ 
  ระดับ  4 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก  (ปฏิบัติได้  4 ข้อ) 
  ระดับ  3 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี มาก (ปฏิบัติได้  3 ข้อ) 
  ระดับ  2 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้  (ปฏิบัติได้  2 ข้อ) 
  ระดับ  1 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรุง (ปฏิบัติได้  1 
ข้อ) 

ที ่  
รายการ 

 

          การ
ปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติ 

ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบตั ิ 4 3 2 1 
1 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโดยความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน 
1.2 มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้
เข้ามาติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา 
1.3 มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะน าการปฏิบัติเพ่ือ
สุขอนามัยที่ดี เช่น วิธีล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากาก
อนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ที่เก่ียวกับโรค
โควิด-19 
1.4 ครูมีสื่อ/คลิปการสอน เตรียมความพร้อม  
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรงเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 

      

 ระดับคุณภาพ       

วิธีการ สังเกต/ภาษณ์/ตรวจเอกสาร/ชี้แนะ 
หลักฐานร่องรอย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ที ่  

รายการ 
 

          การ
ปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติ 

ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบตั ิ 4 3 2 1 
2.1 หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรสมรรถนะ และ

กระบวนการเรียนรู้ 
1) มีค าสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
2) มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
กับนโยบาย 
3) มีเอกสารประกอบหลักสูตร  8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเอกสารการการวัด
และประเมินผลของสถานศึกษา 
4) มีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 

      

 ระดับคุณภาพ       

วิธีการ สังเกต/ภาษณ์/ตรวจเอกสาร/ชี้แนะ 
หลักฐานร่องรอย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ที ่  
รายการ 

 

          การ
ปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติ 

ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบตั ิ 4 3 2 1 
2.2 ระบบนิเทศภายในโรงเรียน 

1)  มีแผนงาน/โครงการนิเทศภายในตามนโยบายของ 
สพฐ. และหน่วยงาน 
2) มีค าสั่งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 
3) มีการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
4) มีการรายงานผลการนิเทศภายใน 

      

 ระดับคุณภาพ       
วิธีการ สังเกต/ภาษณ์/ตรวจเอกสาร/ชี้แนะ 
หลักฐานร่องรอย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ที ่  
รายการ 

 

          การ
ปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติ 

ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบตั ิ 4 3 2 1 
2.3 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1) มีการวิเคราะห์ผล O-NET เพ่ือปรับปรุงการเรียน
การสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2) มีแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการ
วิเคราะห์ O-NET 
3) มีการด าเนินการตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกิจกรรม 
4) มีรายงานผลแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

      

 ระดับคุณภาพ       
วิธีการ สังเกต/ภาษณ์/ตรวจเอกสาร/ชี้แนะ 
หลักฐานร่องรอย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. การนิเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
 

ที ่  
รายการ 

 

          การ
ปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติ 

ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบตั ิ 4 3 2 1 
3.1 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

1) มีหน่วยการเรียนรู้ Active Learning 
2) มีแผนการจัดการเรียนรู้  Active Learning 
3) มีผลงานนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้  Active 
Learning 
4) มีรายงานผลการจัดการเรียนรู้  Active Learning 

      

 ระดับคุณภาพ       
วิธีการ สังเกต/ภาษณ์/ตรวจเอกสาร/ชี้แนะ 
หลักฐานร่องรอย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ที ่  
รายการ 

 

          การ
ปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติ 

ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบตั ิ 4 3 2 1 
3.2 การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน 

1) มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมวินัยนักเรียน 
2) มีการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้
เอ้ือต่อการเสริมสร้างวินัย 
3) มีการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
4) มีรายงานผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมวินัยนักเรียน 

      

 ระดับคุณภาพ       
วิธีการ สังเกต/ภาษณ์/ตรวจเอกสาร/ชี้แนะ 
หลักฐานร่องรอย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ที ่  

รายการ 
 

          การ
ปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติ 

ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบตั ิ 4 3 2 1 
3.3 การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 

1) มีโครงการ /กิจกรรม การขับเคลื่อนเพศวิถีศึกษา 
2) มีรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิตในโรงเรียน   
3) มีข้อมูลจ านวนครูที่เข้าอบรมพัฒนาสมรรถนะการ
สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ในระบบออนไลน์ 
http://cse-elearning.obec.go.th/ 
4) มีครูผู้รับผิดชอบงานเพศวิถีและทักษะชีวิต  
ชื่อ........................................................................... 

      

 ระดับคุณภาพ       
วิธีการ สังเกต/ภาษณ์/ตรวจเอกสาร/ชี้แนะ 
หลักฐานร่องรอย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

http://cse-elearning.obec.go.th/
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ที ่  
รายการ 

 

          การ
ปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติ 

ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบตั ิ 4 3 2 1 
3.4 การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

1) มีแผนพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ 
2) มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3) การน าสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ไป
ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
4) มีรายงานการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

      

 ระดับคุณภาพ       
วิธีการ สังเกต/ภาษณ์/ตรวจเอกสาร/ชี้แนะ 
หลักฐานร่องรอย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. การนิเทศตามนโยบาย สพฐ. 

ที ่  
รายการ 

 

          การ
ปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติ 

ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบตั ิ 4 3 2 1 
4.1 ด้านความปลอดภัย 

1) จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
2) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากภัยคุกคาม  
ทุกรูปแบบ  
3) มีกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ 
4) มีรายงานผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัย 

      

 ระดับคุณภาพ       
วิธีการ สังเกต/ภาษณ์/ตรวจเอกสาร/ชี้แนะ 
หลักฐานร่องรอย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ที ่  
รายการ 

 

          การ
ปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติ 

ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบตั ิ 4 3 2 1 
4.2 ด้านโอกาส 

1) มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศในการพัฒนาผู้เรียน 
2) มีแผนการเรียนส่งเสริมทักษะวิชาการ และทักษะ
อาชีพ ของผู้เรียนทุกกลุ่ม ที่สอดคล้องกับผลการ
ประเมินบุคลิกด้านอาชีพ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
3) มีกิจกรรม/โครงการส่งเสริมผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 
4) มีรายงานผลการด าเนินงานด้านด้านโอกาส 

      

 ระดับคุณภาพ       
วิธีการ สังเกต/ภาษณ์/ตรวจเอกสาร/ชี้แนะ 
หลักฐานร่องรอย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ที ่  
รายการ 

 

          การ
ปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติ 

ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบตั ิ 4 3 2 1 
4.3 ด้านคุณภาพ 

1) มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษ 
ที่ 21 อย่างครบถ้วน (3R8C) 
2) ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะ(3R8C) และเลือก
ศึกษาต่อและมีงานท า 
3) มีการปรับหลักสูตรเน้นการพัฒนาสมรรถนะ 
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง  
4) ครูพัฒนาตนเอง ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน  

      

 ระดับคุณภาพ       
วิธีการ สังเกต/ภาษณ์/ตรวจเอกสาร/ชี้แนะ 
หลักฐานร่องรอย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ที ่  
รายการ 

 

          การ
ปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติ 

ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบตั ิ 4 3 2 1 
4.4 ด้านประสิทธิภาพ 

1) มีข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ตามบริบท
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
2) สถานศึกษามีนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
จัดการศึกษา 
3) สถานศึกษามีระบบนิเทศ ติดตาม ที่มีประสิทธิภาพ 
4) มีรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

      

 ระดับคุณภาพ       
วิธีการ สังเกต/ภาษณ์/ตรวจเอกสาร/ชี้แนะ 
หลักฐานร่องรอย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ค าสั่งคณะกรรมการนิเทศ 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

                                                       ที ่  43  /๒๕๖4 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

--------------------------------------------- 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และเพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยก าหนดแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 4 ประเด็นหลัก  
ประกอบด้วย 1) การนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรงเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid 19) 2) การนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา มีประเด็นย่อย 4 ประเด็นได้แก่  
(1)การนิเทศหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรสมรรถนะ และกระบวนการเรียนรู้ (2) การนิเทศเพ่ือส่งเสริมระบบ
นิเทศภายในโรงเรียน (3) การนิเทศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (4) การนิเทศเพ่ือส่งเสริม 
การเรียนรู้ มีประเด็นย่อย 4 ประเด็น ได้แก่ (1) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (2) การจัดการ
เรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน (3) การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และ (4) การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ 3) การนิเทศตามจุดเน้น และนโยบายส าคัญเร่งด่วน และ 4) การนิเทศตามบริบทและความต้องการ
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ
การศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการ
จัดการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ด าเนินการ ไตรมาสที่ 2   
(เดือนมกราคม – มีนาคม 2564)  ไตรมาสที่ 3  (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564) และไตรมาสที่ 4   
(เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564)  ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
1.1 นายกานนท์  แสนเภา ผอ.สพม. 21    ประธานกรรมการ 
1.2 นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รอง ผอ. สพม. 21        รองประธานกรรมการ 
1.3 ส.ต.ต.นปดล  นพเคราะห ์ รอง ผอ. สพม. 21        รองประธานกรรมการ 
1.4 นายนรภัทร  สิทธิจักร รอง ผอ. สพม. 21        รองประธานกรรมการ 
1.5 นางศรีประภา  สีหไตร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ 
1.6 นางสิริมา  สอนค าหาญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
1.7 นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  กรรมการ 
1.8 นายชานนท์  ค าจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
1.9 นางปทิตตา  พวงปัญญา ผอ.กลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
1.10 นางสาวมณฑา  อาสนชัย ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มงานพัฒนาครูฯ กรรมการ 

/1.11 นายนริศ… 
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1.11 นายนริศ มงคล  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ   
1.12 นางพิมลนาฏ  ยิ่งยง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ  
1.13 นายกิตติ์พิภัทร์  กาญจน์ธนชาติ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา 
                                                    ทางไกลเทคโนโลยีฯ  กรรมการ 
1.14 นางชนานันท์ สุคันธา      ผอ.กลุ่มนิเทศฯ     กรรมการและเลขานุการ 
1.15 นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ส่งเสริมสนับสนุนอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนนิเทศติดตามการ
ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

 

     2. คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล               
         ประกอบด้วย    

2.1 นายวรายุทธ ชาเรืองเดช       รองผอ. สพม.21                ประธานกรรมการ   
2.2 นายธวัช  บรรเลงรมย์              ผอ.โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร รองประธานกรรมการ  

            2.3 นายชนาวุธ ประทุมชาติ            ผอ.โรงเรียนน้ าสวยวิทยา                      กรรมการ                          
   2.4 นายค านึง เลื่อนแก้ว                ผอ.โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา            กรรมการ           
                 2.5 นายนิมิตร กวีกรณ์                ผอ.โรงเรียนหินโงมพิทยาคม                  กรรมการ                 
   2.6 นางพรทิพา  นันตะสุข               ศึกษานิเทศก์                  กรรมการและเลขานุการ                                        
   2.7 รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   2.8 หัวหน้าฝ่ายวิชาการทุกโรงเรียน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   2.9 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกโรงเรียน  
                                                                                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

     3. คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองคาย 
ประกอบด้วย 
       3.1 นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช    รองผู้อ านวยการ สพม.21      ประธานกรรมการ   
   3.2 นายเฉลียว  สรสิทธิ์               ผอ.โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
                     3.3 นายสมคิด มหาเสนา              ผอ.โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา        กรรมการ 

3.4 นายเชษฐา ทิพย์โสต                   ผอ.โรงเรียนฝางพิทยาคม                        กรรมการ 
           3.5 นางสาวชมพูนุท โพธิ์สว่าง        ผอ.โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร       กรรมการ 
           3.6 นายพลายชุมพล เหลืองาม       ผอ.โรงเรียนกวนวันวทิยา                กรรมการ 
       3.7 นางสาวณัฐชนก เนาวรังษี        ศึกษานิเทศก์          กรรมการและเลขานุการ 
   3.8 รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   3.9 หัวหน้าฝ่ายวิชาการทุกโรงเรียน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   3.10 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกโรงเรียน    
                                                                                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

/4. คณะกรรมการ… 
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 4. คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตท่าบ่อ  
ประกอบด้วย 
                    4.1 นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช    รองผอ. สพม.21                ประธานกรรมการ   
           4.2 นายวีรยุทธ  ชานัย               ผอ.โรงเรียนท่าบ่อ            รองประธานกรรมการ 
                    4.3 นายไพศาล  พิลารักษ์               ผอ.โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม                  กรรมการ 
                   4.4 นายสมชัย  การมาโส                ผอ.โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม                กรรมการ  
                   4.5 นายสุระสิทธิ์  คะลีล้วน              ผอ.โรงเรียนถ่อนวิทยา         กรรมการ 
          4.6 นายอารมณ์ ศรีแสง              ผอ.โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร                กรรมการ           
                   4.7 นายพนัสเทพ กุลวงษ์              ผอ.โรงเรียนหนองนางพิทยาคม        กรรมการ 
                  4.8 นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร    ศึกษานิเทศก์                    กรรมการและเลขานุการ 
          4.9 รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                  4.10 หัวหน้าฝ่ายวิชาการทุกโรงเรียน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                  4.11 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกโรงเรียน                                  
                                                                                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

       5. คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี  
ประกอบด้วย  

         5.1 นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช     รองผอ. สพม.21                 ประธานกรรมการ   
         5.2 นายคมสัน  ชัยจกัร                ผอ.โรงเรียนพานพร้าว            รองประธานกรรมการ 
          5.3 นายสุริยา มะโยธี                    ผอ.โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม                กรรมการ                                     
          5.4 นายวิษณุ  อ้ึงตระกูล                ผอ.โรงเรียนสังคมวิทยา                        กรรมการ            

                    5.5 นายสุดที่รัก พูลทรัพย์ วะจีประศรี ผอ.โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม           กรรมการ             
                    5.6 นายมหันต์ เวทไธสง                  ผอ.โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม       กรรมการ 
           5.7 นายสุธินันท์ ภักดีวุฒิ       ผอ.โรงเรียนวรลาโภนสุรณ์       กรรมการ 

5.8 นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร    ศึกษานิเทศก์                   กรรมการและเลขานุการ 
                     5.9 รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                    5.10 หัวหน้าฝ่ายวิชาการทุกโรงเรียน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                    5.11 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกโรงเรียน 
                                                                                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 6. คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในสหวิทยาเขตพิสัยสรเดช 
ประกอบด้วย  

    6.1 ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์    รองผู้อ านวยการ สพม.21      ประธานกรรมการ   
          6.2 นายพิพัฒน์  ศรีสุขพันธ์    ผอ.โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย รองประธานกรรมการ 

                  6.3 นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก          ผอ.โรงเรียนปากสวยพิทยาคม                กรรมการ 
                     6.4 นายพงษ์พร อินพินิจ              ผอ.โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์       กรรมการ  
                  6.5 นายรังสรรค์  จันทจร    ผอ.โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา                 กรรมการ  

/6.6 นายอาทิต… 
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                  6.6 นายอาทิต  กันธินาม           ผอ.โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร                กรรมการ  
            6.7 นายวชิรดล  ค าศิริรักษ์    ศึกษานิเทศก์                     กรรมการและเลขานุการ 

6.8 รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
6.9   หัวหน้าฝ่ายวิชาการทุกโรงเรียน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
6.10 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกโรงเรียน 
                                                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

7. คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจพิทย์  
ประกอบด้วย  
            7.1 ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ รองผอ. สพม.21                          ประธานกรรมการ   
              7.2 นายนิพนธ์ ป้องโกเซ     ผอ.โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์    รองประธานกรรมการ       
              7.3 นายทวีศักดิ์  มาลา          ผอ.โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม                กรรมการ 

         7.4 ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม               กรรมการ  
                    7.5 นายสุทธิเกียรติ พันธ์เสนา ผอ.โรงเรียนนาดีพิทยาคม        กรรมการ 
                    7.6 นายธเนตร  มีรัตน์           ผอ.โรงเรียนเซิมพิทยาคม                           กรรมการ 
            7.7 นายกิตติรงค์ บุญคง  ศึกษานิเทศก์                        กรรมการและเลขานุการ 
            7.8 รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            7.9 หัวหน้าฝ่ายวิชาการทุกโรงเรียน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            7.10 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกโรงเรียน 
                                                                                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

     8. คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตบึงกาฬ
ประกอบด้วย 
                  8.1 นายนรภัทร  สิทธจิักร  รองผอ. สพม.21                           ประธานกรรมการ   
           8.2 นายสุรสิทธิ์ สิทธอิมร             ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงกาฬ รองประธานกรรมการ  
                  8.3 นายโชคชยั   ชินโณ            ผอ.โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม                กรรมการ                         
              8.4 นายเดชา แสงจันทร์               ผอ.โรงเรยีนบุ่งคล้านคร        กรรมการ 
                  8.5 นายธวัชชัย  เหมวงษ์              ผอ.โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์                 กรรมการ  
              8.6 นายสุรชัย  ไกรรัตน์            ผอ.โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม                กรรมการ  
               8.7 นางชนานันท์ สุคันธา            ศึกษานิเทศก์          กรรมการและเลขานุการ 

8.8 รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8.9  หัวหน้าฝ่ายวิชาการทุกโรงเรียน                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8.10 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกโรงเรียน 

                                                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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   9. คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนใน สหวิทยาเขต 
โซ่พิสัย-ปากคาดประกอบด้วย 
                   9.1 ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์  รอง ผอ. สพม. 21                 ประธานกรรมการ 
                    9.2 นายอดุลย์  พรมวัง               ผอ.โรงเรียนปากคาดพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
                    9.3 นายชวนะ   ทวีอุทิศ   ผอ.โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม                     กรรมการ 
           9.4 นายอาทิตย์ อัมไพ               ผอ.โรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯ       กรรมการ 
                    9.5  นางเฉลียว ชินโณ                ผอ.โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม       กรรมการ 
                   9.6 นายจิรศักดิ์ แก้ววันทา           ผอ.โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์            กรรมการ  
                   9.7 นายประวิน  แก้วดวงแสง        ผอ.โรงเรียนศรีชมภูวิทยา       กรรมการ               
                     9.8 นายสากล รักชาติ                 ผอ.โรงเรียนโนนค าพิทยาคม              กรรมการ   
                    9.9 นางพรทิพา นันตะสุข           ศึกษานิเทศก์                   กรรมการและเลขานุการ 
                 9.10 รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            9.11 หัวหน้าฝ่ายวิชาการทุกโรงเรียน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            9.12 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกโรงเรียน 
                                                                                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

     10. คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 
  ประกอบด้วย 
                  10.1  นายนรภัทร  สิทธิจักร      รอง ผอ. สพม. 21                 ประธานกรรมการ 
                    10.2  นายปราโมทย์  ค าเพชรดี         ผอ.โรงเรียนศรีวิไลวิทยา รองประธานกรรมการ 
                  10.3 นายไสว  จันทร์อ้วน               ผอ.โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา               กรรมการ                       
                  10.4 นายศุภชัย  สายเย็น        ผอ.โรงเรียนพรเจริญวิทยา                กรรมการ 
                  10.5 นายสุรจิตย์  ผวิงาม          ผอ.โรงเรียนภูทอกวิทยา       กรรมการ 
                     10.6 นายสุวัฒน์  อินทวงศ์      ผอ.โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม       กรรมการ
           10.7 ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล                                      กรรมการ 
                     10.8 นางชนานนท์  สุคันธา             ศึกษานิเทศก์                  กรรมการและเลขานุการ 
                 10.9 รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            10.10 หัวหน้าฝ่ายวชิาการทุกโรงเรียน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            10.11 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกโรงเรียน              
                                                                                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

   11. คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตเซกา 
ประกอบด้วย 
                11.1 นายนรภัทร  สิทธจิักร    รอง ผอ. สพม. 21                 ประธานกรรมการ 
       11.2 นายประทิน ไชโสดา    ผอ.โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
                    11.3 นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง       ผอ.โรงเรียนเซกา                                  กรรมการ 
                11.4 นายไสว  พลพุทธา              ผอ.โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม                กรรมการ                        
                11.5 ผู้อ านวยการโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯ                            กรรมการ 
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