ก

คานา
รายงานผลการนิเทศ การดาเนินตามนโยบาย และจุดเน้น สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้ จัดทาโดยศึกษานิเทศก์ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาผล
การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 1 ไตรมาส 2
ที่สอดคล้องกับแผนนิเทศบูรณาการ ตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้าน
คุณ ภาพครู และด้า นการบริ ห ารจั ด การของสถานศึ ก ษา ตามนโยบายส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนโยบายจังหวัด ไปวางแผนพัฒนา
ร่วมกัน ในระบบบุคคล ระดับกลุ่มงาน ระดับสถานศึกษา ระดับสหวิทยาเขต และระดับเขตพื้นที่
การศึ กษาและน าจุ ดเด่น ที่ เป็ น วิ ธีป ฏิบั ติ ที่ดี ไปเผยแพร่แ ละขยายผลต่ อยอดสู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ง ยื น
ต่อไป
การนิ เทศระยะที่ 1 โรงเรียนในสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย ดาเนินการ ระหว่างวันที่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ -30 มีนาคม 2564 โดยรวบรวมสรุปผลการ
ประเมินตนเอง ตามเครื่องมือชุดที่ 1 และผลการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็น
เป็นฐาน โดยศึกษานิเทศก์ประจาสหวิทยาเขต (ตามประเด็นการนิเทศ ประกอบด้วย 1) การจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 2) การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 3) การส่งเสริมการเรียนรู้ 4) การดาเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564
โดยสรุปเป็นข้อมูลเชิง ปริมาณ และข้อมูลเชิง คุณภาพที่ยืนยันข้อมูลด้วยหลักฐานอ้างอิงเชิงประจัก ษ์
และ5) การนาผลการนิเทศไปวางแผนพัฒนา และเผยแพร่ผลงานขยายผลต่อยอดให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน ต่อไป
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และ คณะกรรมการนิเทศทุกท่าน
คณะศึกษานิเทศก์ทุกคน ที่มีส่วนให้การจัดทารายงานการนิเทศ ตามนโยบาย และจุดเน้น สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ได้สาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ ด้วยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การดาเนินตามนโยบาย และจุดเน้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีงบประมาณ 2564 ระยะที่ 1 ไตรมาสที่ 2
รายงานการนิเทศ การดาเนินตามนโยบาย และจุดเน้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีงบประมาณ 2564 จัดทาโดยศึกษานิเทศก์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนาผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ
การศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 1 ไตรมาส 2 ที่สอดคล้องกับแผนนิเทศบูรณาการ
ตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณภาพครู และด้านการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนโยบายจังหวัด ไปวางแผนพัฒนาร่วมกัน ในระบบบุคคล ระดับ
กลุ่มงาน ระดับสถานศึกษา ระดับสหวิทยาเขต และระดับเขตพื้นที่การศึกษาและนาจุดเด่นที่เป็นวิธี
ปฏิบัติที่ดี ไปเผยแพร่และขยายผลต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป
เนื้อหาของการรายงานประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย จานวน 31 โรงเรียน 6 สหวิทยาเขต ดังนี้
1. ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
2. ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
3. ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้
4. ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 4 การดาเนินการตามนโยบาย สพฐ.
ปีงบประมาณ 2564
5. ผลการประเมินความพึงพอใจ
6. การนาผลการนิเทศไปวางแผนพัฒนา
7. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
8. ความต้องการนิเทศ
รายละเอียดของรายงานผลการนิเทศ สรุปได้ดังนี้
1. ผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid 19) พบว่า ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) พบว่า ภาพรวม โรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ ระดับคุณภาพดีมาก
2. ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา 1) ด้านหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตร
สมรรถนะ และกระบวนการเรียนรู้ 2) ระบบนิเทศภายในโรงเรียน 3) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน พบว่า ภาพรวม โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก
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3. ผลการการส่งเสริมการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวม โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ปฏิบัติระดับ 3 ระดับคุณภาพดี 1) ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning) ภาพรวม ปฏิบัติระดับ 3 ระดับคุณภาพดี 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย
นักเรียน ภาพรวม ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก 3) ด้านการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ภาพรวม
ปฏิบัติระดับ 3 ระดับคุณภาพดี 4) ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ภาพรวม ปฏิบัติระดับ
3 ระดับคุณภาพดี
4. ผลการการดาเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 พบว่า ภาพรวม
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ปฏิบัติระดับ 3 ระดับคุณภาพดี
แยกเป็นรายด้าน พบว่า 1) ด้านความปลอดภัย พบว่า ภาพรวม ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก
2) ด้านโอกาส ภาพรวม ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก 3) ด้านคุณภาพ ภาพรวม ปฏิบัติระดับ 3
ระดับคุณภาพดี และ 4) ด้านประสิทธิภาพ ภาพรวม ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก 3) ด้าน
คุณภาพ ภาพรวม ปฏิบัติระดับ 3 ระดับคุณภาพดี
5. ผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แยกตามสหวิทยาเขตที่รับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ พบว่า สหวิทยาเขตปทุม
เทวาภิบาล ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.45 คิดเป็นร้อยละ 89 สหวิทยาเขตหนองคาย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.01 คิดเป็นร้อยละ 80.33 สหวิทยาเขตเทสรังสี ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.60 สหวิทยาเขตท่าบ่อ ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.44
คิดเป็นร้อยละ 88.80 สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.26 คิดเป็นร้อยละ
85.20 และ สหวิทยาเขตเบญจพิทย์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.40
6. การนาผลการประเมินตนเองไปวางแผนพัฒนา แยกตามสหวิทยาเขตที่รับผิดชอบ
ของศึกษานิเทศก์ จากผลการประเมินตนเอง 4 ประเด็นหลัก มีประเด็นที่ต้องนาไปพัฒนา
ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้
สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล
1) การเตรียมความพร้อมด้านสื่อในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) โดยการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สร้างและพัฒนาสื่อการสอน เช่น คลิปการสอน สื่อการสอนแบบ
ออนไลน์
2) การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
3) ด้านการพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
4) การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน (3R8C)
5) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
6) การดาเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 ด้านความปลอดภัย
ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ

ง

สหวิทยาเขตหนองคาย
1) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มี คุณภาพมาตรฐานรวมทั้งนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
สหวิทยาเขตเทสรังสี
1) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เชิงรุก (Active
Learning) ส่งเสริมให้ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ สู่การปฏิบัติ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2) การพัฒนานวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการศึกษา
3) การจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
สหวิทยาเขตท่าบ่อ
1) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เชิงรุก (Active
Learning) ส่งเสริมให้ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ สู่การปฏิบัติ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2) การพัฒนานวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการศึกษา
3) การจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช
1) การยกระดับคุณภาพการศึกษา ประเด็น การกากับ ติดตาม นิเทศและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในโรงเรียน
2) การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active
Learning , เพศวิถี และ การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
3) การดาเนินการตามนโยบาย สพฐ. ได้แก่ ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ
สหวิทยาเขตเบญจพิทย์
1) การพัฒนาแผนการเรียนรู้ ทีเ่ น้นกระบวนการจัดการเรียนแบบ Active
Learning และ ใช้Technology เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้มากที่สุด
2) เน้นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถค้นพบตัวเองในการพัฒนาในด้านที่
ต้องการเพื่ออาชีพที่มีความเหมาะสมในอนาคต
3) การน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต การเรียน และ
การทางาน เพื่อให้เกิดการเข้าใจ และสร้างภูมิคุ้มกันทางด้าน สังคม คุณธรรม และ จริยธรรมให้แก่
ผู้เรียน

จ

7. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) สร้างครูแกนนาผู้นิเทศการศึกษาของสถานศึกษา
2) ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูทุกคนมีรายงานวิจัย
ในชั้นเรียน
3) สถานศึกษาสร้างรูปแบบการพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
4) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
5) ส่งเสริมวินัยนักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม
6) พัฒนาสมรรถนะนักเรียนในด้านวิชาชีพ
7) ส่งเสริมให้ครูใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและเป็นตัวอย่างในการพัฒนาตนเอง
ในการสื่อสารและการทางานใน โลกศตวรรษที่ 21
8) สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ระดับสหวิทยาเขต ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
9) นาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ เช่น คลิปการสอน สื่อ ICT บทเรียน
ออนไลน์ เผยแพร่ในเว็บไซต์โรงเรียน
10) จัดให้มีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตให้เหมาะสมกับ ช่วงวัย
ของนักเรียน การมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทาง
เพศ และมิติทางสังคมและ วัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องเพศ รวมทั้งสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่ให้ความสาคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาค
ทางเพศ โดยจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการเรียน การสอนอย่างเป็นระบบ
11) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
12) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ครูที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เป็นครู
แกนนานิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
13) กากับ ติดตาม นิเทศ ให้ครูใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนางานในหน้าที่
รับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมาย
14) ส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี
ตามมาตรฐานวิชาชีพ สู่วิทยฐานะให้สูงขี้น
8. ความต้องการนิเทศ
1) การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
2) การสร้างสื่อนวัตกรรมการจัดการการสอน
3) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4) การจัดกระบวนการ PLC
5) การทาผลงานประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ
6) การจัดกระบวนการเรียนรู้
7) การใช้สื่อนวัตกรรม

จ
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ตอนที่ 1
บทนา
ความเป็นมาของการประเมินตนเอง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศการศึกษา
ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา และเพิ่มประสิ ทธิภ าพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้น
พื้น ฐาน โดยกาหนดแนวทางการพัฒ นาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564
จานวน 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1) การนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรงเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 2) การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
มีป ระเด็ น ย่ อย 4 ประเด็ น ได้แ ก่ (1)การนิ เทศหลั กสู ตรสถานศึก ษา/หลั ก สู ต รสมรรถนะ และ
กระบวนการเรียนรู้ (2) การนิเทศเพื่อส่งเสริมระบบนิเทศภายในโรงเรียน (3) การนิเทศเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (4) การนิเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มีประเด็นย่อย 4 ประเด็น
ได้แก่ (1) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (2) การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน
(3) การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และ (4) การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 3) การนิเทศตาม
จุดเน้น และนโยบายสาคัญเร่งด่วน และ 4) การนิเทศตามบริบทและความต้องการของเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย จึงจัดทารายงานผลการนิเทศ
การดาเนินตามนโยบาย และจุดเน้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการ
พัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ระยะที่ 1
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

วัตถุประสงค์
เพื่อนาผลการนิเทศ ไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับโรงเรียนในสหวิทยาเขต
ตามนโยบาย และจุ ดเน้ น ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้น ฐาน ภายใต้โ ครงการพัฒ นา
คุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ต่อไป
ขอบเขตการรายงาน
1. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
3. การส่งเสริมการเรียนรู้
4. การดาเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564

2

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียน มีระบบบริหารการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2. ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ดีมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เรียนคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. ศึกษานิเทศก์มีนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา
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ตอนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
จานวน 31 โรงเรียน 6 สหวิทยาเขต
ตารางที่ 1 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สพม.หนองคาย
ที่

โรงเรียน/สหวิทยาเขต ผู้อานวยการ

1. สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล
1 ปทุมเทพวิทยาคาร
2 น้าสวยวิทยา
3 หินโงมพิทยาคม
4 ค่ายบกหวานวิทยา
รวม
2. สหวิทยาเขตหนองคาย
5 หนองคายวิทยาคาร
6 กวนวันวิทยา
7 เวียงคาวิทยาคาร
8 พระธาตุบังพวนวิทยา
9 ฝางพิทยาคม
รวม
3. สหวิทยาเขตเทสรังสี
10 พานพร้าว
11 สังคมวิทยา
12 โพธิ์ตากพิทยาคม
13 วรลาโภนุสรณ์
14 พระพุทธบาทวิทยาคม
15 วังม่วงพิทยาคม
รวม
4. สหวิทยาเขตท่าบ่อ
16 ท่าบ่อ
17 โคกคอนวิทยาคม
18 ถ่อนวิทยา
19 ท่าบ่อพิทยาคม

รอง ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ.3 ครู คศ.4
ผู้อานวยการ

รวม

1
1
1
1
4

4
1
0
0
5

32
6
6
3
47

56
5
3
3
67

26
8
1
3
38

60
19
7
2
88

0
0
0
0
0

179
40
18
12
249

1
1
1
1
1
6

3
0
0
0
1
4

15
4
1
4
3
27

10
1
2
6
5
24

6
1
1
1
0
9

35
6
9
9
10
69

0
0
0
0
0
0

70
13
14
21
20
139

1
1
1
1
1
1
6

1
2
1
0
0
1
5

7
14
14
3
11
5
54

5
11
8
5
7
11
47

3
3
3
2
1
1
13

12
18
2
4
2
1
39

0
0
0
0
0
0
0

29
49
29
15
22
20
164

1
1
1
1

4
1
0
0

18
3
1
0

32
5
0
1

18
2
0
4

54
14
15
7

0
0
0
0

127
26
17
13
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สพม.หนองคาย
ที่

โรงเรียน/สหวิทยาเขต ผู้อานวยการ

20 หนองนางพิทยาคม
21 เดื่อวิทยาคาร
รวม
5. สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช
22 ชุมพลโพนพิสัย
23 ปากสวยพิทยาคม
24 กุดบงพิทยาคาร
25 ร่มธรรมานุสรณ์
26 นาหนังพัฒนศึกษา
รวม
6. สหวิทยาเขตเบญจพิทย์
27 วังหลวงพิทยาสรรพ์
28 เซิมพิทยาคม
29 นาดีพิทยาคม
30 ประชาบดีพิทยาคม
31 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม
รวม
รวมทั้งสิ้น

1
1
6

รอง ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ.3 ครู คศ.4 รวม ครู
ผู้อานวยการ
0
2
4
1
5
0
13
0
4
3
0
11
0
19
5
28
45
25
106
0
215

1
1
1
1
1
5

4
2
2
0
1
9

37
0
10
0
8
55

36
9
21
3
9
78

19
8
3
3
4
37

60
17
10
9
3
99

1
0
0
0
0
1

158
37
47
16
26
284

1
1
1
1
1
5
31

2
2
1
1
0
7
35

13
6
2
9
8
38
249

17
12
11
7
3
50
311

8
3
0
5
4
20
142

10
11
7
10
1
39
440

0
0
0
0
0
0
1

51
35
22
33
17
159
1,209

จากตารางที่ 1 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สพม.หนองคาย
จานวน 1,209 คน จาแนกเป็น ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 31 คน รองผู้อานวยการโรงเรียน
จานวน 35 คน ครูผู้ช่วย จานวน 249 คน ครู คศ.1 จานวน 311 คน ครูคศ. 2 จานวน 142 คน
ครู คศ.3 จานวน 440 คน ครู คศ. 4 จานวน 1 คน (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2563)
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ตารางที่ 2 จานวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย (ข้อมูล 10
พฤศจิกายน 2563)
สหวิทยาเขต/โรงเรียน
ม.1
1. สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล
1.ปทุมเทพวิทยาคาร
655
2. น้าสวยวิทยา
175
3. ค่ายบกหวานวิทยา
18
4. หินโงมพิทยาคม
47
2. สหวิทยาเขตหนองคาย
5. หนองคายวิทยาคาร
226
6. เวียงคาวิทยาคาร
27
7. ฝางพิทยาคม
48
8. พระธาตุบังพวนวิทยา
71
9. กวนวันวิทยา
23
3. สหวิทยาเขตเทสรังสี
10. พานพร้า
81
11. โพธิ์ตากพิทยาคม
108
12. วรลาโภนุสรณ์
38
13. สังคมวิทยา
145
14. พระพุทธบาทวิทยาคม
52
15. วังม่วงพิทยาคม
49
4. สหวิทยาเขตท่าบ่อ
16. ท่าบ่อ
421
17. ท่าบ่อพิทยาคม
41
18. เดื่อวิทยาคาร
64
19. ถ่อนวิทยา
41
20.โคกคอนวิทยาคม
72
21. หนองนางพิทยาคม
23

จานวนนักเรียน
ม. 3 รวม ม.4

ม. 6

รวม

620 489 1,764 628 562 467
159 166 500
78 74 56
22 12
52
5
50 64 161
31 37 25

1,657
208
5
93

ม. 2

272 357
38 27
61 52
57 79
15 21
92
93
37
141
56
53

855
92
151
207
59

96 269
123 324
47
122
185 463
71 179
41 143

522 458
25 40
54 50
66 40
76 84
17 25

1401
106
168
147
232
65

167
23
26
35
7

ม. 5

115
26
34
39
10

239
14
18
26
7

421
63
78
100
24

48 52 61
78 50 58
26
5
33
153 115 108
31 41 29
61 40 36

161
186
64
376
101
137

330
30
42
53
42
22

932
76
81
113
138
55

293
23
21
40
49
17

309
23
18
20
47
16
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ตารางที่ 2 (ต่อ) จานวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย (ข้อมูล 10
พฤศจิกายน 2563)
สหวิทยาเขต/โรงเรียน
5.สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช
22. ชุมพลโพนพิสัย
23. กุดบงพิทยาคาร
24. ปากสวยพิทยาคม
25. นาหนังพัฒนศึกษา
26. ร่มธรรมานุสรณ์
6. สหวิทยาเขตเบญจพิทย์
27. วังหลวงพิทยาสรรพ์
28. ประชาบดีพิทยาคม
29. เซิมพิทยาคม
30. นาดีพิทยาคม
31.พระบาทนาสิงห์พิทยาคม
รวม

ม.1

ม. 2

จานวนนักเรียน
ม. 3 รวม ม.4

637
140
86
46
33

622
156
94
73
60

521
136
108
86
43

1780
432
288
205
136

463
99
60
55
31

398
108
71
50
43

394
105
62
34
35

1255
312
193
139
109

154
88
128
73
59

162
104
107
73
55

162
77
112
69
39

478 119
269
72
347
99
215
55
153
32
11,763

117
79
81
44
26

102
50
86
41
35

338
201
266
140
93
8,115

ม. 5

ม. 6

รวม

จากตารางที่ 2 จานวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 11,763 คน และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 8,115คน
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ตารางที่ 3 จานวนครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สหวิทยาเขต/โรงเรียน
ไทย
1.สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล
1.ปทุมเทพวิทยาคาร
17
2. น้าสวยวิทยา
4
3. ค่ายบกหวานวิทยา
2
4. หินโงมพิทยาคม
2
รวม
25
2. สหวิทยาเขตหนองคาย
5. หนองคายวิทยาคาร
8
6. เวียงคาวิทยาคาร
2
7. ฝางพิทยาคม
2
8. พระธาตุบังพวนวิทยา
3
9. กวนวันวิทยา
1
รวม
16
3. สหวิทยาเขตเทสรังสี
10. พานพร้า
4
11. โพธิ์ตากพิทยาคม
3
12. วรลาโภนุสรณ์
1
13. สังคมวิทยา
5
14. พระพุทธบาทวิทยาคม
2
15. วังม่วงพิทยาคม
3
รวม
18
4. สหวิทยาเขตท่าบ่อ
16. ท่าบ่อ
12
17. ท่าบ่อพิทยาคม
2
18. เดื่อวิทยาคาร
2
19. ถ่อนวิทยา
4
20.โคกคอนวิทยาคม
3
21. หนองนางพิทยาคม
2
รวม
25

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิต วิทย์ สังคม ศิลป

สุข

การงาน

ต่างประเทศ

รวม

28
5
2*
2
37

45
8
2
6
61

17
6
3*
3
29

11
3
1
1
16

6
2
1
2
11

5
4
1
2
12

37
5
2
3
47

166
37
14
21
238

8
3
2
2
1
16

17
4
5
6
4
36

9
2
3
2
1
17

5
1
1
2
2
11

5
2
1
2
1
11

4
2
3
2
1
12

12
1
2
2
2
19

68
17
19
21
13
138

3
4
2
7
3
2
21

5
9
4
11
4
5
38

4
4
2
5
2
2
19

3
3
1
3
3
1
14

1
3
1
3
2
1
11

5
3
1
3
1
1
14

3
4
2
7
3
1
20

28
33
14
44
20
16
155

18
2
3
2
2
2
29

31
3
4
6
6
3
53

9
2
3
2
3
1
20

6
2
1
0
0
1
10

6
1
1
2
1
1
12

4
1
3
1
4
1
14

17
3
3
3
2
1
29

103
16
20
20
21
12
192
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ตารางที่ 3 (ต่อ) จานวนครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สหวิทยาเขต/โรงเรียน
5.สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช
22. ชุมพลโพนพิสัย
23. กุดบงพิทยาคาร
24. ปากสวยพิทยาคม
25. นาหนังพัฒนศึกษา
26. ร่มธรรมานุสรณ์
รวม
6. สหวิทยาเขตเบญจพิทย์
27. วังหลวงพิทยาสรรพ์
28. ประชาบดีพิทยาคม
29. เซิมพิทยาคม
30. นาดีพิทยาคม
31.พระบาทนาสิงห์พิทยาคม

รวม
รวมทั้งสิ้น

ไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิต วิทย์ สังคม ศิลป

สุข

การงาน

ต่างประเทศ

รวม

16
6
3
4
2
31

19
7
4
3
2
35

36
10
3
7
5
61

17
6
5
3
1
32

11
3
3
2
1
20

10
5
2
3
1
21

10
8
3
2
3
26

26
7
5
3
2
43

145
52
28
27
17
269

5
3
3
1
2
14
129

6
4
4
3
1
18
156

8
7
6
3
4
28
277

5
5
4
3
4
21
138

4
1
2
1
0
8
79

4
2
1
2
1
10
76

2
4
3
3
2
14
92

7
5
5
3
2
22
180

41
31
28
19
16
135
1,127

จากตารางที่ 3 ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จานวน 31 โรงเรียน จานวน 1,127 คน
แยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายสหวิทยาเขต ดังนี้
สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล จานวน 4 โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จานวน
25 คน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จานวน 37 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 61 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 29 คน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะจานวน 16 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา จานวน 11 คน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ จานวน 12 คน และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จานวน 47 คน
สหวิทยาเขตหนองคาย จานวน 5 โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จานวน 16 คน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จานวน 16 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 36 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 17 คน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะจานวน 11 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา จานวน 11 คน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ จานวน 12 คน และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จานวน 19 คน
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สหวิทยาเขตเทสรังสี จานวน 6 โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จานวน 18 คน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จานวน 21 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 38 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 19 คน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะจานวน 14 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา จานวน 11 คน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ จานวน 14 คน และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จานวน 20 คน
สหวิทยาเขตท่าบ่อ จานวน 6 โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จานวน 25 คน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จานวน 29 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 53 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 20 คน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะจานวน 10 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา จานวน 12 คน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ จานวน 14 คน และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จานวน 29 คน
สหวิทยาเขตพิสับสรเดช จานวน 6 โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จานวน
31 คน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จานวน 35 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 61 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 32 คน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะจานวน 20 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา จานวน 21 คน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ จานวน 26 คน และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จานวน 43 คน
สหวิทยาเขตเบญจพิทย์ จานวน 5 โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จานวน
14 คน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จานวน 18 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 28 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 21 คน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะจานวน 8 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา จานวน 10 คน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ จานวน 12 คน และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จานวน 24 คน
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ตารางที่ 4 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย
โรงเรียน/สหวิทยาเขต
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
1. สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล
1. ปทุมเทพวิทยาคาร
1. วิธีสอนแบบโครงงาน (Project Method)
2. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
3. การพัฒนาทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา
4. การพัฒนาทักษะ/กระบวนการให้เหตุผล
5. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
(Inquiry Process)
6. วิธีสอนแบบอภิปราย (Discussion Method)
7. วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทางาน (Committee Work Method)
8. วิธีสอนแบบแสดงบทบาท (Role Playing Method)
9. วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)
1.0 วิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือการทดลอง (Laboratory Method)
11. วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง (Self Study Method)
12. วิธีสอนแบบทีม (Team Teaching Method)
13. วิธีสอนแบบสาธิต
14. การสอนแบบบูรณาการ (Integration Instruction)
15. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ แอล.ที. ( L.T )
16. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจิ๊กซอร์ ( Jigsaw )
17. การเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Instructional
Models of Cooperative Learning)
2. น้าสวยวิทยา
1. แบบกระตุ้นการเรียนรู้ (Active Learning)
2. แบบใช้คาถาม (Questioning Method)
3. แบบโครงงาน (Project Method)
4. แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning : PBL)
5. แบบค้นพบ (Discovery Method)
6. แบบพัฒนาทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหาแนวคิด
7. แบบนิรนัย (Deductive Method)
8. แบบอภิปราย (Discussion Method)
9. แบบสืบสวนสอบสวน
10. แบบแบ่งกลุ่มทางาน (Committee Work Method)
11. แบบหน่วย (Unit Teaching Method)
12. แบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)
13. แบบบรรยาย (Lecture Method)
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ตารางที่ 4 (ต่อ) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย
โรงเรียน/สหวิทยาเขต
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
1. สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล
2.น้าสวยวิทยา
14. แบบปฏิบัติการหรือการทดลอง (Laboratory Method)
15. แบบศึกษาด้วยตนเอง (Self Study Method)
16. แบบโซเครติส (Socretis Method)
17. แบบโครงการ (Project Method)
18. แบบใช้โสตทัศนวัสดุ (Audio-Visual Meterial of Instruction
Method)
19. แบบสาธิต
20. แบบบูรณาการ (Integration Instruction)
21. แบบจิ๊กซอร์ ( Jigsaw )
22. แบบร่วมมือ (Instructional Models of Cooperative
Learning)
23. แบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันต่างๆ
3. หินโงมพิทยาคม
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
4. ค่ายบกหวานวิทยา
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
2. สหวิทยาเขตหนองคาย
5. หนองคายวิทยาคาร
1. การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
2. การจัดการเรียนรู้แบบใช้คาถาม (Questioning Method)
3. วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model)
4. วิธีสอนแบบโครงงาน (Project Method)
5. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PROBLEMBASED LEARNING)
6. การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Method)
7. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
(Inquiry Process)
8. วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)
9. วิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือการทดลอง (Laboratory
Method)
10. วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง (Self Study Method)
11. วิธีสอนแบบสาธิต (Demonstration Method)
12. การสอนแบบบูรณาการ (Integration Instruction)
13. รูปแบบ อื่นๆ
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ตารางที่ 4 (ต่อ) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย
โรงเรียน/สหวิทยาเขต
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
1. สหวิทยาเขตหนองคาย
6. เวียงคาวิทยาคาร
จัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง
7. กวนวันวิทยา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน on site และ online
8. พระธาตุบังพวนวิทยา
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
9. ฝางพิทยาคม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดแบบ Active Learning
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)
การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning)
3. สหวิทยาเขตเทสรังสี
10.พานพร้าว
การจัดการเรียนการสอน แบบ on site โดยเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร
ห้องละไม่เกิน 25 คน
11. โพธิ์ตากพิทยาคม
12.สังคมวิทยา
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
13. วรลาโภนุสรณ์
Active Learning
14. วังม่วงพิทยาคม
Active learning
15. พระพุทธบาทวิทยาคม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. สหวิทยาเขตท่าบ่อ
16. ท่าบ่อ
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
17.ท่าบ่อพิทยาคม
ON-SITE การเรียนการสอนได้ตามปกติในโรงเรียนพื้นที่ปลอดภัย
ภายใต้เงื่อนไขของ สบค. จังหวัด
18.ถ่อนวิทยา
การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ
การจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม
19.เดื่อวิทยาคาร
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
20.โคกคอนวิทยาคม
ON-SITE การเรียนการสอนได้ตามปกติในโรงเรียนพื้นที่ปลอดภัย
ภายใต้เงื่อนไขของ สบค. จังหวัด
21.หนองนางพิทยาคม
- Project-Based Learning PBL
- จิตศึกษา
5. สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช
22. ชุมพลโพนพิสัย
ห้องเรียนปกติ
ห้องเรียนพิเศษ
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ตารางที่ 4 (ต่อ) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย
โรงเรียน/สหวิทยาเขต
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
5. สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช
23. กุดบงวิทยาคาร
Active Learning โครงงานเป็นฐาน
24.ปากสวยพิทยาคม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย
25.นาหนังพัฒนศึกษา
26.ร่มธรรมานุสรณ์
จัดการเรียนการสอน On-Site
6. สหวิทยาเขตเบญจพิทย์
27. วังหลวงพิทยาสรรพ์
ในสถานการณ์ปกติ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เน้นผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการวัดผลประเมินผล
ที่หลากหลาย
28. ประชาบดีพิทยาคม
ในสถานการณ์ปกติ
จัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน เน้นผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย
29. เซิมพิทยาคม
on site
30. นาดีพิทยาคม
แบบปกติ
31.พระบาทนาสิงห์พิทยาคม
สอนแบบปกติในชั้นเรียน
จากตารางที่ 4 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย พบว่า โรงเรียน จานวน 31 โรงเรียน นาเสนอรูปแบบการสอนของ
นาเสนอรูปแบบการสอนเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และบริบทของโรงเรียน จานวน 17
โรงเรียน ส่วนโรงเรียนที่นาเสนอรูปแบบการสอนไม่ตรงประเด็นตามหลักสูตร อาจเนื่องจาก
มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน และประสบการณ์ของผู้เขียนรายงาน
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ตารางที่ 5 ข้อมูลการเปิดแผนการเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย
โรงเรียน/สหวิทยาเขต
แผนการเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย
1. สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล
1.ปทุมเทพวิทยาคาร
1. หลักสูตรมาตรฐานสากล (World-class Program)
2. ห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
3. ห้องเรียนพิเศษเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาสาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโยลีและสิ่งแวดล้อม (Talented Program)
4. หลักสูตรความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน (Gifted Program)
5. ห้องเรียนพิเศษนานาชาติ (International Program)
6. ห้องเรียนพิเศษพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
(Science Math Enrichment Program)
2. น้าสวยวิทยา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. SMTP (Science Math Technology Program)
2. English-Chinese Program (ภาษา)
3. ทักษะอาชีพ-เทคโนโลยี
4. ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน (กีฬาตะกร้อ มวย ฟุตบอล
วอลเลย์บอล ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. SMTP (Science Math Technology Program)
2. ภาษา - ทักษะอาชีพ - เทคโนโลยี
3. ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน (กีฬาตะกร้อ มวย ฟุตบอล
วอลเลย์บอล ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์)
3. หินโงมพิทยาคม
วิทย์ - คณิต
4. ค่ายบกหวานวิทยา
แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา
2. สหวิทยาเขตหนองคาย
5. หนองคายวิทยาคาร
มัธยมศึกษาตอนต้น
1. World Class Program
- (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) Health Science
- (วิทยาศาสตร์ และ วิทย์-คณิต)
- ไทย-การงาน
- เทคโนโลยี
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ตารางที่ 5 (ต่อ) ข้อมูลการเปิดแผนการเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย
โรงเรียน/สหวิทยาเขต
แผนการเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย
2. สหวิทยาเขตหนองคาย (ต่อ)
5.หนองคายวิทยาคาร(ต่อ) 2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Enriched Science and Mathematice : ESM และ Science
3. พหุภาษา
Multilanguage Program : MLP
4. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านฟุตบอล
Volleyball Gifted Program: VGP
5. ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีนาฏศิลป์
Dance and Music Program : DMP
มัธยมศึกษาตอนปลาย
1. World Class Program
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ Health Science
- วิทยาศาสตร์ และ วิทย์-คณิต
- ศิลป์-สังคม
2. โปรแกรมพหุภาษา
(Multilanguage Program : MLP )
3. ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา
(Sport Talent Program : STP)
6.เวียงคาวิทยาคาร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดแผนการเรียนทั่วไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป และวิทย์-คณิต
สายอาชีพ ทวิศึกษา สาขา การโรงแรม และสาขาโลจิสติกส
7.กวนวันวิทยา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรปกติ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรปกติ –แผนการเรียนศิลป์ภาษา
8.พระธาตุบังพวนวิทยา
เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
9.ฝางพิทยาคม
แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- จัดแผนการเรียนโดยยึดตามโครงสร้างมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ชั่วโมง
เรียน น้าหนัก/คะแนน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
- จัดกลุ่มรายวิชาเพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
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ตารางที่ 5 (ต่อ) ข้อมูลการเปิดแผนการเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย
โรงเรียน/สหวิทยาเขต
แผนการเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย
2. สหวิทยาเขตหนองคาย (ต่อ)
9.ฝางพิทยาคม(ต่อ)
- จัดกิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจ
ของนักเรียน
- จัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based
Learning : PBL)
แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนฝางพิทยาคม ได้มีการรับเรียนทั้งหมด 2 ห้องเรียน โดย
แบ่งเป็นแผนกต่างๆ ตามความสามารถของนักเรียน และตามความรู้
ความสามารถของนักเรียน โดยแบ่งเป็นสายต่างๆ เพื่อสอดคล้องใน
การผลิตนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมมีคุณภาพใน
การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ คือ
สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
สายศิลป์- อาชีวะ(งานช่างต่างๆ)
สหวิทยาเขตเทสรังสี
10.พานพร้าว
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกอบด้วยแผนการเรียน ห้องเรียนทั่วไป
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกอบด้วยแผนการเรียน
1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2. แผนการเรียนภาษา – อาชีพ
11. โพธิ์ตากพิทยาคม
1. แผนการเรียน วิทย์-คณิต พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนให้กับ
นักเรียนได้ค้นพบความถนัดทางอาชีพ ได้แก่ ความถนัดทาง
วิศวกรรม ความถนัดทางภาษา และความถนัดทางสาธารณสุข
2. แผนการเรียน คหกรรม-อุตสาหกรรม ส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ในด้านสาขาคหกรรมและอุตสาหกรรม เพื่อให้นักเรียน
สามารถนาความรู้ไปต่อยอดให้กับอนาคตข้างหน้า กรณีที่นักเรียนจะ
ไม่ศึกษาต่อหรือเปลี่ยนแผนการเรียนไปสู่สายอาชีพ
3. แผนภาษาเพื่อการอาชีพ
4. แผนวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
5. แผนวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู
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ตารางที่ 5 (ต่อ) ข้อมูลการเปิดแผนการเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย
โรงเรียน/สหวิทยาเขต
แผนการเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย
3. สหวิทยาเขตเทสรังสี (ต่อ)
12. สังคมวิทยา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน Talented Program (เน้น
คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์) จานวน 1 ห้องเรียน
ห้องเรียนปกติ จานวน 4 ห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนปกติ 5 ห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนปกติ 5 ห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน Talented Program (เน้น
คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์) จานวน 1 ห้องเรียน
ห้องเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 2 ห้องเรียน
ห้องเรียน ศิลป์ – ภาษา จานวน 1 ห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
จานวน 2 ห้องเรียน
ห้องเรียน ศิลป์ – ภาษา จานวน 2 ห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
จานวน 2 ห้องเรียน
ห้องเรียน ศิลป์ – ภาษา จานวน 1 ห้องเรียน
13.วรลาโภนุสรณ์
2 แผนการเรียน แผนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์,
แผนภาษา – เทคโนโลยี
14. วังม่วงพิทยาคม
มัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการเรียนวิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ, คหกรรมอุตสาหกรรม, กลุ่มวิชาศึกษาศาสตร์
และการฝึกหัดครู, กลุ่มวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
15.พระพุทธบาทวิทยาคม ม.ต้น 1 แผนการเรียน คือ หลักสูตรทั่วไปตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ม.ปลาย 2 แผนการเรียน คือ หลักสูตรวิทย์-คณิต และหลักสูตร
ทัว่ ไป
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ตารางที่ 5 (ต่อ) ข้อมูลการเปิดแผนการเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย
โรงเรียน/สหวิทยาเขต
แผนการเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย
4. สหวิทยาเขตท่าบ่อ
16. ท่าบ่อ
แผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท1ี่ -3
3 แผน คือ ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ , ห้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษและห้องเรียนปกติ
แผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
10 แผน คือ ห้ องเรียนพิ เศษคณิตศาสตร์ -วิ ทยาศาสตร์ ห้ องเรีย น
พิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์ ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษคณิ ต ศาสตร์ ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ
ภาษาอังกฤษและการสื่ อสาร ห้ องเรียนคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์
เตรี ย มแพทย์ ห้ อ งเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ -วิ ท ยาศาสตร์ เ ตรี ย มวิ ศ วะ
ห้องเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ จีน
เกาหลี ญี่ปุ่น ห้องเรียนกีฬา ห้องเรียนกลุ่มถนัดวิชาชีพ ศิลป์ – ธุรกิจ
17.ท่าบ่อพิทยาคม
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
18. ถ่อนวิทยา
ม.ต้น
1
แผนการเรียน คือ หลักสูตรทั่วไปตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ม.ปลาย
2 แผนการเรียน คือ หลักสูตรวิทย์-คณิต และหลักสูตรทั่วไป
19.เดื่อวิทยาคาร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน คือ หลักสูตรทั่วไปตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ
แผนภาษา-สังคมฯ –การงานอาชีพ
20.โคกคอนวิทยาคม
1.แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2.แผนการเรียนภาษา-เทคโนโลยี
3.แผนการเรียนอาชีพ เลือก-อุตสาหกรรม
4.แผนการเรียนอาชีพ เลือก-คหกรรม
21.หนองนางพิทยาคม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
-แผนการเรียนทั่วไป
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
-แผนการเรียนวิทย์-คณิต
-แผนการเรียนทักษะอาชีพ
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ตารางที่ 5 (ต่อ) ข้อมูลการเปิดแผนการเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย
โรงเรียน/สหวิทยาเขต
แผนการเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย
5. สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช
22. ชุมพลโพพพิสัย
มัธยมศึกษาตอนต้น
วิทย์-คณิต ภาษาอังกฤษ ภาษายุโรป ภาษาเอเชีย
ไทย-สังคม อาชีพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทย์-คณิต ภาษา อังกฤษ ภาษายุโรป
ภาษาเอเชีย
ไทย-สังคม พลศึกษา
23.กุดบงวิทยาคาร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการเรียนวิทย์-คณิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ แผนการเรียนภาษา
24.ปากสวยพิทยาคม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น…………-…………………….
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ
แผนการเรียนภาษา-การงานอาชีพ
25. นาหนังพัฒนศึกษา
1. แผนวิทย์-คณิต
2. แผนศิลป์-ภาษา
26. ร่มธรรมานุสรณ์
ม.ต้น
แผนการเรียนทั่วไป
ม.ปลาย
แผนการเรียนสายสามัญ และแผนการเรียนสาย
สมรรถนะ
6. สหวิทยาเขตเบญจพิทย์
27. วังหลวงพิทยาสรรพ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ห้องเรียนเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นละ 1 ห้อง ห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นละ 4 ห้อง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้องเรียนแผนการเรียน เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ห้องเรียนแผนการเรียน ภาษาไทย – สังคมศึกษาฯ
ห้องเรียนแผนการเรียนการงานอาชีพ
28. ประชาบดีพิทยาคม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เปิดแผนการเรียนทั่วไป จานวน 11
ห้องเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดแผนการเรียน วิทย์-คณิต
ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน และ แผนการเรียน ไทย-สังคม ระดับชั้นละ
1 ห้องเรียน รวม 6 ห้องเรียน
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ตารางที่ 5 (ต่อ) ข้อมูลการเปิดแผนการเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย
โรงเรียน/สหวิทยาเขต
แผนการเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย
5. สหวิทยาเขตเบญจพิทย์
28. เซิมพิทยาคม
ม.ต้น
แผนการเรียนพื้นฐาน
ม.ปลาย
แผนการเรียนวิทย์-คณิต และ สมรรถนะอาชีพ
30. นาดีพิทยาคม
วิทย์-คณิต และ ศิลป์ภาษา
31.พระบาทนาสิงห์พิทยาคม ม.ต้น
แผนทั่วไป
ม.ปลาย
แผนวิทย์-คณิต
จากตารางที่ 5 การเปิดแผนการเรียน โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย จานวน 31 โรงเรียน มีข้อมูลการเปิดแผนการเรียน เน้น วิทย์- คณิต
มี 5 โรงเรียนเปิดแผนการเรียนได้สอดคล้องกับระบบ TCAS แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ
ข้อสังเกต การเปิดแผนการเรียนยังไม่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และ นโยบาย ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง
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ตารางที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ระดับสหวิทยาเขต
คะแนนเฉลี่ย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม
ที่ สหวิทยาเขต
ระดับประเทศ
55.14
26.73
30.07
33.25 36.30
ระดับสังกัด
55.91
26.98
30.22
32.98 36.52
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
53.91
24.49
29.44
30.92 34.69
53.30
24.89
30.25
31.60 35.01
1 สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล
53.22
23.19
28.70
29.09 33.55
2 สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช
50.40
21.19
28.72
28.10 32.10
3 สหวิทยาเขตท่าบ่อ
47.24
21.19
28.48
27.89 31.20
4 สหวิทยาเขตเบญจพิทย์
47.82
20.87
27.84
27.71 31.06
5 สหวิทยาเขตเทสรังสี
46.48
19.64
27.89
27.31 30.33
6 สหวิทยาเขตหนองคาย
จากตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562 ระดับสหวิทยาเขต เรียงลาดับตามคะแนนเฉลี่ยรวมจากมากไปน้อย ดังนี้ สหวิทยา
เขตปทุมเทวาภิบาล (35.01) สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช (33.55) สหวิทยาเขตท่าบ่อ (32.10)
สหวิทยาเขตเบญจพิทย์ (31.20) สหวิทยาเขตเทสรังสี (31.06) และสหวิทยาเขตหนองคาย (30.33)
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ตารางที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
จาแนกรายโรงตามสหวิทยาเขต
คะแนนเฉลี่ย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ย
ที่
ชื่อโรงเรียน
ขนาด
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม
ระดับประเทศ

55.14

26.73

30.07

33.25

36.30

ระดับสังกัด

55.91

26.98

30.22

32.98

36.52

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

53.91

24.49

29.44

30.92

34.69

สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล
1 ปทุมเทพวิทยาคาร

ใหญ่พิเศษ

67.50

36.97

33.97

44.05

45.62

2 หินโงมพิทยาคม

เล็ก

49.42

22.24

28.67

28.56

32.22

3 ค่ายบกหวานวิทยา

เล็ก

50.56

20.22

29.58

24.89

31.31

4 น้าสวยวิทยา

กลาง

45.73

20.12

28.79

28.89

30.88

1 พระธาตุบังพวนวิทยา

เล็ก

52.49

20.63

28.81

25.84

31.94

2 หนองคายวิทยาคาร

กลาง

47.24

20.27

26.77

29.11

30.85

3 กวนวันวิทยา

เล็ก

45.91

17.09

29.23

29.27

30.38

4 ฝางพิทยาคม

เล็ก

43.70

21.45

26.95

26.04

29.54

5 เวียงคาวิทยาคาร
สหวิทยาเขตท่าบ่อ
1 ท่าบ่อ
2 หนองนางพิทยาคม
3 ท่าบ่อพิทยาคม
4 เดื่อวิทยาคาร
5 โคกคอนวิทยาคม
6 ถ่อนวิทยา
สหวิทยาเขตเทสรังสี
1 สังคมวิทยา
2 วังม่วงพิทยาคม
3 โพธิ์ตากพิทยาคม

เล็ก

43.08

18.78

27.71

26.28

28.96

ใหญ่พิเศษ
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก

55.51
52.89
51.08
49.02
49.86
44.04

25.27
20.34
22.40
20.00
20.06
19.05

29.29
32.74
29.04
27.43
25.98
27.82

31.57
27.26
27.85
27.13
27.46
27.35

35.41
33.31
32.59
30.90
30.84
29.57

กลาง
เล็ก
กลาง

53.62
46.57
48.04

23.49
22.69
19.70

30.07
27.84
27.72

29.21
28.69
27.94

34.10
31.45
30.85

สหวิทยาเขตหนองคาย
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ที่

ชื่อโรงเรียน

สหวิทยาเขตเทสรังสี(ต่อ)
4 พานพร้าว
5 พระพุทธบาทวิทยาคม
6 วรลาโภนุสรณ์
สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช
1 ชุมพลโพนพิสัย
2 กุดบงพิทยาคาร
3 ปากสวยพิทยาคม
4 นาหนังพัฒนศึกษา
5 ร่มธรรมานุสรณ์
สหวิทยาเขตเบญจพิทย์
1 นาดีพิทยาคม
2 ประชาบดีพิทยาคม
3 เซิมพิทยาคม
4 วังหลวงพิทยาสรรพ์
5 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม

ขนาด

คะแนนเฉลี่ย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม

เล็ก
เล็ก
เล็ก

44.64
45.66
48.36

21.73
18.89
18.71

28.44
27.93
25.05

26.88
27.70
25.86

30.42
30.05
29.50

ใหญ่พิเศษ
กลาง
กลาง
เล็ก
เล็ก

62.34
54.55
49.14
51.34
48.73

26.76
22.35
23.37
21.70
21.76

30.56
28.30
26.90
28.10
29.63

32.95
29.16
29.61
27.38
26.34

38.15
33.59
32.26
32.13
31.62

เล็ก
กลาง
กลาง
กลาง
เล็ก

50.86
46.41
46.65
47.04
45.24

22.60
20.68
21.16
20.38
21.13

29.91
28.23
27.72
28.22
28.30

30.32
28.25
27.09
26.62
27.17

33.42
30.89
30.66
30.57
30.46

จากตารางที่ 7 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2562 ของโรงเรียนจาแนกตามสหวิทยาเขตเรียงลาดับตามคะแนนเฉลี่ยรวมจากมากไปน้อย
ในแต่ละสหวิทยาเขต
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ตารางที่ 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
ระดับสหวิทยาเขต
คะแนนเฉลี่ย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม
ที่ สหวิทยาเขต
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
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
39.83
20.80
27.32
33.68
24.98 29.32
40.00
21.82
27.94
25.40 29.90
1 สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล
34.36
37.90
18.49
25.52
23.35 27.42
2 สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช
31.82
37.09
17.05
26.16
22.32 26.87
3 สหวิทยาเขตเบญจพิทย์
31.73
36.81
17.92
25.62
22.25 26.86
4 สหวิทยาเขตท่าบ่อ
31.69
5 สหวิทยาเขตหนองคาย
32.21
16.55
26.03
30.60
21.35 25.35
33.81
16.72
23.71
21.63 25.25
6 สหวิทยาเขตเทสรังสี
30.37
จากตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562 ระดับสหวิทยาเขต เรียงลาดับตามคะแนนเฉลี่ยรวมจากมากไปน้อย ดังนี้ สหวิทยา
เขตปทุมเทวาภิบาล (29.90) สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช (27.42) สหวิทยาเขตเบญจพิทย์ (26.87)
สหวิทยาเขตท่าบ่อ (26.86) สหวิทยาเขตหนองคาย (25.35) และสหวิทยาเขตเทสรังสี (25.25)
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ตารางที่ 9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
จาแนกรายโรงตามสหวิทยาเขต
คะแนนเฉลี่ย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ย
ที่ ชื่อโรงเรียน
ขนาด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม
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
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
39.83
20.80
27.32
33.68
24.98 29.32
1.สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล
1 ปทุมเทพวิทยาคาร
46.32
30.3
31.91
39.5
32.98 36.20
ใหญ่พิเศษ
2 น้าสวยวิทยา
กลาง
36.04
17.86
26.61
32.51
22.7 27.14
3 หินโงมพิทยาคม
เล็ก
37.64
17.29
25.31
31.08
20.52 26.37
-ปีการศึกษา 2562 ไม่มี นร. ชั้น ม.64 ค่ายบกหวานวิทยา
เล็ก
คะแนนเฉลี่ย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ย
คณิ
ต
ศาสตร์
วิ
ท
ยาศาสตร์
สั
ง
คมศึ
ก
ษา
ภาษาอั
ง
กฤษ
ที่ ชื่อโรงเรียน
ขนาด ภาษาไทย
รวม
2.สหวิทยาเขตหนองคาย
1 หนองคายวิทยาคาร กลาง
32.95
18.61
25.93
30.44
23.05 26.20
2 พระธาตุบังพวนวิทยา
เล็ก
32.86
20.09
25.48
30.41
20.40 25.85
3 ฝางพิทยาคม
เล็ก
30.75
14.75
28.55
31.40
22.13 25.52
4 กวนวันวิทยา
เล็ก
34.43
13.93
23.64
30.86
20.54 24.68
5 เวียงคาวิทยาคาร
เล็ก
30.05
15.38
26.55
29.90
20.63 24.50
3สหวิทยาเขตท่าบ่อ
1 ท่าบ่อ
ใหญ่
40.90
22.90
27.50
34.09
25.92 30.26
2 โคกคอนวิทยาคม
เล็ก
37.84
16.97
26.37
33.51
20.93 27.12
3 หนองนางพิทยาคม
เล็ก
38.73
17.50
27.27
32.00
19.32 26.96
4 ท่าบ่อพิทยาคม
เล็ก
35.12
16.55
25.00
29.10
23.27 25.81
5 ถ่อนวิทยา
เล็ก
34.55
15.45
24.71
30.52
22.58 25.56
6 เดื่อวิทยาคาร
เล็ก
33.74
18.15
22.89
30.91
21.47 25.43
4.สหวิทยาเขตเทสรังสี
1 สังคมวิทยา
กลาง
39.81
17.72
26.54
33.56
23.36 28.20
2 วังม่วงพิทยาคม
เล็ก
33.69
16.76
24.73
29.91
21.34 25.29
3 พานพร้าว
เล็ก
33.11
16.13
23.23
30.81
21.52 24.96
4 พระพุทธบาทวิทยาคม
เล็ก
32.40
15.90
22.75
29.69
21.81 24.51
5 วรลาโภนุสรณ์
เล็ก
31.63
16.72
22.53
29.88
20.86 24.32
6 โพธิ์ตากพิทยาคม
กลาง
32.21
17.11
22.49
28.34
20.86 24.20
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
คะแนนเฉลี่ย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ ชื่อโรงเรียน
ขนาด
5.สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช
1 ชุมพลโพนพิสัย
ใหญ่พิเศษ
2 กุดบงพิทยาคาร
กลาง
3 ร่มธรรมานุสรณ์
เล็ก
4 ปากสวยพิทยาคม
กลาง
5 นาหนังพัฒนศึกษา
เล็ก
ที่ ชื่อโรงเรียน
ขนาด
6.สหวิทยาเขตเบญจพิทย์
1 ประชาบดีพิทยาคม
กลาง
2 นาดีพิทยาคม
เล็ก
3 วังหลวงพิทยาสรรพ์
กลาง
4 เซิมพิทยาคม
กลาง
5 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม เล็ก

ค่าเฉลี่ย

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม
46.95
37.6
38.93
33.27
32.77

32.04
27.54
26.74
25.85
24.90
ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม
38.70
40.36
38.54
35.78
32.09

23.12
27.98
34.57
19.44
26.8
30.85
18.31
23.5
30.62
17.01
24.9
32.08
14.58
24.42
30.98
คะแนนเฉลี่ย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
19.45
16.81
16.95
16.28
15.76

27.60
25.47
26.22
26.16
25.33

33.40
32.98
32.01
32.92
27.35

27.6
23.01
22.35
22.01
21.77

22.61
23.69
22.09
21.54
21.68

28.35
27.86
27.16
26.54
24.44

จากตารางที่ 9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2562 ของโรงเรียนจาแนกตามสหวิทยาเขตเรียงลาดับตามคะแนนเฉลี่ยรวมจากมากไปน้อย
ในแต่ละสหวิทยาเขต
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ตอนที่ 3
รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิค/ขั้นตอนการนิเทศ
การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการนิ เ ทศการศึ ก ษา ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาของโรงเรี ย นในสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มีรูปแบบ/วิธีการ/เทคนิค/ขั้นตอนการนิเทศ
การพัฒ นาคุณภาพการนิเทศการศึกษาดาเนินการนิเทศระยะที่ 1(ไตรมาสที่ 2) ขั้นเตรียมการ
วิเคราะห์บริบทโรงเรียนในสังกัด ในการดาเนินการตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 4 ประเด็น เพื่อจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระยะ พัฒนาและ ระยะพัฒนาผลการปฏิบัติ (ไตมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4) ดังนี้
ตารางที่ 10 รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิค/ขั้นตอนการนิเทศ โรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย
ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบสหวิทยา
รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิค/ขั้นตอนการนิเทศ
เขต/สหวิทยาเขต
1. สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล
นางพรทิพา นันตะสุข
1. การวางแผน (Plan) : การประชุม ชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงาน การสร้างความตระหนัก สร้างแรงจูงใจ โดยการ
ประชุ มทางไกล โดย เลขานุ การโครงการ ผ่ านแอปพิ เคชั่ น
AcuConference
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
2.เสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน (Informing) : นิเทศ ให้
คาปรึกษาแนะนาทางกลุ่มไลน์ ครูวิชาการสหวิทยาเขตปทุม
เทวาภิบาล
3. การปฏิบัติงานตามแผน (Doing ) : โรงเรียนแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศและประเมินตนเอง รวบรวมเอกสาร ผล
การดาเนินงาน จั ดทาเอกสารรายงานผล ตามประเด็นการ
นิเทศ
4. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน (Evaluation
E) คณะกรรมการ และศึ ก ษานิ เ ทศก์ ลงพื้ น ที่ นิ เ ทศ ให้
คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอยการปฏิบัติงาน และรับรองผลการประเมินตนเองของ
โรงเรียน ประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ
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ตารางที่ 10 (ต่อ) รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิค/ขั้นตอนการนิเทศ โรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย
ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบสหวิทยา
รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิค/ขั้นตอนการนิเทศ
เขต/สหวิทยาเขต
2. สหวิทยาเขตหนองคาย
นางสาวณัฐชนก เนาวรังษี
การ นิเทศ แบบพาดู พาคิด พาทา ด้วยวงจรวิจัยปฏิบัติการ
ประกอบด้วย ขั้นการวางแผน (Plan) ขั้นการปฏิบัติ (Action)
ขั้ น การสั ง เกต (Observation)
และขั้ น สะท้ อ นผล
(Reflection) โดยใช้ กระบวนการนิเทศ 5E ประกอบด้วย
การเสนอตัวอย่าง (Example) สร้างความเข้าใจ (Explain)
ใส่ใจฝึกปฏิบัติ (Exercise) จัดเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Exhibit) และ ปรับปรุงมุ่งสู่ ความสาเร็จ (Examine and
Execute)
3.สหวิทยาเขตเทรังสี
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
การนิเทศ ด้วยกระบวนการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี ด้วยวงจร
วิจัยปฏิบัติการ ประกอบด้วย ขั้นการวางแผน (Plan) ขั้นการ
ปฏิบัติ (Action) ขั้นการสังเกต (Observation) และขั้น
สะท้อ นผล (Reflection) โดยใช้ กระบวนการนิ เทศ 5E
ประกอบด้วย การเสนอตัวอย่าง (Example) สร้างความเข้าใจ
(Explain) ใส่ ใ จฝึ กปฏิบัติ (Exercise) จัด เสนอผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exhibit) และ ปรับปรุงมุ่งสู่ ความสาเร็จ
(Examine and Execute)
ขั้นการวางแผน (Plan)
1. จัดทาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียนที่รับผิดชอบ
2. จัดทาแผนและเครื่องมือการนิเทศและปฏิทินการนิเทศ
3. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสหวิทยา
เขตที่รับผิดชอบ ตามความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา โดย
พิจารณาจากนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
4. ดาเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศ ดังนี้
4.1 ประชุมชี้แจงสร้างการรับรูป้ ระเด็นการนิเทศ ตามแผนการ
นิเทศบูรณาการภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาหรับผู้บริหาร และคณะครู
(ประชุม VDO Conference ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
ประเด็นการนิเทศตามนโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเครื่องมือนิเทศชุดที่ 1
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ตารางที่ 10 (ต่อ) รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิค/ขั้นตอนการนิเทศ โรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย
ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบสหวิทยา
รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิค/ขั้นตอนการนิเทศ
เขต/สหวิทยาเขต
3. สหวิทยาเขตเทสรังสี (ต่อ)
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
ขั้นการปฏิบัติ (Action)
1) วิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต โดยให้
โรงเรียนประเมินตนเองตามประเด็นการนิเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลมา
ใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนในสหวิทยาเขต
2) จัดแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสหวิทยา
เขตที่รับผิดชอบ ตามความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา โดย
พิจารณาจากนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดจากผลการ
ประเมินตนเอง
3) จัดทาแผนและเครื่องมือการนิเทศและปฏิทินการนิเทศ
4) ปฏิบัติการนิเทศตามปฏิทินการนิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขต
ขั้นการสังเกต (Observation)
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในสหวิทยาเขตให้เรียนรู้
ร่วมกัน ด้วยกระบวนการนิเทศ 5 E ประกอบด้วย การเสนอ
ตัวอย่าง (Example) สร้างความเข้าใจ (Explain)
ใส่ใจฝึกปฏิบัติ (Exercise) จัดเสนอผลงานแลกเปลีย่ นเรียนรู้
(Exhibit) และ ปรับปรุงมุ่งสู่ความสาเร็จ (Examine and
Execute)
ขั้นสะท้อนผล (Reflection)
รายงานผลการนิเทศของโรงเรียนในสหวิทยาเขต นาเสนอผลงาน
ที่เป็นจุดเด่น และนาเสนอจุดพัฒนาไปวางแผนในวงรอบต่อไป
ดาเนินการจนบรรลุเป้าหมาย
4. สหวิทยาเขตท่าบ่อ
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
การนิเทศ ด้วยกระบวนการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี
ด้วยวงจรวิจัยปฏิบัติการ ประกอบด้วย ขั้นการวางแผน (Plan)
ขั้นการปฏิบัติ (Action) ขั้นการสังเกต (Observation)
และขั้นสะท้อนผล (Reflection) โดยใช้ กระบวนการนิเทศ 5E
ประกอบด้วย
การเสนอตัวอย่าง (Example) สร้างความเข้าใจ (Explain)
ใส่ใจฝึกปฏิบัติ (Exercise) จัดเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Exhibit) และ ปรับปรุงมุ่งสู่ ความสาเร็จ
(Examine and Execute)
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ตารางที่ 10 (ต่อ) รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิค/ขั้นตอนการนิเทศ โรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย
ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบสหวิทยา
รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิค/ขั้นตอนการนิเทศ
เขต/สหวิทยาเขต
. สหวิทยาเขตท่าบ่อ (ต่อ)
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
ขั้นการวางแผน (Plan)
1. จัดทาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียนที่รับผิดชอบ
2. จัดทาแผนและเครื่องมือการนิเทศและปฏิทินการนิเทศ
3. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสหวิทยาเขตที่
รับผิดชอบ ตามความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา โดยพิจารณา
จากนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
4. ดาเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศ ดังนี้
4.1 ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ประเด็นการนิเทศ ตาม
แผนการนิเทศบูรณาการภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพ
การนิเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาหรับผู้บริหาร และ
คณะครู (ประชุม VDO Conference ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2564) ประเด็นการนิเทศตามนโครงการพัฒนาคุณภาพการ
นิเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเครื่องมือนิเทศชุดที่ 1
ขั้นการปฏิบัติ (Action)
1) วิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต โดยให้
โรงเรียนประเมินตนเองตามประเด็นการนิเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลมา
ใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนในสหวิทยาเขต
2) จัดแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสหวิทยา
เขตที่รับผิดชอบ ตามความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา โดย
พิจารณาจากนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดจากผลการ
ประเมินตนเอง
3) จัดทาแผนและเครื่องมือการนิเทศและปฏิทินการนิเทศ
4) ปฏิบัติการนิเทศตามปฏิทินการนิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขต
ขั้นการสังเกต (Observation)
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในสหวิทยาเขตให้เรียนรู้
ร่วมกัน ด้วยกระบวนการนิเทศ 5 E ประกอบด้วย การเสนอ
ตัวอย่าง (Example) สร้างความเข้าใจ (Explain)
ใส่ใจฝึกปฏิบัติ (Exercise) จัดเสนอผลงานแลกเปลีย่ นเรียนรู้
(Exhibit) และ ปรับปรุงมุ่งสู่ความสาเร็จ (Examine and
Execute)
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ตารางที่ 10 (ต่อ) รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิค/ขั้นตอนการนิเทศ โรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย
ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบสหวิทยา
รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิค/ขั้นตอนการนิเทศ
เขต/สหวิทยาเขต
4. สหวิทยาเขตท่าบ่อ (ต่อ)
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
ขั้นสะท้อนผล (Reflection)
รายงานผลการนิเทศของโรงเรียนในสหวิทยาเขต นาเสนอผลงาน
ที่เป็นจุดเด่น และนาเสนอจุดพัฒนาไปวางแผนในวงรอบต่อไป
ดาเนินการจนบรรลุเป้าหมาย
5. สหวิทยาเขตพิสัยดรเดช
นายวชิรดล คาศิริรักษ์
นิเทศตามกระบวนการ PDE Model ผสมผสานยุทธวิธี 5C
6.สหวิทยาเขตเบญจพิทย์
นายกิตติรงค์ บุญคง
นิเทศโดยใช้วงจรของเดมมิง (Circle Demming Cycle)
4 ขั้นตอน คือ
1. การวางแผน (P-Planning)
2. การปฏิบัติตามแผน (D-Do)
3. การตรวจสอบ/ประเมินผล (C-Check)
4. การปรับปรุงแก้ไข (A-Act)
และใช้กระบวนการ5E
เสนอตัวอย่าง (Example) สร้างความเข้าใจ (Explain)
ใส่ใจฝึกปฏิบัติ (Exercise) จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exhibit)
และ ปรับปรุงมุ่งสู่ความสาเร็จ (Examine and Execute)
ขั้นตอนการนิเทศดังนี้
ขั้นการวางแผน (Plan)
1. จัดทาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียนที่รับผิดชอบ
2. จัดทาแผนและเครื่องมือการนิเทศและปฏิทินการนิเทศ
3. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสห
วิทยาเขตที่รับผิดชอบ ตามความต้องการจาเป็นของ
สถานศึกษา โดย พิจารณาจากนโยบายสาคัญของหน่วยงาน
ต้นสังกัด
4. ดาเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศ ดังนี้
ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ประเด็นการนิเทศ ตามแผนการ
นิเทศบูรณาการภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาหรับผู้บริหาร และคณะครู(ประชุม
VDO Conference ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)ประเด็นการ
นิเทศตามนโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเครื่องมือนิเทศชุดที่ 1
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ตารางที่ 10 (ต่อ) รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิค/ขั้นตอนการนิเทศ โรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย
ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบสหวิทยา
รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิค/ขั้นตอนการนิเทศ
เขต/สหวิทยาเขต
4. สหวิทยาเขตเบญจพิทย์ (ต่อ)
นายกิตติรงค์ บุญคง
ขั้นการปฏิบัติ (Action)
1 วิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต โดยให้
โรงเรียนประเมินตนเองตามประเด็นการนิเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูล
มาใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนในสหวิทยาเขต
2) จัดแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสห
วิทยาเขตที่รับผิดชอบ ตามความต้องการจาเป็นของ
สถานศึกษา โดยพิจารณาจากนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดจากผลการประเมินตนเอง
3) จัดทาแผนและเครื่องมือการนิเทศและปฏิทินการนิเทศ
4) ปฏิบัติการนิเทศตามปฏิหินการนิเทศโรงเรียนในสหวิทยา
เขต
ขั้นการสังเกต (Observation)
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในสหวิทยาเขตให้
เรียนรู้ร่วมกัน ด้วยกระบวนการนิเทศ 5 E ประกอบด้วย การ
เสนอตัวอย่าง (Example) สร้างความเข้าใจ (Explain) ใส่ใจ
ฝึกปฏิบัติ (Exercise) จัดเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Exhibit) และ ปรับปรุงมุ่งสู่ความสาเร็จ (Examine
andExecute)
ขั้นสะท้อนผล (Reflection)
รายงานผลการนิเทศของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
นาเสนอผลงานที่เป็นจุดเด่น และนาเสนอจุดพัฒนาไปวางแผน
ในวงรอบต่อไปดาเนินการจนบรรลุเป้าหมาย
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รูปแบบการนิเทศด้วยกระบวนการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี
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การนิเทศติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ผู้นิเทศได้ดาเนินการตามกระบวนการ PDE Model ผสมผสาน
ยุทธวิธี 5C ซึ่งมีรายระเอียดดังนี้ ภาพประกอบ 1

Plan :

 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
 จัดทาแผนการนิเทศ
 เครื่องมือนิเทศ
 จัดทาคาสั่ง
 กาหนดปฏิทินนิเทศ (ร่วมกันกับสหวิทยาเขต)

Courage to Lead

(กล้านา)
Courage to Teach

(กล้าสอน)
Courage to Coach

(กล้าโค้ช)
Courage to Help

(กล้าช่วย)
Courage to
Facilitative

Do :

 ปฏิบัติตามแผนนิเทศ
 ให้ความรู้
 ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ
 ชีแ้ นะ
 ถาม/ฟัง/สะท้อนคิด

(กล้าอานวย)

Evaluate :

 ประเมินผลการนิเทศ

ภาพ 1 กระบวนการนิเทศแบบ PDE Model ผสมผสานยุทธวิธี 5C
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ขั้นตอนการปฏิบัติในหน้าที่
รับนโยบาย / วิเคราะห์หนังสือราชการสั่งการ จาก สพฐ.
สังเคราะห์เนื้องาน ออกแบบงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ออกแบบ
ขั้นตอนดาเนินงานหรือ โครงการ / เอกสารแจ้งโรงเรียน และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
วางแผนจัดรูปแบบ ขั้นตอน และ กาหนดระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
ดาเนินโครงการ / จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และ สูงสุดต่อไป

ปรับปรุง
พัฒนา แก้ไข
จากข้อเสนอแนะ

ดาเนินงานโครงการตามกิจกรรมที่วางไว้ในโครงการ หรือ นิเทศ
ติดตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
ประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวม
สรุปรายงานผลการดาเนินการต่อผู้บังคับบัญชา
กระบวนการนิเทศโดยใช้วงจรของเดมมิง (Circle Demming Cycle)
การวางแผน

(Plan)

การปรับปรุงแก้ ไข

การปฏิบตั ติ ามแผน

(Act)

(Do)

การตรวจสอบ/ประเมินผล

(Check)
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ตอนที่ 4
ผลการนิเทศโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
ตารางที่ 11 ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid 19) โรงเรียนในสหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล
ที่ โรงเรียน
1 ปทุมเทพวิทยาคาร
2 น้าสวยวิทยา
3 หินโงมพิทยาคม
4 ค่ายบกหวานวิทยา
ระดับคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
การปฏิบัติระดับ 4
การปฏิบัติระดับ 4
การปฏิบัติระดับ 4
การปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 11 พบว่า ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) พบว่า ผลการประเมินภาพรวม
ของสหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล อยู่ในระดับดีมาก และทุกโรงเรียนมีการปฏิบัติในระดับดีมาก
ตารางที่ 12 ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid 19) สหวิทยาเขตหนองคาย
ที่

โรงเรียน

การจัดการเรียนการสอนในสถานกสรณ์ของโรคติดเชื้อ ระดับคุณภาพ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
1. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก
2. โรงเรียนเวียงคาวิทยาคาร
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก
3. โรงเรียนกวนวันวิทยา
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก
4. โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก
5. โรงเรียนฝางพิทยาคม
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
จากตารางที่ 12 พบว่า ผลการนิเทศประเด็นหลักที่1 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
ของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองคาย 5โรงเรียน
มีการปฏิบัติตาม เกณฑ์ระดับคุณภาพดีมาก 1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโดยความร่วมมือ
ของทุกภาค ส่วน 2) มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้า
สถานศึกษา 3) มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนาการปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยที่ดีเช่น วิธีล้างมือ
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ที่ถูกต้อง การสวม หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 4) ครูมี
สื่อ/คลิปการสอน เตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ภาพรวมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)อยู่ในระดับดีมาก
ตารางที่ 13 ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid 19) สหวิทยาเขตเทสรังสี
ที่ โรงเรียน
1.
2
3
4
5
6

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid 19)
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 3

ระดับคุณภาพ

โรงเรียนพานพร้าว
ดีมาก
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
ดี
โรงเรียนสังคมวิทยา
ดีมาก
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
ดีมาก
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
ดีมาก
โรงเรียนพระพุทธบาท
ดีมาก
วิทยาคม
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
จากตารางที่ 13 พบว่า ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี 5 โรงเรียน มีการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ ระดับคุณภาพดีมาก 1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโดยความร่วมมือของทุก
ภาคส่วน 2) มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้า
สถานศึกษา 3) มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนาการปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยที่ดี เช่น วิธีล้างมือที่
ถูกต้อง การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 4) ครูมีสื่อ/
คลิปการสอน เตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ระดับคุณภาพ 3 ระดับดี จานวน 1 โรงเรียน ภาพรวมการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) อยู่ในระดับดีมาก
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ตารางที่ 14 ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid 19) สหวิทยาเขตท่าบ่อ
ที่ โรงเรียน

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส ระดับคุณภาพ
โคโรนา 2019 (Covid 19)
1. โรงเรียนท่าบ่อ
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก
2 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก
3 โรงเรียนถ่อนวิทยา
ปฏิบัติระดับ 3
ดี
4 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก
5 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก
6 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
จากตารางที่ 14 พบว่า ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตท่าบ่อ 5 โรงเรียน มีการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ ระดับคุณภาพดีมาก 1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโดยความร่วมมือของทุก
ภาคส่วน 2) มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้า
สถานศึกษา 3) มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนาการปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยที่ดี เช่น วิธีล้างมือที่
ถูกต้อง การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 4) ครูมีสื่อ/
คลิปการสอน เตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ระดับคุณภาพ 3 ระดับดี จานวน 1 โรงเรียน ภาพรวมการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) อยู่ในระดับดีมาก
ตาราง 15 ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนในสถานกสรณ์ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช
โรงเรียน

การจัดการเรียนการสอนในสถานกสรณ์ของโรค ระดับคุณภาพ
ที่
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
1 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก
2 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก
3 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก
4 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก
5 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
จากตาราง 15 พบว่า ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) พบว่า ทั้ง 5 โรงเรียนมีการปฏิบัติดีมาก
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ตาราง 16 ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนในสถานกสรณ์ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) สหวิทยาเขตเบญจพิทย์
โรงเรียน

การจัดการเรียนการสอนในสถานกสรณ์ของโรค ระดับคุณภาพ
ที่
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
1 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรค์
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก
2 โรงเรียนเซิมพิทยาคม
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก
3 โรงเรียนนาดีพิทยาคม
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก
4 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก
5 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
จากตาราง 16 พบว่า ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) โรงเรียนในสหเบญจพิทย์ ทั้ง 5 โรงเรียน ระดับปฏิบัติ ระดับ 4อยู่
มนระดับ ดีมากมาก
ตารางที่ 17 ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสห
วิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล
ผลการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ที่ โรงเรียน
1 ปทุมเทพวิทยาคาร
2 น้าสวยวิทยา
3 หินโงมพิทยาคม
4 ค่ายบกหวานวิทยา
ระดับคุณภาพ

1. หลักสูตร
2. ระบบนิเทศ
สถานศึกษา/หลักสูตร ภายในโรงเรียน
สมรรถนะ และ
กระบวนการเรียนรู้
การปฏิบัตริ ะดับ 4
การปฏิบัตริ ะดับ 4
การปฏิบัตริ ะดับ 4
การปฏิบัตริ ะดับ 4
การปฏิบัตริ ะดับ 3
การปฏิบัตริ ะดับ 4
การปฏิบัตริ ะดับ 4
การปฏิบัตริ ะดับ 3

ดีมาก

ดีมาก

3. การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
การปฏิบัตริ ะดับ 4
การปฏิบัตริ ะดับ 4
การปฏิบัตริ ะดับ 3
การปฏิบัตริ ะดับ 4

ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 17 ผลการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษา พบว่า ผลการประเมินภาพรวม
ของสหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล อยู่ในระดับดีมาก โรงเรียนมีการปฏิบัติในระดับดีมาก ยกเว้นโรงเรียนหินโงม
พิทยาคม มีการปฏิบัติในระดับดี
เมื่อพิจารณารายตัวชีว้ ัด พบว่า ด้านหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรสมรรถนะ และกระบวนการ
เรียนรู้ และด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการปฏิบัติในระดับดีมาก จานวน 3 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร โรงเรียนน้าสวยวิทยา และโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา ส่วนโรงเรียนหินโงมพิทยา
คม มีการปฏิบัติในระดับดี สาหรับด้านระบบนิเทศภายใน มีการปฏิบัติในระดับดีมาก จานวน 3 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร โรงเรียนน้าสวยวิทยา และโรงเรียนหินโงมพิทยาคม ส่วนโรงเรียนค่ายบก
หวานวิทยา มีการปฏิบัติในระดับดี
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ตารางที่ 18 ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยา
เขตหนองคาย
ผลการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน
ที่
1. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
2 โรงเรียนเวียงคาวิทยาคาร
3 โรงเรียนกวนวันวิทยา
4 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา
5 โรงเรียนฝางพิทยาคม
ระดับคุณภาพ

1. หลักสูตร
2. ระบบนิเทศ
สถานศึกษา/หลักสูตร ภายในโรงเรียน
สมรรถนะ และ
กระบวนการเรียนรู้

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก

ระดับคุณภาพ

3. การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 18 ผลการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษา 1) ด้านหลักสูตร สถานศึกษา/หลักสูตร
สมรรถนะ และกระบวนการเรียนรู้ พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองคาย จานวน 5 โรงเรียน ปฏิบัติ
ระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก มีคาสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถานศึกษา มีการปรับปรุงหลักสู ตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย มีเอกสารประกอบ หลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และเอกสารการวัดและประเมินผลของ สถานศึกษา มีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติในชั้ นเรียน 2) ระบบนิเทศภายในโรงเรียน พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขต
หนองคาย จานวน 5 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก มีแผนงาน/โครงการนิเทศภายในตาม
นโยบายของ สพฐ. และหน่วยงาน มีคาสั่งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน มีการปฏิบัติการนิเทศภายใน
โรงเรียนตามแผนที่กาหนดไว้ มีการรายงานการนิเทศภายใน 3) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า
โรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองคาย จานวน 5 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก มีการวิเคราะห์ผล
O-NET เพื่อปรับปรุงการเรียน การสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากผล การวิเคราะห์ O-NET มีการดาเนินการตามแผนยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนทุก
กิจกรรม มี รายงานผลแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับคุณภาพ ภาพรวมการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ระดับดีมาก
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ตารางที่ 19 ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยา
เขตเทสรังสี
ผลการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ที่ โรงเรียน
1.
2
3
4
5
6

โรงเรียนพานพร้าว
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
โรงเรียนสังคมวิทยา
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
โรงเรียนพระพุทธบาท
วิทยาคม
ระดับคุณภาพ

1. หลักสูตร
2. ระบบนิเทศ
สถานศึกษา/หลักสูตร ภายในโรงเรียน
สมรรถนะ และ
กระบวนการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ

3. การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

จากตารางที่ 19 ผลการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษา 1) ด้านหลักสูตร
สถานศึกษา/หลักสูตรสมรรถนะ และกระบวนการเรียนรู้ พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี
จานวน 6 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก มีคาสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย มีเอกสารประกอบ
หลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเอกสารการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา มีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา สู่การปฏิบัติใน
ชั้นเรียน 2) ระบบนิเทศภายในโรงเรียน พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี จานวน 5
โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก มีแผนงาน/โครงการนิเทศภายในตามนโยบายของ
สพฐ. และหน่วยงาน มีคาสั่งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน มีการปฏิบัติการนิเทศภายใน
โรงเรียนตามแผนที่กาหนดไว้ มีการรายงานการนิเทศภายใน ระดับคุณภาพ 3 ระดับดี จานวน 1
โรงเรียน 3) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี จานวน 5
โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก มีการวิเคราะห์ผล O-NET เพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผล
การวิเคราะห์ O-NET มีการดาเนินการตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกิจกรรม มี
รายงานผลแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับคุณภาพ 3 ระดับดี จานวน 1 โรงเรียน
ภาพรวมการยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับดีมาก
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ตารางที่ 20 ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสหวิทยาเขต
ท่าบ่อ
ผลการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ที่ โรงเรียน
1. โรงเรียนท่าบ่อ
2 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
3 โรงเรียนถ่อนวิทยา
4 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร
5 โรงเรียนโคกคอนวิทยา
6 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม
ระดับคุณภาพ

1. หลักสูตร
2. ระบบนิเทศ
สถานศึกษา/หลักสูตร ภายในโรงเรียน
สมรรถนะ และ
กระบวนการเรียนรู้

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก

ระดับคุณภาพ

3. การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 20 ผลการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษา 1) ด้านหลักสูตร
สถานศึกษา/หลักสูตรสมรรถนะ และกระบวนการเรียนรู้ พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตท่าบ่อ จานวน
6 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก มีคาสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย มีเอกสารประกอบหลักสูตร 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเอกสารการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา มีหน่วย
การเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 2) ระบบ
นิเทศภายในโรงเรียน พบว่า ทั้ง 6 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก มีแผนงาน/
โครงการนิเทศภายในตามนโยบายของ สพฐ. และหน่วยงาน มีคาสั่งคณะกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรียน มีการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนตามแผนที่กาหนดไว้ มีการรายงานการนิเทศภายใน
3) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ทั้ง 6 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก
มีการวิเคราะห์ผล O-Net เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มีแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการวิเคราะห์ O-Net มีการดาเนินการตามแผน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกิจกรรม มีรายงานผลแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ตาราง 21 ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตพิสัย
สรเดช
ผลการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5

โรงเรียน
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์
ระดับคุณภาพ

1. หลักสูตร
2. ระบบนิเทศ
สถานศึกษา/หลักสูตร ภายในโรงเรียน
สมรรถนะ และ
กระบวนการเรียนรู้

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 3
มาก

3. การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก

จากตาราง 21 ผลการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านหลักสูตรสถานศึกษา/
หลักสูตรสมรรถนะ และกระบวนการเรียนรู้ พบว่า ทั้ง 5 โรงเรียนมีการปฏิบัติดีมาก ระบบนิเทศ
ภายในโรงเรียน พบว่า มี 2 โรงเรียนที่มีการปฏิบัติระดับดีมาก ได้แก่ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย และ
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ส่วน อีก 3 โรงเรียมีการปฏิบัติระดับดี ได้แก่ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา และโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า
มี 3 โรงเรียนที่ปฏิบัติอยู่ระดับดีมาก ได้แก่ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร และ
โรงเรียนร่มธรรมานุสร์ ส่วน อีก 2 โรงเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ได้แก่ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม
และโรงเรียนนาหนังพัฒนาศึกษา
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ตาราง 22 ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขต
เบญจพิทย์
ผลการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5

โรงเรียน

1. หลักสูตร
2. ระบบนิเทศ
สถานศึกษา/หลักสูตร ภายในโรงเรียน
สมรรถนะ และ
กระบวนการเรียนรู้

3. การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์
โรงเรียนเซิมพิทยาคม
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
โรงเรียนนาดีพิทยาคม

การปฏิบตั ิในระดับ 4

การปฏิบตั ิในระดับ 4 การปฏิบตั ิในระดับ 4

การปฏิบตั ิในระดับ 4

การปฏิบตั ิในระดับ 4 การปฏิบตั ิในระดับ 4

การปฏิบตั ิในระดับ 4

การปฏิบตั ิในระดับ 4 การปฏิบตั ิในระดับ 4

การปฏิบตั ิในระดับ 4

การปฏิบตั ิในระดับ 4 การปฏิบตั ิในระดับ 4

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม

การปฏิบตั ิในระดับ 4

การปฏิบตั ิในระดับ 4 การปฏิบตั ิในระดับ 4

ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตาราง 22 ผลการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษา พบว่า 1) ด้านหลักสูตรสถานศึกษา/
หลักสูตรสมรรถนะ และกระบวนการเรียนรู้ 2) ระบบนิเทศภายในโรงเรียน 3) การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสหวิทยาเขตเบญจพิทย์ ทั้ง 5 โรงเรียน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ 4
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
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ตารางที่ 23 ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนในสหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล
ผลการนิเทศการส่งเสริมการเรียนรู้
ระดับ
1.การจัดการ
2.การจัดการ
3.การจัดการ
4.การใช้สื่อ
คุณภาพ

ที่

เรียนรูเ้ ชิงรุก
(Active
โรงเรียน
Learning)
ปทุมเทพวิทยาคาร การปฏิบัตริ ะดับ 4
การปฏิบัตริ ะดับ 4
น้าสวยวิทยา
การปฏิบัตริ ะดับ 3
หินโงมพิทยาคม
ค่ายบกหวานวิทยา การปฏิบัตริ ะดับ 3

1
2
3
4
ระดับคุณภาพ

ดี

เรียนรูส้ ่งเสริมวินัย เรียนรูเ้ พศวิถี
นักเรียน
ศึกษา

เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้

การปฏิบัตริ ะดับ 4
การปฏิบัตริ ะดับ 4
การปฏิบัตริ ะดับ 4
การปฏิบัตริ ะดับ 3

การปฏิบัตริ ะดับ 3
การปฏิบัตริ ะดับ 4
การปฏิบัตริ ะดับ 4
การปฏิบัตริ ะดับ 2

การปฏิบัตริ ะดับ 4
การปฏิบัตริ ะดับ 4
การปฏิบัตริ ะดับ 2
การปฏิบัตริ ะดับ 2

ดีมาก

ดี

ดี

ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดี

จากตารางที่ 23 ผลการนิเทศการส่งเสริมการเรียนรู้ พบว่า ผลการประเมินภาพรวมของสหวิทยา
เขตปทุมเทวาภิบาล อยู่ในระดับดี โรงเรียนมีการปฏิบัติในระดับดีมาก จานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนปทุม
เทพวิทยาคาร และโรงเรียนน้าสวยวิทยา ส่วนโรงเรียนหินโงมพิทยาคม มีการปฏิบัติในระดับดี และโรงเรียน
ค่ายบกหวานวิทยา มีการปฏิบัติในระดับพอใช้
เมื่อพิจารณารายตัวชีว้ ัด พบว่า การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน มีระดับการปฏิบัติใน
ภาพรวมในระดับดีมาก มีการปฏิบัติระดับดีมาก จานวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร โรงเรียน
น้าสวยวิทยา และโรงเรียนหินโงมพิทยาคม ส่วนโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา มีการปฏิบัติในระดับดี ด้านการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มีการปฏิบัติในระดับดีมาก จานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร และโรงเรียนน้าสวยวิทยา ส่วนโรงเรียนหินโงมพิทยาคมและโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา มีการปฏิบัติ
ในระดับดี ด้านการจัดการเรียนรู้เพศวิถี มีการปฏิบัติในระดับดีมาก จานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนน้า
สวยวิทยา และโรงเรียนหินโงมพิทยาคม ส่วนโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร มีการปฏิบัติในระดับดี และโรงเรียน
ค่ายบกหวานวิทยา มีการปฏิบัติในระดับพอใช้ ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ มีการปฏิบัติใน
ระดับดีมาก จานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร และโรงเรียนน้าสวยวิทยา ส่วนโรงเรียนหินโงม
พิทยาคมและโรงเรียน ค่ายบกหวานวิทยา มีการปฏิบัติในระดับพอใช้
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ตารางที่ 24 ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองคาย
ผลการนิเทศการส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ โรงเรียน
1. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
2 โรงเรียนเวียงคาวิทยาคาร
3 โรงเรียนกวนวันวิทยา
4 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา
5 โรงเรียนฝางพิทยาคม
ระดับคุณภาพ

1.การจัดการ
เรียนรูเ้ ชิงรุก
(Active
Learning)
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก

2.การจัดการ 3.การจัดการ
เรียนรูส้ ่งเสริม เรียนรูเ้ พศวิถี
วินัยนักเรียน ศึกษา
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก

4.การใช้สื่อ
เทคโนโลยีใน
การจัดการ
เรียนรู้
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก

ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 24 ผลการนิเทศการส่งเสริมการเรียนรู้ 1) ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning) พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองคาย จานวน 4 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับ คุณภาพดีมาก
มีหน่วยการเรียนรู้ Active Learning มีแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning มีผลงานนักเรียนจากการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning มีรายงานผลการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับคุณภาพ 3 ระดับดี
จานวน 1 โรงเรียน 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย นักเรียน พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองคาย
จานวน 5 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมวินัยนักเรียน มีการจัด
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ เอื้อต่อการเสริมสร้างวินัย มีการดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม มี
รายงานผลโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมวินัยนักเรียน 3) ด้านการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา พบว่า โรงเรียน
ในสหวิทยาเขตหนองคาย จานวน 5 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับ คุณภาพดีมาก มีโครงการ/กิจกรรม การ
ขับเคลื่อนเพศวิถีศึกษา มีรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้เพศ วิธีศึกษา และทักษะชีวิตในโรงเรียน มีข้อมูลจานวน
ครู ที่ เ ข้ าอบรมพัฒ นาสมรรถนะการสอนเพศวิ ถี ศึ กษาและทั ก ษะชีวิ ต ในระบบออน์ ไ ลน์ http://cseelearning.obec.go.th/ มีครูผู้รับผิดชอบงาน เพศวิถีและทักษะชีวิต 4) ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองคาย จานวน 5 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับ คุณภาพดี
มาก มีแผนพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ แหล่ง
เรียนรู้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย มีรายงานการใช้สื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ ภาพรวมระดับดีมาก
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ตารางที่ 25 ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี
ผลการนิเทศการส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ โรงเรียน
1.
2
3
4
5
6

โรงเรียนพานพร้าว
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
โรงเรียนสังคมวิทยา
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
โรงเรียนพระพุทธบาท
วิทยาคม
ระดับคุณภาพ

1.การจัดการ
เรียนรูเ้ ชิงรุก
(Active
Learning)
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 4

ดี

2.การจัดการ 3.การจัดการ
เรียนรูส้ ่งเสริม เรียนรูเ้ พศวิถี
วินัยนักเรียน ศึกษา
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4

ดีมาก

ระดับคุณภาพ

4.การใช้สื่อ
เทคโนโลยีใน
การจัดการ
เรียนรู้
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4

ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 4

ดี

ดี

ดี

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 25 ผลการนิเทศการส่งเสริมการเรียนรู้ 1) ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning) พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี จานวน 3 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับ
คุณภาพดีมาก มีหน่วยการเรียนรู้ Active Learning มีแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning
มีผลงานนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้ Active Learning มีรายงานผลการจัดการเรียนรู้ Active
Learning ระดับคุณภาพ 3 ระดับดี จานวน 3 โรงเรียน 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย
นักเรียน พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี จานวน 5 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดี
มาก มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมวินัยนักเรียน มีการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้
เอื้อต่อการเสริมสร้างวินัย มีการดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม มีรายงานผลโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมวินัยนักเรียน ระดับคุณภาพ 3 ระดับดี จานวน 1 โรงเรียน 3) ด้านการจัดการเรียนรู้เพศ
วิถีศึกษา พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี จานวน 2 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับ
คุณภาพดีมาก มีโครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนเพศวิถีศึกษา มีรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้เพศ
วิธีศึกษา และทักษะชีวิตในโรงเรียน มีข้อมูลจานวนครูที่เข้าอบรมพัฒนาสมรรถนะการสอนเพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิตในระบบออน์ไลน์ http://cse-elearning.obec.go.th/ มีครูผู้รับผิดชอบงาน
เพศวิถีและทักษะชีวิต ระดับคุณภาพ 3 ระดับดี จานวน 4 โรงเรียน 4) ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้ พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี จานวน 3 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับ
คุณภาพดีมาก มีแผนพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ แหล่งเรียนรู้ มีการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีและ แหล่งเรียนรู้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีรายงานการใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ 3 ระดับดี จานวน 3 โรงเรียน ภาพรวมระดับดี
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ตารางที่ 26 ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนในสหวิทยาเขตท่าบ่อ
ผลการนิเทศการส่งเสริมการเรียนรู้
ที่

1.การจัดการ
เรียนรูเ้ ชิงรุก
(Active
โรงเรียน
Learning)
ปฏิบัติระดับ 3
โรงเรียนท่าบ่อ
ปฏิบัติระดับ 4
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
ปฏิบัติระดับ 4
โรงเรียนถ่อนวิทยา
ปฏิบัติระดับ 4
โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม ปฏิบัติระดับ 4
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม ปฏิบัติระดับ 4

1.
2
3
4
5
6
ระดับคุณภาพ

ดีมาก

2.การจัดการ 3.การจัดการ
เรียนรูส้ ่งเสริม เรียนรูเ้ พศวิถี
วินัยนักเรียน ศึกษา
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4

ดีมาก

ระดับคุณภาพ

4.การใช้สื่อ
เทคโนโลยีใน
การจัดการ
เรียนรู้
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4

ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 4

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 3 ผลการนิเทศการส่งเสริมการเรียนรู้ 1) ด้านการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก (Active
Learning) พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตท่าบ่อ จานวน 6 โรงเรียน ปฏิบัตริ ะดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก
มีหน่วยการเรียนรู้ Active Learning มีแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning มีผลงานนักเรียน
จากการจัดการเรียนรู้ Active Learning มีรายงานผลการจัดการเรียนรู้ Active Learning
2) ด้านการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน พบว่า ทั้ง 6 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพ
ดีมาก มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมวินัยนักเรียน มีการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้
เอื้อต่อการเสริมสร้างวินัย มีการดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมมีรายงานผลโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมวินัยนักเรียน 3) ด้านการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา พบว่า จานวน 5 โรงเรียน ปฏิบัติ
ระดับ 3 ระดับคุณภาพดี ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก จานวน 1 โรงเรียน มีโครงการ/
กิจกรรม การขับเคลื่อนเพศวิถีศึกษา มีรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้เพศวิธีศึกษา และทักษะชีวิตใน
โรงเรียน มีข้อมูลจานวนครูที่เข้าอบรมพัฒนาสมรรถนะการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตใน
ระบบออน์ไลน์ http://cse-elearning.obec.go.th/ มีครูผู้รับผิดชอบงานเพศวิถีและทักษะชีวิต
4) ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ พบว่า ทั้ง 4 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับ
คุณภาพดีมาก มีแผนพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ แหล่งเรียนรู้ มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีและ แหล่งเรียนรู้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีรายงานการใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้
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ตาราง 27 ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนในสหวิทยาเขตพิสัยสรเดช
ผลการนิเทศการส่งเสริมการเรียนรู้
ระดับ
1.การจัดการ
2.การจัดการ 3.การจัดการ 4.การใช้สื่อ
คุณภาพ
ที่

โรงเรียน

1.
2
3
4
5

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์
ระดับคุณภาพ

เรียนรูเ้ ชิงรุก
(Active
Learning)

เรียนรูส้ ่งเสริม เรียนรูเ้ พศวิถี
วินัยนักเรียน ศึกษา

เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 3
ดี

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 4

ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 3

ดีมาก

ดี

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 3
ดี

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตาราง 27 ผลการนิเทศการส่งเสริมการเรียนรู้ 1) ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning) พบว่า มี 2 โรงเรียนมีผลการปฏิบัติระดับดีมาก ได้แก่ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย และโรงเรียนกุด
บงพิทยาคม 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน พบว่า มี 4 โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติระดับ
ดีมาก ได้แก่ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร โรงเรียนปากสวยพิทยาคม และ
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 3) ด้านการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา พบว่า มี 1 โรงเรียนที่มีผลการ
ปฏิบัติระดับมาก คือ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร และ 4) ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
พบว่า มี 2 โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย และโรงเรียน
กุดบงพิทยาคาร

50

ตาราง 28 ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจพิทย์
ผลการนิเทศการส่งเสริมการเรียนรู้
ระดับ
1.การจัดการ
2.การจัดการ 3.การจัดการ 4.การใช้สื่อ
คุณภาพ
ที่

โรงเรียน

1. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
2 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
3 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม
4 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
5 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์
ระดับคุณภาพ

เรียนรูเ้ ชิงรุก
(Active
Learning)
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4

เรียนรูส้ ่งเสริม เรียนรูเ้ พศวิถี
วินัยนักเรียน ศึกษา

เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตาราง 28 ผลการนิเทศการส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจพิทย์ พบว่า
ผลการนิเทศการส่งเสริมการเรียนรู้ 1) ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 2) ด้าน
การจั ดการเรีย นรู้ ส่ งเสริ มวินั ยนั กเรียน 3) ด้านการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 4) ด้านการใช้สื่ อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ได้ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกๆด้าน พบว่า โรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียน
มีการปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก
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ตารางที่ 29 ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 4 การดาเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนในสหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล
การดาเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564
ระดับ
1.ด้านความ
2.ด้านโอกาส
3.ด้านคุณภาพ
4.ด้าน
ที่ โรงเรียน
คุณภาพ
ปลอดภัย

1 ปทุมเทพวิทยาคาร
2 น้าสวยวิทยา
3 หินโงมพิทยาคม
4 ค่ายบกหวานวิทยา
ระดับคุณภาพ

ประสิทธิภาพ

การปฏิบัตริ ะดับ 4
การปฏิบัตริ ะดับ 4
การปฏิบัตริ ะดับ 3
การปฏิบัตริ ะดับ 2

การปฏิบัตริ ะดับ 4
การปฏิบัตริ ะดับ 4
การปฏิบัตริ ะดับ 2
การปฏิบัตริ ะดับ 2

การปฏิบัตริ ะดับ 4
การปฏิบัตริ ะดับ 4
การปฏิบัตริ ะดับ 2
การปฏิบัตริ ะดับ 2

การปฏิบัตริ ะดับ 4
การปฏิบัตริ ะดับ 4
การปฏิบัตริ ะดับ 3
การปฏิบัตริ ะดับ 2

ดี

ดี

ดี

ดี

ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
พอใช้
ดี

จากตารางที่ 29 ผลการนิเทศการดาเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 พบว่า ผลการ
ประเมินภาพรวมของสหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล อยู่ในระดับดี มีการปฏิบัติระดับดีมาก จานวน 2 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร และโรงเรียนน้าสวยวิทยา ส่วนโรงเรียนหินโงมพิทยาคมและโรงเรียน ค่ายบกหวาน
วิทยา มีการปฏิบัติในระดับพอใช้
เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบว่า ทุกด้านมีผลการปฏิบัติภาพรวมในระดับดี ด้านความปลอดภัยและ
ด้านประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติในระดับดีมาก จานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร และ
โรงเรียนน้าสวยวิทยา ส่วนโรงเรียนหินโงมพิทยาคม มีการปฏิบัติในระดับดี และโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยามี
การปฏิบัติในระดับพอใช้ ด้านโอกาสและด้านคุณภาพ การปฏิบัติในระดับดีมาก จานวน 2 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร และโรงเรียนน้าสวยวิทยา ส่วนโรงเรียนหินโงมพิทยา และโรงเรียนค่ายบกหวาน
วิทยา มีการปฏิบัติในระดับพอใช้
ตารางที่ 30 ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 4 การดาเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองคาย
ผลการนิเทศการส่งเสริมการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
1.ด้านความ
2.ด้านโอกาส 3.ด้านคุณภาพ 4.ด้านประสิทธิภาพ
ที่ โรงเรียน
ปลอดภัย

1. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
2 โรงเรียนเวียงคาวิทยาคาร
3 โรงเรียนกวนวันวิทยา
4 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา
5 โรงเรียนฝางพิทยาคม
ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ3
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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จากตารางที่ 30 ผลการนิเทศการดาเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปี งบประมาณ 2564 1) ด้านความ
ปลอดภัย พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองคาย จานวน 5 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก
จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ มี
กิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ มีรายงานผลการดาเนินงานด้านความปลอดภัย 2) ด้าน
โอกาส พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองคาย จานวน 5 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก มี
การวิเคราะห์ ผู้เรียนเป็นรายบุคคลใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาผู้เรียน มีแผนการเรียนส่งเสริมทักษะ
วิชาการ และทักษะอาชีพของผู้เรียนทุกกลุ่ม ที่สอดคล้องกับผลการประเมินบุคลิกด้านอาชีพ ตามหลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรม/โครงการส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ มีรายงานผล
การดาเนินงาน 3) ด้านคุณภาพ พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองคาย จานวน 5 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4
ระดับคุณภาพดีมาก มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน (3R8C) ผู้เรียนมี
สมรรถนะและทักษะ (3R8C) และเลือกศึกษาต่อและมีงานทา มีการปรับหลักสูตรเน้นการพัฒนาสมรรถนะ จัด
กระบวนการ เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง ครูพัฒนาตนเอง ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรียนการสอน 4) ด้านประสิทธิภาพ พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองคาย จานวน 4 โรงเรียน
ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก มีข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ตามบริบทสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษามีนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติ ที่ดีในการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษามีระบบนิเทศ ติดตาม ที่มี
ประสิทธิภาพ มีรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับคุณภาพ 3 ระดับดี 1 โรงเรียน ภาพรวมการ
ดาเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองคายอยู่ในระดับ4 ระดับดี
มาก
ตารางที่ 31 ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 4 การดาเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี
การดาเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 ระดับคุณภาพ
1.ด้านความ
2.ด้านโอกาส 3.ด้านคุณภาพ 4.ด้าน
ที่ โรงเรียน
ปลอดภัย

1.
2
3
4
5
6

โรงเรียนพานพร้าว
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
โรงเรียนสังคมวิทยา
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
โรงเรียนพระพุทธบาท
วิทยาคม
ระดับคุณภาพ

ประสิทธิภาพ

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4

ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4

ดีมาก

ดีมาก

ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 2
ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 2
ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 3 ปฏิบัติระดับ 2

ดี

พอใช้

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
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จากตารางที่ 31 ผลการนิเทศการดาเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564
1) ด้านความปลอดภัย พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี จานวน 5 โรงเรียน ปฏิบัตริ ะดับ 4
ระดับคุณภาพดีมาก จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จากภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ มีกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ มีรายงานผลการ
ดาเนินงานด้านความปลอดภัย ระดับคุณภาพ 3 ระดับดี 1 โรงเรียน 2) ด้านโอกาส พบว่า โรงเรียน
ในสหวิทยาเขตเทสรังสี จานวน 4 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาผู้เรียน มีแผนการเรียนส่งเสริมทักษะ
วิชาการ และทักษะอาชีพของผู้เรียนทุกกลุ่ม ที่สอดคล้องกับผลการประเมินบุคลิกด้านอาชีพ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรม/โครงการส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็น
เลิศ มีรายงานผลการดาเนินงาน ระดับคุณภาพ 3 ระดับดี 2 โรงเรียน 3) ด้านคุณภาพ พบว่า
โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี จานวน 2 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก มีการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน (3R8C) ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะ
(3R8C) และเลือกศึกษาต่อและมีงานทา มีการปรับหลักสูตรเน้นการพัฒนาสมรรถนะ จัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง ครูพัฒนาตนเอง ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนการสอน ระดับคุณภาพ 3 ระดับดี 4 โรงเรียน 4) ด้านประสิทธิภาพ พบว่า โรงเรียน
ในสหวิทยาเขตเทสรังสี จานวน 1 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก มีข้อมูล
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ตามบริบทสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษามีนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติ
ที่ดีในการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษามีระบบนิเทศ ติดตาม ที่มีประสิทธิภาพ มีรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับคุณภาพ 3 ระดับดี 2 โรงเรียน ระดับคุณภาพ 2 ระดับพอใช้ 3
โรงเรียน ภาพรวม การดาเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนในสหวิทยาเขต
เทสรังสี อยู่ในระดับ3 ระดับดี
ตารางที่ 32 ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 4 การดาเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนในสหวิทยาเขตท่าบ่อ
ระดับคุณภาพ
ผลการนิเทศการส่งเสริมการเรียนรู้
1.ด้านความ
2.ด้านโอกาส 3.ด้านคุณภาพ 4.ด้าน
ที่ โรงเรียน
ปลอดภัย

1. โรงเรียนท่าบ่อ
2 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
3 โรงเรียนถ่อนวิทยา
4 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร
5 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
6 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม
ระดับคุณภาพ

ประสิทธิภาพ

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4

ดีมาก

ดีมาก

ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 2
ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4 ปฏิบัติระดับ 4

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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จากตารางที่ 4 ผลการนิเทศการดาเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564
1) ด้านความปลอดภัย พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตท่าบ่อ จานวน 6 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับ
คุณภาพดีมาก จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากภัย
คุกคาม ทุกรูปแบบ มีกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ มีรายงานผลการดาเนินงาน
ด้านความปลอดภัย 2) ด้านโอกาส พบว่า ทั้ง 6 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก
มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาผู้เรียน มีแผนการเรียน
ส่งเสริมทักษะวิชาการ และทักษะอาชีพของผู้เรียนทุกกลุ่ม ที่สอดคล้องกับผลการประเมินบุคลิกด้าน
อาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรม/โครงการส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ มีรายงานผลการดาเนินงานด้านโอกาส 3) ด้านคุณภาพพบว่า ทั้ง 6 โรงเรียน
ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่าง
ครบถ้วน (3R8C) ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะ (3R8C) และเลือกศึกษาต่อและมีงานทา มีการปรับ
หลักสูตรเน้นการพัฒนาสมรรถนะ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง ครูพัฒนาตนเอง ทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน 4) ด้านประสิทธิภาพ
พบว่า จานวน 4 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก มีข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้
ตามบริบทสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษามีนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัด
การศึกษา สถานศึกษามีระบบนิเทศ ติดตาม ที่มีประสิทธิภาพ มีรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปฏิบัติระดับ 3 ระดับคุณภาพดี จานวน 1 โรงเรียน ปฏิบัติระดับ 2 ระดับคุณภาพพอใช้
จานวน 1 โรงเรียน
ตารางที่ 33 ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 4 การดาเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนในสหวิทยาเขตพิสัยสรเดช
ผลการดาเนินการตามนโยบาย สพฐ.
1.ด้านความ
2.ด้านโอกาส
3.ด้านคุณภาพ 4.ด้าน
ที่ โรงเรียน
ปลอดภัย

1.
2
3
4
5

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์
ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 4
ดีมาก

ระดับ
คุณภาพ

ประสิทธิภาพ

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 3
ดีมาก

ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 3
ดี

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 3
ปฏิบัติระดับ 3
ดี

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
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จากตาราง 33 ผลการนิเทศการดาเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564
1) ด้านความปลอดภัย พบว่า มี 3 โรงเรียนมีผลการปฏิบัตริ ะดับดีมาก ได้แก่ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร และโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 2) ด้านโอกาส พบว่า มี 3 โรงเรียนที่มีผลการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร และโรงเรียน
ปากสวยพิทยาคม 3) ด้านคุณภาพพบว่ามี 1 โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก คือ โรงเรียน
กุดบงพิทยาคาร 4) ด้านประสิทธิภาพ พบว่า มี 2 โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก
ได้แก่ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยและโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
ตารางที่ 34 ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 4 การดาเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจพิทย์
ผลการดาเนินการตามนโยบาย สพฐ.
1.ด้านความ
2.ด้านโอกาส
3.ด้านคุณภาพ 4.ด้าน
ที่ โรงเรียน
ปลอดภัย
1. โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4
2 โรงเรียนเซิมพิทยาคม

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4

ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4

ประสิทธิภาพ
ปฏิบัติระดับ 4
ปฏิบัติระดับ 4

ปฏิบัติระดับ 4

ปฏิบัติระดับ 4

ปฏิบัติระดับ 4

ปฏิบัติระดับ 4

ปฏิบัติระดับ 4

ปฏิบัติระดับ 4

ปฏิบัติระดับ 4

ปฏิบัติระดับ 4

ปฏิบัติระดับ 4

ปฏิบัติระดับ 4

ปฏิบัติระดับ 4

ปฏิบัติระดับ 4

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

3 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
4 โรงเรียนนาดีพิทยาคม
5 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม
ระดับคุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตาราง 33 ผลการนิเทศการดาเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 โรงเรียน
ในสหวิทยาเขตเบญจพิทย์ พบว่า ผลการนิเทศการดาเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564
จากผลการนิเทศทั้ง 4 ด้าน 1) ด้านความปลอดภัย 2) ด้านโอกาส 3) ด้านคุณภาพ 4) ด้านประสิทธิภาพ
ทั้ง 5 โรงเรียน มีการปฏิบัตริ ะดับ 4 ระดับคุณภาพ ดีมาก
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ตอนที่ 6
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
การนิเทศการดาเนินตามนโยบาย และจุดเน้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ ดังแสดงในตารางที่ 35-40
ตารางที่ 35 ผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล
รายการ
S.D.
ร้อยละ
X
1. การวางแผนการนิเทศ (พาดู)
1.1 ร่วมศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา
4.60 0.49
1.2 ให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดแผนการนิเทศ
4.50 0.50
1.3 การกาหนดแผนการนิเทศและแจ้งสถานศึกษาล่วงหน้า
4.30 0.64
1.4 การกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการนิเทศ
4.50 0.50
1.5 การออกแบบเครื่องมือการนิเทศที่สอดคล้องกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการนิเทศ

ค่าเฉลี่ยรวม ด้านการวางแผนการนิเทศ
2. การดาเนินการนิเทศ (พาคิด)
2.1 มีเทคนิคการนิเทศที่สร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของผูร้ บั การ
นิเทศ
2.2 ดาเนินการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
2.3 สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้รับการนิเทศพร้อมที่จะรับการนิเทศ
2.4 ใช้วิธีการนิเทศที่เหมาะสมกับประเด็นการนิเทศ
2.5 ใช้สื่อและเครื่องมือนิเทศที่เหมาะสมและสอดคล้องกับประเด็น
การนิเทศ

ค่าเฉลี่ยรวม การดาเนินการนิเทศ

4.30
4.44

0.46
0.54

4.30
4.80
4.60
4.40

0.64
0.40
0.49
0.66

4.30
4.48

0.64
0.61

88.8

89.6
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รายการ
3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา (พาทา)

X

3.1 ส่งเสริมให้ผู้รับการนิเทศเกิดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์จนสามารถทางานได้
4.30
ด้วยตนเอง
3.2 มีการยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมกับสถานการณ์
4.60
3.3 ผู้รับการนิเทศรู้และเข้าใจในเรื่องที่นิเทศ สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้
3.4 สะท้อนผลการนิเทศเพื่อพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดีทุกครั้งที่มีการนิเทศ
3. 5 ความพึงพอใจต่อการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ประจาสหวิทยาเขต

ค่าเฉลี่ยรวม การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ค่าเฉลี่ยภาพรวม

4.50
4.30
4.40
4.42
4.45

S.D.

ร้อยละ

0.64
0.49
0.50
0.64
0.66
0.60
0.58

88.4
89

จากตาราง 35 ผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพการ
นิเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศ
โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.45 คิดเป็น
ร้อยละ 89 แยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนการนิเทศ (พาดู) ภาพรวมอยู่ในระดับดี
ค่าเฉลี่ย 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.8 ด้านการดาเนินการนิเทศ (พาคิด) ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.6 ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา (พาทา) ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.4
ข้อเสนอแนะ /สิ่งที่ต้องการรับการนิเทศ
1. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. การจัดกระบวนการ PLC
3. การทาผลงานประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ
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ตารางที่ 36 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองคาย
รายการ
S.D.
X
1. การวางแผนการนิเทศ (พาดู)
1.1 ร่วมศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา
4.13 0.72
1.2 ให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดแผนการนิเทศ
3.93 0.57
1.3 การกาหนดแผนการนิเทศและแจ้งสถานศึกษาล่วงหน้า
4.13 0.62
1.4 การกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการนิเทศ
4.00 0.63
1.5 การออกแบบเครื่องมือการนิเทศที่สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการนิเทศ 3.93 0.57
ค่าเฉลี่ยรวม ด้านการวางแผนการนิเทศ
4.05 0.62
2. การดาเนินการนิเทศ (พาคิด)
2.1 มีเทคนิคการนิเทศที่สร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของผูร้ บั การนิเทศ
3.93 0.57
2.2 ดาเนินการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
4.33 0.60
2.3 สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้รับการนิเทศพร้อมที่จะรับการนิเทศ
4.00 0.52
2.4 ใช้วิธีการนิเทศที่เหมาะสมกับประเด็นการนิเทศ
3.93 0.57
2.5 ใช้สื่อและเครื่องมือนิเทศที่เหมาะสมและสอดคล้องกับประเด็นการนิเทศ
4.00 0.52
ค่าเฉลี่ยรวม การดาเนินการนิเทศ
3.93 0.56
3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา (พาทา)
3.1 ส่งเสริมให้ผู้รับการนิเทศเกิดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์จนสามารถทางานได้ด้วยตนเอง
3.93 0.57
3.2 มีการยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมกับสถานการณ์
4.00 0.63
3.3 ผู้รับการนิเทศรู้และเข้าใจในเรื่องที่นิเทศ สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้
4.00 0.52
3.4 สะท้อนผลการนิเทศเพื่อพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดีทุกครั้งที่มีการนิเทศ
3.93 0.57
3. 5 ความพึงพอใจต่อการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ประจาสหวิทยาเขต
4.07 0.44
4.07 0.55
ค่าเฉลี่ยรวม การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
4.01 0.58
ค่าเฉลี่ยภาพรวม
จากตารางที่ 36 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพการ
นิเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศโครงการ
พัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองคาย อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.01 คิดเป็นร้อยละ 80.33 แยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนการนิเทศ (พาดู)

ร้อยละ

81.00

78.60

81.40
80.33
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ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.93 คิดเป็นร้อยละ 78.60 ด้านการดาเนินการนิเทศ (พาคิด)
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4 คิดเป็นร้อยละ 80 ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา (พาทา)
ภาพรวมอยู่ใน ระดับมากค่าเฉลี่ย 4.07 คิดเป็นร้อยละ 81.40
ข้อเสนอแนะ /สิ่งที่ต้องการรับการนิเทศ
การจัดกระบวนการเรียนรู้
การใช้สื่อนวัตกรรม
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ตารางที่ 37 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี
รายการ
S.D. ร้อยละ
X
1. การวางแผนการนิเทศ (พาดู)
1.1 ร่วมศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา
1.2 ให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดแผนการนิเทศ
1.3 การกาหนดแผนการนิเทศและแจ้งสถานศึกษาล่วงหน้า
1.4 การกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการนิเทศ
1.5 การออกแบบเครื่องมือการนิเทศที่สอดคล้องกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการนิเทศ

4.17
4.17

0.37
0.37

ค่าเฉลี่ยรวม ด้านการวางแผนการนิเทศ
2. การดาเนินการนิเทศ (พาคิด)

4.47

0.48

2.1 มีเทคนิคการนิเทศที่สร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของผูร้ บั การนิเทศ
2.2 ดาเนินการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
2.3 สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้รับการนิเทศพร้อมที่จะรับการนิเทศ
2.4 ใช้วิธีการนิเทศที่เหมาะสมกับประเด็นการนิเทศ
2.5 ใช้สื่อและเครื่องมือนิเทศที่เหมาะสมและสอดคล้องกับประเด็น
การนิเทศ

4.50
5.00
4.50
4.33
4.50

0.50
0.00
0.50
0.47
0.50

ค่าเฉลี่ยรวม การดาเนินการนิเทศ
3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา (พาทา)

4.50

0.50

4.67
4.67

4.67
4.67

4.67

4.67

3.1 ส่งเสริมให้ผู้รับการนิเทศเกิดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์จนสามารถทางานได้ 4.33
ด้วยตนเอง
3.2 มีการยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมกับสถานการณ์
4.50

89.40

90.00

0.47
0.50

3.3 ผู้รับการนิเทศรู้และเข้าใจในเรื่องที่นิเทศ สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้

4.33

0.47

3.4 สะท้อนผลการนิเทศเพื่อพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดีทุกครั้งที่มีการนิเทศ

4.33

0.47

3. 5 ความพึงพอใจต่อการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ประจาสหวิทยาเขต

4.33

0.47

ค่าเฉลี่ยรวม การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ค่าเฉลี่ยภาพรวม

4.48

0.47

4.48

0.47

89.60
89.60

จากตาราง 37 ผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศโครงการ
พัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.60แยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนการนิเทศ (พาดู)
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.40 ด้านการดาเนินการนิเทศ (พาคิด)

61

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90 ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา (พาทา)
ภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.60
ข้อเสนอแนะ /สิ่งที่ต้องการรับการนิเทศ
1. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
2. การสร้างสื่อนวัตกรรมการจัดการการสอน
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ตารางที่ 38 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขตท่าบ่อ
รายการ
S.D. ร้อยละ
X
1. การวางแผนการนิเทศ (พาดู)
1.1 ร่วมศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา
1.2 ให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดแผนการนิเทศ
1.3 การกาหนดแผนการนิเทศและแจ้งสถานศึกษาล่วงหน้า
1.4 การกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการนิเทศ
1.5 การออกแบบเครื่องมือการนิเทศที่สอดคล้องกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการนิเทศ

4.33
4.33
4.44
4.44
4.44

0.47
0.47
0.50
0.50
0.50

ค่าเฉลี่ยรวม ด้านการวางแผนการนิเทศ
2. การดาเนินการนิเทศ (พาคิด)

4.40

0.47

2.1 มีเทคนิคการนิเทศที่สร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของผูร้ บั การนิเทศ
2.2 ดาเนินการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
2.3 สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้รับการนิเทศพร้อมที่จะรับการนิเทศ
2.4 ใช้วิธีการนิเทศที่เหมาะสมกับประเด็นการนิเทศ
2.5 ใช้สื่อและเครื่องมือนิเทศที่เหมาะสมและสอดคล้องกับประเด็น
การนิเทศ

4.33
4.44
4.67
4.33
4.44

0.47
0.50
0.47
0.47
0.50

ค่าเฉลี่ยรวม การดาเนินการนิเทศ
3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา (พาทา)

4.42

0.47

3.1 ส่งเสริมให้ผู้รับการนิเทศเกิดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์จนสามารถทางานได้ 4.33
ด้วยตนเอง
3.2 มีการยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมกับสถานการณ์
4.78

88

88.40

0.47
0.42

3.3 ผู้รับการนิเทศรู้และเข้าใจในเรื่องที่นิเทศ สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้

4.44

0.50

3.4 สะท้อนผลการนิเทศเพื่อพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดีทุกครั้งที่มีการนิเทศ

4.44

0.50

3. 5 ความพึงพอใจต่อการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ประจาสหวิทยาเขต

4.44

0.50

ค่าเฉลี่ยรวม การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ค่าเฉลี่ยภาพรวม

4.44
4.44

0.47
0.47

88.80
88.80

จากตาราง 38 ผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพการ
นิเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศ
โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตท่าบ่อ อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.80 แยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนการนิเทศ
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(พาดู) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88 ด้านการดาเนินการนิเทศ (พาคิด)
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.40 ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
(พาทา) ภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.80
ข้อเสนอแนะ /สิ่งที่ต้องการรับการนิเทศ
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
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ตารางที่ 39 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขตพิสัยสรเดช
รายการ
S.D. ร้อยละ
X
1. การวางแผนการนิเทศ (พาดู)
1.1 ร่วมศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา
1.2 ให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดแผนการนิเทศ
1.3 การกาหนดแผนการนิเทศและแจ้งสถานศึกษาล่วงหน้า
1.4 การกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการนิเทศ
1.5 การออกแบบเครื่องมือการนิเทศที่สอดคล้องกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการนิเทศ

4.26
4.17
4.22
4.26
4.30

0.45
0.39
0.42
0.45
0.47

ค่าเฉลี่ยรวม ด้านการวางแผนการนิเทศ
2. การดาเนินการนิเทศ (พาคิด)

4.23

0.42

2.1 มีเทคนิคการนิเทศที่สร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของผูร้ บั การนิเทศ
2.2 ดาเนินการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
2.3 สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้รับการนิเทศพร้อมที่จะรับการนิเทศ
2.4 ใช้วิธีการนิเทศที่เหมาะสมกับประเด็นการนิเทศ
2.5 ใช้สื่อและเครื่องมือนิเทศที่เหมาะสมและสอดคล้องกับประเด็น
การนิเทศ

4.35
4.30
4.13
4.35
4.30

0.49
0.47
0.69
0.49
0.47

ค่าเฉลี่ยรวม การดาเนินการนิเทศ
3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา (พาทา)

4.27

0.53

3.1 ส่งเสริมให้ผู้รับการนิเทศเกิดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์จนสามารถทางานได้ 4.22
ด้วยตนเอง
3.2 มีการยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมกับสถานการณ์
4.17

84.6

85.40

0.42
0.58

3.3 ผู้รับการนิเทศรู้และเข้าใจในเรื่องที่นิเทศ สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้

4.13

0.76

3.4 สะท้อนผลการนิเทศเพื่อพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดีทุกครั้งที่มีการนิเทศ

4.35

0.49

3. 5 ความพึงพอใจต่อการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ประจาสหวิทยาเขต

4.39

0.50

ค่าเฉลี่ยรวม การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ค่าเฉลี่ยภาพรวม

4.32
4.26

0.54
0.51

84.60
85.20

จากตาราง 39 ผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพการ
นิเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศ
โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตพิสัยสรเดช
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.20 แยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนการ
นิเทศ (พาดู) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.6 ด้านการดาเนินการ
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นิเทศ (พาคิด) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.40 ด้านการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา (พาทา) ภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.32 คิดเป็นร้อยละ 84.60
ข้อเสนอแนะ /สิ่งที่ต้องการรับการนิเทศ
การเตรียมความพร้อมประเมินผลงานวิจัย
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ตารางที่ 40 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจพิทย์
รายการ
S.D. ร้อยละ
X
1. การวางแผนการนิเทศ (พาดู)
1.1 ร่วมศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา
1.2 ให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดแผนการนิเทศ
1.3 การกาหนดแผนการนิเทศและแจ้งสถานศึกษาล่วงหน้า
1.4 การกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการนิเทศ
1.5 การออกแบบเครื่องมือการนิเทศที่สอดคล้องกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการนิเทศ

4.33
4.00
5.00
4.67
4.00

0.94
0.82
0.00
0.47
0.82

ค่าเฉลี่ยรวม ด้านการวางแผนการนิเทศ
2. การดาเนินการนิเทศ (พาคิด)

4.40

0.74

2.1 มีเทคนิคการนิเทศที่สร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของผูร้ บั การนิเทศ
2.2 ดาเนินการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
2.3 สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้รับการนิเทศพร้อมที่จะรับการนิเทศ
2.4 ใช้วิธีการนิเทศที่เหมาะสมกับประเด็นการนิเทศ
2.5 ใช้สื่อและเครื่องมือนิเทศที่เหมาะสมและสอดคล้องกับประเด็น
การนิเทศ

4.00
5.00
4.67
4.67
5.00

0.00
0.00
0.47
0.47
0.00

ค่าเฉลี่ยรวม การดาเนินการนิเทศ
3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา (พาทา)

4.67

0.46

3.1 ส่งเสริมให้ผู้รับการนิเทศเกิดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์จนสามารถทางานได้ 4.33
ด้วยตนเอง
3.2 มีการยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมกับสถานการณ์
4.67

88

93.4

0.47
0.47

3.3 ผู้รับการนิเทศรู้และเข้าใจในเรื่องที่นิเทศ สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้

4.00

0.82

3.4 สะท้อนผลการนิเทศเพื่อพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดีทุกครั้งที่มีการนิเทศ

4.00

0.00

3. 5 ความพึงพอใจต่อการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ประจาสหวิทยาเขต

4.67

0.47

4.38 0.59 87.6
ค่าเฉลี่ยรวม การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
4.47 0.60 89.4
ค่าเฉลี่ยภาพรวม
จากตาราง 40 ผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศโครงการ
พัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจพิทย์
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.40 แยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนการ
นิเทศ (พาดู) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88 ด้านการดาเนินการนิเทศ
(พาคิด) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.67 คิดเป็นร้อยละ 93.40 ด้านการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา (พาทา) ภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.38 คิดเป็นร้อยละ 87.60
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ตอนที่ 6

การนาผลการนิเทศไปวางแผนพัฒนา
จากผลการนิเทศการดาเนินตามนโยบาย และจุดเน้น สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 จานวน 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1) การจัดการเรียนการสอนใน
สถานกสรณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษา
3)การส่งเสริมการเรียนรู้ 4) การดาเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 มีประเด็นย่อย
ที่นามาพัฒนา ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
จึงนาเสนอประเด็นที่ค้นพบจากการนิเทศ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย นามาใช้เป็นเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาร่วมกัน เพื่อกาหนดค่าเป้าหมาย
ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณภาพครู และด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และนโยบายจังหวัด ปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามความ
ต้องการของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ดังนี้
1. สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล
1.การเตรียมความพร้อมด้านสื่อในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) โดยการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สร้างและพัฒนาสื่อการสอน เช่น คลิปการสอน สื่อ
การสอนแบบออนไลน์
2. การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
3. ด้านการพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
4. การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน (3R8C)
5. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
6.การดาเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 ด้านความปลอดภัย
ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ระดับสหวิทยาเขต ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. การนาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ เช่น คลิปการสอน สื่อ ICT บทเรียนออนไลน์
เผยแพร่ในเว็บไซต์โรงเรียน
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3. จัดให้มีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตให้เหมาะสมกับ ช่วงวัยของนักเรียน
การมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ และมิติ
ทางสังคมและ วัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องเพศ รวมทั้งสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้
เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่ให้ความสาคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ โดย
จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการเรียน การสอนอย่างเป็นระบบ
ความต้องการนิเทศ
1. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. การจัดกระบวนการ PLC
3. การทาผลงานประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ
2. สหวิทยาเขตหนองคาย
1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มี คุณภาพมาตรฐานรวมทั้งนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
2. การส่งเสริมวินัยนักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม
3. การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนในด้านวิชาชีพ
4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการทาวิจัย
ในชั้นเรียน และการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรม
ที่จะนามาปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
ความต้องการนิเทศ
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้
2. การใช้สื่อนวัตกรรม

3. สหวิทยาเขตเทสรังสี
1. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เชิงรุก (Active
Learning) ส่งเสริมให้ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ สู่การปฏิบัติ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2. การพัฒนานวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการศึกษา
3. การจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สร้างครูแกนนาผู้นิเทศการศึกษาของสถานศึกษา
2. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูทุกคนมีรายงานวิจัย
ในชั้นเรียน
3. สถานศึกษาสร้างรูปแบบการพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
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ความต้องการนิเทศ
1. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
2. การสร้างสื่อนวัตกรรมการจัดการการสอน
4. สหวิทยาเขตท่าบ่อ
1. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เชิงรุก (Active
Learning) ส่งเสริมให้ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ สู่การปฏิบัติ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2. การพัฒนานวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการศึกษา
3. การจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สร้างครูแกนนาผู้นิเทศการศึกษาของสถานศึกษา
2. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูทุกคนมีรายงานวิจัย
ในชั้นเรียน
3. สถานศึกษาสร้างรูปแบบการพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
ความต้องการนิเทศ
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
5. สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา ประเด็น การกากับ ติดตาม นิเทศและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในโรงเรียน
2. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ,
เพศวิถี และ การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
3. การดาเนินการตามนโยบาย สพฐ. ได้แก่ ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
1. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ครูที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เป็นครู
แกนนานิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
2. ควรส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม นิเทศ ให้ครูใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนางาน
ในหน้าที่รับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมาย
3. ควรส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม นิเทศ ให้สถานศึกษาได้พัฒนารูปแบบ
วิธีปฏิบัติที่ดี สาหรับบริหารการศึกษาภายในสถานศึกษา
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6. สหวิทยาเขตเบญจพิทย์
1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นกระบวนการจัดการเรียนแบบ
Active Learning และ ใช้Technology เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้มากที่สุด
2. เน้นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถค้นพบตัวเองในการพัฒนาในด้านที่ต้องการ
เพื่ออาชีพที่มีความเหมาะสมในอนาคต
3. การน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต การเรียน และการ
ทางาน เพื่อให้เกิดการเข้าใจ และสร้างภูมิคุ้มกันทางด้าน สังคม คุณธรรม และ จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้ครูได้แสดงออกในด้านที่ถนัดอย่างสร้างสรรค์ และสนับสนุนให้เป็น
Best Practice และ วิทยฐานะครู
2. ส่งเสริมให้ครูใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและเป็นตัวอย่างในการพัฒนาตนเองใน
การสื่อสารและการทางานใน โลกศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาการบวนการ PLC ที่ส่งผลต่อกระบวนการนิเทศภายในและประสานกับการ
นิเทศภายนอกจากศึกษานิเทศก์ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่การศึกษาเริ่มจากห้องเรียนเป็น
สาคัญ และใช้ สหวิทยาเขตเป็นฐานในการพัฒนาร่วมกัน
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คณะผู้จัดทา
1. คณะที่ปรึกษา
1.1 ดร.กานนท์ แสนเภา
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
1.2 ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์
รองผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
1.3 นายวรายุทธ ชาเรืองเดช
รองผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
1.4 นายนรภัทร สิทธิจักร
รองผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
1.5 นางชนานันท์ สุคันธา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. คณะทางานสรุปรายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.1 นางชนานันท์ สุคันธา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2.2 นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์
2.3 นางพรทิพา นันตะสุข
ศึกษานิเทศก์
2.4 นายวชิรดล คาศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์
2.5 นางสาวณัฐชนก เนาวรังษี
ศึกษานิเทศก์
2.6 นายกิตติรงค์ บุญคง
ศึกษานิเทศก์
ผู้เขียนและเรียบเรียง
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
ศึกษานิเทศก์ เลขาโครงการ
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
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ภาคผนวก
รายงานนิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขต ศึกษานิเทศก์ประจาสหวิทยาเขต
เครื่องมือนิเทศ
คาสั่งคณะกรรมการนิเทศ
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รายงานนิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขต ศึกษานิเทศก์ประจาสหวิทยาเขต
http://gg.gg/reportsuper6sk64
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เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เครื่องมือชุดที่ 1
การนิเทศตามนโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันเดือนปี ที่นิเทศ ...................................................................................................................
โรงเรียน..............................อาเภอ.............................จังหวัด ………………… โทร.......................
คาชี้แจง 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)
ที่
การ
ระดับปฏิบัติ
รายการ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบตั ิ 4
3 2 1
1 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโดยความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน
1.2 มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้
เข้ามาติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา
1.3 มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนาการปฏิบัติเพื่อ
สุขอนามัยที่ดี เช่น วิธีล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากาก
อนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ที่เกี่ยวกับโรค
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
ที่

การ
รายการ

ปฏิบัติ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบตั ิ

2.1

ระดับปฏิบัติ
4

3

2

1

หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรสมรรถนะ และ
กระบวนการเรียนรู้
1) มีคาสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
2) มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
กับนโยบาย
3) มีเอกสารประกอบหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเอกสารการการวัด
และประเมินผลของสถานศึกษา
4) มีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน
ระดับคุณภาพ

วิธีการ สังเกต/ภาษณ์/ตรวจเอกสาร/ชี้แนะ
หลักฐานร่องรอย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่
การ
ระดับปฏิบัติ
รายการ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบตั ิ 4
3 2 1
2.2 ระบบนิเทศภายในโรงเรียน
1) มีแผนงาน/โครงการนิเทศภายในตามนโยบายของ
สพฐ. และหน่วยงาน
2) มีคาสั่งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน
3) มีการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนตามแผนที่
กาหนดไว้
4) มีการรายงานผลการนิเทศภายใน
ระดับคุณภาพ
วิธีการ สังเกต/ภาษณ์/ตรวจเอกสาร/ชี้แนะ
หลักฐานร่องรอย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ที่

การ
รายการ

ระดับปฏิบัติ

ปฏิบัติ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบตั ิ

4

3

2

1

2.3

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1) มีการวิเคราะห์ผล O-NET เพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) มีแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการ
วิเคราะห์ O-NET
3) มีการดาเนินการตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกิจกรรม
4) มีรายงานผลแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับคุณภาพ
วิธีการ สังเกต/ภาษณ์/ตรวจเอกสาร/ชี้แนะ
หลักฐานร่องรอย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. การนิเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ที่

การ
รายการ

ปฏิบัติ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบตั ิ

3.1

ระดับปฏิบัติ
4

3

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
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2

1
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ที่

การ
รายการ

ปฏิบัติ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบตั ิ

3.2

ระดับปฏิบัติ
4

3

2

1

การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน
1) มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมวินัยนักเรียน
2) มีการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้
เอื้อต่อการเสริมสร้างวินัย
3) มีการดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
4) มีรายงานผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมวินัยนักเรียน

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

การ
รายการ

ปฏิบัติ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบตั ิ

3.3

ระดับปฏิบัติ
4

3

การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
1) มีโครงการ /กิจกรรม การขับเคลื่อนเพศวิถีศึกษา
2) มีรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิตในโรงเรียน
3) มีข้อมูลจานวนครูที่เข้าอบรมพัฒนาสมรรถนะการ
สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ในระบบออนไลน์
http://cse-elearning.obec.go.th/
4) มีครูผู้รับผิดชอบงานเพศวิถีและทักษะชีวิต
ชื่อ...........................................................................
ระดับคุณภาพ
วิธีการ สังเกต/ภาษณ์/ตรวจเอกสาร/ชี้แนะ
หลักฐานร่องรอย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2

1

78

ที่

การ
รายการ

ระดับปฏิบัติ

ปฏิบัติ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบตั ิ

4

3

3.4

2

1

การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
1) มีแผนพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้
2) มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3) การนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ไป
ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
4) มีรายงานการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
วิธีการ สังเกต/ภาษณ์/ตรวจเอกสาร/ชี้แนะ
หลักฐานร่องรอย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. การนิเทศตามนโยบาย สพฐ.
ที่
การ
ระดับปฏิบัติ
รายการ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบตั ิ 4
3 2 1
4.1 ด้านความปลอดภัย
1) จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
2) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ
3) มีกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ
4) มีรายงานผลการดาเนินงานด้านความปลอดภัย
ระดับคุณภาพ
วิธีการ สังเกต/ภาษณ์/ตรวจเอกสาร/ชี้แนะ
หลักฐานร่องรอย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ที่

การ
รายการ

ปฏิบัติ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบตั ิ

4.2

ระดับปฏิบัติ
4

3

2

1

ด้านโอกาส
1) มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศในการพัฒนาผู้เรียน
2) มีแผนการเรียนส่งเสริมทักษะวิชาการ และทักษะ
อาชีพ ของผู้เรียนทุกกลุ่ม ที่สอดคล้องกับผลการ
ประเมินบุคลิกด้านอาชีพ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3) มีกิจกรรม/โครงการส่งเสริมผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ
4) มีรายงานผลการดาเนินงานด้านด้านโอกาส
ระดับคุณภาพ
วิธีการ สังเกต/ภาษณ์/ตรวจเอกสาร/ชี้แนะ
หลักฐานร่องรอย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่
การ
ระดับปฏิบัติ
รายการ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบตั ิ 4
3 2 1
4.3 ด้านคุณภาพ
1) มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 อย่างครบถ้วน (3R8C)
2) ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะ(3R8C) และเลือก
ศึกษาต่อและมีงานทา
3) มีการปรับหลักสูตรเน้นการพัฒนาสมรรถนะ
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง
4) ครูพัฒนาตนเอง ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน
ระดับคุณภาพ
วิธีการ สังเกต/ภาษณ์/ตรวจเอกสาร/ชี้แนะ
หลักฐานร่องรอย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ที่

การ
รายการ

ปฏิบัติ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบตั ิ

4.4

ระดับปฏิบัติ
4

3

ด้านประสิทธิภาพ
1) มีข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ตามบริบท
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้
2) สถานศึกษามีนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
จัดการศึกษา
3) สถานศึกษามีระบบนิเทศ ติดตาม ที่มีประสิทธิภาพ
4) มีรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับคุณภาพ
วิธีการ สังเกต/ภาษณ์/ตรวจเอกสาร/ชี้แนะ
หลักฐานร่องรอย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2

1
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คาสั่งคณะกรรมการนิเทศ

1

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
ที่ 43 /๒๕๖4
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
--------------------------------------------สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2564 มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกาหนดแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 จานวน 4 ประเด็นหลัก
ประกอบด้วย 1) การนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรงเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid 19) 2) การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา มีประเด็นย่อย 4 ประเด็นได้แก่
(1)การนิเทศหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรสมรรถนะ และกระบวนการเรียนรู้ (2) การนิเทศเพื่อส่งเสริมระบบ
นิเทศภายในโรงเรียน (3) การนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (4) การนิเทศเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ มีประเด็นย่อย 4 ประเด็น ได้แก่ (1) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (2) การจัดการ
เรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน (3) การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และ (4) การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ 3) การนิเทศตามจุดเน้น และนโยบายสาคัญเร่งด่วน และ 4) การนิเทศตามบริบทและความต้องการ
ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ
การศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการ
จัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 ดาเนินการ ไตรมาสที่ 2
(เดือนมกราคม – มีนาคม 2564) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564) และไตรมาสที่ 4
(เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564) ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1.1 นายกานนท์ แสนเภา
1.2 นายวรายุทธ ชาเรืองเดช
1.3 ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์
1.4 นายนรภัทร สิทธิจักร
1.5 นางศรีประภา สีหไตร
1.6 นางสิริมา สอนคาหาญ
1.7 นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย
1.8 นายชานนท์ คาจันทร์
1.9 นางปทิตตา พวงปัญญา
1.10 นางสาวมณฑา อาสนชัย

ผอ.สพม. 21
ประธานกรรมการ
รอง ผอ. สพม. 21
รองประธานกรรมการ
รอง ผอ. สพม. 21
รองประธานกรรมการ
รอง ผอ. สพม. 21
รองประธานกรรมการ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กรรมการ
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
ผอ.กลุ่มอานวยการ
กรรมการ
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 ส่งเสริมสนับสนุนอานวยความสะดวกให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนนิเทศติดตามการ
ดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้สาเร็จตามเป้าหมาย
2. คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล
ประกอบด้วย
2.1 นายวรายุทธ ชาเรืองเดช
รองผอ. สพม.21
ประธานกรรมการ
2.2 นายธวัช บรรเลงรมย์
ผอ.โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร รองประธานกรรมการ
2.3 นายชนาวุธ ประทุมชาติ
ผอ.โรงเรียนน้าสวยวิทยา
กรรมการ
2.4 นายคานึง เลื่อนแก้ว
ผอ.โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา
กรรมการ
2.5 นายนิมิตร กวีกรณ์
ผอ.โรงเรียนหินโงมพิทยาคม
กรรมการ
2.6 นางพรทิพา นันตะสุข
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
2.7 รองผู้อานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.8 หัวหน้าฝ่ายวิชาการทุกโรงเรียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.9 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกโรงเรียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองคาย
ประกอบด้วย
3.1 นายวรายุทธ ชาเรืองเดช
รองผู้อานวยการ 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.โรงเรียนเวียงคาวิทยาคาร
กรรมการ
3.6 นายพลายชุมพล เหลืองาม
ผอ.โรงเรียนกวนวันวิทยา
กรรมการ
3.7 นางสาวณัฐชนก เนาวรังษี
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
3.8 รองผู้อานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
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 รองผู้อานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4.10 หัวหน้าฝ่ายวิชาการทุกโรงเรียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4.11 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกโรงเรียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5. คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี
ประกอบด้วย
5.1 นายวรายุทธ ชาเรืองเดช
รองผอ. สพม.21
ประธานกรรมการ
5.2 นายคมสัน ชัยจักร
ผอ.โรงเรียนพานพร้าว
รองประธานกรรมการ
5.3 นายสุริยา มะโยธี
ผอ.โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
กรรมการ
5.4 นายวิษณุ อึ้งตระกูล
ผอ.โรงเรียนสังคมวิทยา
กรรมการ
5.5 นายสุดที่รัก พูลทรัพย์ วะจีประศรี ผอ.โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม
กรรมการ
5.6 นายมหันต์ เวทไธสง
ผอ.โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
กรรมการ
5.7 นายสุธินันท์ ภักดีวุฒิ
ผอ.โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
กรรมการ
5.8 นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
5.9 รองผู้อานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5.10 หัวหน้าฝ่ายวิชาการทุกโรงเรียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5.11 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกโรงเรียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6. คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในสหวิทยาเขตพิสัยสรเดช
ประกอบด้วย
6.1 ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์
รองผู้อานวยการ 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
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6.6 นายอาทิต กันธินาม
ผอ.โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
กรรมการ
6.7 นายวชิรดล คาศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
6.8 รองผู้อานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
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 ผู้อานวยการโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม
กรรมการ
7.5 นายสุทธิเกียรติ พันธ์เสนา ผอ.โรงเรียนนาดีพิทยาคม
กรรมการ
7.6 นายธเนตร มีรัตน์
ผอ.โรงเรียนเซิมพิทยาคม
กรรมการ
7.7 นายกิตติรงค์ บุญคง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
7.8 รองผู้อานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7.9 หัวหน้าฝ่ายวิชาการทุกโรงเรียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7.10 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกโรงเรียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตบึงกาฬ
ประกอบด้วย
8.1 นายนรภัทร สิทธิจักร
รองผอ. สพม.21
ประธานกรรมการ
8.2 นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร
ผู้อานวยการโรงเรียนบึงกาฬ
รองประธานกรรมการ
8.3 นายโชคชัย ชินโณ
ผอ.โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
กรรมการ
8.4 นายเดชา แสงจันทร์
ผอ.โรงเรียนบุ่งคล้านคร
กรรมการ
8.5 นายธวัชชัย เหมวงษ์
ผอ.โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
กรรมการ
8.6 นายสุรชัย ไกรรัตน์
ผอ.โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม
กรรมการ
8.7 นางชนานันท์ สุคันธา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
8.8 รองผู้อานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
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.โรงเรียนโนนคาพิทยาคม
กรรมการ
9.9 นางพรทิพา นันตะสุข
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
9.10 รองผู้อานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
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 คาเพชรดี
ผอ.โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
รองประธานกรรมการ
10.3 นายไสว จันทร์อ้วน
ผอ.โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา
กรรมการ
10.4 นายศุภชัย สายเย็น
ผอ.โรงเรียนพรเจริญวิทยา
กรรมการ
10.5 นายสุรจิตย์ ผิวงาม
ผอ.โรงเรียนภูทอกวิทยา
กรรมการ
10.6 นายสุวัฒน์ อินทวงศ์
ผอ.โรงเรียนศรีสาราญวิทยาคม
กรรมการ
10.7 ผู้อานวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
กรรมการ
10.8 นางชนานนท์ สุคันธา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
10.9 รองผู้อานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10.10 หัวหน้าฝ่ายวิชาการทุกโรงเรียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10.11 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกโรงเรียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตเซกา
ประกอบด้วย
11.1 นายนรภัทร สิทธิจักร
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 ผู้อานวยการโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯ
กรรมการ
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