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ค ำน ำ 
 

 ปีการศึกษา ๒๕๖๔  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนนโยบาย จุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๑ พร้อมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ รวมทั้งขอบข่ายการนิเทศพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และ
รายงานผลการนิเทศการศึกษาจากโครงการที่ได้ด าเนินการตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕  โดยมีการใช้งบประมาณทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เมื่อสิ้นปีการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  จัดท ารายงานผลการนิเทศพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาฉบับนี้ขึ้น เพ่ือรายงาน
ผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาต่อไป ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ย วข้องในการจัดท า
รายงานผลการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
          
                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                             (นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
                                                 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
                                                                                  พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
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ตอนที่ ๑ 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 
 

 

การศึกษาเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาประเทศ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้

ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถยืนหยัดได้อย่างสง่างามในประชาคมโลก การวางรากฐานของระบบ

การศึกษาและโครงสร้างพ้ืนฐานทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้าง

คนในอนาคตมที่มีความรู้ ความสามารถ มีอาชีพที่มั่นคง เป็นไปตามจุดประสงค์ในอนาคตที่มีคุณภาพให้มี ความรู้

ความสามารถและสมรรถนะ มีอาชีพที่มั่นคง เป็นไปตามจุดประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 คือ พัฒนาผู้ที่อยู่ในวัยเรียนให้มีความรู้ 

ความสามารถและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค ๑๙ จึง

มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และมีการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์  อาทิ Platform online 

รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็นต้น เพ่ือปรับให้เข้ากับสถานการณ์ตามบริบทของโรงเรียน  ดังนั้นการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการนิเทศการศึกษานับว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่มี

ความส าคัญที่จะส่งเสริมท าให้การบริหาร และการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมท า

ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด  ซึ่งการนิเทศการศึกษานั้นเป็นการช่วยเหลือให้ค าแนะน าชี้แจง ให้

ค าปรึกษาปรับปรุงเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดคุณภาพกับผู้เรียน การนิเทศ

การศึกษาจึงถือว่าเป็นภารกิจที่จ าเป็นต่อการจัดการศึกษา เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก

บุคคลหลายฝ่าย  ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ดังจะเห็นได้

จากเหตุผลความจ าเป็นในหลายประการ เช่น ประการแรก  ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ความเจริญก้าวหน้าด้าน

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาจ าเป็นต้องปรับปรุงตนเอง

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือจะได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มี

จุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือและพัฒนางาน ให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ประการที่สอง  ในหน่วยงาน

ทางการศึกษาทุกระดับมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกันคือ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่ งจ าเป็นต้องใช้

กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ เพ่ือจะได้ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการ

ท างานซึ่งกันและกัน การนิเทศการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้กระบวนการบริหาร 

และการบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพถึงระดับที่พึงประสงค์  และประการสุดท้าย มาตรฐานการศึกษาของ

ประเทศจ าเป็นต้องมีการรักษาและควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน   และกระบวนการนิเทศการศึกษาก็มี

ขอบข่ายการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการควบคุมมาตรฐานการศึกษาโดยตรง  จะเห็นว่าการนิเทศการศึกษามี

ความส าคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาในสถานศึกษา ให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจใน
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หลักสูตร สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการบริหารจัดการ  การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนและปัญหาอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา  

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นภารกิจที่ส าคัญของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                
ในการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษา
ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการ
ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับติดตาม เพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 

วัตถุประสงค์กำรรำยงำน 
  เพ่ือรายงานผลการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                     
     ขอบข่ำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 

 
ขอบข่ายในการนิเทศตามแผนพัฒนาการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการนิเทศแบบบูรณาการ  

ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของตนเอง เพื่อให้ค าปรึกษา ชี้แนะ  ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายโครงการที่เป็นจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีขอบข่ายการนิเทศ ดังนี้  

1. การประกันคุณภาพการศึกษา 
2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์(O-NET /NT/RT/การอ่านออกเขียนได้) 
4. การจัดการเรียนการสอน Active Learning 
5. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLIT/DLTV 
6. การนิเทศภายในโรงเรียน 

          ๗. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ./โรงเรียนสุจริต 
เป้าหมายการนิเทศเชิงปริมาณ  

1) ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนได้รับการนิเทศโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานการนิเทศเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการนิเทศภายในโรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  

2)  ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ด าเนินการนิเทศภายใน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง  

3)  ศึกษานิเทศก์ทุกคนพัฒนากระบวนการนิเทศ 
 
 
 
 



๖ 
 

เป้ำหมำยกำรนิเทศเชิงคุณภำพ  
1)  ครูผู้สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีทางไกล 

(DLTV,DLIT) ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามจุดเน้นในศตวรรษท่ี ๒๑ และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  วัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  

2)  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ได้รับการนิเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  มีการบริหารหลักสูตร 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และด าเนินการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ  

3)  ศึกษานิเทศก์และผู้นิเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 น าสารสนเทศจากการนิเทศไปใช้ใน การพัฒนา
นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา  
 
 
ข้อมูลพื้นฐำน 
 
 ที่ตั้ง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  ตั้งอยู่ ถนนนิตโย  ต าบลธาตุเชิงชุม 
อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

 
  สภำพภูมิศำสตร์ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกอบด้วย  อ าเภอเมืองสกลนคร  อ าเภอ
กุสุมาลย์  อ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อ าเภอโพนนาแก้ว  อ าเภอเต่างอย และอ าเภอภูพาน  อ าเภอกุดบาก  โดยมี
อ าเภอเมืองสกลนคร  เป็นที่ตั้งศูนย์ราชการ  ศูนย์กลางทางการศึกษา ศูนย์กลางคมนาคม ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ 
และการค้า เป็นชุมชนเมืองที่มีความหนาแน่นรายล้อมด้วยชุมชนชนบททางการเกษตรประชากร  รวมทั้งสิ้น 
287,748 คน ขนาดพ้ืนที่ 2,928  ตร.กม. ประกอบด้วย  อ าเภอเมืองสกลนคร จ านวน192 ,822 คน  ขนาด
พ้ืนที่  1,023.37 ตร.กม. อ าเภอกุสุมาลย์  45 ,833  คน ขนาดพ้ืนที่ 454 ตร.กม. อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
33,876 คน  ขนาดพ้ืนที่ 212 ตร.กม. อ าเภอโพนนาแก้ว จ านวน 36,029  คน  ขนาดพ้ืนที่ 352 ตร.กม.  
อ าเภอเต่างอย  25,397 คน  ขนาดพ้ืนที่  328  ตร.กม. อ าเภอภูพาน  36,217  คน  ขนาดพ้ืนที่  559 ตร.



๗ 
 

กม. และอ าเภอกุดบาก 32,257 คน  มีชนเผ่าพ้ืนเมืองเดิมประกอบด้วย  เผ่าภูไท ย้อ  กระเลิง  โส้  ไทยลาว  
และโย้ย 
 ภูมิประเทศ  และภูมิอำกำศ พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้ าทะเล ประมาณ 172  เมตร  
ตอนกลางเป็นที่ราบต่ าเหมาะแก่การท านา มีหนองหารเป็นแอ่งน้ าขนาดใหญ่  มีเนื้อที่ประมาณ  77 ,016  ไร่  
อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 26.77  องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ย  1,449.9  มิลลิเมตรต่อปี  การคมนาคมเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  จัดตั้งที่อ าเภอเมืองสกลนคร  เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัด  
และอ าเภอเขตปริมณฑล  การคมนาคมติดต่อทางรถยนต์  อ าเภอที่อยู่ไกลที่สุด 42  กิโลเมตร  ได้แก่ อ าเภอกุด
บาก อ าเภอใกล้ที่สุด  22  กิโลเมตร ได้แก่  อ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อาชีพและสถานภาพทางเศรษฐกิจ  ในเขต
ชุมชนเมืองอาชีพค้าขาย  อุตสาหกรรมขนาดย่อม  เช่น  ตัดเย็บเสื้อผ้า  ผลิตภัณฑ์จากการเกษตรกรรม  ส าหรับ
ชุมชน  อ าเภอรอบนอกมีอาชีพท านา  ท าไร่  มีระบบชลประทานขนาดย่อม  สนับสนุน ส่งเสริมรายได้และสภาพ
เศรษฐกิจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 

จ ำนวนบุคลำกร  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีบุคลากรทั้งสิ้น  
จ าแนกตามกลุ่มฯ  และสถานศึกษา  ดังนี้ 

-   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    1 คน 
          -   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        4 คน 
  -   กลุ่มอ านวยการ       5 คน 

-    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     9         คน 
-   กลุ่มบริหารงานบุคคล                9 คน 
-   กลุ่มนโยบายและแผน       6 คน 
-   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      7 คน 
-   กลุ่มนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา                        20 คน 
-   หน่วยตรวจสอบภายใน      3 คน 

 -   ข้าราชการครูสังกัด สพฐ.          2,107 คน 
 -   ลูกจ้างประจ า  /ชั่วคราว  /พนักงานราชการ /ครูอัตราจ้าง/ครูพ่ีเลี้ยง      303      คน 
 

รวมทั้งสิ้น      2,469  คน                  
 

สภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  มีสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีสถานศึกษาทั้งสิ้น  175 แห่ง ดังนี้ 
 
    ตำรำง ๑ จ ำนวนสถำนศึกษำแยกรำยอ ำเภอ   ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔ 
  

จ ำนวนโรงเรียน 
แยกรำยอ ำเภอ 

สพป.สกลนคร เขต 1 

ประถม ขยำยโอกำส 
สถำนะ 

รวมทั้งสิ้น 
เอกเทศ สำขำ 

เมืองสกลนคร 50 21 70 1 71 
กุสุมาลย์ 21 5 25 1 26 



๘ 
 

โพนนาแก้ว 8 12 20 - 20 
โคกศรีสุพรรณ 12 6 18 - 18 
เต่างอย 5 5 10 - 10 
ภูพาน 8 8 16 - 16 
กุดบาก 6 8 14 - 14 

รวมทั้งหมด 110 65 173 2 175 
 
  ตำรำง  ๒  จ ำนวนสถำนศึกษำจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำที่จัดสอน ปีกำรศึกษำ 256๔ 

 
       ตำรำง ๓ จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน 7 ขนำด ปีกำรศึกษำ 256๒ – 256๔ 
 

รำยกำร 
ปีกำรศึกษำ 

หมำยเหตุ 
2562 2563 256๔ 

ขนาดที่ 1 (0-120 คน) 0 0 0 ร.ร.ขนำดเล็ก 
ไม่มีนักเรียน 0 0 0 65 ร.ร. 
นักเรียน 1-20 คน 1 0 0  
นักเรียน 21-40 คน 5 7 7  
นักเรียน 41-60 คน 9 10 10  
นักเรียน 61-80 คน 17 15 15  
นักเรียน 81-100 คน 13 17 17  
นักเรียน 101-120 คน 16 16 16  
ขนาดที่ 2 นักเรียน 121-200 คน 50 49 49  
ขนาดที่ 3 นักเรียน 201-300 คน 31 40 40  
ขนาดที่ 4 นักเรียน 301-499 คน 24 13 13  
ขนาดที่ 5 นักเรียน 500-1,499 คน 7 6 6  
ขนาดที่ 6 นักเรียน 1,500-2,499 คน 2 2 2  
ขนาดที่ 7 นักเรียนมากว่า 2,500 คน 0 0 0  

ระดับชั้น 
สพป.สกลนคร เขต 1 

โรงเรียน รวม 
อนุบาลระดับเดียว -  - 
อนุบาล - ประถม 104 104 
อนุบาล - มัธยมต้น 64 64 
อนุบาล - มัธยมปลาย 1 1 
ประถมศึกษาระดับเดียว (ป.1-ป.6) 6 6 

รวมทั้งหมด 175 175 



๙ 
 

รำยกำร 
ปีกำรศึกษำ 

หมำยเหตุ 
2562 2563 256๔ 

รวม 175 175 175  
 
ตำรำงท่ี ๔ จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 256๒– 256๔ (ข้อมูล 10 มิถุนายน 256๔) 
 

รำยกำร 
ปีกำรศึกษำ 

หมำยเหตุ 
256๒ 256๓ 256๔ 

อนุบาล 1 213 203 198   
อนุบาล 2 3,432 3,302 3,152   
อนุบาล 3 3,701 3,498 3,396  

รวมก่อนประถมศึกษำ 7,346 7,003 6,746   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1,099 4,012 3,848  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3,937 4,082 4,048  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3,992 3,938 4,134  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 4,232 4,032 3,984  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4,260 4,227 4,071  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4,384 4,250 4,227  

รวมประถมศึกษำ 24,904 24,541 24,312  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1,733 1,510 1,418  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1,490 1,392 1,442  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1,373 1,466 1,321  

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 4,596 4,368 4,181  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 68 59 95  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 73 53 54  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 89 58 50  
รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 220 170 199  

รวมทั้งสิ้น 37,720 36,082 35,438  

  
 

    

     

 
 
 
 
 
 

    

 
 

    

     



๑๐ 
 

ตำรำงท่ี ๕  จ ำนวนห้องเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้น  ปีกำรศึกษำ 256๒– 256๔ 

รำยกำร 
ปีกำรศึกษำ 

หมำยเหตุ 
256๒ 252๓ 256๔ 

อนุบาล 1 24 19 19  

อนุบาล 2 196 194 192  

อนุบาล 3 198 196 194  

รวมก่อนประถมศึกษำ 418 409 405  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 207 207 205  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 204 204 207  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 205 202 205  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 203 203 204  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 201 202 203  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 201 201 206  

รวมประถมศึกษำ 1,221 1,219 1,230  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 71 71 72  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 74 71 70  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 71 74 71  

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 216 216 213  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2 2 3  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2 2 0  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2 2 2  

รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 6 6 5  

รวมทั้งสิ้น 1,866 1,861 1,850   

     

     

     

 
 
ตำรำงท่ี ๖ อัตรำส่วนครู : นักเรียนและอัตรำส่วนห้องเรียน : นักเรียน  ปีกำรศึกษำ 2561- 2563 

ปีกำรศึกษำ จ ำนวน อัตรำส่วน 
ครู นักเรียน ห้องเรียน ครู : นร. ห้อง : นร. 

2561 2,285 36,810 1,861 1 : 16 1 : 20 
2562 2,140 36,082 1,850 1 : 16 1 : 20 
2563 2,103 35,438 1,855 1 : 16 1 : 20 



๑๑ 
 

   
ตำรำงท่ี 7  ศูนย์อ ำนวยกำรเครือข่ำย 16 ศูนย์ 

ที ่
ชื่อศูนย์อ านวยการ

เครือข่าย 
ที่ตั้งศูนย์ อ าเภอ 

จ านวน
โรงเรียน 

1 กุสุมาลย์ 1 ร.ร.บ้านโพนแพง กุสุมาลย์ 13 
2 กุสุมาลย์ 2  ร.ร.ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่  211 กุสุมาลย์ 13 
3 โพนสามัคคี ร.ร.บ้านโพนวัฒนาวิทยา โพนนาแก้ว 9 
4 นาแก้ว ร.ร.นาแก้วพิทยาคม โพนนาแก้ว 11 
5 ตองโขบ ร.ร.อนุบาลโคกศรีสุพรรณ โคกศรีสุพรรณ 10 
6 แมดนาท่ม ร.ร.บ้านแมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ 8 
7 เต่างอย ร.ร.อนุบาลเต่างอย เต่างอย 10 
8 ภูผายล ร.ร.เขื่อนน้ าพุง ภูพาน 7 
9 ภูพานทอง ร.ร.ชุมชนบ้านสร้างค้อ ภูพาน 9 
10 กุดบาก ร.ร.กุดบากราษฎร์บ ารุง กุดบาก 14 
11 หนองหารหลวง ร.ร.บ้านท่าวัด(คุรุราษร์บ ารุงวิทย์) เมืองสกลนคร 12 
12 ถิ่นภูไท ร.ร.ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม เมืองสกลนคร 11 
13 ธาตุเชิงชุม ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร 10 
14 ขม้ินหนองลาด ร.ร.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ เมืองสกลนคร 12 
15 ห้วยยางพังขว้าง ร.ร.บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์) เมืองสกลนคร 13 
16 ไตรศิลา ร.ร.ชุมชนเชียงเครือราษฏร์รังสรรค์ เมืองสกลนคร 13 

รวมโรงเรียนทั้งสิ้น  175 
 
 

ตำรำงท่ี ๘  โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  จ ำนวน 40 โรงเรียน  

ที ่ ชื่อโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ต ำบล 
จ ำนวน  

นร. 
จ ำนวน

ครู 
ชื่อผู้บริหำรโรงเรียน 

1 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง  กุดบาก 28๔ 19 นายสุวิทย์ ขันติทอง 
2 บ้านค้อใหญ่   กุดไห 18๒ 17 นางสุคนธ์   จีนค า 
3 บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา   นาม่อง 1๖๐ 9 นายภาสกร มั่งสวัสดิ์ 
4 อนุบาลกุสุมาลย์   กุสุมาลย ์ 69๗ 38 นายสุทัศน์  ชุณห์วิจิตรา 
5 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล  นาเพียง 46๓ 28 นายสราวุธ    พาเสน่ห์ 
6 บ้านม่วงวิทยา   นาโพธิ ์ 28๒ 16 นางสิริรัตน์  งิ้วโสม 
7 ไพศาลวิทยา  โพธิไพศาล 1๕๗ 12 นายนิพนธ์ ราชาไทย 
8 ชุมชนบ่อแสนพันธมิตรภาพที่211 อุ่มจาน 2๘๗ 14 นางพรรณมหา  เพชร

พรรณ  9 บ้านหนองกอมป่าขาว   ด่านม่วงค า 12๒ 11 นายชัยณรงค์    ค าภูษา 
10 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ   ตองโขบ  5๗๐ 26 นายอุเทน  ทองสวัสดิ์ 



๑๒ 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ต ำบล 
จ ำนวน  

นร. 
จ ำนวน

ครู 
ชื่อผู้บริหำรโรงเรียน 

11 บ้านแมดนาท่ม   แมดนาท่ม 2๗๕ 19 นายนิติรักษ์     ไชยเพ็ชร 
12 บ้านห้วยยาง   เหล่าโพนค้อ 2๒๐ 18 นางสุนนัท์  หลวงศร ี
13 บ้านจันทร์เพ็ญ   จันทร์เพ็ญ ๒๑๓ 16 นางศิริพัชร์ รพีพฒันวงศ์ 
14 อนุบาลเต่างอย   เต่างอย 4๑๙ 26 นายวัยพจน์  ปัญจะ 
15 บ้านนาอ่างม่วงค า   นาตาล 3๒๙ 18 นายยุทธพงษ์ พรหมเชษฐา 
16 บ้านดงหลวง   บึงทวาย 3๕๓ 19 นายภานุพงษ์ ค าภูษา 
17 บ้านโนนกุง   เชียงสือ 2๒๐ 17 นายกิจพงศ์    สุรันนา 
18 บ้านกลางนาเดื่อ   นาแก้ว 3๒๒ 17 นางกษมน  มังคละคีรี 
19 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ   นาตงวัฒนา 2๑๔ 15 นางวิภารัตน์  สพัโส 
20 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บ ารุง   บ้านแป้น 12๒ 16 นายธุระกิจ   พิมพ์แพง 
21 บ้านนาจาน   บ้านโพน ๒๐๙ 15 นางนัทธมน ทวีกิตติเกษม 
22 บ้านกกปลาซิวนาโด่   กกปลาซิว 2๖๖ 18 นายสราวุฒิ   ศิริวรรณ 
23 เขื่อนน้ าพุง   โคกภ ู 3๕๑ 16 นางสกลรัตน์    มุกดา 
24 ไทยรัฐวิทยา 110 (บ้านชมภูพาน) สร้างค้อ 16๑ 8 นายชาญณรงค์ โพธ ิ
25 น้ าพุงจัดระเบียบวิทยา  หลุบเลา  1๖๑ 11 นางพชิญสนิี    ศรีลารักษ์ 
26 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์   ขมิ้น ๓๙๘ 19 นางศรินุช สุทธิอาคาร 

(รักษาการณ์) 

27 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร  โคกก่อง 2๘๓ 19 นายทวีเดช   แสนชนมน์าย 
28 นายอวัฒนา   ง้ิวด่อน 1๗๓ 12 นายสนุทร   หนูอินทร ์  
29 ทุ่งมนพิทยาคาร   เชียงเครือ 1๖๖ 15 นายอิสรภาพ  นามละคร 
30 บ้านหนองมะเกลือ   ดงชน 1๑๖ 16 นางจนิตนา  หลานเศรษฐา 
31 บ้านหนองไผ่   ดงมะไฟ 25๑ 17 นางวนิดา  ภชู านิ 
32 ท่าแร่วิทยา   ท่าแร่ 5๐๕ 25 นายอนสุิทธิ์   นามโยธา 
33 เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) ธาตุเชิงชุม 76๔ 35 ว่าที่ ร.ท.ศุภวัฒน์ พิมพ์มลีาย 
34 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม   โนนหอม 20๕ 15 นางกนกวรรณ  ภูศรีฐาน 
35 บ้านดงขุมข้าว 'คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2' พังขว้าง 22๐ 13 นายเดชชัย   เหมะธุลนิ 
36 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์   ม่วงลาย 2๘๖ 19 นายเชิดศักดิ์  สงิห์สุพรรณ 
37 บ้านดอนแคน 'คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์' หนองลาด 1๗๖ 16 นายลือชัย  รัชอินทร ์
38 บ้านนาค าวิทยาคาร   ห้วยยาง  ๑๙๙ 15 นายสงวน  หงษส์ิงห์ 
39 บ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรือง

ศิลป์) 
เหล่าปอแดง 17๗ 11 นางอัคครา     ไชยยงค ์

40 บ้านหนองศาลาราษฎร์บ ารุง   ฮางโฮง 2๑๙ 15 นายอุทิศ    ขันเงิน 
 รวม ๑๑,๑๗๗ 701  

  
 



๑๓ 
 

 
ศูนย์พัฒนำกำรเรียนรู้/ศูนย์อ ำนวยกำรเครือข่ำย 

  ส านักงานการพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้น าเอานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษา เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษาที่เข้มแข็ง โดยมี 3 มิติ 3 ลักษณะ 
คือ ศูนย์อ านวยการเครือข่าย (School Network) ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ และโซนการนิเทศติดตามประเมินผล
ส าหรับศูนย์อ านวยการเครือข่าย (School Network) จัดแบ่งไว้ 16 ศูนย์ ครอบคลุมสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีผู้บริหารสถานศึกษาที่ตั้งศูนย์ฯเป็นประธาน และให้ทุกศูนย์ตั้งชื่อศูนย์เป็นของตนเอง ส่วนโซนการ
นิเทศติดตามประเมินผล  ได้จัดแบ่งการนิเทศให้ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และศึกษานิเทศก์ทุกคน ด าเนินการนิเทศ ติดตามประเมินผล 3 โซน ครอบคลุม
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด ทุกประเภท เช่นกัน ศูนย์พัฒนาทางวิชาการ เป็นศูนย์ที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  ได้จัดตั้งขึ้นจากพ้ืนฐานเดิมที่มีศูนย์พัฒนาทางวิชาการตาม
สถานศึกษาต่าง ๆ อยู่แล้วและได้จัดตั้งเพิ่มตามบทบาทหน้าที่ใหม่อีกจ านวนหนึ่งรวมทั้งสิ้น 14 ศูนย์ดังนี้ 

 
ตำรำงท่ี ๙  ศูนย์พัฒนำกำรเรียนรู้/ศูนย์อ ำนวยกำรเครือข่ำย 

ที ่ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ ที่ตั้งศูนย์โรงเรียน อ าเภอ 
1 ภาษาไทย นาแก้วพิทยาคม โพนนาแก้ว 
2 คณิตศาสตร์ อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร 
3 วิทยาศาสตร์ เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) เมืองสกลนคร 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เชิงชุมราษฎร์นุกูล เมืองสกลนคร 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา อนุบาลโคกศรีสุพรรณ โคกศรีสุพรรณ 
6 ศิลปะ บ้านหลุบเลา ภูพาน 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี บ้านม่วงวิทยา กุสุมาลย์ 
8 ภาษาต่างประเทศ บ้านจันทร์เพ็ญ เต่างอย 
9 ปฐมวัย อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร 

10 แนะแนว บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ กุดบาก 
11 วิจัย อาคารนิเทศ สพป.สกลนคร เขต 1 เมืองสกลนคร 
12 เทคโนโลยีและสารสนเทศ อาคารนิเทศ สพป.สกลนคร เขต 1 เมืองสกลนคร 
13 ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษา

วิชาทหาร 
นาอ้อยค าสะอาด เมืองสกลนคร 

14 พิทักษ์สิทธิเด็ก เด็กพิเศษและเด็กด้อย
โอกาส 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมืองสกลนคร 

 
กำรส่งเสริมศักยภำพสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง ตำม 3 มิติกำรพัฒนำสู่สถำนศึกษำเข้มแข็ง 

  ในการด าเนินการตาม 3 มิติการพัฒนาสู่สถานศึกษาเข้มแข็ง ในมิติท่ี 3 การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศของงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 นี้ เนื่องจากมีการมอบหมายงานให้รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ดูแลพื้นที่ จ านวน ๓ พ้ืนที่ ดังนั้นจึงได้ปรับปรุงเขตความรับผิดชอบ 
เป็น ๓ เขตพ้ืนที่  ดังนี้ 



๑๔ 
 

 
ตำรำงที่ 1๐  กำรก ำกับดูแลสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง 

กลุ่มศูนย์อ ำนวยกำร
เครือข่ำย 

รอง ผอ.สพป.สน.1 หน้ำที่รับผิดชอบ อ ำเภอ 

สถานศึกษาท่ี ๑ 
นายวิทยา  ชุมปัญญา 

1. หนองหารหลวง เมืองสกลนคร 
2. ถิ่นภูไท เมืองสกลนคร 
3. นาแก้วบ้านแป้น โพนนาแก้ว 
4. โพนสามัคคี โพนนาแก้ว 
๕. เต่างอย เต่างอย 

 ๖. กุดบาก กุดบาก 

 
สถานศึกษาท่ี ๒ 

ดร. สท้าน  วาร ี

2. ห้วยยางพังขว้าง เมืองสกลนคร 
3. แมดด่านพลังวิทย์ โคกศรีสุพรรณ 
4. ตองโขบเหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ 
1. ภูผายล          ภูพาน 
2. ภูพานทอง ภูพาน 

สถานศึกษาท่ี ๓ ดร. ชรินดา  พิมพบุตร 

1 .กุสุมาลย์ 1 กุสุมาลย์ 
2. กุสุมาลย์ 2 กุสุมาลย์ 
3. ไตรศิลา เมืองสกลนคร 
1. ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร 
4. ขมิ้นหนองลาด เมืองสกลนคร 

 
 
ตำรำงท่ี  ๑๑   คณะศึกษำนิเทศก์และหน้ำที่รับผิดชอบประจ ำศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ/กลุ่มงำน 

ที ่ ชื่อ –สกุล ศึกษำนิเทศก์ ศูนย์เครือข่ำยท่ี
รับผิดชอบ 

กลุ่มงำนที่รับผิดขอบ 

๑ ดร.สมพร  หลิมเจริญ - ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

๒ นายวัชรพงษ์  ภูยางสิม หนองหารหลวง ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

๓ นางมัทนา  ศรีโยธา กุสุมาลย์ 1 ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

๔ ว่าที่ ร.ต.จันทรธิดา โคตตะวงศ์ กุสุมาลย์ ๒ ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

๕ ดร.บรรพต  แสนสุวรรณ กุสุมาลย์ ๒ พัฒนาหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการ
เรียนรู ้

๖ นางหทัยกาญจน์  นามนิตย์ แมดด่านพลังวิทย์ พัฒนาหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการ
เรียนรู ้

๗ นางกิ่งมณี ผ่านสุวรรณ ธาตุเชิงชุม พัฒนาหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการ
เรียนรู ้

๘ นายไพบูรณ์ ค าภูมี กุดบาก ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 



๑๕ 
 

ที ่ ชื่อ –สกุล ศึกษำนิเทศก์ ศูนย์เครือข่ำยท่ี
รับผิดชอบ 

กลุ่มงำนที่รับผิดขอบ 

๙ นางสาวจารุวรรณ  หล้าไพศาล ภูผายล ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

๑๐ นายเปรม ปรีดิ์ธอนันต์ นาแก้วบ้านแป้น ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

๑๑ ดร. โชติกา กุณสิทธิ์ ห้วยยางพังขว้าง นิเทศ ติดตามและประเมินระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 

๑๒ ดร. ส่องแสง ปรีดิ์ธอนันต์ ถิ่นภูไท นิเทศ ติดตามและประเมินระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 

๑๓ นางสาวศิริจินดา  ศรีไทย กุสุมาลย์ ๑ นิเทศ ติดตามและประเมินระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 

๑๔ นายพงษ์พันธ์  จาดฮามรถ กุดบาก นิเทศ ติดตามและประเมินระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 

๑๕ นายธนศักดิ์  จันทร์พรม ขม้ินหนองลาด วัดและประเมินผลการศึกษา 

๑๖ นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย เต่างอย วัดและประเมินผลการศึกษา 

๑๗ น.ส. กาญจน์ณภัทร ดาบพิมพ์สี ภูพานทอง วัดและประเมินผลการศึกษา 

๑๘ ว่าที่ ร.ต.ดร.นิพนธ์  บรรพสาร ตองโขบ เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

๑๙ นางนิรันดร จันลาวงศ์ ไตรศิลา เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

๒๐ นายปริญญา  ขาวประภา โพนสามัคคี เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 
โครงสร้างและรูปแบบการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 

 
 

 

 
 

 

 
              
 

                                                                      

 

            

 

 

 

 

 

 
 
แผนภาพ ๑ โครงสร้างและรูปแบบการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
                และสถานศึกษา   (ท่ีมา: กลุ่มนโยบายและแผนการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1, 256๓) 
 
 
 
 

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

กลุ่มอ านวยการ 

และสนิทรัพย์ 

 

ก.ต.ป.น. หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มงานบริหารการเงิน 
และสินทรัพย ์

 

กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่มงานวินัยและนติิการ 



๑๗ 
 

 
 

ตอนที่  ๒ 
นโยบำย ยุทธศำสตร์ และกระบวนกำรนิเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 
 
   นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของประเทศ 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ด าเนินการจัดท าแผนและด าเนินการ
พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามกระบวนการก าหนด วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์และค่านิยมหลัก
องค์กร  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับตั้งแต่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้อ านวยการ
โรงเรียน  เครือข่ายสถานศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตลอดจนองค์คณะบุคคล ซึ่งการด าเนินการตามกระบวนการมีส่วนร่วมนี้  
มุ่งหวังให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจต่อเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้   และได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนระดับชาติของรัฐบาล ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20  ปี  (พ.ศ. 2561-2580)  เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานโดย โดยในที่นี้จะขอกล่าวสรุปไว้เฉพาะบางแผน/นโยบายเท่านั้น นโยบายดังกล่าวมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
  

๑. ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย 
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรัฐ
ทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมี
วิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561- 2580  ประกอบด้วย
ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียม และความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ 
“ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน



๑๘ 
 

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ     (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๑) 
 ๒. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมี
ผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร 4) 
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่  9) เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  12) การ
พัฒนาการเรียนรู้  13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) 
เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหาร
จัดการน้ าทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 ๓. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือการพัฒนา    (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๙) 
 ๔. นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ)  
  ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา 
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จ าแนกเป็น
นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้องและ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของ
ประเทศ 3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนา
เศรษฐกิจและความสามารถ ในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่
ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่ ว งวั ย  9)  การ พัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสั งคม  10)  การ ฟ้ืน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  11) การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบาย
เร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวน ของเศรษฐกิจโลก  4) การให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบ



๑๙ 
 

เศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า  9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุข     
ในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้ง
และอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  
  ๕. แผนกำรปฎิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ  
       คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (๒๕๖๒) ก าหนดแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  
  2.1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนาและจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  
  2.1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม : การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพ่ือจัดการศึกษา ให้นักเรียน
ในระดับก่อนประถมศึกษา  

  2.2 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
   2.2.1 ประเด็น  
     1) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ  
     2) การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
     3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือสถานศึกษาที่ต้องมีการ
ยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน  
   2.2.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม  
      1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ  
      2) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพ่ือให้เด็กด้อย 
โอกาสได้รับการศึกษา  
     3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     4) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
      5) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
   2.2.3 เป้าหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
   2.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  
   2.3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู  
         2.3.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
และพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับ
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
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    2.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
   2.4.1 ประเด็น  
    1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน เพ่ือ 
พัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
    2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา  

 3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน  
 4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  

   2.4.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม  
    1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียน 
และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะ
และศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
    2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ทั้งโรงเรียน 
คุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจ้างครูคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ ยนแปลงไปและ
สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ  
    3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน ยาเสพติด
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ กลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคง  
    4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้ นักเรียน ครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี
อย่างเป็นธรรมช าติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี อีกทั้งสร้าง เครือข่ายชุมชน องค์กรแห่ง
คุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม  

   2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการผลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  
    2.5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ  
   2.5.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 
 
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต  1 
    วิสัยทัศน์ (Vision)   
              “สร้างคุณภาพผู้เรียน  สู่สังคมยุคใหม่ท่ียั่งยืน” 
    พันธกิจ ( Mission ) 

1.จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

๓. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
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4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

      5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
                6.พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคสว่นมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษา 
 
           เป้ำหมำย 
               1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและ
ปรับตัวต่อเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

     2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ี 
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ 
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
               4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง 
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
                     5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้  ร่วมมื อกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ
เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

     6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรม 
ยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน
ผลอย่างเป็นระบบ 
               7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงาน 
และการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ  
  

นโยบำย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 
   นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
   นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
   นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
                   และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา    
   นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

 
 
 
 



๒๒ 
 

 



๒๓ 

 

 

 

๒๒ 



 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ    
ทรัพยำกรมนุษย์ 

 

4. สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถงึบริกำรกำรศึกษำที่
มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ

ทำงกำรศึกษำ 

 
5. จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต             

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

2. จัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ 

 

3. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ 

4. สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรศึกษำที่
มีคุณภำพมีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อม

ล้ ำทำงกำรศึกษำ 

 
 

5.จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต         
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 

2. กำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกร
กำรศึกษำ 

 

3. กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกัน
คุณภำพและกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 

4. ผลิตและพัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำ
จังหวัดสกลนครสู่ระดบัประเทศและสำกล 

 

5. เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรสื่อสำร     
เพื่อกำรศึกษำไปสู่ประเทศไทย 4.0 

 6. ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร           
จัดกำรศึกษำ 

 

6. ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร           
จัดกำรศึกษำ 

 

2. จัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถ       
ในกำรแข่งขันของประเทศ 

 

1. จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และ
ของชำติ 

 

 

1. จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์
และของชำติ 

 

 

1.หลักสูตรและกระบวนกำรเรยีนรู้ 

 

ยุทธศาสตร์ สพฐ.  
 

ยุทธศาสตร์จังหวดัสกลนคร ยุทธศาสตร์ สพป.สน. 1  

 

๒๓ 



๒๔ 
 

 

    
   กลยุทธ์และกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ 
 
 กลยุทธ์การนิเทศ (Strategy of Supervision) ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ มีดังนี้ 
 

1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  (To develop quality school curriculum) 
2) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  (To Develop School Internal  Quality  

Assurance) 
3) พัฒนาการจัดการเรียนการสอน Active Learning  (To develop Active  Learning 

Instruction) 
4) เร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   (Improve  learning  achievement) 
5) พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV/DLIT  ( To develop  Insrtruction with DLTV /DLIT) 
๖) พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม/โรงเรียนสุจริต   (To develop Moral Schools/ Upright Schools) 

   ๗) พัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน  (To develop internal Supervision in School) 
 

  กระบวนกำรนิเทศ 
   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศีกษา สพป.สกลนคร เขต ๑ มีกระบวนการนิเทศดังนี้ 
              1)  สพป.สกลนคร เขต 1 จัดท าแผนและการด าเนินการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัด
การศึกษา ตามภารกิจหลัก น านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ส่งเสริมการท างานแบบ
บูรณาการ  วิเคราะห์ภาระงานให้เชื่อมโยงกับภาระงาน ภารกิจ และเป้าหมายของหน่วยงานต้นสังกัดและความ
ต้องการจ าเป็นของการพัฒนาสถานศึกษา ตามแต่ละบริบทของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาและความต้องการของแต่
ละสถานศึกษา โดยศึกษานิเทศก์ใช้กระบวนการนิเทศเชิงระบบ (Systematic  Supervision) โมเดล PAPA  และ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศึกษานิเทศก์ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
      2) คณะกรรมการ นิเทศ ก ากับติดตาม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม  ซ่ึง
คณะกรรมการจะประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่, รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่, 
ศึกษานิเทศก์, คณะกรรมการ กตปน., ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นต้น นิเทศโรงเรียนในสังกัดอย่างน้อย 4 ครั้ง/ 1 ปี
การศึกษา ตามภารกิจ นโยบาย และจุดเน้นของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๓) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๑ ได้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีแหล่งข้อมูล ความรู้
ให้บริการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่สถานศึกษาทางเว็บไซต์ http://www.sakonarea1.go.th และติดตามข่าวสารที่
เป็นปัจจุบันได้จากหมวดนิเทศออนไลน์จากหน้าเว็บไซต์เขตพ้ืนที่  และมีเพจประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนิเทศ
และเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารได้ทางเพจ Facebook “กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สพป.สกลนคร เขต ๑” และกลุ่มไลน์ (Application line) “ประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑” 
  ๔) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ออกนิเทศตามลักษณะ
โครงการ  กิจกรรม ตามจุดเน้นของหน่วยการต้นสังกัดร่วมกับคณะกรรมการนิเทศ ก ากับติดตามระดับเขตพ้ืนที่ 

http://www.sakonarea1.go.th/


๒๕ 

 

    ๕)  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศในจุดเน้นต่อไปนี้ 
           - นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน  การประกันคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  การยกระดับผลสัมฤทธิ์(O-NET /NT/RT/การอ่านออกเขียนได้/ทักษะภาษาต่างประเทศ)             
การจัดการเรียนการสอน Active Learning  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLIT/DLTV   โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล/โรงเรียนคุณธรรม สพฐ./โรงเรียนสุจริต  
     ๖) คณะกรรมการนิเทศ ก ากับติดตาม ระดับเขตพ้ืนที่ฯ  และ ก.ต.ป.น. ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศฯ น ามาจัดท า
แผนปฏิบัติการนิเทศฯ  ประจ าปีและจัดท าแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษาและจัดท าแผนงาน/โครงการให้
สอดคล้องสนองตอบความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน 



 
 

 

การนิเทศเชิงระบบ โมเดล PAPA 
กระบวนการนิเทศเป็นการนิเทศเชิงระบบ (Systematic  Supervision) โมเดล PAPA  ดังนี้ 
 
    
                          
           
 
 

๒๖ 

1.ศึกษาวิเคราะห์นโยบายจุดเน้นของ 
ศธ. /สพฐ./สพป.สกลนคร เขต 1 

2.ก าหนดเป้าหมาย/จุดเน้น  
3. วางแผนการนิเทศ 

4. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันในการนิเทศ 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

3. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 
 

เป้าหมายความส าเร็จ 
(Achievement) 

ปฏิบัติการนิเทศ 
(Action Supervision) 

การเตรียมการนิเทศ 
(Preparation) 

นิเทศทางตรง 
(Direct Supervision) 

นิเทศทางไกล 
(Distance Supervision) 

นิเทศเป็นทีม 
(Team 

Supervision) 

นิเทศเชิงเดี่ยว 
(Single 

Supervision) 

นิเทศออนไลน ์
(Online 

Supervision) 

เทคนิควิธีการนิเทศ 
1. นิเทศจุดนัดพบ                   2. นิเทศเยี่ยมชั้นเรียน 
3. นิเทศแบบพาคิดพาท า           4. นิเทศแบบเครือข่าย Fe

ed
ba

ck
 

การมีส่วนร่วม  (Participation) 
() 



๒๗ 
 

 

ตอนที่ ๓  
ผลกำรนิเทศพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

 
  
 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต ๑ ได้ด าเนินการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด โดยใช้กระบวนการนิเทศเชิงระบบ 
(Systematic  Supervision) ตามโมเดล PAPA  ที่สอดคล้องกับนโยบายของชาติ  ยุทธศาสตร์ เป้าหมายหลัก ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  ผลการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปี
การศึกษา ๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามโครงการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ปรากฏผลตลอดจนปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

 ๒. ผลการประเมินจากการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้แก่  

  ๒.๑ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Reading Test: RT) 
  ๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 
  ๒.๓  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) 
  ๒.๔ ผลการประเมินความสามารถการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  ๒.๕ ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่  ๑  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทยประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 
(ระดับปฐมวัย) 
 
 

๑. คุณครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่น
ทดแทน   มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยได้ 
๒. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการที่สง่ผลงาน
ผ่านการประเมินรับตราสัญลักษณ์ 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ย 
ประเทศไทย  
๓. โรงเรียนในสังกัด จ านวน ๑๗๔ 
โรงเรียนได้รับการนิเทศ ก ากับตดิตามการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย
ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ด้วยการนิเทศหลากหลาย
ช่องทางทั้งทางออนไลน์และลงพื้นที่ 
 

๑. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโรคโควิค-๑๙ ท า
ให้การจัดการเรียนการสอนได้ไม่
เต็มที ่

 

๑. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์  เนน้การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง 
๒. ส่งเสริมการจัดประสบการณ์
วิทยาศาสตร์ที่ช่วยเสริมสร้างพืน้ฐาน
ด้านสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 
๒๑ 
 

๕,๐๐๐ 
(สพฐ.)  

ดร. โชติกา   
          กุณสิทธิ ์

๒. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้

๑) ครูปฐมวัยในโรงเรียนที่เข้ารว่ม
โครงการ ๒๙ คน สามารถจัด

๑. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโรคโควิค-๑๙ ท า

๑. ส่งเสริมการจัดประสบการณ์
วิทยาศาสตร์โดยครูผูส้อนสามารถปรับ

 (สพป.)  ดร. โชติกา   
          กุณสิทธิ ์

๑. ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมโครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
๒๘

 



 
 

ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
วิทยาศาสตร์ ระดับ
ปฐมวัย ปงีบประมาณ 
๒๕๖๕ 

ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตาม
กระบวนการสบืเสาะได้อยา่งมีคณุภาพ 
   ๒) ครูปฐมวัยทุกคนที่เข้าร่วมโครงการได้
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณ 
 ๓) โรงเรียนในโครงการได้รับการนิเทศ 
ก ากับติดตามการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามกระบวนการ
สืบเสาะของครูปฐมวัย 

ให้การจัดการเรียนการสอนได้ไม่
เต็มที ่

 

ประยุกต์วิธีการสอนหรือมีกลวิธกีารสอน
ที่สอดคล้องกับบริบทและยุคโควิค-๑๙ 
๒. ส่งเสริมการจัดประสบการณ์
วิทยาศาสตร์ที่ช่วยเสริมสร้างพืน้ฐาน
ด้านสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 
๒๑ 
 

๓. การพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ด้านภาษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ศูนย์ห้วยยางพังขว้าง 

๑. เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการด้านภาษาอย่างถูกต้อง ทั้ง 
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
๒. ครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ด้านภาษาและบรรยากาศใน
การเรียนรู้เรื่องของภาษาและการใช้
ภาษาของเด็กปฐมวัยให้เป็นไปด้วย
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
พัฒนาการทางภาษา ศักยภาพของ
ผู้เรียนและการใช้ภาษาอย่างมี
ความหมายเป็นรายบุคคล 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ 
โรงเรียนส่วนใหญ่ จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่ใช่ 
On site  ท าให้ ด าเนินการได้ไม่
เต็มที่ ขาดความต่อเนื่อง 
 
 
 
 

 

๑. ในปีการศึกษาต่อไป ให้โรงเรียนได้
ด าเนินการท าเอาคู่มือการจัด
ประสบการณ์ด้านภาษาไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและ ร่วมกันสะทอ้นผล
การจัดประสบการณ์การเรียนรูด้้าน
ภาษาตามแนวทางที่ก าหนด เพือ่การ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

 ดร. โชติกา            
กุณสิทธิ ์

๒๙
 



 
 

ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๔. การประชุมชี้แจงการ
จัดการเรียนการสอน
ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อโรค
โควิค ๑๙  ด้วยระบบ
ทางไกลผ่านโปรแกรม 
Google Meet 

- นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
จัดการเรียนการสอนที่แปลกใหม่ นักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทีส่อนตาม
เป้าหมายที่วางไว ้
- ครูมีการปรับเปลี่ยนรปูแบบการสอนที่
หลากหลาย 

- นักเรียนผู้ปกครองมีส่วนร่วม และให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

- ขาดเคร่ืองมือสื่อสาร อุปกรณ์ 
เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
- ผู้เรียนไม่ให้ความสนใจในการ
เรียนเท่าที่ควร 
- ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในการจัดการ
เรียนรู ้
 
- ผู้เรียนขาดความรู้ความเข้าใจ 
ในเนื้อหาบางรายวิชา 

- กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการ
เรียน ติดตามใบงานนักเรียนที่ยงัไม่ส่ง
งาน ใบงาน  
- ครูมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย

และนา่สนใจเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา
การเรียนมากข้ึน ให้โรงเรียนปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น ปรับลด

เนื้อหาให้มีความกระชับบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ

สถานการณโ์ควิด ๒๐๑๙ และการวัด
ประเมินผลครูผูส้อนบูรณาการด้านการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

นโยบายของ สพฐ. ซึ่งเนน้ ๒ สาระหลัก
คณิตศาสตร์และภาษาไทยการอ่านออก 
– เขียนได้ คิดเลขเป็นจัดท าหลกัสูตร

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของ
หลักสูตร เน้นเป้าหมายส าคัญตอ่การ

พัฒนาผู้เรียน 

๓,๒๐๐ 
 

นายสมพร  

         หลิมเจริญ 

นางสาวโชติกา  

         กุณสิทธิ ์

นางส่องแสง   

      ปรีดิ์ธอนันต ์

 

นางสาวศิริจินดา    
         ศรีไทย 
นายพงษ์พันธ์    
        จาดฮามรถ 

๕. การยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐาน
การทดสอบระดบัชาติ 

- ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการทดสอบระดบัชาติ และ

- ด้วยสถานการณ์โควิด ได้มีการ
แพร่ระบาด สง่ผลให้ออกนิเทศ 
ติดตาม โรงเรียนเปา้หมายไม่
เป็นไปตามก าหนด จึงได้

ศึกษาวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนจากการ
ทดสอบของครูผู้สอนในแตล่ะกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  โดยจากผลการทดสอบ หรือ
การประเมินผลของครูผู้สอนที่ได้จาก

- นายสมพร  

         หลิมเจริญ 

นางสาวโชติกา  

๓๐
 



 
 

ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ครูผู้สอน โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ 
วิเคราะห์ออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning) ในการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการทดสอบ
ระดับชาติและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีผลสัมฤทธิส์ูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน 

ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานตาม
โครงการการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการทดสอบระดับชาต ิ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โดยใช้รูปแบบการนิเทศทางไกล
ผ่านโปรแกรม Google meet 

การด าเนินการทดสอบของตนเอง หรือที่
ได้จากข้อสอบวินจิฉัยที่ครูผู้สอนได้วัด
ประเมินนักเรียนในแตล่ะระดบัชั้น น า
ผลการศึกษา/วิเคราะห์ เพื่อสรุปหา
ข้อบกพร่องของผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ควรปรับปรุงแก้ไข 
- ด าเนินการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ข้อบกพร่องของผู้เรียนที่เป็นประเด็น
ปัญหาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และหาแนวทาง/วิธีการในการแก้ปัญหา 
เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
โรงเรียน โดยใช้กระบวนการ PLC 

         กุณสิทธิ ์

นางส่องแสง   

      ปรีดิ์ธอนันต ์

นางสาวศิริจินดา    
         ศรีไทย 
นายพงษ์พันธ์    
        จาดฮามรถ 

๖. นิเทศ ติดตามและ
ประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔
เตรียมความพร้อม 
( ๑/๒๕๖๔) 
 
 
 
 

ผลผลติ (Output) 
  ๑. สถานศึกษาได้รับการนิเทศการศึกษา
จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๒ คร้ัง  
๒. สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 
๓.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๓, ๖ 
และ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ สามารถท า
คะแนนการทดสอบระดบัชาติได้มากกว่า

- 
 

 

 ๑. ด าเนินการนิเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ตามบริบทของสถานศึกษาที่ต้องพัฒนา
ต่อไป 
๒. จัดท าสารสนเทศ แหล่งสื่อ ที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาให้สามารถ
เข้าถึงสื่อนั้นได้อยา่งสะดวก เชน่ เฟสบุค  
เว็บไซต ์

๓๗,๓๒๘ นายสมพร 

        หลิมเจริญ 

นางสาวโชติกา 

         กุณสิทธิ ์

นางส่องแสง 

       ปรีดิ์ธอนันต ์
นางสาวศิริจินดา 
         ศรีไทย 
นายพงษ์พันธ์    

๓๑
 



 
 

ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ ๕ ขึ้นไป ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๔. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่๓ และ ๖ 
มีทักษะพื้นฐานดา้นภาษา ด้านคิดค านวณ 
และด้านเหตุผล ผา่นเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อย
ละ ๘๐ ขึ้นไป    
๕. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่๓ ร้อยละ 
๙๕ อ่านออกเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
๑. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างเป็นระบบมปีระสิทธิภาพและ 
นักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
ของหลักสูตร 
  ๒. สถานศึกษาสามารถพฒันาจัดการ
คุณภาพการศึกษาได้อยา่งเปน็ระบบ                         
มีประสิทธิภาพ และสามารถเป็น
แบบอย่างการปฏิบัตทิี่ดีได้ (Best 
practice) 

        จาดฮามรถ 

๗. นิเทศ ติดตามและ
ประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

ด้านปริมาณ 
๑.สถานศึกษาได้รับการนิเทศการศึกษา
จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่าง
น้อย 

การเตรียมการประเมินโครงการ
โรงเรียนสุจริต  
    - มีการด าเนินการ จ านวน 
๑๗๒ โรงเรียน คิดเปน็ร้อยละ 

การเตรียมการสอนหลักสูตร
ต้านทุจริต มีการเตรียม และด าเนินการ
อย่างไร 

๓๙,๔๑๗ นายสมพร  

         หลิมเจริญ 

นางสาวโชติกา  

๓๒
 



 
 

ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
(เตรียมความพร้อม ๒/
๒๕๖๔) 

ภาคเรียนละ ๒ คร้ัง  
๒.สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

๙๘.๒๑            
    - ไม่มีการด าเนนิการ 
จ านวน ๓ โรงเรียน คิดเปน็ร้อยละ 
๑.๗๙      
      การเตรียมการประเมิน
โครงการโรงเรียนสุจริต  
      - มีการด าเนินการ จ านวน 
๑๗๒ โรงเรียน คิดเปน็ร้อยละ 
๙๘.๒๑            
   - ไม่มีการด าเนนิการ จ านวน ๓ 
โรงเรยีน คิดเปน็ร้อยละ ๑.๗๙          

- มีหลักสูตรต้านทุจริตและครูมคีวาม
รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน 
ได้มีการปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เข้า
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด ๑๙ ก าหนดโครงสรา้งเวลาเรียน
วิชาการป้องกันการทุจริตเปน็รายวิชา
เพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง การจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรต้านทุจริต บูรณาการ
เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม บูรณาการ ๘ 
กลุ่มสาระ ตลอดจนสอดแทรกเข้าใน
กิจกรรมเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระดบัชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ พฒันาหลกัสูตร
ต้านทุจริต โดยให้ทุกฝ่ายมสี่วนร่วม และ
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศกึษา
ตอนต้นสอดแทรกหลักสูตรต้านทุจริตใน
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
-ก าหนดโครงการโรงเรียนสจุริตใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

         กุณสิทธิ ์

นางส่องแสง   

      ปรีดิ์ธอนันต ์
นางสาวศิริจินดา    
         ศรีไทย 
นายพงษ์พันธ์    
        จาดฮามรถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๓
 



 
 

ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
แผนปฏบิัติการประจ าปีของโรงเรียน 
ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอนที่
บูรณาการด้านการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต  
- ได้อบรมหลักสูตรต้านทุจริตและ
ประชุมปรึกษาหารือก าหนดจัดท า
หลักสูตรต้านทุจริตทุกชั้นเรียนการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรตา้นทุจริต 
โดยจัดในรายวิชาเพิ่มเติมทุกระดับชัน้ 
และมีการบูรณาการเข้ากับการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการทุจริต 
รวมถึงปลูกจิตส านึกป้องกันการโกง 
สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และใน
ชีวิตประจ าวนัของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

๘. การส่งเสริมการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาโดย
ใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษประถมศึกษา
สกลนคร  เขต ๑ 

 

๑. ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียน
สามารถก าหนดรปูแบบ วิธีการ ในการ
ออกแบบการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 
สามารถน าผลที่ไดจ้ากการนิเทศติดตาม 
มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนในประเด็นตา่ง ๆ ได้ 
 

- โรงเรียนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในรูปแบบการนิเทศภายใน
ที่หลากหลาย  
- ครูและบุคลากรไมส่ามารถ
นิเทศภายในตามระยะเวลาที่
ก าหนดได ้

- พัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบ 
ส๕ เพื่อเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนใน
การวางแผนการนิเทศภายตามจุดเน้น
ของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่ 
- ออกนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในการ
นิเทศภายใน 

๘,๐๐๐ 
(สพฐ) 

นายสมพร 

        หลิมเจริญ 

นางสาวโชติกา 

         กุณสิทธิ ์

นางส่องแสง 

       ปรีดิ์ธอนันต ์

๓๔
 



 
 

ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๒. ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูมี
แนวทางในการวางแผนการจัดการเรียน
การสอนร่วมกันอย่างเปน็กัลยาณมิตร มี
เครือข่ายในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอน การผลิตสื่อ และวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
๓. ด้านคุณภาพผู้เรียน จากการทดสอบ
การอ่านเขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า 
โรงเรียนโดยส่วนใหญ่มีการพัฒนาดา้น
การอ่านเขียนที่สูงขึน้ รวมถึงแนวโน้มการ
พัฒนาในด้านตา่ง ๆ ตามประเดน็การ
นิเทศที่โรงเรียนได้ก าหนด 

- ขาดการพัฒนาระบบารนิเทศ
ภายในให้เกิดอย่างต่อเนื่อง 

- จัดเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อน าเสนอ
ผลการนิเทศภายในของสถานศกึษา 

นางสาวศิริจินดา 
         ศรีไทย 
นายพงษ์พันธ์    
        จาดฮามรถ 

๙. โครงการพัฒนา
สมรรถนะการอ่านขั้นสูง
ส าหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น โดย
ใช้เทคนิคบันได ๖ ขั้น 
ของครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 
 

   ๑.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถนะการอ่าน 
ขั้นสูงส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษา
ตอนต้น  
    ๒.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
โดยใช้เทคนิคบนัได ๖ ขั้น  

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ิมด าเนินการในวันที่  ๒๔ 
มีนาคม  ๒๕๖๕  ดังนัน้เปิดภาค
เรียนที่  
๑/๒๕๖๕ ครูเร่ิมใช้เทคนิคบันได 
๖ ขั้น จัดกิจกรรมในชั้นเรียน  
และรอรับการนิเทศติดตามจาก
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประมาณเดือนกรกฎาคมเป็นตน้
ไป 

ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้  สร้าง
เครือข่ายครูผู้สอนระดับชั้น
ประถมศึกษาในสภานศึกษาเดียวกัน
หรือต่างสถานศึกษา  ให้ได้ใช้เทคนิค
บันได ๖ ขั้นในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนในชัน้เรียน  และ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการ PLC กัน เพื่อ
ค้นพบปญัหาและหาวิธีการแก้ไขร่วมกัน
ต่อไป 

๔,๕๐๐ นางหทัยกาญจน์ 

นามนติย ์

 

 

 

 

 

 

 

๓๕
 



 
 

ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๓.ได้ร่วมกับเครือข่ายอาจารย์
มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร และครู 
แกนน าภาษาไทย   ด าเนินการจัดอบรม 
เชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนา
สมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้เทคนิค
บันได 
๖ ขั้น  ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  
    ๔. ได้ร่วมกับเครือข่ายอาจารย์
มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  และครู
แกนน าภาษาไทย  ออกนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงานของครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนคิบันได ๖ 
ขั้น ส าหรับนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

 

 

 

 

๑๐. โครงการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้
ภาษาไทยการพฒันา
สมรรถนะการอ่านขั้นสูง
ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

   ๑.ครูผู้สอนภาษาไทยคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านการ
ประชุมออนไลน์  ในช่องทาง google 
meet. 

ครูยังไม่เข้าใจการสอบ PISA 
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

ครูสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เตรียมนักเรียนที่มีอายุ ๑๕ ปี สอบ 
PISA โดยใช้ระบบ PISA – Style 
Online Testing น านักเรียนเข้าท า
ข้อสอบ 

๕๒,๐๐๐ นางหทัยกาญจน์  

        นามนติย ์

 

 

 

๓๖
 



 
 

ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๒.ครูผู้สอนน าความรู้การอ่านขั้นสูงความ
ฉลาดรู้ด้านการอ่าน  ฝึกท าแบบทดสอบ
เตรียมความพร้อมในการสอบระดับ
นานาชาติให้กับนักเรียนได้  
    ๓.ครูผู้สอนน าความรู้ความฉลาดรู้ด้าน
คณิตศาสตร์  ฝึกท าแบบทดสอบเตรียม
ความพร้อมในการสอบระดับนานาชาติ
ให้กับนักเรียนได้  
    ๔.ครูผู้สอนน าความรู้ความฉลาดรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์  ฝึกท าแบบทดสอบเตรียม
ความพร้อมในการสอบระดับนานาชาติ
ให้กับนักเรียนได้  
    ๕.ครูผู้สอนใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาตนเองและการเรียนรู้สาระอ่ืนๆได้
อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 

เพื่อสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับการ
สอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ก่อนการ
ทดสอบจริงในปี ๒๐๒๒   
(หรือ พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 

 

 

 

 

๑๑. เดินหน้าและ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยให้นักเรียน
อ่านออก  เขียนได้ 

จากการด าเนนิงานโครงการในปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙  
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทยให้บรรลุวัตถปุระสงค์ 
ได้ด าเนนิการ ดังนี ้

๑. ครูผู้สอนขาดเทคนิค รูปแบบ  
วิธีการสอน การบูรณาการด้าน
การจัดการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้
ให้กับนักเรียน 

๑. บรรจุโครงการ / กิจกรรมไว้ใน
แผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
 

๙,๖๐๐ นางนิรันดร 

        จันลาวงศ ์

 

 

 

 

๓๗
 



 
 

ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑) กิจกรรมการประชุม
ออนไลน์ พฒันาการ
เรียนการสอภาษาไทย 
ตามนโยบาย“เด็กไทย
วิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้
ทุกคน” 
๒) กิจกรรมการประชุม
เชิงปฏิบัติการครูแกนน า
ภาษาไทย เพื่อจัดท า
แผนการขับเคลื่อน
พัฒนาการเรียนการสอ
ภาษาไทย ตามนโยบาย
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่าน
ออกเขียนได้ทุกคน” 
๓) การพัฒนาการอ่าน
ออกเขียนได้ครูผู้สอน
ระดับชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนในสังกัด ตาม
นโยบาย  “เด็กไทยวิถี
ใหม่  อ่านออกเขียนได้
ทุกคน”  โดยการอบรม

๑) การประชุมออนไลนท์ั้งผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน เพื่อสร้างความ
ตระหนักและรับทราบนโยบายสู่การ
ปฏิบัต ิ
๒) ขับเคลื่อนการด าเนนิงานโดยครูแกน
น าภาษาไทย สรรหา สรา้ง ผลิตสื่อ/
นวัตกรรม (สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบฝึก) 
เพื่อให้ครูใช้เป็นแนวทางในการน าไปใช้ใน
การพัฒนาการอ่านออกเขียนไดข้อง
นักเรียนในสังกัดให้อ่านออกเขียนได้
เพิ่มข้ึน 
๓) สร้างช่องทางสื่อออนไลน์  
เพจ facebook แพลตฟอร์มห้องเรียน
ภาษาไทย กลุ่ม line สื่อการเรียนการ
สอนภาษาไทย เพื่อครูได้ค้นหา สรรหา
สื่อ/นวัตกรรมที่เหมาะสมส าหรับการ
น ามาปรับใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทย 
 

๒. สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-๑๙  
จึงเกิดความไม่ต่อเนื่องในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้
การด าเนินงานบางกิจกรรมไม่
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
๓. การนิเทศ ก ากับ ติดตามการ
อ่านออกเขียนได้ ไม่เป็นระบบ
และขาดความต่อเนื่อง ส่งผลต่อ
ความยั่งยืน  
๔. โรงเรียนขาดงบประมาณ  ใน
การจัดสรรสื่อการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน 
 

๒. โรงเรียนบรรจุโครงการ / กิจกรรม
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ไว้ใน
แผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
๓. สร้างความตระหนักโดยให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน ครูผู้รับผิดชอบ 
มีส่วนร่วมในการวางแผน ด าเนินงาน 
และการก าหนดกิจกรรมในโรงเรียน 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เด็กมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ เน้นกระบวนการ Active 
Learning จั ดการเรี ยนการสอนตาม
มาตรฐานตัวชี้วัดทุกชั้นปี  
๕. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกคนทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาอย่างจริงจัง 
 

 

 

 

 

 

๓๘
 



 
 

ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ออนไลน์ผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
๑๒. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการพูด อา่น 
เขียนภาษาไทย 
๑) คัดเลือกโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
๙ โรงเรียน  
๒) ประชุมครูผูส้อน
ระดับชัน้ประถมศึกษาปี
ที่ ๑ – ๓ เพื่อวาง
แผนการพัฒนาการอ่าน
ออกเขียนได ้
๓) สร้างหลักสูตรการ
พัฒนาการอ่านออก
เขียนได้ในรูปแบบของ
แบบฝึกหน่วยการเรียนรู้ 
จ านวน ๑๖ หน่วยการ
เรียนรู ้
 

ผลส าเร็จที่เกิดจากการด าเนินงาน
โครงการ 
๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ - ๓ ให้
อ่านออกเขียนได้เพิ่มข้ึน  
๒) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖ ให้
อ่านคล่องเขียนคล่องเพิ่มข้ึน 
๓) ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาทักษะ 
วิธีการสอน และสามารถน าเทคนิค 
วิธีการสอนกระบวนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนที่หลากหลาย สง่ผลใหน้ักเรียน
พัฒนาการได้เพิ่มข้ึน 
๔)  ครูผู้สอนมีสื่อ นวัตกรรม ซึ่งสามารถ
น าไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาการได้
เพิ่มข้ึน                      
๕)  ผลสัมฤทธิ์ กลุ่ มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จากการประเมินผลระดับชาติ 
(o-net) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าระดับประเทศ 

๕. การสื่อสาร เนื่องจาก 
นักเรียนใช้ภาษาถิ่นอีสานในการ
สื่อสารทั้งทีบ่้านและโรงเรียน 
เช่น ภาษาโส้ ภาษาไทยกะเลิง 
ภาษาผูไ้ท เปน็ต้น ส่งผลต่อการ
อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ใน
ระดับชัน้ประถมศึกษา 
๖. ครอบครัวมีฐานะยากจนพ่อ
แม่ต้องท างานเพื่อหาเลี้ยง
ครอบครัว ไม่มีเวลาดูแลลูกทิง้ลกู
ไว้กับปู่ยา่ ตายาย หรือบุคคลอืน่ 
ท าให้เด็กขาดความรักความ
อบอุ่นจากพ่อแม่ ส่งผลต่อการ
เรียนการสอน  เช่น  ขาดเรียน
บ่อย  มาเรียนหนังสือไม่
สม่ าเสมอ เรียกร้องความสนใจ
จากผู้ปกครอง  ครู เพื่อนๆ   
 

๖. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล โดยผู้บริหารสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด อย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง ให้เป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น 
 

 นางนิรันดร 

        จันลาวงศ ์
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ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖ สูงกว่าทุกสังกัด 
(ระดับจังหวัด, ระดับ สพฐ.) 
ผลการประเมินการอ่านนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) ด้านการอ่าน
ออกเสียงและด้านการอ่านรู้ เรื่อง โดย
ภาพรวมสูงกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อย
ละ ๒.๓๑  สูงกว่าศึกษาธิการภาคและ
สังกัด แต่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (nt) ด้าน
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
๕๔.๐๗ มีคะแนนต่ ากว่าทุกสังกัด และต่ า
กว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๗ 
วางแผนด าเนินการพัฒนาต่อไป 
๖) โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอนได้รับการติดตามและประเมินผล
การพัฒนาความสามารถการอ่านการ
เขียนของนักเรียนเพื่ อยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด    

๑๓. โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

-ผลการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อมุ่งพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมให้ เพิ่ มขึ้ น ในตัว

-  ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (covid๑๙) ท าให้การ

๑.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ มีกระบวนการจดั

  ๔๘,๐๐๐  นางกิ่งมณี      ผ่าน

สุวรรณ 

๔๐
 



 
 

ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
นักเรียนครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน   
ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดสพป.สกลนคร เขต 
๑ ที่ได้รับการพิจารณายกระดบัคุณภาพ
โรงเรียนคุณธรรมสพฐ.แต่ละระดับดังนี้ 
ระดับ ๑ ดาว จ านวน  ๘โรงเรียนโรงเรียน
สรุปและรายงานผลการตรวจสอบไปยัง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณา
รับรองผลการตรวจสอบ 
ระดับ ๒ ดาว จ านวน ๙๐  โรงเรียนรับ
การตรวจสอบจากส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
ระดับ ๓ ดาว จ านวน ๖๑  โรงเรียนรับ
การตรวจสอบจาก RT ระดับเขตตรวจ
ราชการที่ ๑๑ระดับ ๔ ดาว จ านวน  ๑   
โรงเรียนรับการตรวจสอบจาก สพฐ. 
และยังมีโรงเรียนที่ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ
ตนเองระดับ ๑ ดาวเข้ามายังส านักงาน
เขต จ านวน ๑๕ โรงเรียนผลที่เกิดข้ึนกับ
สถานศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษา
สะอาด  ร่มรื่นมากข้ึน  ผู้บริหารตระหนัก
ถึงความส าคัญในด้านการพัฒนาคุณธรรม

ด าเนินงานไม่เปน็ไปตามแผนที่
วางไว้  และไม่สามารถออกไป
ประเมิน/นิเทศได้  

กิจกรรมในการด าเนินงานโรงเรียน
คุณธรรมได้อย่างเป็นรปูธรรม 
๒.  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และนักเรียนทุกคน มีความตระหนักรู้ 

เข้าใจและคิดอย่างมีเหตุผล เห็นคุณค่า

แห่งธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ ผดิ

ชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี 

๓. การนิเทศ ติดตามในการด าเนิน

โครงการโรงเรียนคุณธรรมเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

๔.  มีแนวทางการพฒันาคุณลักษณะที่
ชัดเจนในรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม  เพื่อเป็นการพัฒนาให้กับทาง
โรงเรียน  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน และ
ชุมชนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ประสบความส าเร็จได้โดยใช้การมีส่วน
ร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมขององค์กร มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ระหว่าง
ผู้ปฏิบัตงิานในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน เพื่อให้การ
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ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขององค์กร มีภาวะผู้น า  ยึดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ปฏิบัติหนา้ที่เต็มศกัยภาพ 
ส่งเสริมการขับเคลื่อนโรงเรียนคณุธรรมให้
บรรลุเป้าหมาย ประสบความส าเร็จ โดย
ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
ประพฤติตนเปน็แบบอย่างทีด่ี 
ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน ครูมีระเบียบวินัย
ตามวินัยข้าราชการ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่
ในความดี ท างานเต็มเวลา และตรงเวลา 
อุทิศตนต่อส่วนรวมเสียสละเวลาเพื่อ
ท างานอย่างเต็มที่มีความพอเพียงใช้จ่าย
อย่างเหมาะสมตามฐานะ ช่วยเหลือ
กิจกรรมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับนักเรียนและชุมชน ส่งผลให้ครูได้รับ
รางวัลเกียรติบัตร  
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
นักเรียนได้รับการพฒันาให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่ดีตามที่
โรงเรียนก าหนด และได้ลงมือปฏิบัติ
โครงงานคุณธรรมแต่ละระดบัชัน้ 
ตลอดจนมีความรบัผิดชอบทั้งตอ่ตนเอง
และสังคม 

ด าเนินงานประสบความส าเร็จและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว ้
๕.  มีแนวทางการพฒันาคุณลักษณะที่
ชัดเจนในรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม  เพือ่เป็นการพัฒนาให้กับทาง
โรงเรียน  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน และ
ชุมชนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ประสบความส าเร็จได้โดยใช้การมีส่วน
ร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมขององค์กร มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ระหว่าง
ผู้ปฏิบัตงิานในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน เพื่อให้การ
ด าเนินงานประสบความส าเร็จและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว ้
๖.ผู้บริหาร  ครู ได้ส่งผลงานนวตักรรม
สร้างสรรค์คนดี และรางวลัคุรุชนคน
คุณธรรมเข้ามายังส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อพิจารณาและคัดเลือกเพื่อ
ส่งระดับสพฐ.ต่อไป 
๗.ทุกโรงเรียนได้ตรวจสอบตนเองขอ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม 

๔๒
 



 
 

ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มีจิตอาสา มนี้ าใจต่อผู้อื่น มีความเสียสละ 
มีน้ าใจต่อครู ประหยัดอดออม ใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จากการด าเนินการ
ดังกล่าวสง่ผลให้นักเรียนได้รับรางวัล
เกียรติบัตรการท าความดีผา่นโครงงาน
คุณธรรมเร่ืองปณิธานความดีท าดีเร่ิมได้ที่
ใจเราผลที่เกิดกับภาคีเครือข่าย 
ผู้ปกครองเห็นการเปลี่ยนแปลงและพึง
พอใจในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนทั้ง  
ทางดา้นระเบียบวนิัย คุณธรรม จริยธรรม 
ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม
ของนักเรียน ท าให้ผู้ปกครองตระหนัก 
และเล็งเห็นถึงความส าคัญในการดูแลเอา
ใจใส่นักเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียน และการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีความพงึพอใจใน
การเป็นแบบอยา่งที่ดทีั้งในและนอก
โรงเรียนของผู้บริหาร ครูและบคุลากร
ทางการศึกษาทุกคน 

สพฐ. ระดับ ๑ ดาว เพื่อพิจารณาและ
รับรองผลการตรวจสอบ 
๘.  คณะกรรมการจากเขตพื้นที่ได้ออก
ตรวจสอบโรงเรียนทีส่มัครโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว  และ
ระดับ ๓ ดาวในระดับเขตตรวจราชการ  
ส่วนระดบั ๔ ดาว ตรวจสอบโดยทีม
ขับเคลื่อนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS) 
และคณะท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๓
 



 
 

ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ชุมชนและสงัคมเล็งเห็น ตระหนักถึง
ความส าคัญในการพัฒนาคุณธรรมให้กับ
นักเรียนเพื่อส่งเสริม  
ให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม โรงเรียนจึง
ได้รับการสนับสนนุและส่งเสริมการท า
กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น 
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กจิกรรมจิต
อาสาพฒันาโรงเรียนชุมชน กิจกรรมการ
รณรงค์ต่างๆ การสนับสนุนงบประมาณ
จากศิษย์เก่า ผู้มีอุปการคุณ ในการระดม
ทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและ
การพัฒนากิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน 
ผู้บริหารและครูผู้สอนในสังกัดมกีาร
พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมด้านการบริหารและ
ด้านการจัดการเรียนสอน  

๑๔. การพัฒนาส่งเสริม
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในถานศึกษา(การ
สังเคราะห์รายงานผล

     ๑. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีการ
พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนด   
และมีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ใน
ระดับดีมากข้ึนไป 

     ๑. ขาดแคลนงบประมาณใน
การส่งเสริมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและการ
ประเมินคุณภาพภายนอกให้กับ
สถานศึกษาในสังกัด 

๑. ส านักงานเขตพื้นการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ จัดท า
โครงการ การพัฒนาส่งเสริมระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในถาน
ศึกษา (การสังเคราะห์รายงานผลการ
ประเมินตนของสถานศึกษา SAR) เพื่อ

๑๐,๐๐๐ นายวชัรพงษ์  

           ภูยางสิม 

 

 

 

๔๔
 



 
 

ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การประเมินตนของ
สถานศึกษา SAR) 

     ๒. ทุกโรงเรียนมีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ที่เข้มแข็งและพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก หรือการ
ประเมินจากกิจกรรมหรือโครงการอ่ืน ๆ 
     ๓. โรงเรียนที่เปิดสอนระดบัปฐมวัย
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ ไดร้ับการ
รับรองคุณภาพในการประเมินคณุภาพ
ภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)ภายใต้สถานการณ์โควดิ ๑๙ 
     ๔. โรงเรียนที่เปิดสอนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับการรับรองคุณภาพในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ภายใต้
สถานการณโ์ควิด ๑๙ 
     ๕. โรงเรียนในเขตพื้นที่ มีเครือข่าย
ความร่วมมือกัน และช่วยเหลือกันเพื่อ
เตรียมโรงเรียนรองรับการประเมินจาก
ภายนอก หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 

     ๒. ในสภาวการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) ท าให้การติดต่อ
ประสานงานและลงพื้นที่ในการ
นิเทศติดตามเปน็ไปด้วยล าบาก 
     ๓. รูปแบบการด าเนนิการ
ของระบบการประกนัมีการแปลง
แปลงบ่อยท าให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจ
ให้กับสถานศึกษาในสังกัดให้
เป็นไปตามนโยบาย 

รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกให้
มีองค์ประกอบและประเดน็ของการ
ประเมินครบตามมาตรฐานการประเมิน
ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
    ๒. สื่อสารสร้างความเข้าใจใน
มาตรฐานและประของการเปลีย่นแปลง
ให้กับสถานศึกษาในสังกัดทั้งระดับ
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ัน
พื้นฐานโดยจดัท ารปูแบบการรายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) เพื่อใช้เป็นแนวทางน าไปปรับใช้
กับบริบทของสถานศึกษาต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๕
 



 
 

ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑๕. การพัฒนาส่งเสริม
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภาย
ใสถานศึกษา (โครงการ
ตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิง
ประเมินเพื่อพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพ) 

     ๑. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีการ
พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายใส
ถานศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนด และมีผลการประเมิน
คุณภาพภายในอยู่ในระดบัดีมากข้ึนไป 
     ๒. ทุกโรงเรียนมีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ที่เข้มแข็งและพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก หรือการ
ประเมินจากกิจกรรมโครงการอ่ืน ๆ      
๓. โรงเรียนที่เปิดสอนระดบัปฐมวัย
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ ไดร้ับการ
รับรองคุณภาพในการประเมินคณุภาพ
ภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)ภายใต้สถานการณ์โควดิ ๑๙ 

       ๑. ส านักงานเขตพื้นการศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ จัดท า

โครงการ การพัฒนาส่งเสริมระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในถาน

ศึกษา (รายงานผลการประเมินตนของ

สถานศึกษา SAR) 

เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกให้มีองค์ประกอบและประเด็น
ของการประเมินครบตามมาตรฐานการ
ประเมินภายใต้สถานการณท์ี่เกิดขึ้น 
 

๑๐,๘๐๐ นายวชัรพงษ์  

           ภูยางสิม 

 

 

 

 

 

(ต่อ)      ๔. โรงเรียนที่เปิดสอนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 
๑๐๐  ได้รับการรับรองคุณภาพในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ภายใต้
สถานการณโ์ควิด ๑๙ 

 ๒. สื่อสารสร้างความเข้าใจในมาตรฐาน
และประของการเปลี่ยนแปลงให้กับ
สถานศึกษาในสังกัดทัง้ระดับการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพืน้ฐานโดย
จัดท ารูปแบบการรายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

๑๐,๘๐๐ นายวชัรพงษ์  

           ภูยางสิม 

 

 

 

 

๔๖
 



 
 

ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
     ๕. โรงเรียนในเขตพื้นที่มีเครือข่าย
ความร่วมมือกัน และช่วยเหลือกันเพื่อ
เตรียมโรงเรียนรองรับการประเมินจาก
ภายนอก สมศ. 
 
 

เพื่อใช้เป็นแนวทางน าไปปรับใชก้ับ
บริบทของสถานศึกษาต่อไป 
๓. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ด าเนินการจัดท าเครื่องมือในการลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมเชิงประเมินของสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายในสังกัดจ านวน ๙ 
โรงเรียนและขยายผลการตรวจเยี่ยม
พื้นที่เชิงประเมินให้ครบทุกโรงเรียน 
๔.  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศก ากับ
ติดตามและสร้างความเข้าใจระบบการ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกหรือการ
ประเมินกิจกรรมของหน่วยงานอ่ืนๆ 
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

๑๖. การพัฒนาและ
เตรียมความพร้อมใน
การจัดกิจกรรมการ
แข่งขันทางวชิาการ
ระดับนานาชาต ิ
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

     ๑. ผู้เรียนแต่ละโรงเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในการสอบแข่งขันทาง
วิชาการระดบันานาชาติ และมขีีด
ความสามารถในการสอบแข่งขนัสูงขึ้นใน
ทักษะวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ทั้งระดับประถมศึกษาและระดบั
มัธยมศึกษา 

     ๑. การสื่อสารและการสร้าง
ความเข้าใจของหน่วยงานของ
ส่วนกลางไม่มีความชัดเจนในการ
ด าเนินการในแตล่ะปีการศึกษา 
๒. การจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินงานล่าช้าท าให้การท างาน
ไม่มีความคล่องตัว 

๑. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประสานกับส่วนกลางผา่นระบบกลุ่ม
ไลน์ในการส่งเอกสารและประเด็นในการ
ด าเนินงานในแต่ละปีเพื่อใช้ในการวาง
แผนการด าเนนิงานและสื่อสารให้กับ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมการสอบต่อไป 
๒. การจัดสรรงบประมาณส่วนกลางลง
มาเขตพื้นที่ระยะเวลาจากส่วนกลาง

๒๐,๐๐๐ นายวชัรพงษ์  

           ภูยางสิม 

 

 

 

 

 

๔๗
 



 
 

ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
     ๒. ได้ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม ในแต่ละระดับ   
     ๓. ผู้เรียนแต่ละโรงเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในการสอบแข่งขันทาง
วิชาการระดบันานาชาติ และมขีีด
ความสามารถในการสอบแข่งขนัสูงขึ้นใน
ทักษะวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ทั้งระดับประถมศึกษาและระดบั
มัธยมศึกษา 
     ๔. ได้ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม ในแต่ละระดับ   
มีจ านวนมากข้ึนทัง้ระดับเขตพืน้ที่
การศึกษา  ระดับประเทศและในระดับ
นานาชาติ ต่อไป 
     ๕. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์รายวิชา
คณิตศาสตร์และวชิาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

     ๓. กรอบระยะเวลาของการ
จัดการแข่งขันไม่มีความ
เหมาะสมกับช่วงเวลาในการ
สอบแข่งขันเป็นช่วงเวลาที่
นักเรียนเลื่อนระดับชั้นจึงท าให้
จ านวนการเข้าสอบน้อยและ
สิ้นเปลืองงบประมาณ 

ล่าชา้ส านักงานเขตพื้นที่ให้ความสะดวก
ในการด าเนินงานโดยการส ารองงบทด
รองราชการในการจัดสอบแข่งขนั 
     ๓. ส านักงานแจ้งประชาสัมพันธ์ทาง
กลุ่มไลนโ์ดยตรงกับสถานศึกษาและลง
พื้นที่กลุ่มเปา้หมายหลักที่มีนักเรียนเข้า
สอบแข่งขันจ านวนมากๆ ท าให้
สถานศึกษาเข้าใจและแจ้งนักเรียนเข้า
สอบได ้

 

 

 

 

 

 

๑๗. การส่งเสริมการจัด
การศึกษาแนวพุทธดว้ย
การจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 

- ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ตระหนักถึง
ความส าคัญ ปรับตัวน าหลักพุทธธรรมเข้า
ไปใช้ในการบริหารจัดการทั้งระบบ
โรงเรียน รวมทั้งในการด าเนินชวีิตตนเอง 
ลด ละ เลิก อบายมุข 

- ระยะแรกโรงเรียน ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ยังไม่
มีความเข้าใจในการน าหลักพทุธ
ธรรมเข้าไปใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนว่าจะเกิดประโยชน์ต่อ
ทุกฝ่ายอย่างไรบา้ง จึงต้องมีการ

-  เพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดต่อโรงเรียน 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ จึงจะน า
แนวทางใหม่ๆ มาพัฒนาโครงการเพื่อให้

เข้ากับวิถีชีวิตและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ให้ทุกฝ่าย 

๒๙,๐๐๐ นายสมพร  

        หลิมเจริญ 

นางมัทนา 

         ศรีโยธา 

 

๔๘
 



 
 

ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
- นักเรียนได้เรียนรู้ ปรับตวั น าหลักพุทธ
ธรมไปปฏบิัติในวิถีชวีิต โดยเนน้การกิน 
อยู่ ดู ฟัง เป็นตามหลักไตรสิกขา เป็นคน
ดี คนเก่ง และมีความสุข นักเรียนมี
มารยาท เอ้ือเฟื้อ เผื่อแผ่ รู้จักบาป บญุ 
คุณ โทษ และ 
ช่วยกันสบืสานประเพณี วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 
- ผู้ปกครอง ชุมชน ชืน่ชมยนิดีให้การ
สนับสนนุงานของโรงเรียนมากขึ้นเกิด
ความสมานฉันท์ ของบ้าน วัด โรงเรียน 
(บ ว ร) น าสู่ความสงบ และสันติสุขของ
สังคม 
 

ประชุมชี้แจง และด าเนนิการ
ปฏิบัติการเรียนการสอน 
ตลอดจนการน าไปใช้ในวิถชีีวิต
จริงและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๘.พัฒนายวุทูตความดี
สู่วิถีพลเมืองโลกใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 

- ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ไดส้่งเสริม
การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชนต์่อสงคม
ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คณุธรรม 
และจิตส านึกเพื่อส่วนรวมซึ่งเร่ิมที่เยาวชน
ให้มีความรู้รักสามัคคี โดยมีการขับเคลื่อน
กิจกรรมต่างๆของโครงการตามวิสัยทัศน์
ของมูลนิธิยุวทูตความดี ปลูกจิตส านึก ฝึก
จิตอาสา พฒันาโลกทัศน์ 

- ด้วยสถานการณ์โควิด ได้มีการ
แพร่ระบาด สง่ผลให้ออกนิเทศ 
ติดตาม โรงเรียนเปา้หมายไม่
เป็นไปตามก าหนด จึงได้
ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานเป็นแบบ
มุ่งไปที่โรงเรียนแกนน าเป็นส าคัญ 
โดยโรงเรียนแกนน านอกจากจะใช้เวล
ในช่วง On Sind แล้ว ยังได้ใช้วิธีการ

เนื่องจากเป็นโครงการเริ่มปลูกต้นกล้า
แห่งความดีสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยนื ให้เป็นตน้
กล้าที่เติบโตอย่างแข็งแรง มีประโยชน์ 
ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะปลูกจิตส านัก 
ฝึกจิตอาสา พฒันาโลกทัศน์ ของ
เยาวชนที่มีต่อตนเองแล้วยังเปน็การสืบ
สาน ต่อยอดไปถึงเยาวชนและทกุคน 
สร้างภาคีเครือข่ายแห่งความดีร่วมกัน 

๑๕,๗๐๐ นายสมพร  

        หลิมเจริญ 

นางมัทนา 

         ศรีโยธา 

๔๙
 



 
 

ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
- นักเรียนเป็นคนมนี้ าใจ รู้รักสามัคคี มี
วินัย ความซื่อสัตยส์ุจริต เป็นคนดี คนเก่ง 
อยู่อย่างมีความสุข สามารถด ารงชีวิตได้
ถูกต้องเหมาะสมเป็นแบบอยา่งที่ดีและ
เป็นพลังในการพัฒนาสังคมให้งดงาม
ยิ่งขึ้นไป 

ท ากิจกรรมกับนักเรียนทางสื่อ
ดิจิตอลในหลากหลายรปูแบบทัง้ 
Line meeting Zoom 
meeting G๐๐gle meet เป็น
ต้น แล้วสื่อสารไปยังโรงเรียน
ภาคีเครือข่าย 

จึงจะได้มีการพัฒนา ขยายภาคีเครือข่าย
ให้มากข้ึน และจนทั่วถึงคลอบคลุมทุก
โรงเรียน 

๑๙. เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   

ผลการประเมิน ๑๐ ตัวชี้วัด คือ  
 ๑) การปฏิบัติหนา้ที่ ได้ ๙๙.๓๖ ระดับ 
AA 
 ๒) การใช้งบประมาณ  ได้ ๙๖.๓๑ ระดับ 
AA 
 ๓) การใช้อ าอาจ ได้ ๙๙.๓๙ ระดับ AA 
 ๔) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้ 
๙๘.๗๑ ระดับ AA 
 ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้ ๙๘.๙๘ 
ระดับ AA 
 ๖) คุณภาพของการด าเนินงาน ได้ 
๙๙.๔๖ ระดับ AA 
 ๗) ประสิทธิภาพของการสื่อสาร ได้ 
๙๘.๓๑ ระดับ AA 
๘) การปรับปรุงระบบการท างาน 

๑) การใช้งบประมาณไม่เป็นไป
ตามโครงการเนื่องจากบาง
รายการไม่เป็นไปตามระเบียบ
การใช้งบประมาณ 
๒) การจัดท าข้อมูล OIT 
บุคลากรยังไม่เข้าใจและปฏบิัติไม่
ถูกต้องในการน าเข้าข้อมูล 

๑) ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
เจ้าหน้าที่และบุคลากรในเขตพื้นที่
การศึกษามีความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริต มี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริตและมีจิตส านึก
สาธารณะ 
๒) บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วม
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาด 
ปราศจากการทุจริต 

๑๐๐,๐๐๐ นายไพบูรณ์  

         ค าภูม ี

 

 

 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

๕๐
 



 
 

ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ได้ ๙๗.๙๗ ระดับ AA 
๙) การเปิดเผยข้อมูล ได้ ๗๗.๕๕ ระดับ B 
๑๐) การป้องกันการทุจริตได้ ๙๓.๗๕  
ระดับ A 
ผลการประเมินรวม ๙๓.๔๐  
ระดับคุณภาพ A 
๑) เขตพื้นที่การศึกษา มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความ โป ร่ ง ใ ส ใน กา ร
ด าเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูง
กว่าเป้าหมาย 
๒) ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน มีจิตส านึก
สาธารณะ สามารถแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐. การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน  (O-NET)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนใน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ นฐาน  โ ร ง เ รี ยนพระปริ ยั ติ ธ ร รม 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และ
โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ได้รับการทดสอบทางการศึกษา

สภาพความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนของแต่ละโรงเรียน
และความแตกต่างระหว่างผู้เรียน
และสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 
๒๐๑๙ 

การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑      
ในการน านวัตกรรมขับเคลื่อนทัง้ระบบ
ชื่อรูปแบบ “๖ ขั้นสู่ความส าเร็จอย่าง
ยั่งยืน” (SIX STEPS TO 
SUSTAINABLE SUCCESS) ควร
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

๕๒๘,๑๙๕ วราลักษณ ์
      อาจวิชัย 

 

 

 

 

 

๕๑
 



 
 

ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ตามความสมัครใจร้อยละร้อย 

๒. ได้ข้อมูลย้อนกลับ ส าหรับใช้ใน
กระบวนการตั ดสิ น ใจ และก าหนด
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

. กิจกรรมการวัดและประเมินผลและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้รับการส่งเสริมใน
ระดับสู งขึ้ น ไปโดยมีผลการทดสอบ
ร ะ ดั บ ช า ติ ขั้ น พื้ น ฐ า น  ( O- NET)  ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
๑. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป เพิ่มข้ึนจากปกีารศึกษา
ที่ผ่านมา ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู ้และ 
๒. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่ารอ้ยละ ๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๒
 



 
 

ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขึ้นไป เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาทีผ่่านมา ๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒๑. การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยการ
จัดท าสื่อเทคโนโลยี
ประกอบการสอนใน
สถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ 

 

ผลที่เกิดขึ้นกบัสถานศึกษา 
- จากการ รายงานผลการนิเทศ ติดตาม
ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า โรงเรียน
บางส่วนทีย่ังไมส่ามารถเปิดภาคเรียนใน
รูปแบบการเรียน ON SITE ตามปกติได้ มี
การน ารูปแบบการเรียนแบบ ON LINE 
มาปรับใช้มากข้ึน 
- สถานศึกษามีการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานไม่วา่จะเปน็ดา้นการใช้
อินเตอร์เน็ต อุปกรณ์เทคโนโลยตี่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายตอ่การใช้
งานในยุคปัจจบุัน 
ผลที่เกิดขึ้นกบัผู้บริหารสถานศึกษา 
- ผู้บริหารสถานศึกษาได้พัฒนาตนเองใน
ด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อน ามาปรับ
ประยุกต์ใช้ในการท างานในสถานการณ์
ปัจจุบนั  
- ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดประชุม
ออนไลน์ และได้อุปกรณ์เทคโนโลยีได้ 

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโร
น่า 2019 ท าให้ขาดการติดต่อ
ประชาสัมพนัธ์  
- เนื่องจามีการลงทะเบียนเป็น
แบบออนไลน์ ท าให้ครูที่ไม่มี--- 
ความพร้อมทางดา้นการใช้
เทคโนโลยไีม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ 
- การอบรมหลักสูตรเป็นการ
เรียนรู้รูปแบบ On -demand 
ท าให้ครูไม่สามารถโต้ตอบข้อ
สงสัยขณะเกิดปัญหาได ้

- พัฒนาหลักสูตรแบบสามารถปฏิบัติติ
ตามได้ทนั โตต้อบกันระหว่างวทิยากร
กับผู้เข้าร่วมอบรม 
- พัฒนาหลักสูตร ที่สามารถเข้าเรียนได้
ทุกคน เพื่อสงเสริมการพัฒนาบคุคลากร
ทางการศึกษา ๑. 
๑. จัดท าหลักสูตรอบรมออนไลน์ตาม
ความต้องการของบุคลากรที่ต้องการ
พัฒนา 
๒. นักเรียน และภาคีเครือข่ายให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมพร 

        หลิมเจริญ 

นางสาวโชติกา 

         กุณสิทธิ ์

นางส่องแสง 

       ปรีดิ์ธอนันต ์
นางสาวศิริจินดา 
         ศรีไทย 
นายพงษ์พันธ์    
        จาดฮามรถ 

๕๓
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ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ผลที่เกิดขึ้นกบัครูผู้สอน  
- ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ และมี
ทักษะในการจัดการเรียนการสอนด้วย
ระบบทางไกลผา่นโปรแกรม Google 
Meet และ Zoom Meeting  
- ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ และมี
ทักษะในการจัดท า สื่อเทคโนโลยี ICT 
ประกอบการสอน 
- ครูผู้สอนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ และมีทักษะในการสร้าง
บทเรยีนออนไลน์ดว้ย Google Classroom 
ผลที่เกิดขึ้นกบัผู้เรียน 
เมื่อครูผู้สอนเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนเป็นแบบออนไลน ์ก็จะ
ส่งผลต่อผู้เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมดัง
ต่อปนี ้
- ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โต้ตอบแลกเปลี่ยน
กับครูผู้สอนได ้
- นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 
- นักเรียนมีความสัมพนัธภาพทีด่ีกับครู
ประจ าชั้นหรือครูผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๔
 



 
 

ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
- นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
อย่างเหมาะสม 
- นักเรียนมีวินัยและรับผิดชอบต่อตนเอง 
ในการเรียน 

๒๒.  ประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test: NT)  
ปีการศึกษา 2564 
 

๑. ข้อมูลโรงเรียนและนักเรียน ใน
สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เข้ารับการ
ประเมิน มีดังนี้ 

   ๑.๑ การประเมินความสามารถด้าน
การอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ปี
การศึกษา ๒๕๖๔  มีโรงเรียนสมัครใจที่
เข้ าสอบ ๑๗๔ แห่ ง  มี นั ก เ รี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่  ๑  เข้าสอบ จ านวน 
๓,๔๗๘ คน (ปกติ :๓,๑๘๖ คน, พิเศษ: ๒๙๒ 
คน, Walk-in: ๐ คน)   

  ๑.๒ การประเมินคุณภาพผู้ เรียน
ร ะ ดั บ ช า ติ  ( National Test:  NT)  ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนในสั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๑  และโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน สมัครใจการประเมิน
จ า น ว น  ๑ ๗ ๑  แ ห่ ง  นั ก เ รี ย น ชั้ น

 ๑. สพฐ. จัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการด าเนนิการประเมิน 
NT, RT ให้ศูนย์สอบ (สพป.สน.
เขต ๑) เฉพาะโรงเรียนใน
โครงการ กพด.  ท าให้เป็น
อุปสรรคส าหรับโรงเรียนขนาด
เล็กซึ่งมีงบประมาณจ ากัดต้อง
รับภาระค่าถ่ายเอกสาร
แบบทดสอบและกระดาษค าตอบ 
และการดูแลกรรมการก ากับห้อง
สอบ ท าให้บางโรงเรียนใช้ครูใน
โรงเรียนในโรงเรียนซึ่งสอนต่าง
ระดับชัน้เป็นกรรมการก ากับห้อง
สอบและตรวจข้อสอบอัตนัย ซึง่
อาจส่งผลสอบ 
๒. ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ท าให้
นักเรียนเข้ารับการประเมิน

๑. หาก สพฐ.ยังคงให้มีการประเมิน  
NT,RT ควรจัดสรรงบประมาณส าหรับ
การด าเนินการสอบ 
๒. สพฐ.ควรพัฒนาระบบการสอบด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Based 
Assessment) ลักษณะ NT , RT 
Online Testing  เพื่อเป็นการลด
งบประมาณในการจัดสอบ 
 

สพฐ. 
๕๑,๑๐๐ 
สพท 
๓๔,๐๕๘ 

กาญจน์ณภัทร   
      ดาบพิมพ์ศรี  
และคณะ 
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ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ เข้าสอบ ๓,๗๓๔ คน
(ปกติ :๓ ,๐๒๘ คน , พิ เศษ:๗๐๖ คน , 
Walk-in: ๐ คน) 

๒. ได้ข้อมูลย้อนกลับ ส าหรับก าหนด
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
๓. ครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนได้
ข้อมูลที่สะท้อนถึงคุณภาพผู้ เรียนและ
ประสิทธิภาพผู้สอน ซึ่งเป็นข้อมูลส าหรับ
หารปรับปรุงการสอนของครู 
๔. กิจกรรมการวัดและประเมินผลและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้รับการส่งเสริมใน
ระดับสูงขึ้นไป  โดยมีประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับชาติ(National Test: NT)  
และการประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ดังนี้ 
๔.๑ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 

คุณภาพผู้เรียน NT, RT น้อยกว่า
ปกติ 
๓. โรงเรียนหรือชุมชนบางแห่ง
เกิดการระบาดแบบคัสเตอร์จึงไม่
มีการสอบ ท าให้ศูนย์สอบไม่
สามารถก าหนดให้โรงเรียนใน
สังกัดสอบพร้อมกันในวนัเดียว         
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ชื่อโครงการ ผลส าเร็จที่เกิดจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาต่อไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
(Reading Test : RT) ด้านการอ่านออก
เสียง และการอ่านรู้เรื่อง และคะแนน
เฉลี่ยรวมทั้ง ๒ ด้าน มีคา่ลดลงจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา และสงูกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับศึกษาธิการภาค ระดบัสังกัด 
และระดับประเทศ   
๔.๒ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test: NT) ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ด้านคณิตศาสตร์ ด้าน
ภาษาไทย และคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง ๒ 
ด้าน เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาที่ผา่นมา 
และสูงกวา่ระดับสังกัด แต่ต่ ากว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับศึกษาธิการภาค ระดบั และ
ระดับประเทศ 

 

 

 

 

 

งบประมาณโครงการประจ าปี ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น  ๑,๐๐๕,๘๙๘ บาท 
 

 

๕๗
 

๕๗
 



๕๘ 
 

 
 

            
 ๒.๑ ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ 
                (Reading Test: RT) 
 
       ปีการศึกษา ๒๕๖๔  มีโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
จ านวน ๑๗๕ โรงเรียน ที่มีผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เข้ารับการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading 
Test: RT)  นักเรียนที่เข้าสอบมีจ านวน  ๓,๔๗๘ คน (ปกติ ๓,๑๘๖ คน, พิเศษ ๒๙๒ คน และ Walk-in ๐ คน)   
(ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมที่ภาคผนวก) ซ่ึงข้อมูล ณ ที่นี่ เป็นผลการทดสอบที่รวมคะแนนทั้งของเด็กปกติ  
เด็กพิเศษ และ walk in รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  

 ๑) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ในภำพรวม 
  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๑ ในภาพรวมมีรายละเอียดดังนี้ (ระดับคุณภาพการประเมิน  ๔ ระดับ คือ  ดีมาก ดี  พอใช้ 
ปรับปรุง) 
 
ตาราง  ๑๒  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
                                                

รำยกำร คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภำพ 
การอ่านออกเสียง ๗๔.๑๓ ดี 
การอ่านรู้เรื่อง ๗๓.๒๐ ดี 

รวม ๒ ด้าน ๗๓.๖๙ ดี 
 
 จากตาราง ๑๒ พบว่าในภาพรวม ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านอยู่ในระดับดี คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ๗๓.๖๙ และเม่ือพิจารณาในรายด้าน พบว่า ความสามารถด้านการอ่านออกเสียงอยู่ในระดับดี  คิดเป็น
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๔.๑๓  และด้านการอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๓.๖๙ 
 
 ๒) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑  
                ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด  ศึกษำธิกำรภำค  สังกัด ประเทศ 
   
ตาราง ๑๓  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
               ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  
               เทียบกับระดับจังหวัด  ศึกษาธิการภาค  สังกัด ประเทศ 

ระดับ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ด้ำน เขตพื้นที ่ จังหวัด ศึกษำธิกำรภำค สังกัด ประเทศ 
การอ่านออกเสียง ๗๔.๑๓ ๗๔.๖๖ ๗๒.๗๗ ๖๙.๐๔ ๖๙.๙๕ 
การอ่านรู้เรื่อง ๗๓.๒๐ ๗๒.๗๒ ๗๒.๑๙ ๗๒.๓๐ ๗๒.๗๙ 

รวม ๒ ด้าน ๗๓.๖๙ ๗๓.๗๑ ๗๒.๕๐ ๗๐.๖๗ ๗๑.๓๘ 

๒. ผลกำรประเมินจำกกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 



๕๙ 
 

 
  จากตาราง ๑๓ แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ เทียบกับระดับจังหวัด ศึกษาธิการ
ภาค สังกัด ประเทศ พบว่า ๑) การประเมินความสามารถด้านการอ่านโดยรวม ๒ ด้าน ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  สูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ  ๒) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า  ทั้ง
ด้านการอ่านออกเสียง และด้านการอ่านรู้เรื่อง   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับสังกัด และระดับประเทศ    
  
  ๓) เปรียบเทียบผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำ 
                     ปีที่ ๑ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ และปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  
 
     ตาราง ๑๔ เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
                   ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓ และปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ปีกำรศึกษำ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ด้ำน ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ผลต่ำง 
การอ่านออกเสียง ๗๖.๒๖ ๗๔.๑๓ - 2.13 
การอ่านรู้เรื่อง ๗๒.๕๘ ๗๓.๒๐ + ๐.๖๒ 

รวม ๒ ด้าน ๗๔.๔๓ ๗๓.๖๙ - 0.74 
 
  จากตาราง ๑๔ แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓  และปีการศึกษา ๒๕๖๔  พบว่า  การประเมินความสามารถด้าน
การอ่านรวม ๒ ด้าน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓  และเม่ือแยกรายด้าน
พบว่า ด้านการอ่านรู้เรื่อง   คะแนนเฉลีย่ร้อยละปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีคะแนนเฉลีย่ร้อยละสงูกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓    
 
          ๒.๒ ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) 
 
 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test: O-Net) 
ของผู้เรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  ในการทดสอบระดับชั้นประถมศึกษา    
ปีที่ ๖ มีโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการทดสอบจ านวน ๑๖๙ โรงเรียนจากจ านวนทั้งหมด ๑๗๕ โรงเรียน และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผู้เรียนเข้ารับการทดสอบ จ านวน ๖๒ โรงเรียนจากจ านวนทั้งหมด ๖๕ โรงเรียน  สรุปผลได้
ดังนี้  (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ภาคผนวก)      
 
ตาราง ๑๕ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ระดับ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม  (๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้) 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 

เขตพื้นที ่ ๓๘.๕๒ ๓๐.๘๒ 
จังหวัดสกลนคร ๓๘.๒๖ ๓๒.๓๗ 
สังกัด (สพฐ.) ๓๘.๖๓ ๓๔.๘๔ 
ประเทศ ๔๐.๑๙ ๓๔.๕๖ 

 



๖๐ 
 

   จากตาราง ๑๕ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ของผู้เรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   คะแนนเฉลี่ยรวมระดับเขตพ้ืนที่ ในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๔ สูงกว่าระดับจังหวัด แต่ต่ ากว่าระดับ
สังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ   ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมระดับเขตพ้ืนที่      
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๔ ต่ ากว่า ทั้ง ๓ ระดับ 
ทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ 
 
ตาราง ๑๖  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  
               ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ผลต่ำง 
ภาษาไทย 56.37 ๕๐.๔๔ - ๕.๙๓ 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 38.56 ๓๔.๔๔ - ๔.๑๒ 
คณิตศาสตร์ 29.29 ๓๕.๘๙ + 6.๖๐ 
วิทยาศาสตร์ 38.48 ๓๓.๓๑ - 5.๑๗ 

คะแนนเฉลี่ยรวม 40.68 ๓๘.๕๒ - ๒.๑๖ 
   
  จากตาราง ๑๖ แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า คะแนนเฉลี่ย
รวม  ปีการศึกษา 256๔  เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 256๓  มีคะแนนเฉลี่ยรวมลดลง   และเมื่อพิจารณาเป็นราย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ส่วนอีก ๓ สาระการเรียนรู้ลดลง   
 
ตาราง ๑๗ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖           

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายกลุ่มสาระการเรียนรู้กับระดับของพ้ืนที ่  
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับเขตพื้นที่ 
(สพป.สกลนคร เขต1) 

ระดับจังหวัด
สกลนคร 

ระดับสังกัด 
(สพฐ.) 

ระดับประเทศ 

ภำษำไทย ๕๐.๔๔ ๔๙.๖๕ ๔๙.๕๔ ๕๐.๓๘ 
ภำษำอังกฤษ ๓๔.๔๔ ๓๔.๕๕ ๓๕.๔๖ ๓๙.๒๒ 
คณิตศำสตร ์ ๓๕.๘๙ ๓๕.๔๙ ๓๕.๘๕ ๓๖.๘๓ 
วิทยำศำสตร์ ๓๓.๓๑ ๓๓.๓๕ ๓๓.๖๘ ๓๔.๓๑ 

 
  จากตาราง ๑๗ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ รายกลุ่มสาระการเรียนรู้กับระดับของพ้ืนที่  พบว่า  ๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสูงกว่าทุกระดับ คือทั้งระดับจังหวัด ระดับสพฐ. และระดับประเทศ   ๒) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสูงกว่าทั้งระดับจังหวัดและระดับสพฐ. 
แต่ต่ ากว่าระดับประเทศ  ๓) ทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์  มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาต่ ากว่าทุกระดับ    



๖๑ 
 

ตาราง ๑๘ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓      
ระดับเขตพ้ืนที่  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  และปีการศึกษา ๒๕๖๔  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ผลต่ำง 
ภาษาไทย 52.24 ๔๖.๖๔ - ๕.๖๐ 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 29.34 ๒๕.๗๘ - ๓.๕๖ 
คณิตศาสตร์ 21.54 ๒๑.๓๙ - ๐.๑๕ 
วิทยาศาสตร์ 28.13 ๒๙.๔๖ + ๑.๓๓ 

รวม 32.81 ๓๐.๘๒ - ๑.๙๙ 
 
  จากตาราง ๑๘  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  และปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า คะแนนเฉลี่ย
รวม  ปีการศึกษา 256๔ ลดลง เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 256๓  และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
พบว่า มีเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ย เพ่ิมสูงขึ้น จากปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
ตาราง ๑๙  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓           

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายกลุ่มสาระการเรียนรู้กับระดับของพ้ืนที่ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับเขตพื้นที่ 
(สพป.สกลนคร เขต1) 

ระดับจังหวัด
สกลนคร 

ระดับสังกัด 
(สพฐ.) 

ระดับประเทศ 

ภำษำไทย ๔๔.๖๔ ๔๘.๓๑ ๕๒.๑๓ ๕๑.๑๙ 
ภำษำอังกฤษ ๒๕.๗๘ ๒๘.๒๖ ๓๐.๗๙ ๓๑.๑๑ 
คณิตศำสตร ์ ๒๑.๓๙ ๒๒.๖๓ ๒๔.๗๕ ๒๔.๔๗ 
วิทยำศำสตร์ ๒๙.๔๖ ๓๐.๒๖ ๓๑.๖๗ ๓๑.๔๕ 

 
 จากตาราง ๑๙  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ ๓ รายกลุ่มสาระการเรียนรู้กับระดับของพ้ืนที่  พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของทุกระดับ คือ ทั้งระดับจังหวัดสกลนคร ระดับ สพฐ. และ ระดับประเทศ 
 
 
        ๒.๓ ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National Test: NT) 
  

    โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ จ านวน ๑๗๑  โรงเรียน 
มีผู้เรียนเข้ารับการทดสอบ NT ด้านคณิตศาสตร์  (Mathematics) และด้านภาษาไทย (Thai Language)  โดย
นักเรียนปกติที่เข้าสอบ ๓,๐๒๘ คน (จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบในแต่ละด้านอาจมีจ านวนไม่เท่ากับนักเรียนที่เข้า
สอบทั้งหมด และอาจไม่เท่ากันทั้ง ๒ ด้าน เนื่องจากมีผู้เข้าสอบบางคนเข้าสอบเพียงวิชาใดวิชาหนึ่ง)  ปรากฏผล    
มีรายละเอียดดังนี้  
 



๖๒ 
 

  ๑) ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National Test: NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓ 
 
ตาราง  ๒๐  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (National Test: NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ด้ำน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภำพ 
คณิตศาสตร์ ๔๘.๒๙ ดี 
ภาษาไทย ๕๔.๐๗ ดี 

รวม ๒ ด้าน ๕๑.๑๙ ดี 
 
 จากตาราง ๒๐  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ พบว่าโดยรวม 
ผู้เรียนมีความสามารถทั้งด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทยโดยรวม อยู่ในระดับดี  คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
๕๑.๑๙  และเม่ือพิจารณาในรายด้าน พบว่า ทั้ง ๒ ด้าน อยู่ในระดับ  ดี  ด้านคณิตศาสตร์ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ๔๘.๒๙ ด้านภาษาไทย คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๔.๐๗  และวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยสูงกว่า
วิชาคณิตศาสตร์  (ระดับคุณภาพการประเมิน  ๔ ระดับ คือ  ดีมาก ดี  พอใช้ ปรับปรุง) 
 
 
 ๒) ผลกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ (NT) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  
                ระดับเขตพื้นที่ จังหวัด  ศึกษำธิกำรภำค  สังกัด และประเทศ 
   
ตาราง ๒๑   ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ระดับพ้ืนที่ จังหวัด  ศึกษาธิการภาค สังกัด และประเทศ 
ระดับ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ด้ำน เขตพื้นที ่ จังหวัด ศึกษำธิกำรภำค สังกัด ประเทศ 
คณิตศาสตร์ ๔๘.๒๙ ๕๐.๔๘ ๔๘.๘๔ ๔๘.๗๓ ๔๙.๔๔ 
ภาษาไทย ๕๔.๐๗ ๕๖.๙๑ ๕๕.๔๘ ๕๕.๔๘ ๕๖.๑๔ 

รวม ๒ ด้าน ๕๑.๑๙ ๕๓.๗๑ ๕๒.๘๓ ๕๒.๑๑ ๕๒.๘๐ 
  
 จากตาราง ๒๑ แสดงผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา 
๒๕๖๔  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ เทียบกับระดับจังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด 
ประเทศ พบว่า การประเมินความสามารถของผู้เรียนทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง ๒ ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ       
ต่ ากว่าทุกระดับ  ทั้งระดับจังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด และประเทศ   
 
 ๓) เปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓ ระหว่ำง               
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ และปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ มีผู้เรียนเข้าสอบ NT ในปีการศึกษา 
๒๕๖๓ และ๒๕๖๔  จ านวน ๑๗๑ โรงเรียนทั้ง ๒ ปีการศึกษา ผลการเปรียบเทียบ ดังนี้ 
 
 
 



๖๓ 
 

     ตาราง ๒๒ เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)  ระหว่างปีการศึกษา 
๒๕๖๓ และปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ปีกำรศึกษำ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ด้ำน ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ผลต่ำง 
คณิตศาสตร์ ๔๖.๗๓ ๔๘.๒๙ + ๑.๕๖ 
ภาษาไทย ๕๑.๙๓ ๕๔.๐๗ + ๒.๑๔ 

รวม ๒ ด้าน ๔๙.๓๓ ๕๑.๑๙ + ๑.๘๖ 
 
  จากตาราง ๒๒ แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๓ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓ และปีการศึกษา ๒๕๖๔  พบว่า   ความสามารถโดยรวมทั้ง ๒ ด้านของนักเรียน      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละสูงขึ้น ๑.๘๖   และเม่ือแยกรายด้าน พบว่า ทั้งด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓   
 
         ๒.๔ ผลกำรประเมินควำมสำมำรถกำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำไทย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  
 

         โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ มีผลการประเมิน
ความสามารถการอ่านการเขียนภาษาไทย  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ระบบ AMSS)  ชั้นประถมศึกษา ๑-๖ ข้อมูลได้จาก 
โรงเรียน ๑๗๕ โรงเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จ านวน ๖๕ โรงเรียน เป็นข้อมูลของเด็กปกติที่เข้ารับการ
ประเมิน ปรากฏผลดังนี้   
  ผลการประเมินความสามารถการอ่านการเขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑-๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โดยสรุปเฉพาะผลการคัดกรองในระดับคุณภาพที่เด็กส่วนใหญ่ได้  ดัง
รายละเอียดตารางที่ ๒๓ – ๒๕  ต่อไปนี้  (ระดับคุณภาพมี ๔ ระดับ : ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง)  
 
ตาราง ๒๓  ร้อยละของจ านวนนักเรียนและระดับคุณภาพด้านการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  

ระดับชั้น 
ประถมศึกษำปีท่ี  

ระดับคุณภำพที่ได้และร้อยละของจ ำนวนนักเรียน 
กำรอ่ำนออกเสียง กำรเขียนค ำ 

๑ ดีมาก (๙๔.๔) ดีมาก (๙๑.๗) 
 

 จากตาราง ๒๓ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ส่วนใหญ่มีผลการประเมินคุณภาพด้านการอ่าน
ออกเสียง และการเขียนค า อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔ และ ๙๑.๗ ตามล าดับ   
 

 

 

 



๖๔ 
 

ตางราง ๒๔  ร้อยละของจ านวนนักเรียนและระดับคุณภาพด้านการอ่านและการเขียน  
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๓ 

ระดับชั้น 
ประถมศึกษำปีท่ี  

ระดับคุณภำพที่ได้และร้อยละของจ ำนวนนักเรียน 
กำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เรื่อง กำรเขียนค ำ กำรเขียนประโยค/เรื่อง 

๒ ดีมาก (๗๘.๕) ดี (๔๖.๒) ดีมาก (๔๑.๗) ดีมาก (๔๕.๓) 
๓ ดีมาก (๘๓.๔) ดี (๔๗.๔) ดีมาก (๔๘.๖) ดีมาก (๕๒.๒) 

 

 จากตาราง ๒๔  พบว่า  นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓  ส่วนใหญ่มีผลการประเมิน

คุณภาพด้านการอ่านออกเสียง  การเขียนค า และการเขียนประโยค/เรื่อง  อยู่ในระดับดีมาก  ส่วนด้านการอ่านรู้

เรื่อง อยู่ในระดับดี  

ตางราง ๒๕  ร้อยละของจ านวนนักเรียนและระดับคุณภาพด้านการอ่านและการเขียน  
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 

ระดับชัน้ 
ประถมศึกษำปีท่ี  

ระดับคุณภำพที่ได้และร้อยละของจ ำนวนนักเรียน 
กำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เรื่อง กำรเขียนเรื่อง 

๔ ดีมาก (๗๘.๘๓) ดี (๔๒.๒) ดีมาก (๔๒.๙๕) 
๕ ดีมาก (๘๑.๔๔) ดี (๔๙.๑๓) ดีมาก (๕๐.๓๖) 
๖ ดีมาก (๗๙.๙๖) ดี (๔๖.๑๓) ดีมาก (๔๖.๖๙) 

 

 จากตาราง ๒๕ พบว่า  นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ - ๖  ส่วนใหญ่มีผลการประเมินคุณภาพ
ด้านการอ่านออกเสียง  และการเขียนเรื่อง  อยู่ในระดับดีมาก  ส่วนด้านการอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับดี 
  
ตางราง ๒๖ ร้อยละของจ านวนนักเรียนและระดับคุณภาพด้านการอ่านและการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ 

ระดับชั้น 
มัธยมศึกษำปีท่ี  

ระดับคุณภำพที่ได้และร้อยละของจ ำนวนนักเรียน 
ด้ำนกำรอ่ำน ด้ำนกำรเขียน รวมด้ำน 

๑ ดี (๔๗.๐๑) ดีมาก (๔๔.๓๔) ดี (๔๗.๒๙) 
๒ ดี (๔๑.๔๒) ดีมาก (๔๖.๓๒) ดี (๕๙.๔๓) 
๓ ดี (๕๒.๘๕) ดีมาก (๔๒.๙๔) ดี (๕๖.๘๘) 
๔ ดีมาก (๖๐.๐๐) ดีมาก/ดี (๕๐.๐๐) ดีมาก (๕๖.๐๐) 
๕ ดี (๗๖.๓๒) ดีมาก (๖๘.๔๒) ดีมาก (๗๒.๓๗) 
๖ ดีมาก (๖๙.๒๓) ดีมาก (๙๒.๓๑) ดีมาก (๗๖.๙๒) 

รวม ดีมาก (๔๒.๒๒) ดีมาก (๕๗.๓๙) ดีมาก (๔๔.๗๙) 
  

 จากตาราง ๒๖ พบว่า  ๑) นักเรียนส่วนใหญ่ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๓ และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๕ มีผลการประเมินคุณภาพด้านการอ่าน อยู่ในระดับ ดี   ส่วนผลการประเมินคุณภาพด้านการเขียน อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก  ๒)  นักเรียนส่วนใหญ่ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๖  มีผลการประเมิน



๖๕ 
 

คุณภาพทั้งด้านการอ่านและการเขียน  อยู่ในระดับ ดีมาก   และ ๓) เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับชั้น
มัธยมศึกษา  พบว่า  ผลการประเมินคุณภาพท้ังด้านการอ่านและการเขียน  อยู่ในระดับ ดีมาก  
 

       ๒.๕ ผลกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ มีโรงเรียนในสังกัดที่เปิดการสอนในระดับ    
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๓  จ านวน ๑๗๔ โรงเรียน  และมีนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  จ านวนทั้งสิ้น  ๓,๓๗๒ คน โดยเป็นนักเรียนชาย จ านวน ๑,๗๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๑.๔๐ และนักเรียนหญิง จ านวน ๑,๖๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๐  ผลการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ (ระดับการประเมินมี ๕ ระดับ:  ดีเยี่ยม ดีมาก ดี  พอใช้ ปรับปรุง)   
 

ตาราง ๒๗  จ านวนนักเรียนและร้อยละ จ าแนกตามระดับคุณภาพของผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน 
                    ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ที่จบหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

พัฒนำกำรด้ำน 
ระดับดีเยี่ยม ระดับดีมำก ระดับดี 

จ ำนวนนร.  ร้อยละ จ ำนวนนร.  ร้อยละ จ ำนวนนร.  ร้อยละ 
ร่ำงกำย ๒,๓๗๙ ๗๐.๖๐ ๗๒๒ ๒๑.๔๐ ๒๗๑ ๘๐.๐๐ 
อำรมณ์และจิตใจ ๒,๓๗๘ ๗๐.๕๐ ๗๖๔ ๒๒.๗ ๒๓๐ ๖.๘๐ 
สังคม ๒,๔๓๑ ๗๒.๑๐ ๗๑๔ ๒๑.๒ ๒๒๗ ๖.๗๐ 
สติปัญญำ ๑,๙๑๗ ๕๖.๙๐ ๑,๐๒๔ ๓๐.๔ ๔๓๑ ๑๒.๘ 
รวมพัฒนาการทุกด้าน  ๗๓.๓๐  ๑๔.๙๐  ๑๑.๗ 

 
 จากตาราง ๒๗ พบว่า  นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ มีผลการประเมินพัฒนาการ ดังนี้   
 ๑) โดยภาพรวม   นักเรียนส่วนใหญ่มีผลประเมินพัฒนาการ อยู่ในระดับดีเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ  ๗๓.๓๐ 
ระดับ  ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๐ และระดับดี  คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗   ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด   
 ๒) เมื่อพิจารณาแยกรายด้าน พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่  มีผลประเมินพัฒนาการ ทั้ง ๔ ด้าน  อยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสังคม คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๐ ด้านร่างกายคิดเป็นร้อยละ 
๗๐.๖๐ ด้านอารมณ์ละจิตใจ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๐  และด้านสติปัญญา คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๙๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะท่ี  ๑  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
  
 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ ๑  จ านวน ๕๐ 
โรงเรียน  (ระดับการประเมินมี ๓ ระดับ คือ  ระดับ ดี  พอใช้ และปรับปรุง)  ปรากฏผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก แยกระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังตารางที่ ๒๘  และ ๒๙  ดังนี้  
 
ตาราง  ๒๘  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

 
มำตรฐำนที่ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ ำนวน 

ร.ร. 
ร้อยละ จ ำนวน 

ร.ร. 
ร้อยละ จ ำนวน 

ร.ร. 
ร้อยละ 

๑. ด้านคุณภาพของเด็ก 44 ๘๘.๐๐ 6 ๑๒.๐๐ - - 
๒. ด้านกระบวนการบริหารและ

การจัดการ 
๔๘ ๙๖.๐๐ ๒ ๔.๐๐ - - 

๓. ด้านการจัดประสบการณ์       
ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

๔๙ ๙๘.๐๐ ๑ ๒.๐๐ - - 

๔. รวมมาตรฐานทั้ง ๓ ด้าน ๔๗ ๙๔.๐๐ ๓ ๖.๐๐ - - 
 
 จากตาราง ๒๘  พบว่า  โรงเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาปฐมวัย 
โดยรวมอยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ ๙๔   เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาปฐมวัย  ทั้ง  ๓ ด้าน อยู่ในระดับดี ทั้งด้านคุณภาพของเด็ก ด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการ และด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐,  ๙๖.๐๐ และ  
๙๘.๐๐ ตามล าดับ  
 
ตาราง  ๒๙  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก   ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 
มำตรฐำนที่ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ ำนวน 

ร.ร. 
ร้อยละ จ ำนวน 

ร.ร. 
ร้อยละ จ ำนวน 

ร.ร. 
ร้อยละ 

๑. ด้านคุณภาพของผู้เรียน ๔๗ ๙๔.๐๐ ๓ ๖.๐๐ - - 
๒. ด้านกระบวนการบริหาร 
    และการจัดการ 

๔๘ ๙๖.๐๐ ๒ ๔.๐๐ - - 

๓. ด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๕๐ ๑๐๐ - - - - 

๔. รวมมาตรฐานทั้ง ๓ ด้าน ๕๐ ๑๐๐ - - - - 



๖๗ 
 

 
 จากตาราง ๒๙  พบว่า  โรงเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยรวมอยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ทั้ง ๓ ด้าน อยู่ในระดับดี ทั้งด้านคุณภาพของผู้เรียน                 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ          
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐,  ๙๖.๐๐ และ  ๑๐๐.๐๐ ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

ตอนที่ ๔ 
สรุปผลกำรนิเทศและขอ้เสนอแนะกำรพัฒนำ 

 
    
สรุปผลกำรนิเทศเพ่ือพัฒนคุณภำพกำรศึกษำ 
  
 จากการด าเนินงานปีการศึกษา ๒๕๖๔ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ได้ด าเนินการตามแผนการนิเทศ จึงขอสรุปผลการด าเนินงาน 
จากขอบข่ายการนิเทศประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามแผนปฏิบัติการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พ้ืนทีเ่ป็นฐาน 
ปรากฏผล ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ผลการนิเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา  พบว่า  

 ๑.๑ โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานทีส่ถานศึกษาก าหนด  และมีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดบัดีมากข้ึนไป 
      ๑.๒ ทุกโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน ที่เข้มแข็งและพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก หรือการประเมินจากกิจกรรมหรือโครงการอ่ืน ๆ 
      ๑.๓ โรงเรียนที่เปิดสอนระดบัปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการรับรองคุณภาพ            
ในการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ภายใต้
สถานการณโ์ควิด ๑๙ 
      ๑.๔ โรงเรียนที่เปิดสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการรับรอง
คุณภาพในการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ภายใต้สถานการณ์โควิด ๑๙ 
         ๑.๕ โรงเรียนในเขตพื้นที่ มีเครือข่ายความร่วมมือกัน และช่วยเหลือกันเพื่อเตรียมโรงเรียนรองรับ
การประเมินจากภายนอก หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
 ๑.๖ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่  ๑  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มีโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะท่ี ๑  จ านวน ๕๐ โรงเรียน  (ระดับการประเมินมี ๓ 
ระดับ คือ  ระดับ ดี  พอใช้ และปรับปรุง)  ปรากฏผลดังนี้ 
    ๑) ระดับการศึกษาปฐมวัย  พบว่า  โรงเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
โดยรวมอยู่ในระดับดี   คิดเป็นร้อยละ ๙๔   เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก ทั้ง  ๓ ด้าน อยู่ในระดับดี ทั้งด้านคุณภาพของเด็ก ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และ
ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐,  ๙๖.๐๐ และ  ๙๘.๐๐ ตามล าดับ 
    ๒) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
โดยรวมอยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก ทั้ง ๓ ด้าน อยู่ในระดับดี ทั้งด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐,  ๙๖.๐๐ และ  
๑๐๐.๐๐ ตามล าดับ 
 
 



๖๙ 
 

 
  ๒. ผลการนิเทศด้านการพัฒนาหลักสูตร  จากการนิเทศติดตามการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา      
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการปรับเปลี่ยนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง ๒๕๖๐) พบว่า โรงเรียนทุกโรงเรียนได้มีการปรับหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกสาระการเรียนรู้  พร้อมทั้ง
ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรต้านทุจริต  ด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมทุก
ด้านที่สนับสนุนการน าหลักสูตรไปใช้ให้ผู้เรียนสามารถบรรลุตามเป้าหมาย และด้านการจัดการเรียนการสอน 
โรงเรียนส่วนใหญ่ได้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก การปรับการเรียนการสอนที่เน้นตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ต้องรู้ และควรรู้  ทั้งนี้ได้ปรับการวัดและ
ประเมินผลให้สอดคล้องเน้นการวัดประเมินตามสภาพจริง  
  ๓. การนิเทศเพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์(O-NET /NT/RT/การอ่านออกเขียนได้) พบว่า  
  ๑) ผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Reading Test: RT)  

  ๑.๑) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑          
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า ในภาพรวม ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านอยู่ในระดับดี คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
๗๓.๖๙ และ เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า  ความสามารถทั้ง ๒  ด้านอยู่ในระดับ ดี  คือความสามารถด้านการ
อ่านออกเสียง  และด้านการอ่านรู้เรื่อง   โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ ๗๔.๑๓   และ ๗๓.๖๙  ตามล าดับ     
(ระดับการประเมิน  ๔ ระดับ คือ  ดีมาก ดี  พอใช้ ปรับปรุง) 

 ๑.๒) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เทียบ
กับระดับจังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด ประเทศ พบว่า  การประเมินความสามารถด้านการอ่าน  โดยรวม ๒ ด้าน 
และท้ังจ าแนกเป็นรายด้าน คือ ด้านการอ่านออกเสียง และด้านการอ่านรู้เรื่อง   ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  สูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ   
   ๒) ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน (National Test: NT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   

  ๒.๑) ผู้เรียนมีความสามารถทั้งด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทยโดยรวม อยู่ในระดับดี        
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๑.๑๙  และเม่ือพิจารณาในรายด้าน คือ คณิตศาสตร์และภาษาไทย  พบว่า            
ทั้ง ๒ ด้าน อยู่ในระดับ  ดี  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๘.๒๙ และ ๕๔.๐๗  ตามล าดับ  (ระดับการประเมิน  ๔ 
ระดับ คือ  ดีมาก ดี  พอใช้ ปรับปรุง) 
      ๒.๒) ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา 
๒๕๖๔  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ เทียบกับระดับจังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด 
ประเทศ พบว่า การประเมินความสามารถของผู้เรียนทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง ๒ ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ า
กว่าทุกระดับ  ทั้งระดับจังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด และประเทศ 
  ๓) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  

  ๓.๑) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖  
    ๓.๑.๑) คะแนนเฉลี่ยรวมระดับเขตพ้ืนที่ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๔ สูงกว่าระดับจังหวัด แต่ต่ ากว่าระดับสังกัด (สพฐ.) และ
ระดับประเทศ  
   ๓.๑.๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายสาระการเรียนรู้  พบว่า   
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    - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสูง
กว่าทุกระดับ คือทั้งระดับจังหวัด ระดับสพฐ. และระดับประเทศ    
    - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
สูงกว่าทั้งระดับจังหวัดและระดับสพฐ. แต่ต่ ากว่าระดับประเทศ   
    - ทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์  มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่ ากว่าทุกระดับ    
   ๓.๒) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
   ๓.๒.๑) ผลการประเมินในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมระดับ
เขตพ้ืนที่  ปีการศึกษา 256๔ ต่ ากว่า ทั้ง ๓ ระดับ ทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ 
   ๓.๒.๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายสาระการเรียนรู้  พบว่า   
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสูง
กว่าทุกระดับ คือทั้งระดับจังหวัด ระดับสพฐ. และระดับประเทศ   
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
สูงกว่าทั้งระดับจังหวัดและระดับสพฐ. แต่ต่ ากว่าระดับประเทศ   
      - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์  มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาต่ ากว่าทุกระดับ    

    ๓.๒.๓)  คะแนนเฉลี่ยรวม  ปีการศึกษา 256๔ ลดลง เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 
256๓  และเม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีคะแนน
เฉลี่ย เพ่ิมสูงขึ้น จากปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ๔) ผลการประเมินความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ผลการประเมินความสามารถการอ่านการเขียนภาษาไทย  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ระบบ AMSS)         

ชั้นประถมศึกษา ๑-๖ ข้อมูลได้จาก โรงเรียน ๑๗๕  โรงเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จ านวน ๖๕ โรงเรียน 
เป็นข้อมูลของเด็กปกติที่เข้ารับการประเมิน โดยสรุปเฉพาะผลการคัดกรองในระดับคุณภาพที่เด็กส่วนใหญ่ได้ปรากฏผล
ดังนี้  (ระดับคุณภาพมี ๔ ระดับ : ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง) 
    ๔.๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ส่วนใหญ่มีผลการประเมินคุณภาพด้านการอ่านออก
เสียง และการเขียนค า อยู่ในระดับดีมาก  
  ๔.๒) นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓  ส่วนใหญ่มีผลการประเมินคุณภาพ
ด้านการอ่านออกเสียง  การเขียนค า และการเขียนประโยค/เรื่อง  อยู่ในระดับดีมาก  ส่วนด้านการอ่านรู้เรื่อง      
อยู่ในระดับดี  
  ๔.๓) นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖  ส่วนใหญม่ีผลการประเมินคุณภาพด้าน
การอ่านออกเสียง  และการเขียนเรื่อง  อยู่ในระดับดีมาก  ส่วนด้านการอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับดี 
  ๔.๔) นักเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ส่วนใหญ่มีผล   
การประเมินคุณภาพด้านการอ่าน อยู่ในระดับ ดี   ส่วนผลการประเมินคุณภาพด้านการเขียน อยู่ในระดับคุณภาพ        
ดีมาก   



๗๑ 
 

 ๔.๕) นักเรียนส่วนใหญ่ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                      
มีผลการประเมินคุณภาพทั้งด้านการอ่านและการเขียน  อยู่ในระดับ ดีมาก    

 ๔.๖) เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  พบว่า  ผลการประเมิน
คุณภาพทั้งด้านการอ่านและการเขียน  อยู่ในระดับ ดีมาก 
   ๔. การนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Active Learning  พบว่า  ทุกโรงเรียน          
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน
กระบวนการ Active Learning หรือการเรียนรู้เชิงรุก ทั้งนี้สถานศึกษาได้มีการด าเนินการอย่างหลากหลาย เช่น 
บางโรงเรียนเน้นการเรียนรู้เชิงรุกในช่วงการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ และในการสอนรายวิชา
เพศศึกษา การจัดกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุกเน้น
ในลักษณะเชิงบูรณาการ บางโรงเรียนใช้โครงงานเป็นฐาน  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นประสบการณ์ การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  เป็นต้น 
  ๕. การจัดการเรียนรู้โดยใช้  DLIT/DLTV พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ มีการใช้ DLTV ประกอบการจัดการเรียนการสอนทุกโรงเรียน             
บางโรงเรียนใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นหลักครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  บางโรงเรียนใช้เพียงบางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ครูไม่ถนัดหรือไม่ตรงเอกการสอน  ทั้งนี้ยังพบว่า มีบางโรงเรียนที่ยังมีปัญหาในด้านการขาดแคลน
งบประมาณในการซ่อมแซมด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีเสียหรือเสื่อมสภาพ หรือบางโรงเรียนมีปัญหาขาดแคลนด้านสถานที่
เพราะห้องเรียนติดกันเกิดเสียงแทรกซ้อน หรือมีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ที่มีจอภาพเล็กเกินไป เป็นต้น   ส่วน
ด้านการเรียนรู้โดยใช้ DLIT พบว่า โรงเรียนในสังกัดได้น าสื่อการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามความเหมาะสมกับบริบทของตนเอง  และโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
สามารถดูแลอุปกรณ์และสามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ 100% โดยเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวนทั้งสิ้น 6๕ 
โรงเรียน 
  ๖. การนิเทศภายในโรงเรียน  พบว่า การนิเทศ ติดตาม การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 
มีโรงเรียนที่ได้เข้ารับการนิเทศติดตามและประเมินตนเองจ านวนทั้งสิ้น  ๑๗๕  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ
โรงเรียนทั้งหมดในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต ๑ ผลการนิเทศมีดังนี้ 

๑) โรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และด าเนินการประเมินตนเอง จัดท าโครงการ
นิเทศภายในโรงเรียนในแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนทุกโรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 

๒) โรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และด าเนินการประเมินตนเอง มีแผนการนิเทศ
ภายในของโรงเรียน ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ พร้อมปฏิทิน ตารางการนิเทศ เพ่ือด าเนินการนิเทศชั้นเรียนทุก
โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๓) โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และด าเนินการประเมินตนเอง มี       
การส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก การใช้สื่อเทคโนโลยี DLTV ,DLIT การใช้หลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามล าดับ  
  -ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 

 การบริหารจัดการ โรงเรียนส่วนใหญ่มีรูปแบบการนิเทศกายใน และมีวิธีการ และ
ออกแบบการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ สามารถน าผลที่ได้จากการนิเทศติดตาม มาพัฒนาการจัดการเรียน     
การสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนในประเด็นต่าง ๆ  โดยส่วนใหญ่ โรงเรียนได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการนิเทศภายในตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙   
   ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านคุณภาพผู้เรียน  ครูมีแนวทางในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีเครือข่ายในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การผลิต
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สื่อ และวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า โรงเรียนโดยส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ในระดับดี อยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจ 
  ๗. การนิเทศเพ่ือพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ./โรงเรียนสุจริต   ในส่วนการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม แบบบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนได้รับ   
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม แบบบูรณาการเพ่ือเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
จ านวน 175 โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 100 ส่วนข้อเสนอแนะและปัญหาที่พบสามารถศึกษาได้ในตารางตอนที่ ๓   
และผลการนิเทศสรุปได้ดังนี้ 
 ๗.๑ ผลการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีดังนี้ 

 -ระดับ ๑ ดาว จ านวน  ๘โรงเรียนโรงเรียนสรุปและรายงานผลการตรวจสอบไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณารับรองผลการตรวจสอบ  ระดับ ๒ ดาว จ านวน ๙๐  โรงเรียนรับการ
ตรวจสอบจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับ ๓ ดาว จ านวน ๖๑  โรงเรียนรับการตรวจสอบจาก RT ระดับ
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ระดับ ๔ ดาว จ านวน  ๑   โรงเรียนรับการตรวจสอบจาก สพฐ.  และยังมีโรงเรียนที่ยัง
ไม่ได้ตรวจสอบตนเองระดับ ๑ ดาวเข้ามายังส านักงานเขต จ านวน ๑๕ โรงเรียน 

 -ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาสะอาด  ร่มรื่นมากขึ้น  ผู้บริหาร
ตระหนักถึงความส าคัญในด้านการพัฒนาคุณธรรมขององค์กร มีภาวะผู้น า  ยึดความโปร่งใสตรวจสอบได้ ปฏิบัติ
หน้าที่เต็มศักยภาพ ส่งเสริมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมาย ประสบความส าเร็จ โดยติดตามดูแล
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  

 - ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน ครูมีระเบียบวินัยตามวินัยข้าราชการ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ใน
ความดี ท างานเต็มเวลา และตรงเวลา อุทิศตนต่อส่วนรวมเสียสละเวลาเพ่ือท างานอย่างเต็มที่มีความพอเพียงใช้
จ่ายอย่างเหมาะสมตามฐานะ ช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและชุมชน ส่งผล
ให้ครูได้รับรางวัลเกียรติบัตร  
     - ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน  นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะที่ดีตามที่โรงเรียนก าหนด และได้ลงมือปฏิบัติโครงงานคุณธรรมแต่ละระดับชั้น ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม  มีจิตอาสา มีน้ าใจต่อผู้อื่น มีความเสียสละ มีน้ าใจต่อครู ประหยัดอดออม ใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จากการด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรการท าความดีผ่าน
โครงงานคุณธรรมเรื่องปณิธานความดีท าดีเริ่มได้ที่ใจเราผลที่เกิดกับภาคีเครือข่าย ผู้ปกครองเห็นการเปลี่ยนแปลง
และพึงพอใจในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน   
 ๗.๒ ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต  พบว่า  การเตรียมการประเมินโครงการ
โรงเรียนสุจริต มีการด าเนินการ จ านวน ๑๗๒ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๑  การเตรียมการประเมินโครงการ
โรงเรียนสุจริต   มีการด าเนินการ จ านวน ๑๗๒ โรงเรยีน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๑   ส่วนโรงเรียนที่ยังไม่ด าเนินการ   
ได้มีการนิเทศ ติดตาม ให้โรงเรียนได้มีความพร้อมในการประเมิน ครอบคลุมตามมาตรฐานการด าเนินงาน ครบทุก
โรงเรียน  นอกจากนี้ยังได้พัฒนาและเสนอแนะโรงเรียนในสังกัด ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตในลักษณะเชิงบูรณา
การกับกิจกรรมอ่ืน เช่น โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่ยั่งยืน 
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  ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
 
 ๑. ข้อเสนอแนะในกำรจัดกำรเรียนรู้ในช่วงกำรแพร่ระบำดไวรัสโควิด 2019 
   จากสภาพปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 2019 ท าให้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด 2019 
เป็นจ านวนมาก ส่งผลให้โรงเรียนทั่วประเทศไม่สามารถจะจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ แต่โรงเรียนก็ต้อง
เปิดการเรียนการสอนตามปกติแบบวิถีใหม่ ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
แบบ on-line ,on-hand, on-air, on –demand หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพความพร้อม      
ของโรงเรียน ของครูผู้สอน และของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาเต็ม        
ตามศักยภาพของผู้เรียน 
               การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้นั้น โรงเรียน
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพร้อมของโรงเรียน ครูผู้สอนและ
นักเรียน  โดยยึดหลัก “ โรงเรียนหยุดเรียนที่ โรงเรียน แต่ นักเรียนทุกคนต้องได้ เรียนรู้  อย่างทั่วถึง                     
เสมอภาค และเต็มตามศักยภาพ”  
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่ งที่ท าหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดเพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโควิด2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
จึงได้ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลจากการรายงานสภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและสังเคราะห์
เป็นข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 2019              
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับ นโยบาย แนวทางของหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือให้โรงเรียนได้น าไป
เป็นแนวทางหรือปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมะสมกับสภาพความพร้อมและศักยภาพของโรงเรียน
ต่อไป ดังนี้ 

  ๑.๑ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
    แนวทางการบริหารจัดการของโรงเรียน ที่ควรด าเนินการ มีดังนี้ 

   1.1.๑ ส ารวจความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครองเป็นรายบุคคล ทั้งความพร้อมเรื่อง 
ของอุปกรณ์การสื่อสาร ความพร้อมในด้านการใช้เครื่องมือการสื่อสาร และความพร้อมของผู้ปกครอง                             
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 
       ๑.1.2 สร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการวางแผน ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ เพ่ื อให้                           
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน 
                ๑.1.3 ให้การสนับสนุนงบประมาณ สื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนรู้ เพ่ือให้การจัดการเรียน       
การสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

  ๑.๒ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
    แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเรียนที่โรงเรียนได้ มีดังนี้ 

                ๑.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้มีความหลากหลาย เหมาะสม สอดคล้องกับวัยของนักเรียน            
ความต้องการ ศักยภาพของนักเรียนและและความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครองแต่ละคน 
                ๑.2.2 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการออกแบบแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิต
ของนักเรียนและมีความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนอย่างมี
ความสุขในการเรียนรู้ เพราะได้เรียนจากสภาพจริงในการด าเนินวิถีชีวิต เรียนจากการปฏิบัติจริงในแหล่งเรียนรู้ที่มี
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อยู่ใกล้บ้าน และผู้ปกครองก็จะมีศักยภาพพอที่จะช่วยให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือแนะน าการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้
เป็นอย่างด ี
              ๑.2.3 จัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ตามแนวทาง 
active learning มากกว่าการบรรยาย ท าให้การบรรยายน้อยลง และนักเรียนเรียนรู้จากหน้าจอลดลง  
             ๑.2.4 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเลื อกปฏิบัติกิจกรรมตาม        
ความสนใจ และพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคล เพ่ิมมากข้ึน 
                ๑.2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับระดับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะ
สามารถปฏิบัติกิจกรรมเหล่านั้นส าเร็จได้ด้วยตนเอง 
   ๑.2.6 เลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่รอบตัวผู้เรียนหรือสื่อของจริงที่อยู่รอบๆบ้าน ที่นักเรียน 
สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย  
               ๑.2.7 ใช้สื่อออนไลน์อย่างเหมาะสม ไม่มากเกินไปจนท าให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ
ของผู้เรียน  
                ๑.2.8 เลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพของผู้เรียน หลีกเลี่ยงแหล่ง
น้ า ปีนขึ้นที่สูง การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิต 
              ๑.2.9 ออกแบบการวัดและประเมินผลโดยใช้แนวทางประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน (Assessment 
for learning)  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ประเมินจากสิ่ งที่ผู้ เรียนปฏิบัติ  ไม่แยกการประเมินออกจาก                 
การจัดการเรียนรู้ ซึ่งอาจให้ผู้เรียนจัดท า Portfolio ของตนเอง 

  ๑.๓ บทบำทของครูผู้สอน 
     บทบาทของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ท่ีไม่สามารถเรียนที่โรงเรียนได้  

มีดังนี้ 
                ๑.3.1 เอาใจใส่กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการติดตามถามไถ่ผู้เรียนและผู้ปกครองเป็น
ระยะๆ  
                ๑.3.2 กระตุ้นผู้เรียนให้มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ โดยอาจท าเป็นสัญญาการเรียนรู้
ระหว่างครูกับนักเรียน และกระตุ้นให้ก าลังใจในการเรียนรู้ต่อไป  
              ๑.3.3 ให้ค าปรึกษาผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการ ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า กับดูแลผู้เรียน           
ให้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามท่ีครูก าหนดอย่างต่อเนื่อง  
               ๑.3.4 ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนไม่ทันเพ่ือนเป็นรายกรณี โดยใช้รูปแบบที่เหมาะสม 
               ๑.3.5 ประสานเครือข่ายชุมชน อาสาพัฒนาผู้เรียนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
โดยการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ สร้างความรู้ให้กับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง  
               ๑.3.6 มีความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนทั้งในด้านการวัดและประเมินผลและด้านเข้า
เรียนของนักเรียน เช่น วัดผลและประเมินผลจากใบงาน แบบฝึก ชิ้นงาน จากการสอบถามผู้ปกครอง สอบถาม
นักเรียนโดยตรง วัดจากคลิปวิดิโอนักเรียนที่ส่งมาให้ครู ยืดหยุ่นเวลาเรียนตามตารางเรียนที่ครูก าหนด 
      ๑.3.7 มีการประเมินความก้าวหน้าและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และยืดหยุ่น 
               ๑.3.8 มีการพัฒนาตนเองในการใช้สื่ออีเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึน 
               ๑.๓.9 ครูต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง 
  ๑.๔. ข้อเสนอแนะด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

  ๑.๔.๑ การออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนในระดับชั้นอนุบาลเกิดการเรียนรู้ ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙  ครูผู้สอนควรได้วางแผนกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์หรือ       
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เดือน หรือภาคเรียนนี้ ว่าจะให้เด็กบรรลุตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ใดและครอบคลุมประสบการณ์ส าคัญทั้ง ๔ ด้าน 
โดยเป็นการจัดกิจกรรมที่บูรณาการให้เกิดการพัฒนาทั้ง ๔ ด้านแก่เด็กปฐมวัย  การแลกเปลี่ยนให้เชื่อมโยงกัน
ระหว่างครูปฐมวัยในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ก็มีความส าคัญควรมีการออกแบบกิจกรรมและร่วมกันวางแผน 

  ๑.๔.๒ กิจกรรมที่ครูส่วนใหญ่ให้เด็กท า จะเป็นการจัดการสอนแบบ On hand ดังนั้น  ใบงาน              
ใบกิจกรรม ที่ครูมอบหมายให้เด็กท านั้น  ควรเป็นลักษณะกิจกรรมที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ ไม่ควรเน้นเฉพาะ 
แบบฝึกหัดตอบค าถามตามใบงานที่แจกให้  กิจกรรมควรเป็นลักษณะ Active Learning เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมในลักษณะเชิงสร้างสรรค์  หรือกิจกรรมการแสดงออกถึงการท างานที่ต้องใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาด้วย 
เช่น การให้อิสระในการท ากิจกรรมส ารวจ กิจกรรมทดลอง กิจกรรมทางภาษาที่เน้นประสาทสัมผัส  มีเกม มีเพลง 
หรือ การให้เด็กได้แสดงท่าทางตามความคิด และจินตนาการของตนเอง 

  ๑.๔.๓ กิจกรรมที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติที่บ้าน ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒  ควรเน้นในเรื่อง            
การช่วยเหลือตนเอง การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย การพัฒนาด้านการสื่อสารการฟัง และการพูดในระดับชั้น
อนุบาลปีที่ ๒ เช่น ท่องค าคล้องจอง ร้องเพลง การสื่อสารโต้ตอบค าถาม ฟังนิทาน ส่วนอนุบาล ๓ ก็เพ่ิม           
การสื่อสาร ท่องบทร้อยแก้วร้อยกรอง การบอกเล่านิทาน เป็นต้น  และในการพัฒนากล้ามเนื้อมือ  ทั้งมัดใหญ่ 
และมัดเล็ก  โดยเฉพาะกิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็ก ครู ควรได้ออกแบบว่า  เด็กอนุบาลปีที่ ๒-๓  ควร
มีกิจกรรมใดบ้างที่ต้องให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็ก บางครั้ง ทางโรงเรียนต้องสนับสนุนอุปกรณ์ให้เด็กมี
ครบทุกคน เช่น ดินสอสี  กาว กรรไกร  ลูกปัด  ดินน้ ามัน  เป็นต้น  ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่ครูควรให้ความส าคัญ
อย่างยิ่ง  ส่วนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ควรให้เด็กได้มีโอกาสได้ปฏิบัติ โดยออกแบบกิจกรรมให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

  ๑.๔.๔ ส าหรับในเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ นอกจากจะต้องค านึงถึงพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ที่เด็กต้องท าได้ตามศักยภาพของช่วงวัยแล้ว  หากครูต้องการวางรากฐานด้าน
ความสามารถของภาษาเพ่ือต่อยอดในภาคเรียนที่ ๒ นั้น  ครู ควรได้คิดออกแบบกิจกรรมที่ให้เด็กได้เรียนรู้ภาษา
จากเกม เพลง นิทาน หรือจากการส ารวจเพ่ือให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ที่ฝังลึก  โดยร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
ออกแบบกิจกรรม และให้เด็กได้มีโอกาสได้สะท้อนในกิจกรรมที่เด็กท าว่า ก าลังท าอะไร โดยมีครูและผู้ปกครอง
คอยให้ก าลังใจ แต่ไม่เป็นไปในลักษณะเชิงกล่าวว่าถูกหรือผิด 
  
 ๒. ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำสอดคล้องตำมนโยบำยและจุดเน้น 
   ๒.๑ พัฒนาครูวิชาการโรงเรียนระดับปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

๒.๒ พัฒนาครูปฐมวัยในด้านการจัดการเรียนรู้ Active Learning  ๖ กิจกรรมสู่พัฒนาการ ๔ ด้าน 
๒.๓ พัฒนาครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง       

หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
๒.๔ พัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน 
๒.๕ เสริมสร้างการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 
๒.๖ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒.๗ พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.๘ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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เอกสำรอ้ำงอิง 

 
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1. (256๓). 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร 
เขต ๑. สกลนคร: กลุ่มนโยบายและแผนการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1. 

คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา. (๒๕๖๒). แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ. เข้าถึงได้จาก  
https://drive.google.com/file/d/1q_4TFya_ugGnQr8wpgHxmWgnDYnRxbWK/view.  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (๒๕๕๙). แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔. เข้าถึงได้จาก  
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422. 

_________. (๒๕๖๑). ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ฉบับย่อ. เข้าถึงได้จาก  
https://drive.google.com/file/d/12scnWUn0XxmgoxpJ_b1CrLILbkMqATaF/view. 
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โครงกำร “นิเทศ ติดตำมและประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ (๑๕๐,๐๐๐บำท) 

หน่วยงำนรับผิดชอบ กองส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

                           กรมส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล.......นำยสมพร  หลิมเจริญ.............  โทรศัพท์.........086-4556807............ 
ชื่อ – นามสกุล.......นำงสำวโชติกำ กุณสิทธิ์...........  โทรศพัท์.........081-9667936............ 
ชื่อ – นามสกุล.......นำงส่องแสง  ปรีดิ์ธอนันต์.......  โทรศัพท์..........084-7996268............ 
ชื่อ – นามสกุล.......นำงสำวศิริจินดำ  ศรีไทย.........  โทรศัพท์.........063-45979716............ 
ชื่อ – นามสกุล.......นำยพงษ์พันธ์  จำดฮำมรถ.......  โทรศัพท์..........095-6623370............ 
โทรสาร.................................................................................  E-mail……….…………………………………………….….. 

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (หลัก) พัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

     (1) เป้าหมาย  

 1.1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

 1.2) ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู้สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1) ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร 

การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  
3.2) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ      

ตามหลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่  21  
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างไรบ้าง)  
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 1.2 แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป…การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21  

  2) ขั้นตอนการด าเนินงาน  

     2.1) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และวางแผนการด าเนินการนิเทศติดตามพัฒนาโรงเรียนในสังกัด
โดยจัดท าคู่มือการนิเทศในสถานศึกษา 

     2.2) ประชุมคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความตระหนัก
และรับนโยบายสู่การปฏิบัติ 

     2.3) ด าเนินการนิเทศในสถานศึกษาตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 

       2.4) นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน 

      2.๕) สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

  3) กิจกรรม 
  3.1) แต่งตั้งคณะผู้นิเทศประชุมวางแผนการนิเทศ  
                        3.๒) สร้างเครื่องมือการนิเทศ 
                        3.3) ด าเนินการออกนิเทศเตรียมความพร้อม 
                        3.4) สรปุผลและจัดท ารายงานผลการนิเทศ 

  4) เป้าหมายกิจกรรม 
  4.1) เพ่ือให้ สถานศึกษาได้รับการนิเทศการศึกษาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
                        4.2) สถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
                        4.3.) สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและนักเรียนมี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 
             4.4) สถานศึกษาสามารถพัฒนาจัดการคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 
และสามารถเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีได้ (Best practice)  
  

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 

2.1  หลักกำรและเหตุผล 
    การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดคุณภาพ เป็นคุณภาพของผู้เรียนที่เชื่อมั่นว่าผู้เรียนจะมี 

คุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ตลอดทั้งมีทักษะในศตวรรษที่ 
21 นั้น จะต้องมีกระบวนการสู่ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 กระบวนการ คือ กระบวนการ
บริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นภารกิจ
จ าเป็นต่อการจัดการศึกษาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรหลายฝ่าย ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการ
ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือ ชี้แนะ และพัฒนางานให้ประสบผลส าเร็จ ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น    
อีกทั้งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอนมี
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คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ ทั้งยังเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระยะการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและมาตรฐานการศึกษาของชาติ            
ปี 2561 ตลอดทั้งยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะ ทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพ ทักษะการเป็นผู้น า ทักษะการน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม ซึ่งกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
การนิเทศการศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษาใน
สถานศึกษา เพ่ือให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนมีความแตกต่างกัน มีทั้งปัจจัยที่เอ้ือและปัจจัย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการนิเทศ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 และการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมือง มีทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การนิเทศการศึกษา เป็น
กิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการบริหารการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพราะเป็น
กิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอันจะส่งผลท าให้นักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรและเป็นไปตามนโยบายของ
ชาติต่อไป ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการนิเทศการศึกษาดังกล่าวด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเป้าหมาย
และกิจกรรมที่ชัดเจน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
   ๒.๒ วัตถุประสงค์ 

 2.2.1 เพ่ือนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษา    
โดยเน้น ในด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การส่งเสริมทักษะ             
ด้านภาษา (Literacy) ด้านคิดค านวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (reasoning) และด้านการส่งเสริม             
การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 

       2.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและ ครูได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.3  เป้ำหมำย 

   ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนในสังกัด จ านวน 175 
โรงเรียน 

  2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

                    1. สถานศึกษาได้รับการนิเทศการศึกษาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
                   2. สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
                   3.  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3, 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถท าคะแนนการ
ทดสอบระดับชาติได้มากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ 5 ขึ้นไป ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีทักษะพ้ืนฐานด้านภาษา ด้านคิดค านวณ และ
ด้านเหตุผล ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 80 ขึ้นไป    
                   5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 95 อ่านออกเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
      1. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและ 

นักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร 
     2. สถานศึกษาสามารถพัฒนาจัดการคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ                         
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มีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีได้ (Best practice) 
   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

๑. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและ 
นักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

๒. สถานศึกษาสามารถพัฒนาจัดการคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ                         
มีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีได้ (Best practice) 

     2.5.2  เชิงคุณภำพ 
1)  โรงเรียนร้อยละ 95 มี สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ
และนักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร   

   2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 2.6.1 สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาสอดรับการเปลี่ยนแปลง       

ในยุคศตวรรษที่ 21   
   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                    ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร      1  ตุลาคม  256๔  ถึง  30 กันยายน  256๕ 
 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร …………………๑๕๐,๐๐๐….…………………….บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/256X 
ไตรมำสที่ 
2/256X 

ไตรมำสที่ 
3/256X 

ไตรมำสที่ 
4/256X 

กำรนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ 
1. แต่งตั้งคณะผู้นิเทศประชุมวาง
แผนการนิเทศ  

 2.สร้างเครื่องมือการนิเทศ 

3. ด าเนินการออกนิเทศเตรียม
ความพร้อม 

4.  สรุปผลและจัดท ารายงานผล
การนิเทศ 

รำยละเอียดงบประมำณ(ขออนุมัติ
ถัวจ่ายทุกรายการ) 

 - 

 

 

 

 

 

1๕๐,000 

 

 

 

 

 

 

 

- 

รวม   1๕๐,000  ๑๕๐,๐00 

************************************* 
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ตัวอย่ำงเครื่องมอื นิเทศ ติดตำมกำรจดักำรศึกษำ 
 

๑. แบบนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

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

ชื่อสถานศึกษา..................................................................... สังกัดศูนย์เครือข่าย............................................ 
ตอนที่ ๑ นิเทศติดตามการด าเนินงานเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ 
     ๑. รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนจะด าเนินการหรือวางแผนไว้ในวันเปิดภาคเรียน 
              On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของ ศบค.จังหวัดสกลนคร   
                  ดังนี้    ๑.๑      มาเรียนทุกระดับชั้น 
                           ๑.๒     แบ่ง ๒ กลุ่มมาเช้ากับบ่าย 
                           ๑.๓     แบ่ง ๒ กลุ่มแบบสลับวันมาเรียน 
                           ๑.๔     แบ่ง ๓ กลุ่มแบบสลับวันมาเรียน 
                           ๑.๕     รูปแบบอื่นตามสภาพบริบทของพื้นที่โรงเรียน 
๒. การจัดท าแผนเผชิญเหตุ 

 ปฏิบัติ    ด าเนินการอยา่งไร
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 

 

 

           ไม่ปฏิบัต ิ

๓. การปฏิบัติตามมาตรการเข้มของสถานศึกษาระหว่างการเรียนการสอน 
                          ๓.๑   ๖ มาตรการหลัก  DMHT-RC    

                  ปฏิบัติ    ด าเนินการอย่างไร
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 

 

 

                            ไมป่ฏิบัต ิ

                           ๓. ๒  ๖ มาตรการเสริม  SSET-CQ 
                ปฏิบตัิ    ด าเนินการอย่างไร

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

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

                          ไม่ปฏิบัต ิ

                           ๓. ๓  ๗ มาตรการเข้มงวด         

                                                                            

               ปฏิบัติ    ด าเนนิการอย่างไร
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
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                         ไม่ปฏบิัติ  ........................................................................................................................................ 

ตอนที่ ๒ นิเทศติดตามด้านการจัดการเรียนรู้ 
ให้คณะกรรมการนิเทศ ตดิตามฯ พิจารณาตามรายการประเมินการปฏิบัติงานการจดัการเรียนรู้ และตรวจสอบการ

ปฏิบัติงาน  ตามหลักฐาน/ร่องรอยจากการบันทึกวิธีการด าเนินการ ที่มาของหลักฐานร่องรอย แล้วกาเครื่องหมาย   ลงในช่อง
ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามสภาพจรงิ 

 
๑.การจัดเตรียมภูมิทัศน์ในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๔ 

 ปฏิบัติ    ด าเนินการอยา่งไร
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 

 

 

๒. ด้านหลักสูตรและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

๒.๑ การปรับหลักสตูรสถานศึกษาและการจัดการเรยีนการสอนในสถานการณ์โควดิ-๑๙ 
 ปฏิบัติ    ด าเนินการอยา่งไร

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

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

 

           ไม่ปฏิบัต ิ
          ๒.๒ การปรับหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย มีความครบถ้วนสมบูรณ ์

 ปฏิบัติ    ด าเนินการอยา่งไร
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 

 

 

           ไม่ปฏิบัต ิ
         ๒.๓  การเตรยีมการสอนหลักสตูรตา้นทุจริต 

  มีการเตรียม    ด าเนินการอย่างไร
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 

 

 

           ไมม่ีการเตรียม 
          ๒.๔  การเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ( ITA Online ) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  มีการเตรียม    ด าเนินการอย่างไร
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 

 

 

           ไมม่ีการเตรียม 
 
 



๘๔ 
 

          ๒.๕ การประเมินคณุภาพผู้เรยีนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

             ๒.๕.๑ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ช้ัน ป. ๑   

     สมัครใจสอบ                    ไม่สมัครใจสอบ  

     อื่นๆ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

           ๒.๕.๒ การประเมินคุณภาพผู้เรียน(National Test :NT) ช้ัน ป. ๓  

     สมัครใจสอบ                  ไม่สมัครใจสอบ 

     อื่นๆ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

             ๒.๕.๓ การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ช้ัน ป. ๖  และ ม. ๓ 

     ด าเนินการอย่างไร
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
 

๓. มีการนิเทศภายในโรงเรียน 

            มี      ด าเนินการอย่างไร …………………………………………………….……………………………                                 

           ไมม่ ี

๔. ด้านงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

    ๔.๑  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา       มี                  ไม่ม ี
 
    ๔.๒ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคณุภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

                                                                         มี                  ไม่ม ี

    ๔.๓  สถานศึกษามีความประสงค์รับการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณโ์ควิด -๑๙  

                                                                 ประสงค์             ไมป่ระสงค์     

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕. ด้านการด าเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัด และกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๕.๑ การเตรียมการประเมินโครงการโรงเรยีนสุจริต  

           ม ี     ด าเนินการอย่างไร …………………………………………………….……………………………                                 

          ไม่ม ี

  

 



๘๕ 
 

 ๕.๒ การจัดการเรยีนการสอน Coding 

            มี      ด าเนินการอย่างไร …………………………………………………….……………………………                                 

           ไมม่ ี

  ๕.๓ การเตรยีมการจัดการเรยีนการสอน การอ่านออกเขียนได้  

            มี      ด าเนินการอย่างไร …………………………………………………….……………………………                                 

           ไมม่ ี

 ๕.๔  การเตรยีมการจัดการเรยีนการสอน คิดเลขเป็นและคดิเลขคล่อง 

            มี      ด าเนินการอย่างไร …………………………………………………….……………………………                                 

           ไมม่ ี

๕.๕ การเตรียมการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา 

            มี      ด าเนินการอย่างไร …………………………………………………….……………………………                                 

           ไมม่ ี

 ๕.๖ การเตรียมการจัดการเรียนการสอน 1 โรงเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ 

            มี      ด าเนินการอย่างไร …………………………………………………….……………………………                                 

           ไมม่ ี

ความคิดเห็น/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อสังเกตจากการนิเทศ  

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

............................................................................................................................. ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(ลงช่ือ) ....................................................... ผู้นิเทศ 
                                                                                                       ………. / …………………/ …… 

 

 

 

 

 

 

 



๘๖ 
 

 
๒. แบบบันทึกนิเทศติดตาม 

การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

ด้วยระบบทางไกล ผ่านโปรแกรม Google Meet 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

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

โรงเรียน...................................................................ศูนยอ์ านวยการเครือข่าย
....................................................... 

 
๑. การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  

๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการด าเนินการจัดการเรียนการสอน
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................... ............................. 
  ๒. การด าเนินการวัดผลและประเมินผล
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
  ๓. ผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
..................................................................................................................................................... ............................... 
  ๔. ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................  

ลงช่ือ .................................................... ผู้บันทึก 
 

 

 

 



๘๗ 
 

๓. แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 

โรงเรียน...................................................ศูนย์เครือข่าย................................... สพป.สกลนคร เขต 1  
 

ประเด็นการนิเทศ 

การด าเนินการ หลักฐาน/ร่องรอย 
การปฏิบัติ มี ไม่มี 

  ๑. โรงเรียนมีแผนงาน/ โครงการ/แนวทางในการนิเทศ
ภายในโรงเรียนอย่างไร    

    

  

   

  ๒. โรงเรียนมีการขับเคลื่อนการนิเทศ      

ภายในโรงเรียนอย่างไร      
๓. โรงเรียนมีแนวทาง/ วิธีการในการส่งเสริมการนิเทศ
ภายในโรงเรียนในระดับห้องเรียนอย่างไร      

    ๓.๑ การใช้หลักสูตรสถานศึกษา    

    ๓.๒ การอ่านออก เขียนได้      

    ๓.๓ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)      

      

    ๓.๔ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีทางไกล      

 DLTV/ DLIT      

    ๓.๕ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      

      

    ๓.๖ การประกันคุณภาพการศึกษา      
    ๓.๗ อ่ืนๆ ......................................................................... 
.................................................................. .............................    

  ๔. โรงเรียนมีผลที่เกิดจากการนิเทศ      

ภายในโรงเรียนอะไรบ้าง      

  ๕. โรงเรียนมีปัญหา/ อุปสรรคในการขับเคลื่อนการนิเทศ      

ภายในโรงเรียนอย่างไร      
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้นิเทศ 



๘๘ 
 

๔. แบบนิเทศติดตำมกำรจัดกำรศึกษำ DLTV  ส ำหรับโรงเรียนขนำดเล็ก ปีกำรศึกษำ 2563 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 

โรงเรียน.................................................................. ศนูย์เครือข่ำยฯ.................................................. 
 

ที ่ ตัวชี้วัด ผลกำรนิเทศ ข้อเสนอแนะ/ 
ข้อค้นพบ ปฏิบัติ/ใช่ ไม่ปฏิบัติ/

ไม่ใช่ 
1 โรงเรียนวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ส่งเสริม สนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างจริงจัง 
   

2 บ ารุงรักษาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ให้พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

   

3 จัดหาคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 

   

4 มีการนิเทศภายใน ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียมอย่างสม่ าเสมอ 

   

5 นักเรียนทุกคนสามารถมองเห็นจอโทรทัศน์ได้อย่างชัดเจน    
6 ระดับความดังของเสียงโทรทัศน์ได้ยินชัดเจนและไม่รบกวนห้องอ่ืน    
7 นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมและตั้งใจเรียนพร้อมกับนักเรียนโรงเรียน

ต้นทาง 
   

8 เตรียมการสอนล่วงหน้า     
 8.1 มีแผนการจัดการเรียนรู้ของวังไกลกังวลในชั่วโมงท่ีเรียน    
 8.2 ครูเตรียมใบงาน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ไว้ให้นักเรียนพร้อม (ในกรณี

ต้องเตรียม) 
   

 8.33 สรุปส าระส าคัญร่วมกับนักเรียน    
9 มีการวัดผลและประเมินผลหลังการจัดการเรียนการสอน                           

แต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
   

 9.1 ครูเตรียมแบบวัดและประเมินผล (ในกรณีท่ีต้องเตรียม)    
 9.2 มีการตรวจและบันทึกผลหลังการวัดและประเมินผล    

10 จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศ     
 (ในเนื้อหาของชั่วโมงนั้น หากมีนักเรียนต้องสอนซ่อมเสริม)    

รวม    
สรุประดับคุณภาพ   

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

 
 
 
 
 



๘๙ 
 

๕. แบบนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1  

โรงเรียน.....................................................ศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ............................  
 

ที ่ ประเด็นกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 
 

ระดับคุณภำพ 
ผลกำรปฏิบัติ 

ร่องรอย / 
หลักฐำน   

5 4 3 2 1 
1 สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษา         

ของสถานศึกษา 
        

2 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

        

3 สถานศึกษาด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้         
4 สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลและ 

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถานศึกษา 

        

5 สถานศึกษามีการติดตามผลการด าเนินการ 
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษา 

        

6 สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ตาม
รูปแบบ การประเมินแนวใหม่ 

        

7 สถานศึกษาจัดท าและเผยแพร่รายงาน ประจ 
าปี (SAR) ต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสงักัด 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

        

8 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง          

        

 รวม         
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

ลงชื่อ........................................................ผู้นิเทศ                                                                   
(......................................................) 

 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

๖. แบบนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑  

 โรงเรียน..................................................................ศูนย์เครือข่าย..................................... ..................  
๑. การจัดท าป้ายค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชื่อห้องและสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน  
                 ด าเนินการแล้ว  มีป้ายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ จ านวนทั้งสิ้น................อัน  

       ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก ................................................................................................ . 
๒. บุคลากรในโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากป้ายค าศัพท์เกี่ยวกับชื่อห้องและ สถานที่
ต่างๆ ในโรงเรียน                     ไม่จัดกิจกรรม           น าไปใช้จัดกิจกรรม (ระบุรายละเอียดกิจกรรม) 
................................................................................................................. ..........................................  
๓. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนได้มีการด าเนินการ ได้แก่   

๓.๑ การทบทวนค าศัพท์ก่อนเรียน ได้มีการด าเนินการอย่างไร 
............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................... ................................................................ 
๓.๒ การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยผ่านกิจกรรม  ได้มีการด าเนินการอย่างไร 
................................................................................................................... ...................................................
............................................................................................................................. ............................. 
๔.๓ การใช้สื่อแอพพลิเคชั่นและเทคโนโลยี ได้มีการด าเนินการอย่างไร 
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................ .............................................................................. 
๔.๔ การใช้หนังสือเรียน โดยเน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้มีการด าเนินการอย่างไร 
.................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ............................. 
 ๔.๔ การสอนเสริมผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ได้มีการด าเนินการอย่างไร
............................................................................................................................. .........................................
........................................................... ...............................................................................................  
๕. โรงเรียนได้ด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ได้แก่ 
(เช่น  สนทนาภาษาอังกฤษ กิจกรรม 6S  ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดค่ายภาษาอังกฤษ มุมภาษาอังกฤษ ) 
............................................................................................................................. .........................................
........................................................................ .................................................................................. 
๖. โรงเรียนมีครูที่ผ่านการอบรมตามโครงการ Boot Camp หรือไม่        ไม่มี       มี  จ านวน
..............คน   ครูได้น าเทคนิคจาการอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน   
จ านวน....................คน  คิดเป็นร้อยละ..........................  
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................... ........................................................ ................... 
                                     ลงชื่อ .......................................................ผู้นิเทศ 
                                              ( ...................................................) 
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๗. แบบบันทึกกำรนิเทศครูผู้สอน  
โรงเรียน......................................................ศูนย์เครือข่ำย .................................................. 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1  
ลักษณะกำรจัดกำรศึกษำ     DLTV        DLIT     จัดกำรเรียนกำรสอนปกติ  

ครูผู้รับการนิเทศ  ชื่อ-สกุล.........................................................................ชั้น..........................................  
กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................................................................................... .................................  
ค ำชี้แจง  แบบบันทึกการนิเทศครู  ผู้กรอกข้อมูลคือ  ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษา  และครูผู้ท าหน้าที่ 
นิเทศ  บันทึกหลังจากนิเทศการสอนของครู เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูต่อไป 
แบบนิเทศฉบับนี้ใช้ส าหรับบันทึกการนิเทศครูผู้สอน เดือนละ 1 ครั้ง  
1. ผู้นิเทศ        ศึกษานิเทศก์      ผู้บริหารสถานศึกษา       ครูผู้ท าหน้าที่นิเทศ  
2. ครั้งที่นิเทศ   ครั้งที่................................. วันที่นิเทศ  ...................................................... ................. 
3. รายการนิเทศ   
   3.1    เรื่องที่นิเทศ   การปรับใช้หลักสูตร    การจัดการเรียนรู้       การวัดผลและประเมินผล  
                            พลวัตการนิเทศ       อ่ืน ๆ  (ระบุ)......................................................................  
   3.2  รายการนิเทศ…………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………….……………………………………….……………………………………….…………………………….. 
    3.3  วธิีนิเทศ……………………………………….……………………………………….………………………………………………. 
……………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….…………………… 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..   
   3.4  เครื่องมือนิเทศ…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….…………………… 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..   
   3.5  นวัตกรรมการนิเทศ (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………….. 
……………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….…………………… 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..   
   3.6  ผลการนิเทศ…………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….…………………… 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..   
   3.7  ข้อเสนอแนะส าหรับการนิเทศครั้งต่อไป……………………………………………………………………………………. 
……………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….…………………… 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..   
   3.8  การพัฒนางานของจากผลการนิเทศ หรือการประเมินครั้งก่อน(....................................) 
……………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….…………………… 
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

******************************** 
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๘. แบบนิเทศ ติดตำม  และประเมินผล  กำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้   
โรงเรียน...............................................................ศนูย์เครอืข่ำยสถำนศึกษำ........................................  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 
  

ค ำชี้แจง   กระบวนกำรใช้เครื่องมือกำรนิเทศ  ติดตำม  และประเมินผล   
1)   โรงเรียนประเมินตนเองตามขอบข่ายเรื่องที่นิเทศ             
2)   ศึกษานิเทศก์  สอบถาม/สัมภาษณ์/โดยผู้นิเทศ ตรวจสอบ/รายงานข้อมูล และร่องรอยการ 

ด าเนินงาน   
3)   หลังการนิเทศ  สะท้อนผลชี้จุดเด่น/จุดด้อย แก่ผู้บริหารครูและผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียนโดยวาจา/ ให้ 

ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ   
กำรประเมินตนเอง  ให้โรงเรียนประเมินตนเองโดยให้คะแนนตำมคุณภำพของกำรด ำเนินงำน และ บันทึก
หลักฐำนร่องรอยกำรด ำเนินงำน  ตำมรำยกำรต่ำง ๆ ดังนี้         

5  คะแนน   หมายถึง  มีการด าเนินงาน / มีความพร้อม/ มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด    
4  คะแนน   หมายถึง  มีการด าเนินงาน / มีความพร้อม/ มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับมาก    
3  คะแนน   หมายถึง  มีการด าเนินงาน / มีความพร้อม/ มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง 
2  คะแนน   หมายถึง  มีการด าเนินงาน / มีความพร้อม/ มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับน้อย    
1  คะแนน   หมายถึง  มีการด าเนินงาน / มีความพร้อม/ มีภาพความส าเร็จอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

ส ำหรับช่องคุณภำพรวม   ให้น ำค่ำเฉลี่ยท่ีค ำนวณได้ ไปเทียบกับเกณฑ์ข้ำงล่ำง ดังนี้     
5    (ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 )   หมายถึง  มีคุณภาพดีเยี่ยม    
4    (ค่าเฉลี่ย 3.75 – 4.49 )   หมายถึง  มีคุณภาพดีมาก    
3    (ค่าเฉลี่ย 3.00 – 3.74 )   หมายถึง  มีคุณภาพระดับดี    
2    (ค่าเฉลี่ย 2.50 – 2.99 )   หมายถึง  มีคุณภาพพอใช้    
1    (ค่าเฉลี่ย 0.00 – 2.49)    หมายถึง  มีคุณภาพปรับปรุง        

ที่ ประเด็นกำรติดตำม  ตรวจสอบ  
นิเทศ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 
ร่องรอย / 
หลักฐำน 

ควำมส ำเร็จ  
ผลประเมิน 

หมำยเหต ุ

เต็ม (5) ได้ 

1 การเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

 5   

2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเวลา 
เรียนและการจัดกิจกรรม “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” 

 5   

3 สร้างความเข้าใจการน านโยบายสู่การ 
ปฏิบัติแก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง 

 5   

4 ปรับโครงสร้างเวลาเรียนและจัดท า
ตารางเรียนให้เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรม 

 5   

5 ส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยให้เอื้อต่อ      
การจัด กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 5   
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6 การคัดเลือกรูปแบบกิจกรรม             
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

 5   

7 การออกแบบกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิม เวลารู้” ครอบคลุมหลักองค์ 4 
แห่ง การศึกษา 

 5   

8 การส่งเสริมสนับสนุนของโรงเรียน  5   
9 การจัดระบบการนิเทศภายใน  5   

10 การทบทวนหลังการปฏิบัติ  (After 
Action Review : AAR)   

 5   

 คะแนนรวม  50   
 คะแนนเฉลี่ย  5   

จุดเด่นของโรงเรียน 
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................... .............................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนำ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................  

           ลงชื่อ .......................................................ผู้นิเทศ 
                                                                        ( ...................................................)  
                                                                           ................/............../.............. 

 

************************************** 
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รายละเอียดผลการทดสอบระดับชาต ิ
๑. ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 



๙๕ 
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๒. ผลการทดสอบผู้เรียนขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net)  
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๓. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 
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ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
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๑๐๒ 
 

คณะผู้จัดท า 
คณะที่ปรึกษา 

 ๑. นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
            ๒. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 ๓. ผู้อ านวยการกลุม่ทุกกลุ่ม   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๑. นายไพรวัลย์  จันทะนะ  ผู้อ านวยการ สพป. สกลนคร เขต ๑                          ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวิทยา  ชุมปัญญา   รองผูอ้ านวยการสพป. สกลนคร เขต ๑                                     รองประธานกรรมการ 
 ๓. ดร.สท้าน  วารี            รองผู้อ านวยการสพป. สกลนคร เขต ๑                                     รองประธานกรรมการ 
 ๔. ดร.สมพร  หลิมเจรญิ    ผอ.กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลฯ  สพป.สกลนคร เขต ๑         รองประธานกรรมการ 
 ๕. ดร.บรรพต  แสนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต ๑      กรรมการ 
 ๖. นายวัชรพงษ์  ภูยางสิม   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต ๑   กรรมการ 
 ๗. นายไพบูรณ์  ค าภูมี       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต ๑      กรรมการ 
 ๘. นายธนศักดิ์  จันทร์พรม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต ๑                                  กรรมการ 
 ๙. ว่าท่ี ร.ต. ดร.นิพนธ์  บรรพสาร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต ๑                          กรรมการ 
 ๑๐. นางหทัยกาญจน์  นามนิตย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต ๑                               กรรมการ   
    ๑๑. นางสาวกาญจนณ์ภัทร ดาบพิมพ์สี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต ๑                     กรรมการ   

๑๒. ดร.ส่องแสง  ปรีดิ์ธอนันต์ ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต ๑                               กรรมการ   
๑๓. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต ๑                          กรรมการ  
๑๔.  นางนิรันดร  จันลาวงศ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต ๑                                กรรมการ   
๑๕. นางกิ่งมณี  ผ่านสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต ๑                                 กรรมการ  
๑๖. นางสาวจารุวรรณ  หล้าไพศาล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต ๑                        กรรมการ  
๑๗. นายเปรม ปรีดิ์ธอนันต์    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต ๑                               กรรมการ 
๑๘. นางมัทนา  ศรโียธา   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต ๑                                    กรรมการ 
๑๙. ว่าท่ี ร.ต.จันทรธดิา โคตรตะวงศ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต ๑                      กรรมการ 
๒๐. นายปริญญา  ขาวประภา  ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต ๑                              กรรมการ 
๒๑. ดร. โชติกา กุณสิทธ์ิ  ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต ๑                   กรรมการและเลขานุการ

 ๒๒. ดร.ส่องแสง  ปรีดิ์ธอนันต์  ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต ๑          กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๓. นางสาวศิริจินดา  ศรไีทย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต ๑          กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๔. นายพงษ์พันธ์ จาดฮามรถ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ       สพป.สกลนคร เขต ๑          กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการรวบรวมจัดท าสาระ 
 ๑. ดร.สมพร หลิมเจริญ  ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ  สพป.สกลนคร เขต ๑                    ประธานกรรมการ 
 ๒. ดร.โชติกา กุณสิทธ์ิ          ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป. สกลนคร เขต ๑                               กรรมการ 
 ๓. ดร.ส่องแสง ปรีดิ์ธอนันต์    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป. สกลนคร เขต ๑   กรรมการ 
 ๔. นางสาวศริิจินดา ศรีไทย    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป. สกลนคร เขต ๑   กรรมการ 
 ๕. นายพงษ์พันธ์  จาดฮามรถ  ศกึษานิเทศก์ช านาญการ  สพป. สกลนคร เขต ๑                        กรรมการ/เลขานุการ 
ออกแบบปก ตกแต่งรูปเล่ม :   นายพงษ์พันธ์  จาดฮามรถ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                     สพป. สกลนคร เขต ๑ 
บรรณาธิการกิจ               :   ดร. โชติกา  กุณสิทธ์ิ        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ             สพป. สกลนคร เขต ๑ 
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