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กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การด าเนินงาน 
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.  ระดับนโยบาย  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดให้เรื่องการประเมินผล
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเป็นวาระร่วมกันของทุกส่วนราชการ โดยให้มีรอง
ผู้อ านวยการส านักดูแลรับผิดชอบที่ชัดเจน  เพ่ือให้มีการด าเนินการเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยหลักการมีส่วนร่วม 
และมีการบูรณาการการด าเนินงาน 

2.  แต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผนเป็น
หัวหน้าผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO ) เป็นผู้รับผิดชอบหลักและแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาระบบบริหาร เพื่อให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการ
ของส่วนราชการในสังกัด 
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3.  แต่งตั้งคณะท างาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพ่ือใช้ใน
การสื่อสารให้สามารถเข้าใจได้ตรงกันทุกระดับ และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้ผู้แทนจาก
ส านัก/กลุ่ม/ศูนย์/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจ สามารถด าเนินการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นการวัดและประเมินผล 

5.  บูรณาการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี เพ่ือให้มีเอกภาพในการน าสู่การปฏิบัติในทุกระดับของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัด 
และจัดท าแผนงานโครงการสนับสนุนตัวชี้วัด 

6. พัฒนาระบบควบคุม  ก ากับติดตาม  และรายงานผลการด าเนินงานหลากหลายช่องทาง เช่น การ
รายงานเอกสาร การรายงานผ่านสื่อ IT เช่น  SMISS,  Data Center  ระบบ KRS  และ AMSS ก าหนดผู้
ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด  และผู้รายงานตัวชี้วัดผ่านระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานฯ 
พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้สะดวก รวดเร็ว  ทันสถานการณ์  

7.  จัดท าปฏิทินการด าเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ แสดงความ
ชัดเจนเกี่ยวกับการก าหนดการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม  ในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา  
เพ่ือใช้ก ากับติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามปฏิทิน 

8.  ประสานและส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้ผลตอบแทนและการเสริมแรงจูงใจ ประกอบด้วย การ
ก าหนดมาตรการให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา น าตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการไปเชื่อมโยงกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน การก าหนดเกณฑ์
การจัดสรรเงินรางวัลให้เหมาะสมและส่งผลให้ฝ่ายบริหารทุกระดับสามารถน าผลการด าเนินงานตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและพัฒนาองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กร 
ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1.  สร้างความรู้ความเข้าใจ การด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
และการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาตระหนักใน
ภารกิจที่จะต้องด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake holders) 
รับทราบเพื่อให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือเพ่ือการระดมทรัพยากร ฯลฯ 
 2.  ก าหนดให้มีผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัดและผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด และจัดท าแผนงาน  โครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด 
 3.  มอบหมายให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รับผิดชอบงานการปฏิบัติราชการตามตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ในการประสาน ก ากับ 
ติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 
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 4.  เร่งรัดด าเนินการตามตัวชี้วัดเพ่ือให้สามารถปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5. จัดท าแบบวัดความพึงพอใจในกระบวนงานบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการให้บริการ 
 6.  จัดท าและด าเนินการลดรอบระยะเวลาลดขั้นตอนการด าเนินงาน ก ากับติดตามให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการตามกรอบระยะเวลาของขั้นตอนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของหน่วยงาน/สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนจากภายใน
และผู้แทนจากภายนอกองค์กร เพ่ือรับรองการประเมินตนเอง และวิเคราะห์น าผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 
 8.  ก าหนดให้มีการตรวจเยี่ยมติดตามผลการด าเนินงาน (Site Visit) เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคและ
น ามาก าหนดแนวทางแก้ไข 
 9.  รายงานผลการประเมินตนเองในรอบการรายงานผลตามปฏิทินการรายงานผ่านระบบ KRS ที่ก าหนด 
 10. จัดสรรสิ่งจูงใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้ผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เพ่ือให้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ 

ระดับสถานศึกษา 
 1.  สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งอาจรวมถึงชุมชนด้วย 
 2. ก าหนดให้มีผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมจัดท าแผนงานโครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด 
 3.  มอบหมายให้มีผู้ประสานงานหลัก หรือเจ้าภาพในการก ากับ ติดตามและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการรายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและ
สาธารณชน 
 4.  จัดเตรียมเอกสารร่องรอยการด าเนินการ รองรับการติดตามจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ 
ผู้แทนจากส านักงาน ก.พ.ร. ที่มาติดตามประเมินผล  
 5.  จัดท าแบบวัดความพึงพอใจในการให้บริการของสถานศึกษาและน าข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
 6.  จัดให้มีการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ต้องปฏิบัติ  โดยอาจเชิญกรรมการสถานศึกษามาร่วมเป็น
คณะกรรมการประเมิน  และรายงานผลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาก าหนด  
 7.  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลตอบแทนการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ทั้งที่เป็นผลตอบแทนอ่ืนที่ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  
      

ทั้งนี้การบริหารงบประมาณ ให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยการด าเนินงาน
ต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 
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งบพัฒนา สพม.42 ยทุธศาสตรช์าติ จดุเน้น สพม.

ก.งบพ้ืนฐาน

1 บริหารจัดการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 42
4,000,000

6

การบริหารจัดการ
Smart Area ต.ค.62 - ก.ย.63

บริหารงานการเงินฯ

(งบพฒันาส่วนกลาง)

2 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตามนโยบายเร่งด่วน
1,500,000

6

การบริหารจัดการ

Smart Area

Smart School
ต.ค.62 - ก.ย.63

นโยบายและแผน

(งบพฒันาส่วนกลาง)

  - การควบคุมเฝ้าระวังปอ้งกนัโรคโควิด-19 

(COVID-19)
 - ประชมุเชงิปฏิบติัการระบบปจัจัยพืน้ฐาน

นักเรียนยากจนพเิศษ แบบมีเง่ือนไข
รวมงบพืน้ฐานเ 5,500,000 รอ้ยละ 55

ข. งบตามภาระงาน และจุดเน้นเพ่ือขับเคลือ่นนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1.1 ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาที่ย่ังยืน

-                      

1

การศึกษา

เพือ่ความม่ันคง

Smart Student

Smart School
ต.ค.62 - ก.ย.63

นิเทศ ติดตาม ฯ

ส่งเสริมฯ

สถานศึกษา

1.2 ส่งเสริมกจิกรรมสภานักเรียน ส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 26,550                 

1 

การศึกษา

เพือ่ความม่ันคง

Smart Student

Smart School
Dec-62

ส่งเสริมการจัด

การศึกษา

1.3 การขบัเคล่ือนการดูแลคุ้มครองและชว่ยเหลือ

นักเรียนและกจิกรรมรณรงค์เฝ้าระวังเชงิ

สร้างสรรค์ชว่งเทศกาลและวันส าคัญต่างๆ 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 

   

30,000                 

2 

การศึกษา

เพือ่ความม่ันคง

Smart Student พ.ย.62 - ก.ย.63
ส่งเสริมการจัด

การศึกษา

รวมงบประมาณ นโยบายที ่1              56,550  รอ้ยละ 0.57

2.1 การแขง่ขนัศิลปหตัถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 

ปกีารศึกษา 2562 340,600

2

พฒันาคุณภาพ

ผู้เรียน

Smart Student ธ.ค.62
ส่งเสริมการจัด

การศึกษา

2.2 พฒันาผู้เรียนใหมี้ความเปน็เลิศด้านทกัษะ

ส่ือสารภาษาองักฤษ และมีทกัษะความรู้ด้าน

ดิจิทลั (Digital Literacy) เพือ่ใชเ้ปน็เคร่ืองมือ

ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

110,360

2

พฒันาคุณภาพ

ผู้เรียน

Smart Student
ก.พ.-เม.ย..63

มิ.ย.-ก.ย.63

นิเทศ ติดาม และ

ประเมินผลฯ

2.3 พฒันาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : การพฒันา

ความสามารถทางวิชาการ  ผู้เรียนผ่าน

กระบวนการแขง่ขนัทางวิชาการ นานาชาติ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2563

67,500

2

พฒันาคุณภาพ

ผู้เรียน

Smart Student ม.ค.-พ.ค.63
ส่งเสริมการจัด

การศึกษา

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาการบริหารและการ

จัดการศึกษา ของ เครือขา่ยสหวิทยาเขต 

และศูนย์พฒันาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

940,000

2

พฒันาคุณภาพ

ผู้เรียน

Smart Student

Smart Principal

Smart Teacher

Smart Area

Smart School

พ.ค.-ก.ย.63
กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

รวมงบประมาณ นโยบายที ่ 2 1,458,460 รอ้ยละ 14.58

สรุปแผนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

ที่ โครงการ
งบประมาณ ความสอดคล้อง

แผนการด าเนินงาน กลุ่ม/ผู้รบัผิดชอบ

1. การจดัการศกึษาเพือ่ความม ัน่คงของมนุษยแ์ละของชาติ

2. การจดัการศกึษาเพือ่เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
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งบพัฒนา สพม.42 ยทุธศาสตรช์าติ จดุเน้น สพม.

3.1 อบรมพฒันาการบริหารภารกจิงานภายในองค์กร 21,100

3

การพฒันา

บคุลากรฯ

Smart Area

Smart Teacher
ม.ค.62 กลุ่มอ านวยการ

3.2 ยกย่องเชดิชเูกยีรติขา้ราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษา“งานวันครูประจ าป ี2563” 87,000

3

การพฒันา

ผู้บริหาร ครู และ

บคุลากรฯ

Smart Teacher ม.ค.63 กลุ่มอ านวยการ

3.3 การอบรมเชงิปฏิบติัการพฒันาครูผู้สอนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยแนวทาง

สะเต็มศึกษา (STEM Education)
92,900

3

การพฒันา

ผู้บริหาร ครู และ

บคุลากรฯ

Smart Teacher พ.ค.- ก.ย.63
นิเทศ ติดาม และ

ประเมินผลฯ

3.4

การอบรมเชงิปฏิบติัการการจัดท าผลการเรียน

ด้วยระบบ Secondary Grading System (SGS

 Online) ส าหรับครูผู้ปฏิบติัหน้าที่นายทะเบยีน

69,920

3

การพฒันา ครู 

และบคุลากรฯ

Smart Teacher

Smart School
เม.ย.-มิ.ย.63

นิเทศ ติดาม และ

ประเมินผลฯ

3.5 อา่นออกเขยีนได้และคิดเลขเปน็   สังกดั

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 42 ประจ าปงีบประมาณ 2563

101,200

3

พฒันาคุณภาพ

ผู้เรียน

Smart Student ก.ค.-ก.ย.63
นิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลฯ

พฒันาศักยภาพ ยกย่องเชดิชเูกยีรติ ครู บคุลากร

ทางการศึกษา และลูกจ้าง
420,000

 - อบรม สัมมนา พฒันาศักยภาพบคุลากร 55,200

 - อบรม คุณธรรม จริยธรรม ระเบยีบวินัยฯ 23,400

 - ยกย่องเชดิชเูกยีรติ มุทติาจิตกตัญญูครู 197,600

 - อบรมขา้ราชการบรรจุใหม่ 112,200

 - ส่งเสริมวิทยฐานะ 31,600

3.7 พฒันาศักยภาพเครือขา่ยผู้ตรวจสอบภายในสพท.

 และในสถานศึกษา 67,800

3, 5

พฒันาบคุลากร/

การบริหารจัดการ

Smart School

Smart Teacher
ก.พ.-ก.ย.63

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน

3.8 ประชมุสัมมนาเชงิปฏิบติัการบริหารจัดการ

เชงิกลยุทธ์ การจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(การวางแผนพฒันาการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาติ และการจัดท าแผนงบประมาณระดับ

สถานศึกษา)

148,120

3, 5

พฒันาบคุลากร/

การบริหารจัดการ

Smart School

Smart Principal
เม.ย.-พ.ค.63 นโยบายและแผน

รวมงบประมาณ นโยบายที ่3 1,008,040 รอ้ยละ 10.08

ที่ โครงการ
งบประมาณ ความสอดคล้อง

แผนการด าเนินงาน กลุ่ม/ผู้รบัผิดชอบ

3. การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

3.6

3

การพฒันา

ผู้บริหาร ครู และ

บคุลากรทางการ

ศึกษา

Smart Principal

Smart Teacher

ธ.ค.62,

ก.ค.63,

ส.ค.63,

ก.ย.63

บริหารงานบคุคล 

และพฒันาครูฯ
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งบพัฒนา สพม.42 ยทุธศาสตรช์าติ จดุเน้น สพม.

4.1 ประชมุเชงิปฏิบติัการเสริมสร้างความรู้ 

ความเขา้ใจ กระบวนการจัดต้ัง และการบริหาร

งบประมาณของสถานศึกษา และการจัดท า

แผนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานอาคารและ

ส่ิงกอ่สร้าง ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2564-2566)

144,880

4

สร้างโอกาสในการ

เขา้ถงึบริการ

การศึกษาที่มี

คุณภาพ

Smart School
ต.ค.-ธ.ค.62

ม.ค.63
นโยบายและแผน

4.2 พฒันาคุณภาพ และระบบบริหารจัดการโรงเรียน

ชนาดเล็ก สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 190,000

4

สร้างโอกาสในการ

เขา้ถงึบริการ

การศึกษาที่มี

คุณภาพ

Smart School ต.ค.62 -ก.ย.63

นิเทศ ติดตามฯ 

นโยบายและแผน 

และ

ร.ร.ขนาดเล็กในสังกดั

4.3 พฒันาส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษา

 DLIT ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา

33,700

4

สร้างโอกาสในการ

เขา้ถงึบริการ

การศึกษาที่มี

คุณภาพ

Smart School มิ.ย.-ก.ย.63 นิเทศ ติดตามฯ

4.4 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา

126,400

4

สร้างโอกาสในการ

เขา้ถงึบริการ

การศึกษาที่มี

Smart school

Smart Student
มิ.ย.-ก.ย.63 นิเทศ ติดตามฯ

4.5 ขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประชารัฐที่

มีประสิทธิภาพ
25,000

4

สร้างโอกาสในการ

เขา้ถงึบริการ

การศึกษาที่มี

Smart school

Smart Student
ก.ค.63 - ก.ย. 63 นิเทศ ติดตามฯ

4.6 พฒันาบคุลากรระบบขอ้มูลสารสนเทศทาง

การศึกษา เพือ่การบริหารจัดการ 71,690

4, 5

สร้างโอกาส/

บริหารจัดการ

Smart School

Smart Area
พ.ค.63 นโยบายและแผน

รวมงบประมาณ นโยบายที ่4 591,670 รอ้ยละ 5.92

5.1 พฒันางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนอง

พระราชด าริ โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชือนั

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)

40,000
5

คุณภาพชวิีตฯ

Smart Area

Smart school

Smart Student

ม.ค.-มี.ค.63 กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา

5.2 ส านักงานปลอดขยะ  (Zero Waste Office)

กจิกรรม 5 ส
37,500

5

คุณภาพชวิีตฯ
Smart Area ต.ค.62-ก.ย.63 อ านวยการ

รวมงบประมาณ นโยบายที ่5 77,500 รอ้ยละ 0.77

ที่ โครงการ
งบประมาณ ความสอดคล้อง

แผนการด าเนินงาน กลุ่ม/ผู้รบัผิดชอบ

4. การสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึบรกิารการศกึษาทีม่คีณุภาพ มมีาตรฐาน 
    และลดความเหลือ่มล า้ทางการศกึษา

5. การจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้ม
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งบพัฒนา สพม.42 ยทุธศาสตรช์าติ จดุเน้น สพม.

6.1 ประชมุผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพฒันา

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ของ

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
114,750

6

การบริหารจัดการ
Smart Principal ต.ค.62-ก.ย.63 กลุ่มอ านวยการ

6.2 สร้างความเขม้แขง็ด้านบริหารงบประมาณ

ด้วยงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา 

และส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

37,000
6

การบริหารจัดการ

Smart School

Smart Area
พ.ย.62-ก.ย.63

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน

6.3 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหาร

จัดการของ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 42
135,200

6

การบริหารจัดการ

Smart Area

Smart School
ม.ค.-ก.ย.63

นโยบายและแผน

อ านวยการ

พฒันาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานงาน

จัดระบบบริหาร สพม.42 ป ี2563
 - มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (KRS)

 - คุณธรรมความโปร่งใส (ITA)

 - มาตรฐานส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

6.5 ส่งเสริมพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.2561 193,320
6

การบริหารจัดการ

 SMART SCHOOL 

SMART TEACHER    

 SMART PRINCIPAL  

 SMART STUDENT

SMART AREA   

ม.ค.-ก.ย.63
นิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลฯ

6.6 ทบทวนยุทธศาสตร์แผนพฒันาการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน (พ.ศ.2563-2565) ขบัเคล่ือนนโยบายสู่

การปฏิบติั และจัดท าแผนปฏิบติัการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

295,900
6

การบริหารจัดการ

Smart Area

Smart School

Smart Principal

เม.ย.63

ส.ค.-ก.ย.63
นโยบายและแผน

6.7 พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศของส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษา (Big Data) 38,400
6

การบริหารจัดการ

Smart Area

Smart School
พ.ค.-ก.ย.63

นิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลฯ

6.8 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

แบบบรูณาการ โดยใชพ้ืน้ที่เปน็ฐาน เพือ่การ

พฒันาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
80,000

6

การบริหารจัดการ

Smart School

Smart Teacher
ต.ค.62-ก.ย.63

นิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลฯ

6.9 ประชมุเชงิปฏิบติัการ และศึกษาดูงานเพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การสู่ระบบ

ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
351,550

6

การบริหารจัดการ

Smart Area

Smart School

Smart Principal

ก.ค.-ส.ค.63
นโยบายและแผน

กลุ่มอ านวยการ

รวมงบประมาณ นโยบายที ่6 1,307,780 รอ้ยละ 13.08

รวมงบประมาณบริหารจดัการเขตพ้ืนที่ 10,000,000  

ที่ โครงการ
งบประมาณ ความสอดคล้อง

แผนการด าเนินงาน กลุ่ม/ผู้รบัผิดชอบ

กลุ่มอ านวยการ

(สิบล้านบาทถ้วน)

6. การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการศกึษา

6.4

61,660
6

การบริหารจัดการ
Smart Area ต.ค.62-ก.ย.63
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ในระยะไตรมาสที่ 1-2  
(1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยตั้งงบประมาณในภาพรวมไว้    จ านวนรวมทั้งสิ้น 10,000,000 บาท  (สิบล้านบาทถ้วน)  
ตามข้อเสนอแนะ ของ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์  

ทั้งนี้ได้จัดตั้งงบประมาณ ตามภาระงานประจ าไว้ จ านวน 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
คิดเป็นร้อยละ 55 ของงบประมาณภาพรวม และจัดตั้งงบประมาณเพ่ือการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  
6 ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จ านวนรวมทั้งสิ้น 4,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45 
ของงบประมาณในภาพรวม โดยจัดล าดับความส าคัญของโครงการตามยุทธศาสตร์ไว้ เพ่ือบริหารความเสี่ยงใน
กรณีงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  

ในระยะรอบ 6 เดือนแรก คือ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 (ไตรมาสที่ 1 -2) ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
งบด าเนินงาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
โรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 จัดสรรจ านวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
ครั้งที่ 2 จัดสรรจ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ณ วันที่ 27 มกราคม 2563  
ครั้งที่ 3 จัดสรรจ านวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ณ 23 มีนาคม 2563  
รวมเป็นงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น จ านวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
 
ผลการด าเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณบริหารจัดการส านักงาน และด าเนินการโครงการกิจกรรมเพ่ือ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบ 6 เดือน แรก สรุปได้ ดังนี้ 

ก.งบพ้ืนฐาน

1 บริหารจัดการส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 42
1,473,521.90       1,765,121.83       

2 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตามนโยบายเร่งด่วน
  - การควบคุมเฝ้าระวังปอ้งกนัโรคโควิด-19 

(COVID-19)
256,100

 - ประชมุเชงิปฏิบติัการระบบปจัจัยพืน้ฐาน

นักเรียนยากจนพเิศษ แบบมีเง่ือนไข
15,000

รวมงบพืน้ฐานเ 1,473,522       2,036,221.83       3,509,744   

ที่ โครงการ การเบกิจา่ย

ไตรมาส 1

การเบกิจา่ย

ไตรมาส 2

การเบกิจา่ย

ไตรมาส 4
รวมเบกิจา่ย

การเบกิจา่ย

ไตรมาส 3
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ข. งบตามภาระงาน และจดุเน้นเพ่ือขับเคลือ่นนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1. การจดัการศกึษาเพือ่ความม ัน่คงของมนุษยแ์ละของชาติ

1.1 ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาที่ย่ังยืน

1.2 ส่งเสริมกจิกรรมสภานักเรียน ส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
26,550             26,550         

1.3 การขบัเคล่ือนการดูแลคุ้มครองและชว่ยเหลือ

นักเรียนและกจิกรรมรณรงค์เฝ้าระวังเชงิ

สร้างสรรค์ชว่งเทศกาลและวันส าคัญต่างๆ 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 

   
รวมงบประมาณ นโยบายที ่1 26,550             26,550         

2. การจดัการศกึษาเพือ่เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

2.1 การแขง่ขนัศิลปหตัถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 

ปกีารศึกษา 2562
340,600          340,600      

2.2 พฒันาผู้เรียนใหม้ีความเปน็เลิศด้านทกัษะ

ส่ือสารภาษาองักฤษ และมีทกัษะความรู้ด้าน

ดิจิทลั (Digital Literacy) เพือ่ใชเ้ปน็เคร่ืองมือ

ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 พฒันาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : การพฒันา

ความสามารถทางวิชาการ  ผู้เรียนผ่าน

กระบวนการแขง่ขนัทางวิชาการ นานาชาติ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2563

67,500             67,500         

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาการบริหารและการ

จัดการศึกษา ของ เครือขา่ยสหวิทยาเขต 

และศูนย์พฒันาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

รวมงบประมาณ นโยบายที ่ 2 408,100          408,100      

ที่ โครงการ การเบกิจา่ย

ไตรมาส 1

การเบกิจา่ย

ไตรมาส 2

การเบกิจา่ย

ไตรมาส 4
รวมเบกิจา่ย

การเบกิจา่ย

ไตรมาส 3

�                             
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ข. งบตามภาระงาน และจดุเน้นเพ่ือขับเคลือ่นนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

3. การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

3.1 อบรมพฒันาการบริหารภารกจิงานภายในองค์กร 21,100             21,100         

3.2 ยกย่องเชดิชเูกยีรติขา้ราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษา“งานวันครูประจ าป ี2563”
87,000             87,000         

3.3 การอบรมเชงิปฏิบติัการพฒันาครูผู้สอนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยแนวทาง

สะเต็มศึกษา (STEM Education)

3.4

การอบรมเชงิปฏิบติัการการจัดท าผลการเรียน

ด้วยระบบ Secondary Grading System (SGS

 Online) ส าหรับครูผู้ปฏิบติัหน้าที่นายทะเบยีน

3.5 อา่นออกเขยีนได้และคิดเลขเปน็   สังกดั

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 42 ประจ าปงีบประมาณ 2563

พฒันาศักยภาพ ยกย่องเชดิชเูกยีรติ ครู บคุลากร

ทางการศึกษา และลูกจ้าง

 - อบรม สัมมนา พฒันาศักยภาพบคุลากร

 - อบรม คุณธรรม จริยธรรม ระเบยีบวินัยฯ

 - ยกย่องเชดิชเูกยีรติ มุทติาจิตกตัญญูครู

 - อบรมขา้ราชการบรรจุใหม่

 - ส่งเสริมวิทยฐานะ

3.7 พฒันาศักยภาพเครือขา่ยผู้ตรวจสอบภายในสพท.

 และในสถานศึกษา

3.8 ประชมุสัมมนาเชงิปฏิบติัการบริหารจัดการ

เชงิกลยุทธ์ การจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(การวางแผนพฒันาการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาติ และการจัดท าแผนงบประมาณระดับ

สถานศึกษา)

รวมงบประมาณ นโยบายที ่3 108,100          108,100      

ที่ โครงการ

3.6

การเบกิจา่ย

ไตรมาส 1

การเบกิจา่ย

ไตรมาส 2

การเบกิจา่ย

ไตรมาส 4
รวมเบกิจา่ย

การเบกิจา่ย

ไตรมาส 3
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ข. งบตามภาระงาน และจดุเน้นเพ่ือขับเคลือ่นนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

4.1 ประชมุเชงิปฏิบติัการเสริมสร้างความรู้ 

ความเขา้ใจ กระบวนการจัดต้ัง และการบริหาร

งบประมาณของสถานศึกษา และการจัดท า

แผนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานอาคารและ

ส่ิงกอ่สร้าง ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2564-2566)

68,540 68,540

4.2 พฒันาคุณภาพ และระบบบริหารจัดการโรงเรียน

ชนาดเล็ก สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42

4.3 พฒันาส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษา

 DLIT ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา

4.4 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา 10,200 10,200

4.5 ขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประชารัฐที่

มีประสิทธิภาพ
4.6 พฒันาบคุลากรระบบขอ้มูลสารสนเทศทาง

การศึกษา เพือ่การบริหารจัดการ

รวมงบประมาณ นโยบายที ่4 78,740 78,740

5. การจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้ม

5.1 พฒันางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนอง

พระราชด าริ โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชือนั

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)

5.2 ส านักงานปลอดขยะ  (Zero Waste Office)

กจิกรรม 5 ส
37,500             37,500         

รวมงบประมาณ นโยบายที ่5 37,500             37,500         

4. การสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึบรกิารการศกึษาทีม่คีณุภาพ มมีาตรฐาน 
    และลดความเหลือ่มล า้ทางการศกึษา

ที่ โครงการ การเบกิจา่ย

ไตรมาส 1

การเบกิจา่ย

ไตรมาส 2

การเบกิจา่ย

ไตรมาส 4
รวมเบกิจา่ย

การเบกิจา่ย

ไตรมาส 3

�                        
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ข. งบตามภาระงาน และจดุเน้นเพ่ือขับเคลือ่นนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

6. การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการศกึษา

6.1 ประชมุผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพฒันา

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ของ

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

10,125 10,125 20,250

6.2 สร้างความเขม้แขง็ด้านบริหารงบประมาณ

ด้วยงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา 

และส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

37,000 37000

6.3 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหาร

จัดการของ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 42

พฒันาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานงาน

จัดระบบบริหาร สพม.42 ป ี2563
 - มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (KRS)

 - คุณธรรมความโปร่งใส (ITA)

 - มาตรฐานส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

6.5 ส่งเสริมพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.2561

6.6 ทบทวนยุทธศาสตร์แผนพฒันาการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน (พ.ศ.2563-2565) ขบัเคล่ือนนโยบายสู่

การปฏิบติั และจัดท าแผนปฏิบติัการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

6.7 พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศของส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษา (Big Data)

6.8 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

แบบบรูณาการ โดยใชพ้ืน้ที่เปน็ฐาน เพือ่การ

พฒันาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

6.9 ประชมุเชงิปฏิบติัการ และศึกษาดูงานเพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การสู่ระบบ

ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

รวมงบประมาณ นโยบายที ่6 10,125 47,125 57,250

ที่ โครงการ การเบกิจา่ย

ไตรมาส 1

การเบกิจา่ย

ไตรมาส 2

การเบกิจา่ย

ไตรมาส 4
รวมเบกิจา่ย

การเบกิจา่ย

ไตรมาส 3

6.4

 

รวมการใช้จา่ยงบประมาณ ไตรมาส 1-2 คงเหลอื 774,014.11 บาท4,225,985.89   บาท
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1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
(ค่าใช้จ่ายตามภาระงานประจ า ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
ค่าซ่อมแซม ฯลฯ) สรุปการเบิกจ่ายดังนี้ 

การเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1  = 1,473,521.90    บาท 
การเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2  = 2,036,221.83    บาท 
รวมเบิกจ่าย 1-2    = 3,509,743.73  บาท 
คิดเป็นร้อยละ 70 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000  บาท 
หมายเหตุ ใช้งบประมาณเพ่ือด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วน 2 โครงการ คือ 
- การควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19)  งบประมาณ 256,100 บาท 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข 15,000 บาท 
 
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามภาระงาน และจุดเน้นตามยุทธศาสตร์  

2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษยชาติ 
วางแผนการด าเนินงานโครงการไว้ จ านวน 3 โครงการ  
- ยังไม่ได้ด าเนินการ 1 โครงการ 
- ด าเนินการแล้ว 2 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 67 ของเป้าหมายจ านวนโครงการที่วางแผนไว้ 
โครงการที่ด าเนินการแล้ว 2 โครงการ เป็นโครงการให้สถานศึกษาในสังกัด

ด าเนินงาน (ใช้งบประมาณสถานศึกษา) 1 โครงการ เบิกจ่ายจากงบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1 โครงกา คือ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 26,550 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 0.53 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 5,000,000 บาท 
 

2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
วางแผนการด าเนินงานโครงการไว้ จ านวน 4 โครงการ  
- ยังไม่ได้ด าเนินการ 21 โครงการ 
- ด าเนินการแล้ว 2 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายจ านวนโครงการที่วางแผนไว้ 
โครงการที่ด าเนินการแล้ว 2 โครงการ  
1) โครงการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 เบิกจ่าย340,600 บาท  
2) โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : การพัฒนาความสามารถทาง

วิชาการ  ผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 เบิกจ่าย 67,500 บาท 
รวมงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 408,100 บาท  
คิดเป็นร้อยละ  8.16 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 5,000,000 บาท 
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2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
วางแผนการด าเนินงานโครงการไว้ จ านวน 8 โครงการ  
- ยังไม่ได้ด าเนินการ 6 โครงการ 
- ด าเนินการแล้ว 2 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายจ านวนโครงการที่วางแผนไว้ 
โครงการที่ด าเนินการแล้ว 2 โครงการ  
1) โครงการอบรมพัฒนาการบริหารภารกิจงานภายในองค์กร เบิกจ่าย 21,100 บาท  
2) โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา“งานวัน

ครูประจ าปี 2563 เบิกจ่าย 87,000 บาท 
รวมงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 108,100 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 5,000,000 บาท 
 

2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
                       และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

วางแผนการด าเนินงานโครงการไว้ จ านวน 6 โครงการ  
- ยังไม่ได้ด าเนินการ 4 โครงการ 
- ด าเนินการแล้ว 2 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายจ านวนโครงการที่วางแผนไว้ 
โครงการที่ด าเนินการแล้ว 2 โครงการ  
1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการจัดตั้ง 

และการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา และการจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)  เบิกจ่าย 68,540 บาท  

2) โครงการ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา เบิกจ่าย 10,200 บาท 
รวมงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 78,740 บาท  
คิดเป็นร้อยละ  1.58 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 5,000,000 บาท 

 

2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
วางแผนการด าเนินงานโครงการไว้ จ านวน 2 โครงการ  
- ด าเนินการแล้ว 2 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายจ านวนโครงการที่วางแผนไว้ 
โครงการที่ด าเนินการแล้ว 2 โครงการ  
1) โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนองพระราชด าริ โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) โรงเรียนต้นแบบ
ด าเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2) โครงการ ส านักงานปลอดขยะ  (Zero Waste Office) เบิกจ่าย 37,500 บาท 
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รวมงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 37,500 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 0.75  ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 5,000,000 บาท 
 

2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
วางแผนการด าเนินงานโครงการไว้ จ านวน 9 โครงการ  
- ยังไม่ได้ด าเนินการ 7 โครงการ 
- ด าเนินการแล้ว 2 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 22 ของเป้าหมายจ านวนโครงการที่วางแผนไว้ 
โครงการที่ด าเนินการแล้ว 2 โครงการ  
1) โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด

การศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เบิกจ่าย 20,250 บาท  
2) โครงการ สร้างความเข้มแข็งด้านบริหารงบประมาณด้วยงานตรวจสอบภายใน

สถานศึกษา เบิกจ่าย 37,000 บาท 
รวมงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 57,250 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 1.15 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 5,000,000 บาท 

 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ท าให้การบริหารจัดการไม่เป็นไปตามแผนงาน  
ที่วางไว้ และไม่เพียงพอต่อความต้องการจ าเป็นต้องพัฒนาในเรื่องยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองต่อ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยเหนือ  ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ท าให้ต้องมีการปรับ
แผนงานโครงการตลอดเวลา และจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า บางปีงบประมาณ หน่วยเหนือจะ
จัดสรรงบประมาณมาให้ในช่วงปลายปีงบประมาณ ท าให้ไม่สามารถน ามาด าเนินการโครงการ กิจกรรมได้ 
เนื่องจากข้อจ ากัดของการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ท าให้งบประมาณบางรายการต้องพับไป  

2. ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้งบประมาณของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หลายรายการถูกตัดไปเป็นงบกลาง เพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว การด าเนินงาน
ในช่วงระยะ 6 เดือนแรก จึงต้องชะลอการด าเนินงานโครงการที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์ และปรับเปลี่ยน
การด าเนินงาน และงบประมาณไปใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว ซ่ึงคาดว่าโครงการที่ยัง
ไม่ด าเนินการในช่วง 6 เดือนแรก คงไม่สามารถด าเนินการได้ การตอบตัวชี้วัดที่ต้องถูกติดตามประเมินผล อาจ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ซ่ึงต้องแก้ไข ปรับเปลี่ยน ปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 
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รายงานผลการด าเนินงาน  
จากการก ากับ ติดตาม รอบ 6 เดือนแรก 
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รายงานโครงการ 
 
โครงการ     การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562     
แผนงาน    พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ลักษณะโครงการ    โครงการงานประจ า 
      โครงการตอบสนองตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ /โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
สอดคล้องกับนโยบาย   ด้านที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
                               ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องจุดเน้น สพม.   SMART STUDENT/ SMART SCHOOL/ SMART PRINCIPAL 
                               SMART TEACHER/ SMART AREA   
ระยะเวลาด าเนินการ   ธันวาคม 2562 

1. หลักการและเหตุผล  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ประกำศ เรื่อง กำรจัดงำนศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 เพ่ือสืบสำนพระรำชปณิธำนของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
รัชกำลที่ 6 เพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ ซึ่งนับเป็นผลส ำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำ
ที่ครูผู้สอนสำมำรถน ำไปประกอบกำรท ำผลงำนเชิงประจักษ์เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐำนะ และเผยแพร่ผลงำนด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำ สู่สำยตำสำธำรณชน โดยกำรจัดงำนได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีกำรจัดกำรแข่งขันเพ่ือให้สอดรับกับนโยบำย
และบริบทกำรจัดกำรศึกษำที่เปลี่ยนไป ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ปรับกิจกรรมหลักเกณฑ์
กำรจัดกำรแข่งขันในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น ให้มี
เฉพำะกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม กิจกรรมกำรงำนพ้ืนฐำนอำชีพที่สำมำรถน ำไปพัฒนำต่อยอด 
เพ่ือประกอบอำชีพ รวมทั้งกิจกรรมลูกเสือซึ่งเป็นทักษะชีวิต ที่สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ ำวัน  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกิจกรรม
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 และตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง กำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  69 ปีกำรศึกษำ 2562 จึงจัดงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำขึ้น เพ่ือให้สถำนศึกษำได้มีเวทีกำรแข่งขันทักษำทำงวิชำกำร งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ด้ำนวิชำชีพ และด้ำนวิชำกำร เพ่ือสืบสำนพระรำชปณิธำนของล้นเกล้ำรัชกำรที่ 6 เพ่ือให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ ซึ่งนับเป็นผลส ำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำที่ครูผู้สอนสำมำรถน ำไป
ประกอบกำรท ำผลงำนเชิงประจักษ์เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐำนะและเผยแพร่ผลงำนกำรจัดกำรศึกษำสู่สำยตำ
สำธำรณชน โดยมีกิจกรรมกำรแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และต่อยอดคัดเลือกนักเรียนที่ชนะเลิศของแต่
ละกิจกรรมไปแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภำค/ระดับชำติ เป็นล ำดับไป 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ติดตำม นิเทศ ให้เด็กนักเรียนทุกคน ทั้งเด็กปกติ และเด็กพิเศษ เด็กท่ีมี 

ควำมสำมำรถพิเศษได้เข้ำถึงกำรศึกษำและคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมกันทุกคนพัฒนำควำมสำมำรถเต็มตำมศักยภำพ 
ของผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนต่ำงๆ ให้มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ตำมหลักสูตรฯ  มีทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้กับ 
กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน 

2.2 เพ่ือจัดเวทีกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
2.3 เพ่ือพัฒนำเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรมกำรแข่งขัน 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นไปตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
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3.กลุ่มเป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ  

นักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 6 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 และ
สังกัดอ่ืนที่จัดกำรศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6    

3.2 เชิงคุณภาพ  
นักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 6 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 และ

สังกัดอ่ืนที่มีผลกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมชนะเลิศในกิจกรรมต่ำง ๆ เป็นตัวแทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 42 เข้ำร่วมกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับชำติ ภูมิภำคเหนือ 
จังหวัดสุโขทัย 

4.  วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

4.1  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและด ำเนินกำร 
จัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ตำมก ำหนด 

ตุลำคม 2562 นำงปำหนัน  ชื่นชำติ 
และคณะ 

4.2  จัดกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมคัดเลือกนักเรียน
เพ่ือเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำไปร่วมแข่งขัน
ในระดับภำคและระดับชำติ  

ตุลำคม - พฤศจิกำยน 2562 นำงปำหนัน  ชื่นชำติ 
และคณะ 

4.3 เสนอโครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดบัเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

กันยำยน 2562 นำงปำหนัน  ชื่นชำติ 
และคณะ 

4.4 น ำนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชำติ ภูมิภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 

21 – 23 ธันวำคม 2562 นำงปำหนัน  ชื่นชำติ 
และคณะ 

4.5 สรุปผลกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ธันวำคม 2562 นำงปำหนัน  ชื่นชำติ 
และคณะ 

 
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 

5.1 ผลผลิต (Output) 
- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ได้ส่งเสริมทักษะ และควำมสำมำรถนักเรียน รวมทั้ง

ได้ตัวแทนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในกำรร่วมงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชำติ ภูมิภำคเหนือ 
จังหวัดสุโขทัย 
 

5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
- นักเรียนตัวแทนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำร่วมงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับชำติ ภูมิภำคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย ได้แสดงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกิจกรรมต่ำง ๆ และได้รับเหรียญ
รำงวัลประเภทต่ำง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 20 ~ 
 
 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

6.1 ผลผลิต 
-สพม.42 และโรงเรียนในสังกัดจัด
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน          
ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

 
-นักเรียน ครู ผู้บริหำรโรงเรียน 
ร่วมงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2562 

 
100 % 

 
พ.ย.62-ธ.ค.62 

6.2 ผลลัพธ์ 
-สพม.42 และโรงเรียนได้เป็นตัวแทน 
เข้ำร่วมแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ปีกำรศึกษำ2562 ระดับชำติ 
ภูมิภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 

 
-นักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที ่
กำรศึกษำเข้ำร่วมงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 
ระดับชำติ จังหวัดสุโขทัย 

 
100 % 

 
ธ.ค.62 

 

7. งบประมาณที่ใช้   
7.1 งบประมำณสนับสนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยแบบเหมำจ่ำยเป็นค่ำอำหำรนักเรียน ค่ำพำหนะ และค่ำท่ีพัก 

จ ำนวน 2,806 คน ๆ ละ 100 บำท จ ำนวน 280,600 บำท โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 
จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 

7.2 งบประมำณในกำรร่วมงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 จ ำนวน 14,000 บำท ของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ณ จังหวัดสุโขทัย 
8.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-ร้อยละ  ของสถำนศึกษำส่งเสริมกำร
พัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศด้ำน
ต่ำงๆ  ไดด้ ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และ        
ธรรมำภิบำล ในสถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรม
กำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
จ ำนวนนักเรียน กิจกรรม ที่ได้รับกำร
คัดเลือกเป็นตัวแทนประกวด/แข่งขัน
กิจกรรมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

-ประกวด/แข่งขัน       
  /สัมภำษณ์ / สังเกต 
-ผลกำรแข่งขัน และควำม 
พึงพอใจของผู้ได้รับรำงวัล 
-ติดตำม ประเมินผล 
กำรเข้ำร่วมงำนฯ ของ
นักเรียนตัวแทนของ  
สพม.42 

-แบบสรุปผลกำรแข่งขัน 

 
   9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

9.1   นักเรียนและครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ พัฒนำศักยภำพของตนเองสู่ควำมเป็นเลิศ 
9.2   นักเรียนและครู มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล จำกกิจกรรมกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม

นักเรียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีแผนกำรเรียนรู้ เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน เป็นไปตำม
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 

9.3   ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน              
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
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ภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาต ิ
ณ จังหวัดสุโขทัย  

ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2563 
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รายงานโครงการ 

โครงการ                     พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : การพัฒนาความสามารถทางวิชาการ 
  ผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

แผนงาน    พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ลักษณะโครงการ    โครงการงานประจ า 
      โครงการตอบสนองตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ /โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
สอดคล้องกับนโยบาย   ด้านที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สอดคล้องจุดเน้น สพม.   SMART STUDENT/ SMART SCHOOL/ SMART PRINCIPAL   
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤศจิกายน 2562 – พฤษภาคม 2563 
................................................................................................................................................................................................................................... 

1. หลักการและเหตุผล  
ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับเชิญจำกกระทรวงและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ

ต่ำงประเทศ  ในกำรพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ (โอลิมปิกวิชำกำร
ด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์) และมอบให้ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรเรียนรู้สู่สำกล โดยบูรณำกำรกิจกรรมผ่ำนกระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ เป็นกำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ โดยใช้เวทีแข่งขันทำงวิชำกำรท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ เป็นแรงจูงใจและสื่อกลำงสร้ำง
แรงขับเคลื่อนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง ให้มีควำมทันสมัยและกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
ครูผู้สอนเพื่อยกระดับคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกลและยกระดับควำมสำมำรถของผู้เรียนให้ก้ำวไกลสู่เวทีโลก เวทีกำร
แข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ภำยในประเทศไทย ดังนี้ 

1.1 PMWC 2020 คือ กำรแข่งขันคณิตศำสตร์โลก ระดับประถมศึกษำ : Po Leung Kuk Primary 
Mathematics World Contest 2020 

1.2 IMC : EMIC 2020 คือ กำรแข่งขันคณิตศำสตร์ระหว่ำงประเทศ ระดับประถมศึกษำ : International 
Mathematics Competition : Elementary Mathematics International Competition 2020  

1.3 IMC : WYMIC 2020 คือ กำรแข่งขันคณิตศำสตร์ระหว่ำงประเทศ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น : 
International Mathematics Competition : World Youth Mathematics Inter-cities Competition 2020 

1.4 SMO 2020 คือ กำรแข่งขันคณิตศำสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4) 
Southeast Mathematics Olympiad 2020 

1.5 IMSO 2020 คือ กำรแข่งขันคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์โอลิมปิก ระหว่ำงประเทศ ระดับ
ประถมศึกษำ : International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2020 

1.6 ITMO 2020 คือ กำรแข่งขันคณิตศำสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น International 
Teenagers Mathematics Olympiad 2020 

1.7 IESO 2020 คือ กำรแข่งขันวิทยำศำสตร์โลกและอวกำศโอลิมปิก ระหว่ำงประเทศ ระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย : International Earth Science Olympiad 2020  

1.8 IJSO 2020 คือ กำรแข่งขันวิทยำศำสตร์โอลิมปิกระหว่ำงประเทศ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
International Junior Science Olympiad 2020  
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 ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนควำมสำมำรถของนักเรียนในสังกัดให้ได้รับโอกำสและได้แสดง
ควำมสำมำรถตำมศักยภำพของตนเอง ในกำรแข่งขันทำงวิชำกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 จึงส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำร
นักเรียนผ่ำนกระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 โดยแบ่งกำรสอบแข่งขันทำง
วิชำกำร ระดับนำนำชำติ รอบแรก ดังนี้ 

1) ITMO 2020 คือ กำรแข่งขันคณิตศำสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น International Teenagers  
Mathematics Olympiad 2020 

2) IJSO 2020 คือ กำรแข่งขนัวิทยำศำสตร์โอลิมปิกระหว่ำงประเทศ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  
International Junior Science Olympiad 2020 

รอบแรกเป็นกำรแข่งขันระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (เดือนมกรำคม 
2563) และเมื่อนักเรียนสอบผ่ำนในรอบแรกแล้ว ให้นักเรียนที่มีชื่ อตำมประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และมูลนิธิ สอวน. เตรียมตัวสอบในรอบที่ 2 ซึ่งเป็นรอบระดับประเทศ (เดือนมีนำคม 
2563) เมื่อสิ้นสุดกำรสอบแข่งขันในรอบนี้แล้ว ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จะประกำศผล
สอบแข่งขันทำงวิชำกำรส ำหรับนักเรียนที่ผ่ำนกำรสอบแข่งขันได้ระดับเหรียญรำงวัล ได้แก่ เหรียญทอง เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง และรำงวัลชมเชย ตำมล ำดับ และให้ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบได้รับเหรียญทองเตรียมตัวเข้ำค่ำยอบรมเข้ม
ทำงวิชำกำร (รอบที่สำม ค่ำยวิชำกำร) เพื่อเพ่ิมพูนประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ และ
ต่อยอดคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2563  

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือส่งเสริมอัจฉริยภำพผู้เรียนด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ควบคู่กับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม

และจริยธรรม 
 2.2 เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์และควำมสำมำรถทำงวิชำกำรอย่ำง 
เต็มตำมศักยภำพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลกและเป็นกำรสร้ำงเจตคติที่ดีให้นักเรียนมีควำมสนใจในกำรเป็น   
นักคณิตศำสตร์และนักวิทยำศำสตร์ 
 2.3 เพ่ือใช้กระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ เป็นสื่อกลำงสร้ำงบรรยำกำศทำงวิชำกำร 
ขับเคลื่อนผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง และพัฒนำเนื้อหำสำระให้มีควำม
ทันสมัยทัดเทียมมำตรฐำนสำกล 
 2.4 เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศทำงวิชำกำรในกำรส่งเสริมกำรวิจัยที่พัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรของ
ประเทศ 
 2.5 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพครูผู้สอนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรจัดกำร
เรียนรู้ตำมแนวทำงปฏิรูปกำรเรียนรู้ 
 2.6 เพ่ือส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถผู้เรียนด้ำนทักษะกำรคิดวิเครำะห์และพัฒนำขีดควำมสำมำรถผู้เรียนให้
ก้ำวทันโลกก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงและอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
           3.2 เพ่ือยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ เทียบเท่ำ
มำตรฐำนสำกล 
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           3.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ จำกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 
ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำร (คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์) ควบคู่กับกำรพัฒนำคุณธรรมและ
จริยธรรม และนักเรียนที่สอบผ่ำนในรอบแรกได้รับกำรพัฒนำต่อยอดไปถึงรอบระดับประเทศต่อไป 
 3.4 นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ได้รับกำรพัฒนำต่อยอดของ
ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ (คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์) ที่สอบผ่ำนรอบสอง ระดับประเทศ เข้ำค่ำยทำง
วิชำกำรควบคู่กับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียนและต่อยอดคัด เลือกผู้แทนนักเรียนไทย        
ไปแข่งขันทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ (คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์) 
 3.5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ มีสื่อและแหล่งเรียนรู้คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์เป็น
เครือข่ำยในกำรพัฒนำโรงเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด้วยเทคนิคและวิทยำกำรใหม่ ๆ 
 3.6 โรงเรียน และครูผู้สอนมีนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนเทคนิค วิธีกำรสอนที่สงผลต่อกำรพัฒนำ         
ที่เน้นทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ กำรคิดวิเครำะห์ของผู้เรียน และโรงเรียนมีนวัตกรรม
กำรบริหำรจัดกำรที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 
 3.7 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42        
มีแหล่งรวมนวัตกรรมกำรศึกษำ และคลังข้อสอบที่ใช้ในกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ (คณิตศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์) เพ่ือน ำไปพัฒนำควำมสำมำรถและศักยภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

4. กิจกรรม / วิธีด าเนินการ / ตัวชี้วัดความส าเร็จ แบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ได้ประชำสัมพันธ์โครงกำรสอบแข่งขันทำงวิชำกำร 
ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 รอบแรก ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้นักเรี ยนในสังกัดทรำบ 
และสมัครได้ทำงออนไลน์ที่ www.obecimso.net และนักเรียนที่ผ่ำนรอบแรกแล้วให้เตรียมตัวเข้ำสอบใน     
รอบสอง ระดับประเทศ นักเรียนที่ผ่ำนในรอบสอง (เหรียญทอง) ให้เตรียมตัวเข้ำค่ำยวิชำกำรอบรมเข้มฯ        
เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ (6 เวที) 

4.1 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ระดับ นำนำชำติ ประจ ำปี 
2563 สถำนที่จัดสอบ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 

- IMSO ในวันที่ 12 มกรำคม 2563  
- IJSO ในวันที่ 19 มกรำคม 2563  
4.2 รอบสอง ระดับประเทศ  38 ศูนย์สอบ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 เป็นศูนย์

สอบที่ 23 จัดสอบแข่งขันทำงวิชำกำร IMSO ในวันที่ 1 มีนำคม 2563 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 42 

4.3 รอบสาม ค่ายวิชาการอบรมเข้มเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ เดือนเมษำยน – พฤษภำคม 
2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนจะก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ อีกครั้ง 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดสอบ ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
1) IMSO จัดสอบในวันอาทิตย์ท่ี 12 มกราคม 2563 นักเรียนจ านวน 154 คน จ านวน 4 ห้องสอบ 
2) IJSO จัดสอบในวันอาทิตย์ท่ี 19 มกราคม 2563 นักเรียนจ านวน 114 คน จ านวน 4 ห้องสอบ 
รอบสอง ระดับประเทศ จัดสอบ ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
- IMSO จัดสอบในวันอาทิตย์ท่ี 1 มีนาคม 2563 นักเรียนจ านวน 62 คน จ านวน 2 ห้องสอบ 
รอบสาม ค่ายวิชาการอบรมเข้มเพิ่มพูนประสบการณ์ ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2563 และคัดเลือก
นักเรียนเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันทักษะทางวิชาการระหว่างประเทศ สพฐ. รับผิดชอบด าเนินการ 

http://www.obecimso.net/
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6. สถานที่ด าเนินการ 
6.1 จัดสอบแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

รอบท่ี 1 
- IMSO รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ วันที่ 9 มกรำคม 2563 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 42 
- IJSO รอบท่ี 1 จัดสอบในวันที่ 19 มกรำคม 2563 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42  

6.2 จัดสอบแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 รอบสอง ระดับประเทศ        
เดือนมีนำคม 2563 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 (ศูนย์สอบที่ 23) 

6.3 จัดสอบแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 รอบสำม ค่ำยวิชำกำร ช่วงเดือน
เมษำยน – พฤษภำคม 2563 จัดโดยส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน 

7. งบประมาณ  
    7.1  วันที่ 12 มกรำคม 2563 แข่งขันทำงวิชำกำรนำนำชำติ รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ             
นักเรียน จ ำนวน 154 คน จ ำนวน 4,100 บำท 
    7.2  วันที่ 19 มกรำคม 2563 แข่งขันทำงวิชำกำรนำนำชำติ รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ IJSO ใช้เงิน
งบประมำณ (จำก สพฐ. 4,300 บำท และจำก สพม.42 จ ำนวน 14,820 บำท)  ดังนี้ 
    1) ค่ำอำหำรกลำงวัน นักเรียน จ ำนวน 114 คน ๆ ละ 80 บำท          เป็นเงิน    9,120 บำท 
           2) ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม จ ำนวน 114 คน 2 มื้อๆ ละ 25 บำท  เป็นเงิน    5,700 บำท 
           3) ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรคุมสอบ       เป็นเงิน    4,300 บำท  

      รวมทั้งสิ้น      จ านวน     19,120  .บาท 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ยกระดับควำมสำมำรถของนักเรียนไทยในกำรแข่งขันทำงวิชำกำรสู่ระดับประเทศ  
8.2 นักเรียนได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
8.3 นักเรียนได้รับควำมรู้ทำงวิชำกำรนอกห้องเรียน และได้รับประสบกำรณ์จำกกำรแข่งขันทักษะทำง

วิชำกำรระดับนำนำชำติ 
8.4 นักเรียนได้รับกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะทำงวิชำกำรและภำษำจำกเพ่ือนต่ำงสถำบันทั้ง

ภำยในประเทศและนำนำชำติ รวมถึงวัฒนธรรมของชำติต่ำงๆ 
8.5 นักเรียนที่สอบผ่ำนเกณฑ์กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ ได้เป็นตัวแทนระดับ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับประเทศ ระดับชำติ  
8.6 ครูมีนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
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ภาพกิจกรรมการจัดสอบแข่งขันวิทยาศาสตรโ์อลิมปิกระหว่างประเทศ คร้ังที่ 17 (17th IJSO) รอบที่ 1 
ในวนัอาทิตยท์ี่ 19 มกราคม 2563 
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รายงานโครงการ  กิจกรรม.. สภานักเรียน 
 
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
 สภานักเรียน เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท างานที่เป็นระบบและมีรูปแบบเชิงบริหาร
จัดการ เพื่อส่งเสริมความคิดในระบอบประชาธิปไตย และพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น าของนักเรียน เป็นวิธีการ
เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จึงด าเนินโครงการสภานักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมนักเรียน ให้ได้เรียนรู้บทบาท
หน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพกฎ กติกา รู้หน้าที่ ฝึกการเป็น
ผู้น า ผู้ตามที่ดี เข้าถึงการมีส่วนร่วมในสังคมซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เติบโต     
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  

แนวคิดการกิจกรรมของสภานักเรียน  
            การจัดกิจกรรมสภานักเรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนให้รู้จักการแสดงออก   
มีการเป็นผู้น า ผู้ตามในสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  การจัดกิจกรรมสภานักเรียน        
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนควรมีหลักการจัด ดังนี้ 

1. มีการก าหนดวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
2. จัดให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัดและความสามารถของนักเรียน 
3. บูรณาการวิชาการกับชีวิตจริง ให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ใช้กระบวนการต่าง ๆ อย่างหลากหลายกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการคิดสร้างสรรค์จินตนาการ 
5. จ านวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม 
6. มีการก าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ

สถานศึกษา 
7. นักเรียนเป็นผู้ด าเนินการ ครูเป็นที่ปรึกษาถือเป็นหน้าที่และงานประจ าโดยค านึงถึงความปลอดภัย 
8. ยึดหลักการมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ครู ชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
9. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรมอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง โดยถือว่าเป็นเกณฑ์ประเมินผลในการผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย 
  คณะกรรมการสภานักเรียน  ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามบริบทของโรงเรียน มีดังนี ้ 
            1. กิจกรรมสร้างเสริมความรู้สึกรักและเห็นคุณค่าในตนเอง  เป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างความรู้สึกรัก 
และเห็นคุณค่าในตนเอง เพ่ือช่วยให้นักเรียนส ารวจวิเคราะห์ประเมินตนเองตามความเป็นจริง  จนกระทั่ง
รู้จัก เข้าใจ ยอมรับ ควบคุมและพัฒนาตนเอง มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน รู้ว่าตนเองก็มีความสามารถ  
มีคุณค่า สามารถสร้างสิ่งดีงามให้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคมและด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
             2. กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยการท าประโยชน์เพ่ือสังคม เป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างเสริมนิสัยการท า
ประโยชน์เพ่ือสังคม เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและเข้าใจตนเอง ปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยที่เอ้ือต่อการท า
ประโยชน์เพื่อสังคม เห็นแนวทางท่ีจะท าประโยชน์ให้กับสังคมและสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
         3. กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเลือกตัวแทนของนักเรียนทั้งหมด 
ในโรงเรียนจากการสมัครของนักเรียน ผ่านกระบวนการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยจัดเป็นคณะกรรมการ 
สภานักเรียน ร่วมประชุมวางแผนแบ่งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาร่วมระชุมปรึกษาหารือ
ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและชุมชน และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
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             4. กิจกรรมหน้าเสาธง เช่น 
                  - ด าเนินการโดยสภานักเรียนมอบหมายให้นักเรียนร่วมด าเนินการกับฝ่ายห้องสมุด  น าเสนอ 
ข่าว / ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยวันละค าและสุภาษิต  
                  - กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน โดยมีกรรมการฝ่ายส่งเสริมสุขภาพร่วมกับครูเวรก ากับการ 
ปฏิบัติงาน ตรวจเครื่องแต่งกาย ความสะอาดของร่างกาย เป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้น 
                  - กิจกรรมกายบริหาร / แอโรบิก ฯลฯ 
                  - การตรวจและความรับผิดชอบของนักเรียนที่รับผิดชอบบริเวณต่าง ๆ  
                  - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย โดยการร้องเพลง  
            5. กิจกรรมรักษาความสะอาด 
                 เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในการรักษาความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ของ
โรงเรียน  โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
                  - กิจกรรม Big Cleaning Day 
                  - กิจกรรมกลุ่มชุมชนท้องถิ่น ดูแลรักษาความสะอาดแต่ละพ้ืนที่ภายในโรงเรียน 
                  - การดูแลความสะอาดของห้องเรียน 
                  - การดูแลความสะอาดของห้องน้ า / ห้องส้วมให้สะอาดพร้อมใช้ 
            6. กิจกรรมส่งเสริมวินัยนักเรียน 
                  เป็นกิจกรรมสร้างความเป็นระเบียบวินัยให้กับนักเรียนให้ปฏิบัติตามข้อตกลงของ
นักเรียน เพ่ือให้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  และการประพฤติปฏิบัติ 
ที่สุภาพเรียบร้อย เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็น กิจกรรมที่ด าเนินการ 
                  6.1  การท าความเคารพครูตามล าดับอาวุโส  โครงงานเอกลักษณ์ทักทายด้วยการไหว้ 
                  6.2  การเดินแถวเป็นระเบียบ 
                  6.3  การพูดจาสุภาพอ่อนหวาน 
                  6.4  การแต่งกายท่ีสุภาพ 
                  6.5  การถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียน 
                  6.6  การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อตกลงของห้องเรียน 
                  6.7  การรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนและสาธารณสมบัติ 
            7. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
                  การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียนเป็นกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติร่วมในโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม โดยให้นักเรียนร่วมปฏิบัติและรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติให้เป็น
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาและชุมชน กิจกรรมที่ด าเนินการ  ได้แก่ 
                  7.1  การฝึกนั่งสมาธิ  แผ่เมตตาก่อนเข้าห้องเรียน 
                  7.2  กิจกรรมท าบุญประจ าเดือน โดยการนิมนต์พระสงฆ์มาที่โรงเรียน และให้ชุมชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายปัจจัยแก่พระภิกษุสงฆ์ 
            8. กิจกรรมชุมนุม 
                  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีครูที่ปรึกษาร่วมกันจัดชุมชนที่เป็นประโยชน์  เช่น  ชุมนุมอนุรักษ์
เอกลักษณ์ไทย  ชุมนุมเกี่ยวกับศิลปะนันทนาการ  กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  ตาม
ความสมัครใจและความสนใจของนักเรียนแต่ละคน 
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            9. กิจกรรมโครงงาน 
                  ฝ่ายคณะกรรมการสภานักเรียนจะท าโครงงานขึ้นเพ่ือฝึกการเรียนรู้และการปฏิบัติตามสภาพ
ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นจะพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะสร้างความสามัคคีในการ
ปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติโครงงานเก่ียวกับมารยาทวัฒนธรรมไทย การร่วมพัฒนาสาธารณประโยชน์และโครงงาน
ที่ปฏิบัติเพ่ือถวายในหลวง ซึ่งนักเรียนได้แสดงถึงความจงรักภักด ีตลอดจนการปลูกฝังนิสัยการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  
ฝึกปฏิบัติให้เกิดเป็นทักษะนิสัยด้วย 
 
2. เป้าหมายความส าเร็จ 
 1. โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีคณะกรรมการสภานักเรียน และให้มีบทบาทและหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานตามธรรมนูญ หรือระเบียบ หรือข้อบังคับสภานักเรียนของโรงเรียน 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีคณะกรรมการสภานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ท าหน้าที่ในปีการศึกษา 2562 - 2563 
 3. ตัวแทนสภานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดละ 1 คน รวม 2 
คน ได้ผ่านการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจ าปี 2563 
 4. มีโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
3. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการสภา
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด  

2. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
โดยให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียน แสดงวิสัยทัศน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีคณะกรรมการสภานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ท าหน้าที่ในปีการศึกษา 2562 - 2563 
 4. ได้คัดเลือกตัวแทนสภานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เข้ารับการอบรม
สัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจ าปี 2563 จังหวัดละ 1 คน รวม 2 คน 
 5. ตัวแทนสภานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ที่เข้ารับการอบรมสัมมนา
สภานักเรียน ระดับประเทศ ประจ าปี 2563 ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ 
ประจ าปี 2563 ได้แก่ นายธีรภัทร คะเชนทรภักดิ์  สภานักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์  เป็น  กรรมการ   
สภานักเรียนฝ่ายประสานงานภาคเหนือ และนางสาวกัญจนพร  สุขเดช  สภานักเรียนโรงเรียนลานสักวิทยา  
เป็น กรรมการสภานักเรียน 
 6. สภานักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียน ในการ
ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจ าปี 2563 จ านวน 4 ข้อ ดังนี้ 
  ข้อที่ 1 การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก 
  ข้อที่ 2 การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพ่ือสร้างสังคมแห่งความสุข 
  ข้อที่ 3 การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้เท่าทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News) 
  ข้อที่ 4 การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully 
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รายงาน/โครงการ กิจกรรม โควิด 19 

 
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
   งานโควิด 19 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
 - แจ้งประชำสัมพันธ์ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดและป้องกันกำรติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ ตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขได้แจ้ง หำกพบผู้มีภำวะเสี่ยงต่อโรคให้ประสำนและส่งต่อหน่วยงำน
ด้ำนสำธำรณสุขทันที หรือโทรแจ้งสำยด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 
 - แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอควำมร่วมมือปฏิบัติและด ำเนินกำรควบคุมและป้องกันกำร
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง 
มำตรกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

- แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเฝ้ำระวัง ติดตำมสถำนกำรณ์ และกำร
ประชำสัมพันธ์กำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคปอดอักเสบจำกเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 

- แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เตรียมพร้อมในกำรรับมือต่อสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 - แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และบุคลำกรในสังกัด เข้ำร่วมรับชมรำยกำรพุธเช้ำข่ำว สพฐ. ใน
วันพุธที่ 11 มีนำคม 2563 ในกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้และกำรรณรงค์เก่ียวกับ COVID-19 ร่วมกับองค์การยูนิ
เซฟ ประเทศไทย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการสร้างการรับรู้การสนับสนุนการเผยแพร่
องค์ความรู้และการรณรงค์เก่ียวกับ COVID-19 ให้กว้างขวางมากขึ้น 
 - แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ได้ทรำบข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรีในครำวประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2563 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหำและบรรเทำ
ผลกระทบจำกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และให้รำยงำนตำมแบบกำรควบคุมและป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) กรณีข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ นักเรียน นักศึกษำ เดินทำงไปยังประเทศที่มีควำมเสี่ยงตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
 - แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ด ำเนินกำรตำมประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 42 เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  
 - แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ได้ทรำบหลักเกณฑ์และแนวทำงส ำหรับให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติงำน
ภำยในที่พัก โดยพิจำรณำตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี  
 - แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดจังหวัดนครสวรรค์ ได้ทรำบสรุปข้อสั่งกำรจำกกำรประชุมผ่ำน
ระบบวีดิทัศน์ทำงไกล (VDO Conference) และกำรจัดท ำแผนเผชิญเหตุกรณีกำรระบำดของโรคปอดอักเสบ
จำกเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 จังหวัดนครสวรรค์ 
 
2. เป้าหมายความส าเร็จ 
 - ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน และนักศึกษำในสังกัด มีควำมตระหนักและเห็น
ควำมส ำคัญในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคปอดอักเสบจำกเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 
 - ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน และนักศึกษำในสังกัด มีควำมรู้ในกำรป้องกันกำร
แพร่ระบำดของโรคปอดอักเสบจำกเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019   
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3. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน และนักศึกษำในสังกัด มีควำมตระหนักและเห็น
ควำมส ำคัญในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคปอดอักเสบจำกเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 
 - ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน และนักศึกษำในสังกัด มีควำมรู้ในกำรป้องกันกำร
แพร่ระบำดของโรคปอดอักเสบจำกเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019   
 - ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน และนักศึกษำในสังกัด ปฏิบัติตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร และประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 เรื่อง มำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) อย่ำงเคร่งครัด 
 
4. ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
 - ขำดแคลนวัสดุในกำรป้องกันยังไม่เพียงพอ เช่น แอลกอฮอล์ เจลล้ำงมือ และหน้ำกำกอนำมัย 
 - ควรมีกำรแจกหน้ำกำกอนำมัยให้ครูและนักเรียน รวมทั้งน้ ำยำฆ่ำเชื้อ เพ่ือท ำควำมสะอำดบริเวณ
โรงเรียน เป็นต้น 
 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ เป็นแบบอย่าง  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
    ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โปรดน าเสนอข้อมูล พร้อมภาพประกอบไม่เกิน ๕ ภาพ 
  สถานศึกษาสังกัด สพม.42 (พื้นที่ จ.นครสวรรค์ จ านวน 37 โรงเรียน)  
  มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ ดังนี้ 
  โรงเรียนนครสวรรค์ 
 1. ใช้รูปแบบที่ 4  : กำรสลับกลุ่มนักเรียน โดยแบ่งนักเรียนในห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
  กลุ่มท่ี 1 นักเรียนมำเรียนกับครูตำมตำรำงสอนสัปดำห์ละ 5 วัน  
  กลุ่มท่ี 2 ครูด ำเนินกำรสอน Online เพ่ือให้นักเรียนอีกกลุ่มท่ีไม่ได้มำเรียนได้เรียนที่บ้ำนด้วย  
  ทั้งนี้ อำจสลับกันมำเรียน โดยกำรจัดนักเรียนให้มำเรียนสลับวัน เว้นวัน (ภำยใต้เงื่อนไข)  
 2.  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น เรียนผ่ำนระบบกำรเรียนทำงไกล (On-Air)  
 3. ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย เรียนผ่ำนระบบออนไลน  ์(Online)  
 4. สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้ครบทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

  ข้อดี คือ    
  1. นักเรียนได้เรียนกับครูผู้สอนคนเดียวกันทั้งห้อง  
  2. สำมำรถทบทวนบทเรียนที่เรียนไปแล้ว ได้ตลอดเวลำ (Rerun ที่หน้ำเว็บไซด์ครูผู้สอน) 
  3. เว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) เพรำะมีจ ำนวนนักเรียน 20–25 คน/ห้องเรียน 
  4. สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้ครบตำมหลักสูตร 
  5. กำรรับประทำนอำหำรกลำงวัน   
  6. ลดควำมแออัดของนักเรียน เนื่องโรงเรียนลดจ ำนวนนักเรียนลงครึ่งหนึ่ง 
  7. จัดให้มีกำรเหลื่อมเวลำในกำรพักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
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 5. แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  สุขศึกษำฯ และศิลปะ 
ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบสลับกลุ่มนักเรียนมำเรียน ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 
  - แบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ล ำดับเลขค่ี กลุ่มท่ี 2 ล ำดับเลขคู่ 
  - เปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎำคม 2563 กลุ่มที่ 1 มำเรียนกับครูผู้สอนตำมตำรำงสอน          
ของโรงเรียน โดยครูผู้สอน มอบหมำยงำนให้นักเรียนกลุ่มท่ี 2 ศึกษำค้นคว้ำ หรือท ำใบงำน ใบกิจกรรมที่บ้ำน 
  - เปิดเรียนวันที่  2 กรกฎำคม 2563 กลุ่มที่  2 มำเรียนกับครูผู้สอนตำมตำรำงสอน           
ของโรงเรียน โดยครูผู้สอน มอบหมำยงำนให้นักเรียนกลุ่มท่ี 1 ศึกษำค้นคว้ำ หรือท ำใบงำน ใบกิจกรรมที่บ้ำน 
  หมายเหตุ   
  - วันที่นักเรียนมำเรียนที่โรงเรียน  ให้ครูผู้สอน ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกทักษะ
ภำคปฏิบัติที่โรงเรียน 
  - วันที่นักเรียนเรียนที่บ้ำน ให้ครูผู้สอนด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยมอบหมำยงำน
ศึกษำค้นคว้ำ หรือท ำใบงำน ใบกิจกรรมที่บ้ำน เสนอแนะแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนอย่ำงหลำกหลำย 
 6. โรงเรียนนครสวรรค์ ได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และด ำเนินกำรตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ปฏิบัติงำนและบุคคลภำยนอกที่เข้ำมำ
ติดต่อก่อนเข้ำโรงเรียนนครสวรรค์ ต้องสวมหน้ำกำกอนำมัย โดยมีกำรวัดอุณหภูมิร่ำงกำย ด้วยเครื่อง 
Thermo scan อีกทั้งยังต้องล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ และลงชื่อในสมุดบันทึก    
กำรเข้ำออกโรงเรียนเพื่อติดตำมในภำยหลังต่อไป 

 2.  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
  2.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบให้ผู้เรียนมำเรียนที่โรงเรียน (On-Site) 
  2.2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเรียนผ่ำน TV (On-Air) 
  2.3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ (Online) 
  2.4 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้รูปแบบอื่น ๆ  
  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบให้ผู้เรียนมำเรียนที่โรงเรียน (On-Site) จะด ำเนินกำรในระยะที่
โรงเรียนเปิดกำรเรียนกำรสอน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2563 เป็นต้นไป โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม 
ตำมเลขที่ และสลับกลุ่มมำเรียนกลุ่มละ 1 สัปดำห์ 
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 3.  โรงเรียนเขาทองพิทยาคม  
  3.1 แนวทางการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

 

  3.2 กำรด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน 1 กรกฎำคม 2563 ดังนี้ 
   1) ประกำศมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส Covid-19  
   2) เตรียมอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย เจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือ และหน้ำกำก
อนำมัย 
   3) ท ำควำมสะอำดห้องเรียน ห้องพักครู โรงอำหำร ห้องพยำบำล ห้องสมุด รวมถึง
สถำนที่และอำคำรต่ำง ๆ ภำยในโรงเรียน 
   4) จัดสถำนที่ภำยในห้องเรียนเว้นระยะห่ำงระหว่ำงโต๊ะ-เก้ำอ้ีนักเรียน รวมถึงระยะห่ำง
ระหว่ำงทำงเดิน เว้นระยะห่ำง 1-2 เมตร 
   5) ระบุจุดใช้บริกำรต่ำง ๆ ภำยในโรงเรียน โดยเว้นระยะห่ำง 1-2 เมตร 
   6) จัดท ำ Platform กำรเข้ำ-ออก โรงเรียน 
   7) จัดกลุ่มนักเรียน โดยแบ่งกลุม่นักเรียนในห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เพ่ือสลับกลุ่ม มำเรียน   
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4. การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ในวันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
โรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ด าเนินการ ดังนี้ 
 4.1 สพม.42 แจ้งมำตรกำรควำมปลอดภัย เพ่ือที่จะควบคุมกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส      
Covid-19 ภำยในโรงเรียน ซึ่งทำงโรงเรียนสังกัด สพม.42 จะต้องเตรียมควำมพร้อมต่ำง ๆ ดังนี้ 
  1) โรงเรียนก ำหนดมำตรกำรคัดกรองครู นักเรียน บุคลำกร และผู้มำติดต่อรำชกำรทุกคน 
ปฏิบัติตำมมำตรกำรของโรงเรียนอย่ำงเคร่งครัด เช่น กำรวัดไข้ สวมใส่หน้ำกำกอนำมัยก่อนเข้ำโรงเรียน 
ผู้ปกครองร่วมให้ประวัติหำกนักเรียนมีควำมเสี่ยง กำรคัดกรองนักเรียนเป็นกำรตรวจสอบเบื้องต้นว่ำนักเรียน
ไม่สบำยหรือไม่ มีไข้หรือเปล่ำ เมื่อนักเรียนมีอำกำรไข้ไม่สบำยต้องหยุดเรียนทันที และแจ้งหน่วยงำน
สำธำรณสุขในพ้ืนที่ทรำบต่อไป  
  2) กำรใช้เวลำอยู่ในโรงเรียนของนักเรียน จะต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ และต้องมี
กำรล้ำงมือบ่อย ๆ ซึ่งจะต้องมีจุดล้ำงมือ และก ำหนดช่วงเวลำส ำหรับให้นักเรียนล้ำงมือ จัดให้มีจุดล้ำงมือด้วย
สบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจลอย่ำงเพียงพอ 
  3) กำรเว้นระยะห่ำง โรงเรียนต้องปรับปรุงห้องเรียน จัดห้องเรียนให้มีกำรเว้นระยะห่ำงทำง
สังคม (Social Distancing) โดยจัดโต๊ะ-เก้ำในห้องเรียนแต่ละห้องให้เว้นระยะห่ำง 1.5 เมตร ห้องละ         
20-25 คน/ห้องเรียน รวมถึงพ้ืนที่อ่ืน ๆ ไม่ว่ำจะเป็น ห้องเรียน ห้องพักครู โรงอำหำร ห้องพยำบำล ห้องสมุด 
รวมถึงสถำนที่และอำคำรต่ำง ๆ ภำยในโรงเรียนจะต้องมีกำรท ำให้เกิดกำรเว้นระยะห่ำงเกิดข้ึน 
 

 
 4.2 เรื่องของควำมสะอำด ต้องมีกำรเพ่ิมรอบในกำรท ำควำมสะอำดให้บ่อยขึ้น โดยเฉพำะ
ห้องน้ ำห้องส้วม จุดสัมผัสต่ำง ๆ ต้องเช็ดท ำควำมสะอำดอย่ำงสม่ ำเสมอรวมถึงกำรงดกิจกรรมที่จะท ำให้เกิด        
ควำมแออัดเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อโรค เช่น กำรแข่งขันกีฬำ กำรแข่งขันต่ำง ๆ ฯลฯ 
 4.3 ประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจและประชำสัมพันธ์กับผู้ปกครองในกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
และโรงเรียน จะต้องร่วมมือกัน ตั้งแต่กำรมำส่ง -มำรับ นักเรียนที่โรงเรียน กำรเตรียมควำมพร้อมให้กับ
นักเรียน เช่น ต้องมีหน้ำกำกอนำมัยติดตัวมำโรงเรียนทุกวัน อธิบำยให้นักเรียนเข้ำใจว่ำท ำไมต้องสวมหน้ำกำก
อนำมัย ต้องหมั่นล้ำงมือบ่อย ๆ และต้องเว้นระยะห่ำงจำกเพ่ือน ๆ ด้วย 
 4.4 ด้ำนสิ่งแวดล้อม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสภำพแวดล้อมในโรงเรียน ดูแลสภำพแวดล้อม
ในโรงเรียนให้สะอำด ร่มรื่น ปลอดภัย ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ไม่ให้เกิดอันตรำย และก ำจัดวัชพืชภำยในบริเวณ
โรงเรียน ตรวจสอบซ่อมแซมอำคำรเรียน อุปกรณ์ไฟฟ้ำ โต๊ะเก้ำอ้ี ระบบน้ ำประปำให้พร้อมใช้งำนไม่เกิด
อันตรำย ก ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ยุง หนู สัตว์เลื้อยคลำน สัตว์มีพิษต่ำง ๆ เช่น รังต่อ รังแตน ฯลฯ 
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 4.5 กำรเดินทำงมำโรงเรียนของนักเรียน กรณีขึ้นรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนต้องงมีมำตรกำรขอ
ควำมร่วมมือกับคนขับรถให้สวมหน้ำกำกอนำมัยทุกครั้งขณะขับรถ และตรวจสอบหน้ำกำกอนำมัยของ
นักเรียนทุกคนบนรถ รวมถึงท ำควำมสะอำดรถ เบำะที่นั่ง ก่อนรับนักเรียนในช่วงตอนเช้ำ และส่งนักเรียน
ในช่วงตอนเย็นอย่ำงเคร่งครัด 
 4.6 จัดเตรียมโปสเตอร์ประชำสัมพันธ์และเตรียมให้ควำมรู้กับนักเรียนในกำรปลูกฝังสุขนิสัยที่ดี 
เช่น กำรล้ำงมืออย่ำงถูกวิธี กำรใส่หน้ำกำกอนำมัย กำรเว้นระยะห่ำงอย่ำงปลอดภัย ฯลฯ 
 4.7 วำงมำตรกำร กฎระเบียบในกำรป้องกันเหตุร้ำยต่ำง ๆ ที่จะเกิดกับนักเรียน ไม่ว่ำจะเป็น 
กำรทะเลำะวิวำท พกพำอำวุธ ชู้สำว แม่วัยใส หนีเรียน ติดเกมส์ ลักทรัพย์ เสพสิ่งมึนเมำ และสำรเสพติด ฯลฯ 

5. ข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ 
 5.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  สุขศึกษำฯ และศิลปะ 3 กลุ่มสำระไม่ต้องสอนแบบ online ควร
สอนแบบ onsite อย่ำงเดียว 
 5.2 ควรจัดสรรอุปกรณ์เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส Covid-19 เช่น อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ 
หน้ำกำกอนำมัย เจลล้ำงมือ และฉำกก้ัน ให้เพียงพอกับคณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน 
 5.3 ควรจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
เชื้อไวรัส Covid-19 เพ่ิมเติมแก่โรงเรียน 
 5.4 ในกำรเดินทำงมำและกลับโรงเรียน โดยกำรใช้รถโดยสำรร่วมกัน โรงเรียนไม่สำมำรถควบคุมระยะห่ำง
ของนักเรียนได ้

6. การอภิปรายผลและข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 6.1 ควรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรเพ่ิมศักยภำพกำรใช้อินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 
 6.2 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ                 
ที่หลำกหลำยเหมำะสม 
 6.3 นิเทศ ก ำกับ และติดตำมให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงสม่ ำเสมอ 
 6.4 ควรมีกำรร่วมมือกันระหว่ำงโรงเรียนกับสำธำรณสุขในพ้ืนที่ร่วมกันป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อ
ไวรัส 
 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ เป็นแบบอย่าง  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
    ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โปรดน าเสนอข้อมูล พร้อมภาพประกอบไม่เกิน ๕ ภาพ 

  1.  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
  การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน รูปแบบท่ี 4 : การสลับกลุ่มนักเรียน ดังนี้ 
  1. ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน รูปแบบที่ 4 กำรสลับกลุ่มนักเรียน แบบแบ่ง
นักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม 
  2. จัดกำรเรียนกำรสอนโดย วันคี่ นักเรียนที่อยู่ตอน ก มำเรียนที่โรงเรียน ส ำหรับนักเรียน
ตอน ข ให้เรียนออนไลน์ที่บ้ำน และวันคู่ นักเรียนที่อยู่ตอน ก เรียนออนไลน์ที่บ้ำน ส ำหรับนักเรียนตอน ข      
ให้มำเรียนที่โรงเรียน 
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  3. การด าเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ดังนี้ 
    1. กำรแจ้งแนวปฏิบัติรถรับ-ส่งนักเรียน ให้ผู้ประกอบกำรทรำบและปฏิบัติ 
    2. จุดคัดกรองประตูเข้ำโรงเรียน 
      2.1 สแกนอุณหภูมิทุกคน (ใครไม่ผ่ำนไม่ให้เข้ำโรงเรียน) 
      2.2 ตรวจหน้ำกำกอนำมัยทุกคน (ใครไม่มีไม่ให้เข้ำโรงเรียน) 
    3. จัดเจลแอลกอฮอล์ (ส ำหรับล้ำงมือ) ไว้บริกำรทุกบันไดของทุกอำคำร และจัดนักกำร 
จ ำนวน 2 คน ไว้คอยดูแล 
    4. จัดสบู่ล้ำงมือที่ห้องน้ ำ ห้องส้วมทุกหลัง 
   5. ให้เข้ำแถวเคำรพธงชำติหน้ำห้องเรียนวิชำแรก (ไม่เข้ำแถวรวมที่โดม) 
   6. จัดรูปแบบกำรมำเรียนโดย ม.ต้น สลับวันกับ ม.ปลำย 
   7. จัดนักเรียนเข้ำเรียนห้องละไม่เกิน 20 คน จึงต้องผลัดกำรเรียน (ยกเว้นจัดในห้อง
ประชุมใหญ่ สำมำรถจัดเป็นแบบ Social distancing) 
   8. จัดตำรำงเรียนให้พักรับประทำนอำหำรกลำงวันเป็น 4 ระยะ เริ่มตั้งแต่เวลำ 11.00–
13.00 น. 
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   9. รับประทำนอำหำรกลำงวัน เป็นอำหำรกล่อง (ให้ผู้ค้ำจัดท ำ) จัดที่นั่งแบบ Social 
distancing และอนุโลมให้ออกไปรับประทำนตำมสถำนที่นั่งพักผ่อนได้แต่ต้องเป็นแบบ Social distancing 
และมีถังขยะขนำดใหญ่รองรับ 
  10. ให้ทุกคนใส่หน้ำกำกอนำมัยทั้งวัน 
  11. จัดหำอุปกรณ์ส ำหรับท ำ face shield ให้นักเรียนท ำของตนเองและใช้เองทุกคน 
  12. ท ำควำมสะอำด (ฆ่ำเชื้อ) ห้องเรียน, ส้วม, และโรงอำหำรเป็นระยะ  ๆอย่ำงน้อย  4 ครั้ง/วัน 
  13. ท ำป้ำยและติดป้ำยประชำสัมพันธ์มำตรกำรของโรงเรียนไว้ตำมจุดส ำคัญ ๆ หลำย ๆ จุด 
พร้อมทั้งแจ้งทำงสื่อ online ด้วย 
  14. กำรเข้ำไปซื้อสินค้ำที่ร้ำนค้ำ ต้องจัดคิวให้เข้ำได้ไม่เกินครั้งละ 5 คน คนละไม่เกิน          
5 นำที และร้ำนค้ำต้องมีบริกำรเจลแอลกอฮอล์ที่ประตูเข้ำด้วย 
  15. กำรกลับบ้ำน ใครเลิกเรียนก่อนสำมำรถอนุญำตให้กลับก่อนได้ 

  2.  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี  
   2.1 รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนี้ 
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   2.2 การด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 
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4. การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ในวันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
โรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ด าเนินการ ดังนี้ 
 4.1 สพม.42 แจ้งมำตรกำรควำมปลอดภัย เพ่ือที่จะควบคุมกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส      
Covid-19 ภำยในโรงเรียน ซึ่งทำงโรงเรียนสังกัด สพม.42 จะต้องเตรียมควำมพร้อมต่ำง ๆ ดังนี้ 
  1) โรงเรียนก ำหนดมำตรกำรคัดกรองครู นักเรียน บุคลำกร และผู้มำติดต่อรำชกำรทุกคน 
ปฏิบัติตำมมำตรกำรของโรงเรียนอย่ำงเคร่งครัด เช่น กำรวัดไข้ สวมใส่หน้ำกำกอนำมัยก่อนเข้ำโรงเรียน 
ผู้ปกครองร่วมให้ประวัติหำกนักเรียนมีควำมเสี่ยง กำรคัดกรองนักเรียนเป็นกำรตรวจสอบเบื้องต้นว่ำนักเรียน
ไม่สบำยหรือไม่ มีไข้หรือเปล่ำ เมื่อนักเรียนมีอำกำรไข้ไม่สบำยต้องหยุดเรียนทันที และแจ้งหน่วยงำน
สำธำรณสุขในพ้ืนทีท่รำบต่อไป  
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  2) กำรใช้เวลำอยู่ในโรงเรียนของนักเรียน จะต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ และต้องมี
กำรล้ำงมือบ่อย ๆ ซึ่งจะต้องมีจุดล้ำงมือ และก ำหนดช่วงเวลำส ำหรับให้นักเรียนล้ำงมือ จัดให้มีจุดล้ำงมือด้วย
สบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจลอย่ำงเพียงพอ 
 

 
  3) กำรเว้นระยะห่ำง โรงเรียนต้องปรับปรุงห้องเรียน จัดห้องเรียนให้มีกำรเว้นระยะห่ำงทำง
สังคม (Social Distancing) โดยจัดโต๊ะ-เก้ำในห้องเรียนแต่ละห้องให้เว้นระยะห่ำง 1.5 เมตร ห้องละ         
20-25 คน/ห้องเรียน รวมถึงพ้ืนที่อ่ืน ๆ ไม่ว่ำจะเป็น ห้องเรียน ห้องพักครู โรงอำหำร ห้องพยำบำล ห้องสมุด 
รวมถึงสถำนที่และอำคำรต่ำง ๆ ภำยในโรงเรียนจะต้องมีกำรท ำให้เกิดกำรเว้นระยะห่ำงเกิดข้ึน 
 

 
 

 4.2 เรื่องของควำมสะอำด ต้องมีกำรเพ่ิมรอบในกำรท ำควำมสะอำดให้บ่อยขึ้น โดยเฉพำะ
ห้องน้ ำห้องส้วม จุดสัมผัสต่ำง ๆ ต้องเช็ดท ำควำมสะอำดอย่ำงสม่ ำเสมอรวมถึงกำรงดกิจกรรมที่จะท ำให้เกิด         
ควำมแออัดเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อโรค เช่น กำรแข่งขันกีฬำ กำรแข่งขันต่ำง ๆ ฯลฯ 
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 4.3 ประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจและประชำสัมพันธ์กับผู้ปกครองในกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
และโรงเรียน จะต้องร่วมมือกัน ตั้งแต่กำรมำส่ง -มำรับ นักเรียนที่โรงเรียน กำรเตรียมควำมพร้อมให้กับ
นักเรียน เช่น ต้องมีหน้ำกำกอนำมัยติดตัวมำโรงเรียนทุกวัน อธิบำยให้นักเรียนเข้ำใจว่ำท ำไมต้องสวมหน้ำกำก
อนำมัย ต้องหมั่นล้ำงมือบ่อย ๆ และต้องเว้นระยะห่ำงจำกเพ่ือน ๆ ด้วย 
 4.4 ด้ำนสิ่งแวดล้อม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสภำพแวดล้อมในโรงเรียน ดูแลสภำพแวดล้อม
ในโรงเรียนให้สะอำด ร่มรื่น ปลอดภัย ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ไม่ให้เกิดอันตรำย และก ำจัดวัชพืชภำยในบริเวณ
โรงเรียน ตรวจสอบซ่อมแซมอำคำรเรียน อุปกรณ์ไฟฟ้ำ โต๊ะเก้ำอ้ี ระบบน้ ำประปำให้พร้อมใช้งำนไม่เกิด
อันตรำย ก ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ยุง หนู สัตว์เลื้อยคลำน สัตว์มีพิษต่ำง ๆ เช่น รังต่อ รังแตน ฯลฯ 
 4.5 กำรเดินทำงมำโรงเรียนของนักเรียน กรณีขึ้นรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนต้องงมีมำตรกำรขอ
ควำมร่วมมือกับคนขับรถให้สวมหน้ำกำกอนำมัยทุกครั้งขณะขับรถ และตรวจสอบหน้ำกำกอนำมัยของ
นักเรียนทุกคนบนรถ รวมถึงท ำควำมสะอำดรถ เบำะที่นั่ง ก่อนรับนักเรียนในช่วงตอนเช้ำ และส่งนักเรียน
ในช่วงตอนเย็นอย่ำงเคร่งครัด 
 4.6 จัดเตรียมโปสเตอร์ประชำสัมพันธ์และเตรียมให้ควำมรู้กับนักเรียนในกำรปลูกฝังสุขนิสัยที่ดี 
เช่น กำรล้ำงมืออย่ำงถูกวิธี กำรใส่หน้ำกำกอนำมัย กำรเว้นระยะห่ำงอย่ำงปลอดภัย ฯลฯ 
 4.7 วำงมำตรกำร กฎระเบียบในกำรป้องกันเหตุร้ำยต่ำง ๆ ที่จะเกิดกับนักเรียน ไม่ว่ำจะเป็น 
กำรทะเลำะวิวำท พกพำอำวุธ ชู้สำว แม่วัยใส หนีเรียน ติดเกมส์ ลักทรัพย์ เสพสิ่งมึนเมำ และสำรเสพติด ฯลฯ 

5. ข้อเสนอแนะ 
 5.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  สุขศึกษำฯ และศิลปะ 3 กลุ่มสำระไม่ต้องสอนแบบ online ควร
สอนแบบ onsite อย่ำงเดียว 
 5.2 ควรจัดสรรอุปกรณ์เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส Covid-19 เช่น อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ 
หน้ำกำกอนำมัย เจลล้ำงมือ และฉำกก้ัน ให้เพียงพอกับคณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน 
 5.3 ควรจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
เชื้อไวรัส Covid-19 เพ่ิมเติมแก่โรงเรียน 

6. การอภิปรายผลและข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 6.1 ควรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรเพ่ิมศักยภำพกำรใช้อินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 
 6.2 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ              
ที่หลำกหลำยเหมำะสม 
 6.3 นิเทศ ก ำกับ และติดตำมให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงสม่ ำเสมอ 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามนโยบาย 

ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
 

 
 

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) 
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1. ข้อมูลพื้นฐาน 
 ที่ตั้ง   105/30 หมู่ที่ 10  ต.วัดไทร  อ.เมืองนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์                                    . 
 สังกัด  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร                                .  
 เปิดสอนในระดับ  ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                             . 
 จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ้ืนที่ จ.นครสวรรค์ จ ำนวน      1,700  คน 
 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา           ทั้งหมด     2,399  คน 
 จ ำนวนนักเรียน  พ้ืนที่ จ.นครสวรรค์ จ ำนวน  32,115 คน 

 พ้ืนที่ จ.อุทัยธำนี            จ ำนวน  11,862 คน 
 จ านวนนักเรียน       ทั้งหมด  43,977 คน 
 
2. การด าเนินงานในภาพรวม 

2.1 ด้านคุณภาพการศึกษา  
2.1.1 ผลการทดสอบ (O-NET) 
         ตำรำงเปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

วิชา 
ภาษาไทย 

วิชา 
ภาษาอังกฤษ 

วิชา 
คณิตศาสตร ์

วิชา 
วิทยาศาสตร์ 

2559 35.62 46.36 31.80 29.31 34.99 
2560 34.33 48.29 30.45 26.30 32.28 
2561 37.50 54.42 29.45 30.04 36.10 

  
ตำรำงเปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

ปีกำรศึกษำ คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

วิชำ 
ภำษำไทย 

วิชำ 
ภำษำอังกฤษ 

วิชำ 
คณิตศำสตร์ 

วิชำ 
วิทยำศำสตร์ 

วิชำ 
สังคมศึกษำ 

2559 34.49 52.29 35.89 27.76 24.88 35.89 
2560 33.23 49.25 34.70 28.31 24.53 34.70 
2561 35.02 47.31 31.41 30.72 30.51 35.16 

 
 2.1.2   การด าเนินการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของหน่วยงาน/สถานศึกษา 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านผู้เรียน มีดังนี้ 

 1.  ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ       
ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 

 2.  กำรทดสอบวัดสมรรถนะครูผู้สอนทำงด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 3.  สอบ Pre -O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียน    

ในสังกัดทุกโรง โดยใช้ข้อสอบกลำง 



~ 46 ~ 
 

  

 4.  สพม.42 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือวำงแผนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน     
ของนักเรียนใน 5 กลุ่มสำระหลัก ได้แก่ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำ            
และวัฒนธรรม และภำษำอังกฤษ เพ่ือให้โรงเรียนเขียนแผนเป็น 

 5.  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้ำงแรงจูงใจให้กับโรงเรียนและนักเรียน 
 6.  กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเกี่ยวกับกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 7.  สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 
 2.1.3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านครูผู้สอน มีดังนี้ 

 1.  โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนด
เป้ำหมำยอย่ำงชัดเจนในกำรพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โดยเน้น 5 กลุ่มวิชำหลัก 
 2.  ประชุมวำงแผนพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ร่วมกันระหว่ำง สพม.42 ผู้บริหำร ครู        
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศผลสัมฤทธิ์ O-Net น ำมำ
วิเครำะห์และวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
 3.  ส่งเสริม สนับสนุนครูในกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนและสื่อกำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 4.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำย     
เน้นให้นักเรียนเห็นควำมส ำคัญในกำรมีส่วนร่วมกับครูผู้สอน ก่อให้เกิดควำมสนใจและสำมำรถพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้ดีขึ้น 
 5.  ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดตั้งศูนย์พัฒนำ กำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกลุ่ม     
ต่ำง ๆ ประจ ำจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธำนี เพ่ือช่วยในกำรขับเคลื่อน กำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำไปสู่เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ และช่วยพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ
ดียิ่งขึ้นเพ่ือน ำไปสู่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลแก่นักเรียน 
 
 2.1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการเตรียมความพร้อมผู้เรียน มีดังนี้ 
 1.  สถำนศึกษำสังกัด สพม.42 ร่วมกันสร้ำงควำมตระหนักและเตรียมควำมพร้อมในกำร
ทดสอบระดับชำติ (O-Net) 
 2.  ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนค้นคว้ำเพ่ิมเติมจำกสื่ออุปกรณ์ 
  3.  สถำนศึกษำก ำกับ ติดตำม ดูแลนักเรียน โดยเน้นย้ ำผู้ปกครองให้ช่วยดูแลนักเรียน     
อย่ำงใกล้ชิด 
 4.  โรงเรียนสร้ำงควำมตระหนักให้กับนักเรียน ให้นักเรียนเห็นควำมส ำคัญของกำรสอบ 
คุ้นเคยกับรูปแบบของข้อสอบที่หลำกหลำยของกำรสอบ O-Net 
 
  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 
  1.  นักเรียนมีควำมสำมำรถทำงด้ำนสติปัญญำแตกต่ำงกัน และอยู่ในสิ่งแวดล้ม ควำม
เป็นอยู่ด้ำนครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ท ำให้ไม่เห็นถึงควำมส ำคัญของกำรสอบ (O-NET) 
  2.  ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิธีกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ เทคนิคกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน และกำรวัดประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม กระตุ้นควำมสนใจของนักเรียนไม่เพียงพอ 
ตลอดจนกำรวิเครำะห์และประเมินผลเพ่ือน ำปัญหำที่พบไปสู่กำรแก้ไขปรับปรุง 
  3.  ขำดกำรประสำนควำมร่วมมือกันของครูในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ      
กำรร่วมกันพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน 
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ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน/สถานศึกษา 
   1.  ครูร่วมกันวิเครำะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรำยบุคคล โดยผ่ำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ทุกขั้นตอนอย่ำงจริงจัง ส่งเสริมกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนครบ 100% เพ่ือให้ทรำบถึงปัญหำและควำมต้องกำรที่
แท้จริงของผู้เรียนทั้ง ก่อนเรียน ระหว่ำงเรียน และหลังเรียน น ำข้อมูลมำช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน       
มีผลผลสัมฤทธิ์ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ดีขึ้น 
   2.  ครูร่วมกันจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรเรียนกำรสอน โดยเน้น     
กำรคิดวิเครำะห์ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ส่งเสริมกำรพัฒนำตนเองของครูให้ครูสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้มำ
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ และส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมำพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
   3.  เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ร่วมกันพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
เพ่ือยกระดับผลผลสัมฤทธิ์ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) โดยร่วมกันจัดท ำเครื่องมือกำรติวเข้มในสำระ       
กำรเรียนรู้ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ ให้โรงเรียนในเครือข่ำยน ำไปติวให้กับ
นักเรียนของตนเอง 
 

นวัตกรรม/รางวัล/กิจกรรมเด่น  
   1. โรงเรียนนครสวรรค์  ได้ รับกำรคัด เลือกสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัล  IQA Award              
ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับรำงวัล ยอดเยี่ยม 
   2.  โรงเรียนเทพศำลำประชำสรรค์ ผลงำนวิจัยและแนวปฏิบัติที่ดีของกำรจัดกำรศึกษำ   
(Best Practices) โรงเรียนน ำร่อง โครงกำร TFE (Teams for Education) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
รำงวัลระดับคุณภำพดีเลิศ จำก ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครสวรรค์ 
   3. นำยชญำนนท์  รักษำศรี และนำงสำวจิตวิมล  นนทลำ ครูโรงเรียนเขำกะลำวิทยำคม 
ได้รับคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับจังหวัด โครงกำร Coaching Teams เพ่ือยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ นครสวรรค์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำงวัลระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 

 
 2.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

กำรด ำเนินกำรในกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในภำพรวมของหน่วยงำน
สถำนศึกษำ 
  1.  สพม.42 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครูวิทยำกรแกนน ำและครูผู้สอน สหวิทยำเขตละ 
15 คน ได้แก่ ผู้บริหำร ครู เพ่ือเป็นวิทยำกรแกนน ำ ขยำยผลกิจกรรมสู่โรงเรียน ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ        
ในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร เพ่ือพัฒนำสู่ผู้เรียนในศตวรรณที่  21 ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนให้เป็นคนดี 
  2.  สพม.42 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ สหวิทยำเขต จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้รูปแบบกำรปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำ        
สู่ผู้เรียน 
  3.  สพม.42 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ g-9 
  4. สพม.42 นิ เทศ ก ำกับ และติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกำรปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 
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ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 

  1.  ยังมีโรงเรียนบำงโรงเรียนที่ยังจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรไม่ครบชั้นเรียน และไม่ครบ   
ทุกสำระหลำยวิชำ 
  2.  โรงเรียนยังวิเครำะห์มำตรฐำนและตัวชี้วัดไม่ชัดเจน จึงออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้          
ไม่สอดคล้องกับมำตรฐำนและตัวชี้วัด 
  3.  โรงเรียนยังมองข้ำมกำรปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส ำหรับผู้เรียน 
  4.  กำรนิเทศของศึกษำนิเทศก์ไม่ทั่วถึง ครอบคลุม ด้วยภำรกิจของศึกษำนิเทศก์มีมำก 

ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน/สถานศึกษา 
   1.  ครูต้องวิเครำะห์มำตรฐำนและตัวชี้วัด ตลอดจนออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยยึด
มำตรฐำนและตัวชี้วัด 
   2.  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสหวิทยำเขต ช่วยในกำรนิเทศ ก ำกับ และติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรวัดผลและประเมินผล 
   3.  จัดท ำเครื่องมือกำรนิเทศให้ครอบคลุม และก ำหนดปฏิทินกำรนิเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
สม่ ำเสมอ 

2.1.5 นวัตกรรม/รำงวัล/กิจกรรมเด่น (ถ้ำมี) 
  1.  โรงเรียนเทพศำลำประชำสรรค์ กิจกรรมโครงงำนคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยำวชนไทย 
ท ำดี ถวำยในหลวง  ได้รับโล่พระรำชทำน จำกสมเด็จพระเทพ-รัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี 
  2.  โรงเรียนเทพศำลำประชำสรรค์  โรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่          
และ กิจกรรมจิตอำสำ นำยวิทวัส ขุนสุข ได้รับคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นเด็กและเยำวชนด่เด่นแห่งชำติ  
จำกกระทรวงศึกษำธิกำร 
  3.  โรงเรียนพนมรอกวิทยำ เป็นสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และบริหำร
จัดกำรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
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การจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง 

 
 

   1. สพม.42 ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ัน      
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด    
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม ดังนี้ 
  1.1 สพม.42 แจ้งให้โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอน หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (หลักสูตร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
  1.2 สพม.42 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำ   
ภิบำลในสถำนศึกษำ “หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ” (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ในวันที่ 5 กรกฎำคม 2562      
ณ ห้องประชุมรำชสิทธิเวที สพม.42 
  1.3 สพม.42 นิเทศ ก ำกับ และติดตำมกำรจัดท ำหลักสูตรต้ำนทุจริตและกำรน ำหลักสูตร    
ต้ำนทุจริตไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน 
 
ผลลัพธ์/ความส าเร็จ 

o ผู้บริหำร และครู มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
o ผู้บริหำร และครู สำมำรถบริหำรจัดกำรหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำในสถำนศึกษำได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ และทรำบถึงแนวทำงกำรน ำไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
o ผู้บริหำร และครู สำมำรถน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับ

นักเรียน ซึ่งเป็นกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันกำรทุจริตให้ 
o สถำนศึกษำมีหลักสูตรต้ำนทุจริต และน ำหลักสูตรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับ

นักเรียน 
 
ปัญหาและอุปสรรค (ที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินงาน) 
  - สถำนศึกษำไม่สำมำรถเปิดในสำระเพ่ิมเติมได้ เนื่องจำกเวลำที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียน   
กำรสอนไม่เพียงพอ ท ำให้สถำนศึกษำต้องใช้กำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนทุกชั้นเรียน เช่น Hoom room 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน หน้ำที่พลเมือง ฯลฯ 
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  2. สพม.42 ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   2.1 สพม.42 จัดท ำโครงกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 
   2.2 สพม.42 นิเทศ ก ำกับ และติดตำมกำรพัฒนำสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกำรเรียนรู้
และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (สถำนศึกษำพอเพียง) เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ 
 
 ผลลัพธ์/ความส าเร็จ 

o ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถน ำ
หลักกำร แนวคิดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตและใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำได้ 

o ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง น ำหลักกำร แนวคิด ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้และ
พัฒนำผู้เรียน รวมถึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

o นักเรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง น ำหลักกำร 
แนวคิด ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรเรียนและกำรด ำเนินชีวิต 

o สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ มีแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
สภำพแวดล้อมมีควำมสะอำด ร่มรื่นและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ บุคลำกรทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำร
ดูแลรักษำและปรับปรุงสภำพแวดล้อม 

 
ปัญหาและอุปสรรค (ที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินงาน) 
   - เนื้อหำวิชำ กำรจัดกิจกำรเรียนรู้กลุ่มสำระหลักมีมำก ท ำให้กำรบูรณำกำรหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ไม่เพียงพอ และยังไม่เหมำะสมกับนักเรียน นักเรียนไม่สำมำรถถอดบทเรียน   ไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
 
ข้อเสนอแนะ  

 กระบวนกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำและศูนย์กำรเรียนรู้
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ ควรมีกำรขับเคลื่อนระดับ สพฐ. ด้วย 

 ควรมีหลักสูตรกำรบูรณำกำรให้โรงเรียนน ำไปด ำเนินกำรได้และสอดคล้องกับนโยบำย
กำรศึกษำของรัฐบำล และกระทรวงศึกษำธิกำรในปัจจุบัน 

 สถำนศึกษำท่ีสำมำรถพัฒนำเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ฯ ที่เป็นต้นแบบให้แก่สถำนศึกษำ และองค์กร
อ่ืน ๆ ได้ ควรได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณบ้ำงเพ่ือเป็นขวัญก ำลังใจให้เกิดกำรพัฒนำยิ่งขึ้น
ต่อไป 
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การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

  1. สพม.42 ด าเนินการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้ 
 
  ครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค Boot Camp 

o สพม.42 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ ใน
ระดับภูมิภำค จ ำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 42.06 

o สพม.42 จัดท ำโครงกำรนิเทศ ก ำกับ และติดตำมครูผู้สอนภำษำอังกฤษท่ีผ่ำนกำรพัฒนำตำม
โครงกำรพัฒนำครูแกนน ำภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค Boot Camp และพัฒนำระบบนิเทศ
ติดตำมครูตำมโครงกำรฯ ทุกคน 100% 

o สพม.42 จัดท ำระบบกำรกรอกข้อมูลสำรสนเทศกำรนิ เทศ Online เพ่ือช่วยในกำร
ประมวลผล และจัดประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบสำรสนเทศกำรนิเทศ Online 
และภำระงำนที่ต้องด ำเนินกำรให้แก่ครูตำมโครงกำรพัฒนำครูแกนน ำภำษำอังกฤษในระดับ
ภูมิภำค Boot Camp 

o จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ผลลัพธ์/ความส าเร็จ 

   - ครูแกนน ำภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค Boot Camp มีควำมสำมำรถในกำรจัด     กำร
เรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรในชั้นเรียนทุกคน 
   - มีกำรสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค 
(Boot Camp) ได้อย่ำงกว้ำงขวำงและท่ัวถึง ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   - มีเว็บไซด์เผยแพร่ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร ครูแกนน ำ
ภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรอบรม Boot Camp www.language42.net และ เพจ facebook : language 42 
   

2. สพม.42 ด าเนินการ ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตามกระบวน 
การเรียนรู้บันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) ดังนี้ 

o สพม.42 ส่งโรงเรียนเข้ำรับกำรอบรม ตำมที่ ส ำนักมัธยมศึกษำตอนปลำย แจ้งให้ไปอบรม 
o นิเทศติดตำมกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ และแนะน ำ กำรจัดกำรสอนตำมกระบวนกำรเรียนรู้

บันได 5 ขั้น 
o บูรณำกำรกับกิจกรรม โครงกำร STAR STEM 1 โรงเรียน 1 อำชีพ 

ผลลัพธ์/ความส าเร็จ 
 - โรงเรียนในสังกัดผ่ำนกำรประเมิน OBECQA  9 โรงเรียน  ScQA 15 โรงเรียน 
OBECQA  แบ่งเป็นพ้ืนที่ จ.นครสวรรค์ จ ำนวน 6 โรงเรียน พ้ืนที่ จ.อุทัยธำนี จ ำนวน 3 โรงเรียน ScQA 
แบ่งเป็นพ้ืนที่ จ.นครสวรรค์ 9 โรงเรียน พื้นที่ จ.อุทัยธำนี 6 โรงเรียน 
 - ครูได้ใช้กระบวนกำรเรียนรู้บันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) ในกำรจัด       กำร
เรียนกำรสอน 
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  ปัญหาและอุปสรรค (ที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินงาน) 

 - กำรส่งต่อข้อมูล แจ้งแนวด ำเนินกำร และวิธีด ำเนินกำรเรื่องโครงกำรโรงเรียน
มำตรฐำนสำกลของส ำนักมัธยมศึกษำตอนปลำย ไม่ชัดเจน 
 - กำรจัดประชุมของส ำนักมัธยมศึกษำตอนปลำย เรื่องกำรด ำเนินงำนโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล ไม่แจ้งเขตพ้ืนที่ให้ไปรับทรำบนโยบำย และแนวปฏิบัติ แจ้งไปยัง โรงเรียนโดยตรง และไม่ได้ 
เขตพ้ืนที่ไปเข้ำร่วมประชุม 

ข้อเสนอแนะ  
 - ควรมีกำรชี้แจง ขั้นตอน และแนวด ำเนินให้เขตพ้ืนที่ทรำบ อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 - ควรมีกำรอบรม เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับ
ครูผู้สอนและเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูผู้สอนรำยวิชำ IS และเวทีศักยภำพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่ 
 
 3.  สพม.42 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานเชื่อมโยงสู่     
การสร้างอาชีพและการมีงานท า ดังนี้ 
  3.1 ขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรมีงำนท ำร่วมกับโรงเรียนเครือข่ำย
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำจังหวัด ระดับมัธยมศึกษำ (นครสวรรค์ – อุทัยธำนี) 
  3.2 ขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรมีงำนท ำร่วมกับโรงเรียนศูนย์แนะแนว
ประจ ำจังหวัด (นครสวรรค์ – อุทัยธำนี) 
  3.3 ขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรมีงำนท ำร่วมกับสถำนศึกษำสังกัด    
สพม.42 ทั้ง 58 โรงเรียน   
 

ผลลัพธ์/ความส าเร็จ 
   - โรงเรียนสังกัด สพม.42 ทุกโรง มีสำรสนเทศลักษณะอำชีพ ควำมต้องกำรสำขำอำชีพ 
แหล่งเรียนรู้ สถำนประกอบกำร กลุ่มอำชีพอิสระในพ้ืนที่ จ.นครสวรรค์ และ จ.อุทัยธำนี 
   - ร้อยละ 100 ศูนย์แนะแนว จ.นครสวรรค์ และ จ.อุทัยธำนี ด ำเนินกำรพัฒนำ         ให้
ควำมรู้ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษำในสังกัด สพม.42  
   - โรงเรียนสังกัด สพม.42 มีกำรจัดกระบวนกำรแนะแนวให้นักเรียนค้นพบบุคลิกภำพและ
ควำมถนัดของตนเอง และจัดวำงระบบวำงเส้นทำงกำรศึกษำต่อสู่กำรประกอบอำชีพสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรสำขำวิชำชีพของพ้ืนที่ 
   - ครูแนะแนว และครูที่ปรึกษำมีควำมเข้ำใจกำรวำงระบบพัฒนำกระบวนกำรแนะแนวกำร
จัดท ำแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) ให้กับนักเรียนวำงแผนกำรเรียน กำรท ำแฟ้มสะสมผลงำน เพ่ือรองรับ
เส้นทำงกำรศึกษำสู่อำชีพของนักเรียนรำยบุคคล 
   - โรงเรียนสังกัด สพม.42 มีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ แผนกำรเรียน กระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ และกำรวัดประเมินผลเพ่ือรองรับควำมต้องกำรตำมสำขำวิชำชีพ ครูผู้สอนมีกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้บูรณำกำรอำชีพตำมบริบทพื้นที่ 
   - ร้อยละ 70 โรงเรียนในสังกัดได้รับกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำร
จัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ  
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การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

  1. สพม.42 ส่งเสิรม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ 
STEM Education ดังนี้ 
   1.1 สพม.42 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ด้วยแนวทำงสะเต็มศึกษำ (STEM Education) 
   1.2 สพม.42 นิ เทศ ติดตำม โครงกำรอบรมครูพ่ี เลี้ยงและครูผู้สอนสะเต็มศึกษำ        
ด้วยระบบทำงไกล ที่จัดโดย สสวท. ณ ศูนย์ฝึกฯ โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์และ โรงเรียนหนองฉำง
วิทยำ จ.อุทัยธำนี 
   1.3 นิเทศชั้นเรียนส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ 
 

ผลลัพธ์/ความส าเร็จ 
   - จำกกำรส่งเสริม สนับสนุน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งผลให้ครูมีควำมรู้     
ควำมเข้ำใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ น ำมำประยุกต์ใช้ในกำรสอน ท ำให้นักเรียน
มีควำมสนใจกำรเรียน และมีจิตวิทยำศำสตร์ที่ดีมำกขึ้น 
 

ปัญหาและอุปสรรค (ที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินงาน) 
  - กำรอบรมจำก สสวท. จ ำกัดจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมได้ พียงรุ่นละ 60 คน แต่มีครูที่สนใจ
เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเป็นจ ำนวนมำก 
 

ข้อเสนอแนะ  
  - สนับสนุนงบประมำณในกำรจัดกำรอบรมให้เพียงพอกับควำมต้องกำร 
 
 
  2. สพม.42 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning สู่ศตวรรษท่ี 21
   2.1 สพม.42 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนมีกำรเพ่ิมกระบวนกำรและเน้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมมำกข้ึน ครูสอนเปลี่ยนบทบำทเป็น Coach หรือ Active Teaching ท ำให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่ำง
ครูผู้สอนและนักเรียน  
   2.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยเน้น  
ให้ครูผู้สอนใช้กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ให้มำกขึ้น ส่งผลให้ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
ที่มีประสิทธิภำพ 
      2.3 สพม.42 นิเทศชั้นเรียนครูผู้สอนอย่ำงต่อเนื่อง สม่ ำเสมอ 
      2.4 สพม.42 ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้สำระสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม     
ตำมแนวทำง Active Learning สู่ศตวรรษที่ 21 
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ผลลัพธ์/ความส าเร็จ 
   - ครูผู้สอนจัดกำรเรียนกำรสอนโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนมำกขึ้น ครูผู้สอนเปลี่ยน
บทบำทเป็น Coach หรือ Active Teaching  
   - นักเรียนเกิดพัฒนำกำรทำงด้ำนกำรเรียนรู้เพ่ิมขึ้น มีควำมสนใจกำรเรียนมำกขึ้น ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น 

ปัญหาและอุปสรรค (ที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินงาน) 
   - จ ำนวนอัตรำก ำลังศึกษำนิเทศก์มีจ ำนวนน้อย จึงเป็นอุปสรรคต่อกำรนิเทศครูผู้สอนทั้ง 
58 โรงเรียนในสังกัด สพม.42 
   - ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง Active 
Learning แต่มีภำระงำนอ่ืนเพิ่มขึ้นท ำให้ครูผู้สอนขำดกำรเตรียมกำรสอนให้กับผู้เรียนได้อย่ำงเต็มที่ 

ข้อเสนอแนะ  
   - ส่งเสริมให้มีกำรนิเทศกำรสอน โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำ หัวหน้ำวิชำกำร หัวหน้ำกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ อย่ำงสม่ ำเสมอ 
   - จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่ำงได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม สม่ ำเสมอ 
 
  3. สพม.42 ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสาร และน าไปสู่   
การประกอบอาชีพในอนาคต และการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) ดังนี้ 
   3.1 สพม.42 42 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม              
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ตามที่ ส านักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการแจ้งมา       
ทุกกิจกรรม 
   3.2 สพม.42  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูสอนภำษำอังกฤษ เข้ำรับกำรอบรม  Boot camp 
เพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้มำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ ในโรงเรียน 
   3.3 สพม.42 ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์ ERIC ในสังกัด ขยำยผลกำรด ำเนินงำนตำม
ประกำศนโยบำยกำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ โดยใช้ CERR เป็นกรอบควำมคิดหลักและแนว
ทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ สพฐ. ที่เน้นทักษะกำรสื่อสำร CLT ฟัง พูด อ่ำน และเขียนให้กับนักเรียน 
   3.4 สพม.42 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ  โดยอิงกรอบมำตรฐำน 
CEFR ตำมกำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ โดยกำรจัดสอบประเมินควำมรู้ภำษำอังกฤษ และคัดเลือก
ครูเข้ำรับกำรอบรม ภำษำอังกฤษระบบออนไลน์  
   3 .5 สพม.42 นิเทศ ติดตำม และให้กำรสนับสนุนช่วยเหลือ โดยใช้กระบวนกำร 
Coaching  & Mentoring แบบกัลยำณมิตร โดยศึกษำนิเทศก์ ประจ ำสหวิทยำเขต และนิเทศ ติดตำม
ครูผู้สอนภำษำอังกฤษตำมโครงกำรพัฒนำครูแกนน ำภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค Boot Camp นิเทศ 100% 

ผลลัพธ์/ความส าเร็จ 
o นักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้

ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร ระดับดีขึ้นไป แต่ละระดับชั้น ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
o สถำนศึกษำในสังกัด สพม.42 จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำร

สื่อสำรของผู้เรียน ร้อยละ 100 
o นักเรียนสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรได้ดีได้รับกำรพัฒนำครบ 4 ด้ำน ได้แก่ ฟัง 

พูด อ่ำน และเขียน 
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ปัญหาและอุปสรรค (ที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินงาน) 
 ขำดสื่อและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 
 ศึกษำนิเทศก์กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศมีน้อย ท ำให้กำรนิเทศชั้นเรียนท ำได้ 

ไม่ทั่วถึง 
 นักเรียนขำดควำมมั่นใจ และไม่กล้ำแสดงออกในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
 ข้อจ ำกัดด้ำนระเบียบที่ไม่เอ้ือให้มีกำรจ้ำงครูชำวต่ำงชำติ 
 สถำนศึกษำบำงแห่งจัดสภำพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 

ข้อเสนอแนะ  
 กำรพัฒนำและน ำนวัตกรรมกำรสอนที่ท ำให้นักเรียนสนใจและรักกำรเรียนภำษำ 

อังกฤษ 
 อบรมและพัฒนำครูให้มีควำมพร้อมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมรูปแบบ 
 สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน       

และประชำสังคม 
 ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยครูผู้สอนไม่ควรยึดวิธีกำรสอน

แบบเดิม ๆ เพรำะจะท ำให้นักเรียนขำดควำมสนใจ ใส่ใจที่จะเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
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การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 

  1. สพม.42 ด าเนินการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมเด็กพิการเรียนรวมให้ได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ ดังนี้ 
 1.1 พัฒนำคู่มือกำรด ำเนินกำรคัดกรองคนพิกำรทำงกำรศึกษำ กำรจัดกำรเรียนรวม    
และกำรวัดผลประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรวม ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 1.2 จัดซื้อสื่อกำรแก้ไขควำมบกพร่องทำงกำรอ่ำนและกำรเขียนให้กับทุกโรงเรียน         
ที่มีนักเรียนพิกำร จ ำนวน 46 โรงเรียน 
 1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม     
เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ
สถำนศกึษำและรำยงำน SAR 
 1.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรชี้แจงแนวด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ      
เรียนรวม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพ้ืนที่ศึกษำ 
 1.5 ประเมินศูนย์  SSS ดี เด่นระดับเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็ ง              
ในกำรด ำเนินงำน มอบรำงวัล จัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำศูนย์ 

ผลลัพธ์/ความส าเร็จ 
o นักเรียนพิกำรทุกคนในโรงเรียนที่จัดกำรเรียนร่วมและเรียนรวม ในสังกัดส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ  
o โรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวม สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ           

ทุกโรงเรียนด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรเรียนรวม และจัดระบบประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำทั้งกำรบริหำร
จัดกำรคุณภำพครูและคุณภำพผู้เรียน 

o ศูนย์บริกำรทำงกำรศึกษำพิเศษ (Student Support Service: SSS) ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ทั้ง 7 ศูนย์ มีควำมเข้มแข็งเป็นศูนย์รวมสื่อกำรเรียนรู้ นวัตกรรม Best 
Practice และกำรจัดหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลประเมินผลให้กับโรงเรียนที่จัดกำร    
เรียนรวม 

ปัญหาและอุปสรรค (ที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินงาน) 
   - ไม่มี 
 
  2. สพม.42 ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้ทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน         
58 โรงเรียน มีกำรปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกที่ส่งเสริมกำรน ำคุณธรรม จริยธรรม และจิต
สำธำรณะด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
   2.1 สพม.42 ก ำหนดนโยบำยและก ำหนดกิจกรรมเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะด้ำน         
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนด ำเนินกำรจัดกิจกรรมโดยอบรมครู           
ที่รับผิดชอบโครงกำร ครูวิชำกำร น ำไปจัดกิจกรรมในโรงเรียน กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนลูกเสือเนตรนำรี กิจกรรมบ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์ กิจกรรม To be Number one 
กิจกรรมชมรมต้นกล้ำ, ร่วมปลูกป่ำ กิจกรรมพัฒนำโรงเรียน ชุมชน วัดในวันส ำคัญ กิจกรรมธนำคำรควำมดี 
ค่ำยคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมรณรงค์ต้ำนยำเสพติด ในส่วนของกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้ม ได้แก่ สวน
พฤกษศำสตร์ในโรงเรียน กำรพัฒนำภูมิทัศน์โรงเรียน กิจกรรม 5ส ธนำคำรขขยะรีไซเคิล อนุรักษ์ธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ ห้องเรียนสีเขียว กิจกรรมประหยัดพลังงำน  
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   2.2 สพม.42 นิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
   2.3 เผยแพร่กิจกรรมโครงกำรเด่นของโรงเรียนที่พัฒนำนักเรียนให้มีจิตสำธำรณะด้ำน
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ประสบควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ให้โรงเรียนต่ำง ๆ ได้ศึกษำ
แนวทำงในกำรจัดกิจกรรม   

ผลลัพธ์/ความส าเร็จ 
o โรงเรียนสังกัด สพม.42 จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมมีจิตสำธำรณำ ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงเรียน 
วัด ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

o โรงเรียนสังกัด สพม.42 จัดกิจกรรมจิตสำธำรณะด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม จ ำนวนทั้งสิ้น 58 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

o โรงเรียนสังกัด สพม.42 มีกำรจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำง
เป็นรูปธรรม 

o โรงเรียนสังกัด สพม.42 สำมำรถพัฒนำกิจกรรมของโรงเรียนเพ่ือให้ส่งผล            ต่อกำร
พัฒนำคุณลักษณะของผู้เรียนด้ำนกำรมีจิตสำธำรณะได้อย่ำงต่อเนื่อง 

ปัญหาและอุปสรรค (ที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินงาน) 
   - ไม่มี 
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งาน/โครงการ กิจกรรม โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
----------------------- 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล “1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” คือ การพัฒนาโรงเรียนใน

ท้องถิ่นระดับต าบลให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพ่ิม
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนให้เกิดความ
เท่าเทียมและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  โรงเรียนมีความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านทักษะวิชาการ 
ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตมีคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพอนามัย ผู้บริหารมีความพร้อมในการบริหารจัดการ
และครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
ต้องเป็น “โรงเรียนของชุมชน” ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้ง เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน มีส่วนร่วม
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา  

โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องพัฒนาสถานที ่แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ บุคลากร จ าแนกเป็น 3 
ด้าน คือ โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการศึกษา และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ บุคลากรทางการศึกษา ดังนี ้ 

ด้านนักเรียน จะได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม 11 เรื่อง คือ 1) ทักษะวิชาการ 2) ทักษะอาชีพ 
3) ทักษะชีวิต 4) ภาษาและการสื่อสาร (3 ภาษา) 5) เด็กเก่ง ICT 6) พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 7) พัฒนา 
การทางสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ และมีทัศนคติที่ดี 8) จบการศึกษา มีงานท า สามารถประกอบอาชีพ
ได้ 9) มีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 10) รักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ 11) ความเป็นพลเมืองดี  

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา จะได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม 8 เรื่อง คือ 1) ครูครบชั้น
เรียน ตรงสาขาวิชา มีบุคลากรฝ่ายสนับสนุน และครูมีทักษะวิชาชีพ 2) หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และ 
การประเมินผลการเรียนรู้ 3) การจัดการชั้นเรียน 4) ภาษาและการสื่อสาร (3 ภาษา) 5) การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยอาศัยครูมีศักยภาพในการแยกความสามารถของนักเรียนในชั้นได้เป็นรายบุคคล 6) การ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 7) การพัฒนาตนเองแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 8) ครูสามารถใช้
เทคโนโลยี ICT ในการจัดการเรียนการสอน และการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

ด้านผู้บริหารสถานศึกษา จะได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม 5 เรื่อง คือ 1) ภาวะผู้น า 2) ภาษาและ
การสื่อสาร (3 ภาษา) 3) การบริหารสถานศึกษา 4) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 5) การสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชน 

 
2. เป้าหมายความส าเร็จ 

1. นักเรียน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ มีสมรรถนะ 
ที่ส าคัญในการแข่งขัน มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถ
สื่อสารได้อย่างน้อย 3 ภาษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง และใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ มี
ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทักษะในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการ 
ด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้ มีอัตราการส าเร็จการศึกษาและมีงานท าเพ่ิมข้ึน มีภูมิคุ้มกันในการด ารงตนอยู่
ในสังคมท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองดี และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ 
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2. คร ูผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ 
และความสามารถในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร การ
จัดการเรียนการสอนคลังนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน เข้ากับผู้เรียนได้เป็นอย่างดีและ
สามารถสื่อสารกับผู้เรียนได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

3. โรงเรียน มีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษา ทั้งวัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ บุคลากร 
สถานที ่และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน 

4. เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรยีน ให้การยอมรับในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และมีความเชื่อม่ันใน
การส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษา รวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมงบประมาณ สถานที ่องค์
ความรู้ แหล่งเรียนรู้ และบุคลากร เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
 
3. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบ ที่มีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ เป็นการสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ  
        ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาท่ีเป็น
ประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 
        สร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้พัฒนาอย่างเต็มท่ี โรงเรียนกลายเป็นศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้
ของชุมชน คนในชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 
        น าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จ าเป็นต่อการธ ารงตน ด ารงชีวิตในการ
เป็นพลเมืองไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ (Computing science) โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม. เขต 42 ให้แก่ครูโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล โรงละ 3 คน จาก 26 โรงเรียน รวมผู้เข้าอบรมจ านวน 78 คน ทั้งนี้ เพื่อให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
4. ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการนิเทศ ติดตาม
การพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  โดยการพัฒนาและส่งเสริมใหโ้รงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาสถานที่ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ บุคลากร ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการส่งเสริมการศึกษา และด้าน
การสร้างเครือข่ายการมสี่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเป้าหมายของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 
------------------------------------------ 
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งาน/โครงการ กิจกรรมการบริหารจัดการข้อมูล (Big Data) 
 
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
 สพม.42 ได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ
ระบบ DMC  ,  SGS  ,  B-obec เพ่ือให้บุคลากรงานข้อมูลตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นในการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัยและทันต่อเวลา  และเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่เชื่อมโยง ครอบคลุม น าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
2. เป้าหมายความส าเร็จ 
 - สถานศึกษาทั้ง 58 แห่ง มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุม ถูกต้อง เชื่อถือได้  สามารถน าไปใช้ใน
การวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - สพม.42 มีข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง ทบวง กรมและ
จังหวัด 
 
3. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด สพม.42 ทั้ง 58 โรงเรียน  ได้รับการพัฒนาความรู้และมีข้อมูล
สารสนเทศที่ครอบคลุม มีคุณภาพ มีความละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ  สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการและการวางแผนการจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง ทบวง 
กรมและจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
 - ด้านการบริหารงานวิชาการ 
 - ด้านการบริหารงบประมาณ 
 - ด้านการบริหารงานบุคลากร 
 - ด้านการบริหารทั่วไป 
 
4. ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
 ควรส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี  เพ่ือใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  น าไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ  ได้แก่ ข้อมูลนักเรียน ครู สถานศึกษา 
งบประมาณ และข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์วางแผนการจัดการศึกษา 
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งาน/โครงการ   โรงเรียนขนาดเล็ก 
 
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 มีภารกิจหลักคือการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการ
บริการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาให้สูงขึ้นและมีโรงเรียน 
ในความรับผิดชอบ 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดนครสวรรค์ มีโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 2  โรงเรียนและจังหวัด
อุทัยธานี  มีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 2  โรงเรียน  และเพ่ือให้สถานศึกษาได้มีกรอบและมีทิศทางในการ
บริหารจัดการโรงเรียน ให้สอดคล้องไปในทิศทางการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 42 มีโรงเรียนขนาดเล็กท่ีนักเรียนไม่เกิน 120 คน 
จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม โรงเรียนสมทองปทีปพลีผล
อุปถัมย์ และโรงเรียนหนองเตาวิทยา ซึ่งมีสภาพปัจจุบันปัญหาดังนี้ 
 1.ขาดแคลนบุคลากร ครูผู้สอนมีไม่ครบตามสาระ 
 2.จ านวนนักเรียนลดลงเนื่องจากสาเหตุการเกิดของประชากร 
 3.ผู้ปกครองส่งบุตรหลานไปเรียนในเมืองที่มีโรงเรียนขนาดใหญ่กว่า  สาเหตุมีหลายปัจจัยคือการ
คมนาคมสะดวก และผู้ปกครองเชื่อว่าโรงเรียนขนาดใหญ่มีการจัดการเรียนการสอนที่ดีกว่า 
 4.ผลสัมฤทธิ์ต ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 
2. เป้าหมายความส าเร็จ 
 1.โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2.โรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
3. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีโรงเรียนขนาดเล็ก ที่นักเรียนไม่เกิน 120 คน  
จ านวน 4 โรงเรียน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยี จดัเครือข่ายโรงเรียน 
ขนาดเล็ก ให้โรงเรียนพ่ีช่วยโรงเรียนน้องจากการด าเนินที่ผ่านมาพบว่า 

1) การจัดการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอนเป็นภารกิจหลักของโรงเรียน ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความส าคัญมากที่สุดในระบบ

การศึกษา เนื่องจากเป็นงานที่ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับนักเรียน
ทุกคนอย่างเสมอภาค อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตการดาเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยสรุปดังนี้  

- ครไูมค่รบสาระการเรียนรู้ เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนจ านวนน้อย  
- การเรียนการสอนที่แยกส่วนตามรายวิชา ขาดการบูรณาการทั้งด้านเนื้อหาและ คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์  
- การละเลยการรู้จักเด็ก และการติดตามการพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล ท าให้นักเรียนจ านวนหนึ่งเรียน

ไม่ทัน และอาจถูกทอดทิ้ง  
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูบางท่านไม่จูงใจนักเรียนให้กระตือรือร้นต่อการเรียน  
- ครูมีงานธุรการจ านวนมาก ท าให้มีเวลาส าหรับนักเรียนน้อยลง และควรเสริมสร้างความสัมพันธ์ ที่ดี

ระหว่างครูกับนักเรียน เช่น การสร้างความอบอุ่น และความใกล้ชิดกับนักเรียน บรรยากาศประชาธิปไตย 
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2) การบริหารจัดหารโรงเรียน 
โรงเรียนเป็นหน่วยจัดการศึกษาท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง การปฏิบัติงานของโรงเรียนจ าเป็นต้องมี

คุณภาพและมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนอย่างแท้จริง การดาเนินการของโรงเรียนที่ผ่าน
มายังต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรมีบทบาทชัดเจน และเข้มแข็งในการ
ติดตามความก้าวหน้า และช่วยเหลือสนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียน ดังนี้  

-การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษายังมีบทบาทน้อย และยังขาด ความเข้าใจอย่างชัดเจน
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ  

- โรงเรียนขาดกระบวนการและระบบความรับผิดชอบต่อผลงาน (accountability  
system) ที่ชัดเจน ซ่ึงสมควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่  

1. การวางแผนพัฒนาโรงเรียนระยะ 4  ปี ปานกลางและ แผนปฏิบัติการประจ าปี  
2. การประเมินผลความก้าวหน้า การปฏิบัติงานของโรงเรียนโดยการประเมินหรือทบทวน ผลงาน  

ของตนเอง  
3. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสาธารณชน  
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานของโรงเรียนเป็นรายโรง  
5. การแทรกแซง หรือช่วยเหลือจากสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หากโรงเรียนด าเนินงานได้ต่ ากว่า

เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน  
การปฏิบัติงานตามกระบวนการเรียนการสอนและความรับผิดชอบต่อผลงานดังกล่าวสอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 จึงไม่ใช่เป็นการ
สร้างงานขึ้นมาใหม่แยกจากเดิม นอกจากนี้ การท างานต่าง ๆ ควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมาย 
กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน เพ่ือให้การท างานทุกอย่างอยู่ในกรอบที่
ชัดเจนโดยไม่เพ่ิมภาระงานให้แก่โรงเรียนโดยไม่จ าเป็น 
 3) ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

ภายใต้ทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยู่อย่างจ ากัด การวางแผนการจัดการศึกษาจึงมีความส าคัญยิ่ง 
ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ซึ่งสมควรพิจารณาสาระส าคัญดังต่อไปนี้  

-การเพ่ิมอัตราครูต่อนักเรียนเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องการการจัดการอย่างจริงจัง โดยมีการวางแผน
บุคลากรเมื่อมีการเกษียณอายุราชการ และการบรรจุแต่งตั้งครูใหม่  

-การพัฒนาบุคลากรครู และผู้บริหารโรงเรียนยังท าได้น้อย และส่วนใหญ่จะพัฒนาครูด้านอื่นๆ  
มากกว่าด้านการเรียนการสอน  

-ระบบการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ซึ่งยังต้องการการพัฒนาให้มี  
ประสิทธิภาพเนื่องจากยังมีการได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างโรงเรียน ซึ่งโดยหลักการควรค านึงถึง  
ความเป็นธรรม (equity) และ ความยุติธรรม (fairness)  
 โรงเรียนตัดสินใจใช้จ่ายงบประมาณเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่สามารถทาให้เกิดผลการพัฒนา  
เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของนักเรียน ทั้งนี ้ภายใต้กรอบ นโยบาย และมาตรฐานของรัฐ  
-การจัดศูนย์เครือข่ายโรงเรียน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง  
โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกัน การรวมและเลิกโรงเรียน หากมีนักเรียนจ านวนน้อยมาก โรงเรียนตั้งอยู่ในพ้ืนที่ใกล้
กัน และการคมนาคมสะดวก  
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4. ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 

1. ให้โรงเรียนจัดท าแผนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ก าหนดยุทธศาสตร์และวิธีการด าเนินการ  
ที่หลากหลายเพื่อให้สถานศึกษาสามารถนาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
  2. มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและจัดกิจกรรม เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปกครองต้องการส่งบุตรหลานไป
เรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อมมากกว่า และท าความเข้าใจกับชุมชนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

3. พัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ โดยการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
การเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนอื่นตลอดจนบริหาร
จัดการและสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหลักอย่าง
เพียงพอ  
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รายงานนโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

 
ความรู้ความเข้าใจ 
                กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของนักเรียนให้มีควำมสำมำรถท่ีจะแข่งขันกับนำนำประเทศได้ 
ถือเป็นปัจจัยที่ส ำคัญท่ีสุดของกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรศึกษำ กำรก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ จึงมุ่งเน้น
เสริมสร้ำงโอกำสด้ำนกำรศึกษำให้กับคนไทยอย่ำงเท่ำเทียม ทั่วถึง ตำมสิทธิและควำมเป็นธรรม 
                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ประกำศนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับ
นักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 หลักกำรต้องกำรกระจำยอ ำนำจให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ 
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด พิจำรณำด ำเนินกำรตำมบริบทของพ้ืนที่  โดยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 42 ต้องจัดท ำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด เพื่อใช้เป็นแนวทำง 
ให้โรงเรียนใช้วำงแผนกำรรับนักเรียน และด ำเนินกำรรับนักเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย นักเรียนทุกคน
ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทัว่ถึง เป็นธรรม และได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ มีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
 
เป้าหมายความส าเร็จ 
                   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเด็กทุกคนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีโอกำสได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
สอดคล้องกับศักยภำพ ควำมถนัด ควำมสนใจ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ โดยใช้
กระบวนกำรรับนักเรียนที่มีควำมเป็นธรรม สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ และเสมอภำค ตำมหลักธรรมำภิบำล  
สอดคล้องนโนบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ปีกำรศึกษำ 2563   
                 
ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน                       
                   เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
บรรลุวัตถุประสงค์ และสอดคล้องนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 จึงได้ด ำเนินกำร 
ดังนี ้
                 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 รับนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับ
นักเรียนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและศึกษำวิเครำะห์แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
                 2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัด  เพ่ือดูแลกำรรับนักเรียนภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรรับนักเรียน แผนกำรรับนักเรียน  สัดส่วนและวิธีกำรคัดเลือกนักเรียน  เขตพ้ืนที่บริกำรของโรงเรียน รวมทั้ง
ก ำหนดมำตรกำรป้องกัน ป้องปรำม ก ำกับติดตำมให้กำรรับนักเรียนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ยุติธรรม  
เสมอภำค                                                    
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                3. ประกำศรำยละเอียดกำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำและจัดสรรโอกำสเข้ำศึกษำต่อระหว่ำง
สถำนศึกษำท่ีอยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ และแจ้งโรงเรียนในสังกัดทรำบและด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ 
               4. ประกำศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ปีกำรศึกษำ 2563 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 และแจ้งสถำนศึกษำทรำบ เพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
               5. ประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 42 ปีกำรศึกษำ 2563 โดยจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียน  และประกำศปฏิทินกำรรับนักเรียน
ทำงเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42  
               6. แจ้งโรงเรียนวำงแผนและเตรียมกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 โดยให้โรงเรียนจัดงำนเปิด
รั้วโรงเรียน (open House) เพ่ือให้ผู้ปกครอง นักเรียน และประชำชน ได้มีโอกำสเยี่ยมชมโรงเรียนที่ผู้ปกครอง
สนใจจะส่งบุตรหลำนเข้ำเรียน และจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียนของโรงเรียน เพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวก ช่วยเหลือ ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปกครองและนักเรียน 
               7. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียน 
ปีกำรศึกษำ2562 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก ช่วยเหลือ ประสำนงำน รับเรื่องร้องทุกข์ ให้ข้อเสนอแนะแก่
ผู้ปกครองและนักเรียน  ระหว่ำงวันที่  4 กุมภำพันธ์ – 16  พฤษภำคม  2563                                                                                                   
               8. ก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรในกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 โดยคณะกรรมกำรรับ
นักเรียนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 และประกำศให้สถำนศึกษำทรำบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
               9. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ได้จัดท ำประกำศรำยชื่อโรงเรียนในสังกัด 
โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพ้ืนที่บริกำรของโรงเรียน และสัดส่วน
กำรรับนักเรียนของโรงเรียนแข่งขันสูง และแจ้งให้โรงเรียนประชำสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทรำบก่อนด ำเนินกำรรับ
นักเรียน 
            10. ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 มีกำรก ำกับ ติดตำม กำรรับสมัคร กำร
คัดเลือก และกำรรับไว้ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 โดยให้ทุกโรงเรียนรำยงำนในระบบกำรรำยงำนกำรรับ
นักเรียนปีกำรศึกษำ 2563      
                                                
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน       
              กำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 ควรให้ชัดเจน 
ครอบคลุม เพื่อเกิดควำมชัดเจนในกำรน ำไปปฏิบัติจริง เช่น ประเด็นกำรรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ จ ำนวน 
กำรรับนักเรียนต่อห้องของห้องเรียนพิเศษ เพ่ือควำมเข้ำใจตรงกันระหว่ำงโรงเรียนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
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การเตรียมการใช้หลักสูตรเชิงสมรรถนะ 

 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  42  ได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะ ( Competency – Based Curriculum : CBC)   
ลักษณะส ำคัญของหลักสูตรฐำนสมรรถนะมีดังนี้    
๑. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรด ำรงชีวิต โดยมีกำร

ก ำหนดสมรรถนะหลักที่เหมำะสมแต่ละช่วงชั้น ให้ครูผู้สอนน ำไปใช้เป็นหลักในกำรก ำหนดจุดประสงค์และสำระกำร
เรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรวัดและประเมินผล                         

๒. เป็นหลักสูตรที่ให้ควำมส ำคัญกับพฤติกรรม กำรกระท ำ กำรปฏิบัติของผู้เรียน มิใช่ที่กำรรู้หรือมี 
ควำมรู้เพียงเท่ำนั้น แต่ผู้เรียนต้องสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ ทักษะ เจตคติ ค่ำนิยม และคุณลักษณะต่ำงๆ ใน 
กำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวัน  

๓.เป็นหลักสูตรที่ใช้ผลลัพธ์ (สมรรถนะ) น ำสู่จุดมุ่งหมำยกำรเรียนรู้ มิใช่หลักสูตร (เนื้อหำสำระ) น ำสู่
ผลลัพธ์ (สมรรถนะ)  

๔. เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงและสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน ครู 
และสังคม หลักสูตรฐำนสมรรถนะยึดควำมสำมำรถของ ผู้เรียนเป็นหลักกำรออกแบบ ควำมสำมำรถที่ผู้เรียน 
พึงปฏิบัติได้ หลักสูตร ที่เรียกว่ำหลักสูตรเกณฑ์ควำมสำมำรถ จัดท ำขึ้นเพ่ือประกันว่ำผู้ที่จบกำรศึกษำระดับ
หนึ่ง ๆ จะมีทักษะและควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ ตำมท่ีต้องกำร เป็นหลักสูตรที่ไม่ได้มุ่งเรื่อง ควำมรู้ หรือ 
เนื้อหำวิชำที่อำจมีควำมเปลี่ยนแปลงได้ตำมกำลเวลำ แต่จะมุ่งพัฒนำ ในด้ำนทักษะ ควำมสำมำรถ เจตคติและ 
ค่ำนิยม อันจะมีประโยชน์ต่อชีวิตประจ ำวัน และอนำคตของผู้เรียนในอนำคต หลักสูตรนี้ มีโครงสร้ำงให้เห็นถึง
เกณฑ์ควำมสำมำรถใน ด้ำนต่ำง ๆ ที่ต้องกำรให้ผู้เรียนปฏิบัติในแต่ละระดับกำรศึกษำ และในแต่ละระดับชั้น 
ทักษะและควำมสำมำรถจะถูกก ำหนดให้มีควำม    ต่อเนื่องกันโดยใช้ ทัก ษ ะ แ ล ะ ควำมสำมำรถท่ีมีในแต่
ละระดับเป็นฐำน ส ำหรับเพ่ิมพูนทักษะและควำมสำมำรถใน ระดับต่อไป  

เป้ำหมำยควำมส ำเร็จหลักสูตรฐำนสมรรถนะที่ก ำลังด ำเนินกำรนี้  ใช้น ำพระบรมรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว คือ 
กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน ได้แก่   1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง  2) มีพ้ืนฐำน
ชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม     3) มีงำนท ำ – มีอำชีพ และ  4) เป็นพลเมืองดี  
          ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของกำรศึกษำ (Desired Outcomes of Education: DOE) มี 3 ด้ำน ได้แก่      
1) ผู้เรียนรู้      2) ผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ 3) พลเมืองที่เข้มแข็ง เป้ำหมำยที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นกับเด็ก 
โดยน ำมำพิจำรณำว่ำเด็กจะแสดงพฤติกรรมใดออกมำลักษณะใด จึงได้สมรรถนะ จ ำนวน 5 สมรรถนะ ได้แก่ 
 1. กำรจัดกำรตนเอง 2. กำรสื่อสำร 3. กำรรวมพลังท ำงำน เป็นทีม 4. กำรคิดขั้นสูง 5. 
กำรเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 ประเด็นส ำคัญคือ กำรตรวจสอบหรือประเมินว่ำเด็กมีสมรรถนะ  ประเมินอย่ำงไร แนวทำงคือจะใช้ 
Formative Assessment ประเมินที่พฤติกรรมกำรเรียนรู้ ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย และประเมินที่สมรรถนะ 
(Competency) เป็นส ำคัญ ดังนั้น ในกำรประเมินจะดูที่กำรแสดงออกของเด็กในระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนรู้ มี
กำรก ำหนด Learning Area เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในกำรเรียนรู้ และ Key concept  ที่สอดคล้องกับช่วงวัย เรียนทั้ง
เป็นรำยวิชำและแบบองค์รวม (Holistic) โดยใช้ประเด็น (Issue) หรือหัวเรื่อง (Topic) สมรรถนะ 
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(Competency) เป็นกำรผสมผสำนทั้งควำมรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณค่ำ (Value) และเจตคติ 
(Attitude) ของผู้เรียน เพ่ือน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน ใช้แก้ปัญหำ ฯลฯ โดยจะท ำเป็นระดับ (Level) ควำม
เชี่ยวชำญแต่ละสมรรถนะที่สอดคล้องกับช่วงวัย ซึ่งหำกมีกำรใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะจะต้องมี Learning 
Platform เพ่ือช่วยครู ช่วยเด็ก จะต้องมีกำรปรับเปลี่ยน “หนังสือเรียน” “กำรวัดและประเมินผล” รวมทั้ง
ปรับกำรใช้ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำเพ่ือเข้ำสู่มหำวิทยำลัยของผู้เรียนด้วย  

(อ้ำงอิงข้อมูลจำกสพฐ.)     
 

2. เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
 - ยังไมไ่ด้ก ำหนดเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ รอควำมชัดเจนและสมบูรณ์แบบของสพฐ.  
 

     3. ควำมก้ำวหน้ำในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 
     - ยังไม่มีหนังสือสั่งกำรจำกสพฐ.  ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนไม่มี  

 
4.  ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำน 

    ไม่มี 
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