
 

 

 

 

 



 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำนครสวรรค์ 
 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับมัธยมศึกษำอย่ำงทั่วถึง โดยน ำ
นโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ วิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้อง รวบรวมสรุปและรำยงำนผล            
กำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์          
ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580)   
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 
นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และนโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ไปสู่กำรปฏิบัติจริงอย่ำงมีพลวัตในพ้ืนที่
สอดคล้องกับรำยละเอียดงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ         
พ.ศ. 2564 ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 137 ตอนที่ 82 ก เมื่อวันนที่ 7 ตุลำคม 2563 ภำยใต้
บริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ โดยน ำเสนอข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำต่อยอด และผลงำนที่ประสบผลส ำเร็จของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ สถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ    
และนักเรียนในสังกัด 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ขอขอบคุณผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทุกท่ำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ควำมร่วมมืออย่ำงดียิ่ง      
และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรน ำไปวำงแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ ตลอดจนผู้ที่สนใจน ำไปก ำหนดทิศทำงและน ำไปวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำในอนำคตต่อไป 
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บริบททั่วไป 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สังกัด

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมที่ได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำย 3 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.กำรศีกษำ

แห่งชำติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

และ พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และต่อมำ

กระทรวงศึกษำธิกำรได้มีประกำศเรื่องกำรก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จ ำนวน 42 เขต เมื่อวันที่ 

17 สิงหำคม พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันประกำศใน รำชกิจจำนุเบกษำ ( 18 สิงหำคม 2553) เป็นต้น

ไป ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 42 ประกอบด้วย ท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ และท้องที่

จังหวัดอุทัยธำนี โดยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ตั้งอยู่ที่อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ 

และให้สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเฉพำะแต่ระดับมัธยมศึกษำ มีสถำนศึกษำในสังกัดจ ำนวน        

59 โรงเรียน ต่อมำ วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2564 ได้มีประกำศในรำชกฤษฎีกำประกำศจัดตั้ง ส ำนักงำน         

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัดนครสวรรค์ ในสังกัด รวม     

37 โรงเรียน 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 
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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ เป็นเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ตั้งอยู่เลขที่ 
105/30 หมู่ที่ 10 ต ำบลวัดไทร อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รับผิดขอบสถำนศึกษำที่จัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเฉพำะแต่ระดับมัธยมศึกษำ ประกอบด้วยสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ กำรปกครอง 
14 อ ำเภอ จ ำนวน 37 โรงเรียน  
 

แผนที่แสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของ สพม.นครสวรรค์ 
 

 
 

 จังหวัดนครสวรรค์ อาณาเขตติดต่อจังหวัดต่าง ๆ 
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 อาณาเขตติดต่อจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 
 

  ระยะทำงจำกกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดนครสวรรค์ ประมำณ 237 กิโลเมตร  
  พ้ืนที่ของจังหวัด 5,998,548 ไร่ 

 

แผนที่ตั้ง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่อยู่ภำยใต้     
กำรก ำกับดูแล  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
อ ำนำจหน้ำที่ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมกฎหมำยว่ ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 1.  จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับ
นโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 2.  วิเครำะห์จัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้ง ก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำม 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
 3.  ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4.  ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 5.  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 6.  ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน  
กำรจัด และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 7.  จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 8.  ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืน 
ที่จัดกำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 9.  ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัย และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 10.  ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
 11.  ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน     
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 12. ปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่         
ของหน่วยงำนใดโดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำนครสวรรค์                                                                            5 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำนครสวรรค์                                                                            6 
 

 
 

 
 

 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำนครสวรรค์                                                                            7 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำนครสวรรค์                                                                            8 
 

 

 
 

 
 

 จ านวนนักเรียนด้อยโอกาสจ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2564  

ที ่ รำยกำร จังหวัดนครสวรรค ์
คิดเป็น 
ร้อยละ 

นักเรียนท้ังหมด (ณ วันท่ี 25 มิถุนำยน 2564) 33,053 100 
1 เด็กยำกจน 13,165 39.82 
2 ก ำพร้ำ 31 0.09 

3 ท ำงำนรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 27 0.08 

4 เด็กถูกทอดทิ้ง 8 0.02 
5 เด็กท่ีมีปัญหำเกี่ยวกับยำเสพติด 1 0.00 

6 เด็กท่ีถูกท ำร้ำยทำรุณ 0 0.00 
7 ชนกลุ่มน้อย 3 0.00 

8 เด็กถูกบังคับให้ขำยแรงงำน 0 0.00 

9 เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทำงเพศ 0 0.00 
10 เด็กในสถำนพินิจและคุ้มครองเยำวชน 1 0.00 

11 เด็กเรร่่อน 1 0.00 

12 ผลกระทบจำกเอดส ์ 0 0.00 

13 มีควำมด้อยโอกำสมำกกว่ำ 1 ประเภท 38 0.11 

รวมด้อยโอกาส 13,275 
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 จ านวนนักเรียนพิการเรียนรว่ม จ าแนกตามประเภทความพิการ ปีการศึกษา 2564 

ที ่ รำยกำร ม.ต้น 
ม.ปลำยและ
เทียบเท่ำ 

รวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

 นักเรียนท้ังหมด 18,100 14,953 33,053 100 
1 บกพร่องทำงกำรเห็น 1 0 1 0.00 
2 บกพร่องทำงกำรได้ยิน 4 0 4 0.01 
3 บกพร่องทำงสติปัญญำ 10 4 14 0.04 
4 บกพร่องทำงร่ำงกำย/สุขภำพ 7 8 15 0.04 
5 ปัญหำทำงกำรเรียนรู ้ 683 206 889 2.68 
6 บกพร่องทำงกำรพูด/ภำษำ 3 1 4 0.01 
7 ปัญหำทำงพฤติกรรม/อำรมณ ์ 1 1 2 0.00 
8 บุคคลออทิสติก 0 0 0 0.00 
9 พิกำรซ้อน 1 0 1 0.00 

รวมนักเรยีนพิกำรเรียนร่วม 710 220 930  
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ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 1. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ประธำนศูนย์ฯ ได้แก่  
  โรงเรียนตำคลีประชำสรรค์ 
 2. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ประธำนศูนย์ฯ ได้แก่  
  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
 3. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ประธำนศูนย์ฯ ได้แก่  
  โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 

 4. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ประธำนศูนย์ฯ ได้แก่  
  โรงเรียนนครสวรรค์ 
 5.  ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ประธำนศูนย์ฯ ได้แก่  
  โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ มัชฌิม 

 6. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ประธำนศูนย์ฯ ได้แก่  
  โรงเรียนบ้ำนแก่ง     ชัชวลิตวิทยำ 

 7. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ประธำนศูนย์ฯ ได้แก่  
  โรงเรียนท่ำตะโกพิทยำคม 

 8.  ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ประธำนศูนย์ฯ ได้แก่  
  โรงเรียนลำดยำววิทยำคม 

 9. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรด้ำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ประธำนศูนย์ฯ ได้แก่ โรงเรียนหนองบัว 
 10. ศูนย์พัฒนำวิชำกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เทคโนโลยี ประธำนศูนย์ ได้แก่  โรงเรียน
นครสวรรค์ 
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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ บริหำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมกรอบนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ที่มีควำมสอดคล้องกันในทุกระดับ 
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 เป้ำหมำยที่ส ำคัญ คือ กำรพัฒนำให้นักเรียนทุกคนมีควำมรู้ และทักษะกำรอ่ำนกำรเขียน      
และคิดค ำนวณที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญในกำรเรียนรู้และกำรด ำรงชีวิตในสังคม  โดยมีผลกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ผ่ำนมำ สรุปได้เป็น 4 ด้ำน คือ ด้ำนโอกำส ด้ำนคุณภำพ ด้ำนประสิทธิภำพ และด้ำน
ควำมปลอดภัย รำยละเอียดดังนี้ 
 ด้านโอกาส 
 ประชำกรวัยเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีโอกำสได้รับกำรศึกษำสูงขึ้นในระยะเวลำ     
5 ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ โดยพิจำรณำจ ำนวนนักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในระบบ เปรียบเทียบกับ
จ ำนวนประชำกรวัยเรียน พบว่ำ  สัดส่วนนักเรียนต่อประชำกรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยสูงขึ้น  
จำกร้อยละ 39.39 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 40.73 ในปี 2564 แสดงรำยละเอียดได้ดังนี้ 

รำยกำร 
ปีกำรศึกษำ 

2560 2561 2562 2563 2564 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 17,613 18,248 18,150 17,994 18,100 

ประชำกร อำยุ 12 – 14 ปี 35,516 36,139 36,454 36,210 35,754 

ร้อยละ 49.59 50.49 49.78 49.69 50.62 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 14,447 14,326 13,965 14,030 14,682 

ประชำกร อำยุ 15 – 17 ปี 36,676 35,721 35,305 35,510 36,040 

ร้อยละ 39.39 40.10 39.55 39.50 40.73 

 ที่มำขอ้มูล: กลุ่มสำรสนเทศ ส ำนกันโยบำยและแผนกำรศกึษำขั้นพืน้ฐำน/ ส ำนกับริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง 
 

 ด้านคุณภาพ 
 คุณภำพของคนไทยยังเป็นอุปสรรคต่อกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ทั้งเรื่องพัฒนำกำรและสติปัญญำ กำรมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถไม่เพียงพอที่ส่งผลต่อผลิตภำพ ส่วนใหญ่
จะอยู่ในสถำนศึกษำที่ยังมีปัญหำด้ำนคุณภำพและมำตรฐำน กลุ่มเด็กวัยเรียนมีผลกำรทดสอบ O-NET ระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่วนใหญ่ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 50 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564  
 ระดับประเทศ 
 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2564 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์  จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  พบว่ำ   
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมำ คือ วิทยำศำสตร์  ภำษำอังกฤษ               
และ คณิตศำสตร์ ตำมล ำดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ำกับ 51.19, 31.45, 31.11, 24.47 ตำมล ำดับ  
 ผบกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 
2564 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมำ คือ สังคมศึกษำ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 
และคณิตศำสตร์ ตำมล ำดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ำกับ 46.40, 36.87, 28.65, 25.56, 21.28 
ตำมล ำดับ ดังนี้ 
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ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
รวม 
ทุกกลุ่มฯ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 51.19 24.47 31.45  31.11 34.56 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 46.40 21.28 28.65 36.87 25.56 31.75 

 
 ด้านประสิทธิภาพ 
 กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ยังไม่มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่ทันสมัย ยังรวมอ ำนำจไว้ที่ส่วนกลำง
มำกเกินไป ยังส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกภำคประชำชนไม่เพียงพอ มีปัญหำประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกร     
ที่แม้จะมีสัดส่วนรำยจ่ำยด้ำนกำรศึกษำสูง แต่ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในระดับต่ ำ 
 ด้านความปลอดภัย 
 กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กระทรวงมหำดไทย ได้ระบุจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติภัย        
ในโรงเรียน 7 จุดเสี่ยง ได้แก่ สนำมเด็กเล่น สนำมกีฬำ สระน้ ำ/บ่อน้ ำ อำคำรเรียน ประตู/รั้วโรงเรียน         
ลำนจอดรถ ถนนหน้ำโรงเรียน นอกจำกนี้ จำกข่ำวที่ปรำกฏในสื่อมวลชนบ่อยครั้ง พบว่ำมีเด็กนักเรียน    
และบุคลำกรถูกละเมิด เด็กนักเรียนถูกรังแก รวมถึงภัยอ่ืน ๆ เช่น ภัยยำเสพติด จึงเป็นเรื่องส ำคัญ            
ที่หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ต้องค ำนึงถึงกำรพัฒนำควำมปลอดภัย เพ่ือให้บุคลำกรและนักเรียน     
มีสวัสดิภำพ และสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงเต็มที่ 
 จำกกฎหมำย ยุทธศำสตร์ แผน แนวโน้มสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน          
ที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้แนวโน้มเด็กและเยำวชนที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศไทยในอนำคต ปรับเปลี่ยนไป
เช่นกัน หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงจ ำเป็นต้องพัฒนำตนเองให้อย่ำงน้อยที่สุด
ตอบสนองต่อแนวโน้มดังกล่ำว เพื่อเด็กและเยำวชนที่เรียนอยู่ในสังกัด มีควำมรู้ ทักษะ และสำมำรถที่จ ำเป็น
เพียงพอจะเติบโตเป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่จะต้องสำมำรถสร้ำงผลิตภำพสูงต่อเศรษฐกิจไทยในอนำคต         
และเพ่ือให้กำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีเป้ำหมำยที่เป็นเอกภำพ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำนครสวรรค์ ซึ่งมีภำรกิจในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้ นพ้ืนฐำน จึงเห็นควรจัดท ำ
สำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ซึ่งจะน ำเสนอ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 

………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำนครสวรรค์                                                                            14 
 

 
 
 

 
 นโยบำยมีควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรช่วยให้บุคลำกรทุกฝ่ำยทรำบถึงแนวทำงและภำรกิจ       
ในกำรปฏิบัติงำน ช่วยให้เป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนมีควำมชัดเจน ช่วยให้ผู้บริหำรใช้อ ำนำจในกำรบริหำร   
อย่ำงถูกต้อง และนโยบำยช่วยให้เกิดกำรพัฒนำกำรบริหำร รวมทั้งใช้เป็นแนวทำงกำรวำงแผนให้สอดคล้อง
กันทั้งระบบ  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์  และสถำนศึกษำในสังกัด ได้ศึกษำ          
และวิเครำะห์นโยบำยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และหน่วยงำน         
ที่เกี่ยวข้อง ก ำหนดเป็นกรอบกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ที่จะน ำไปสู่กำรปฏิบัติ ซึ่งมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

 
 

 

 

ส่วนท่ี 2 
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วิสัยทัศน์ 
Vision 

ภำยในปี 2565 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ เป็นองค์กร
คุณภำพ พัฒนำผู้เรียนให้ได้มำตรฐำนสำกล และมีทักษะอำชีพตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยกำรมีส่วนร่วม
ของภำคีเครือข่ำย และชุมชน 

  

พันธกิจ 
Missions 

1.  ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนกับทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนำ
โรงเรียนมัธยมศึกษำให้มีควำมเข้มแข็งด้วยระบบคุณภำพ 

2.  ส่งเสริม สนับสนุน และก ำกับติดตำมให้สถำนศึกษำน้อมน ำหลักปรัชญำ         
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำร       
ทำงกำรศึกษำ  

3.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำนักเรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีทักษะทำงด้ำนวิชำชีพ และมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำร
พัฒนำประเทศในอนำคต  

4.  ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้จัดกำรเรียน       
กำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับกำรเปลี่ ยนแปลงของโลก            
ศตวรรษท่ี 21  

5.  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมุ่งสู่องค์กรคุณภำพ  

เป้าประสงค์
(Goals) 

1. โรงเรียนมัธยมศึกษำมีควำมเข้มแข็งด้วยระบบคุณภำพ  
2. นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงได้รับกำรบริหำรทำงกำรศึกษำ และกำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. นักเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะทำงด้ำน

วิชำชีพ และมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง และมีกำรพัฒนำประเทศในอนำคต 
4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ มีศักยภำพ 
 ในกำรปฏิบัติงำนจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้อง 
 กับกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21  
5. ระบบบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลด้วยระบบคุณภำพ 

 

 

 

ทิศทางการจัดการศึกษา  
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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ มีกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจที่เกิดจำก
กระบวนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนที่หลำกหลำย ส่งผลต่อผู้ รับบริกำร สถำนศึกษำ ผู้เรียน ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ และอัตรำจ้ำงชั่วครำว ทั้งเชิงปริมำณ     
และเชิงคุณภำพ ตำมผลผลิตและผลลัพธ์ ดังนี้ 
1.  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (สพฐ.) ปีงบประมาณ 2564   
 ผู้รับผิดชอบ   นำงสัมพรรณ     ถวิลไทย  ต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  
                  นำงเมตตำ        ถวิลไทย  ต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 งบประมำณ สพม.นครสวรรค์  2,250  บาท           
 ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน 2564  ถึง กันยายน  2564     
 วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนำครูผู้สอนยกระดับมำตรฐำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนกำรคิด
ผ่ำนกิจกรรม Active Learning ด้วยสื่อ เทคนิควิธีกำร นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วย 3 Rs 8Cs  
พัฒนำกำรเขียนแผนกำรสอนด้วยกระบวนกำร 5 ขั้นตอน ( 5 STEPs) และพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้ 
มีคุณลักษณะทักษะ กำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21  
  2. เพ่ือนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ทั้ง 10 โรงเรียนที่เข้ำโครงกำร สพฐ.
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
          3. เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้PLC ถอดบทเรียน เกี่ยวกับกำรพัฒนำยกระดับ
มำตรฐำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนกำรคิดผ่ำน กิจกรรม Active Learning ด้วยสื่อ เทคนิค
วิธีกำร นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วย 3 Rs 8Cs กำรเขียนแผนกำรสอนด้วยกระบวนกำร           
5 ขั้นตอน ( 5 STEPs) และพัฒนำคุณภำพผู้ เรียนให้มีควำมรู้มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้               
ในศตวรรษท่ี 21  
เป้าหมายโครงการ 
   เชิงปริมาณ 
        1. ร้อยละ 100 ครูโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่สอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ภำษำต่ำงประเทศ  สังคมศึกษำ ศิลปะ(ดนตรี) และสำระเทคโนโลยี   ได้รับกำรส่งเสริมให้ใช้
ทักษะกระบวนกำรคิดผ่ำนกิจกรรม Active Learning พัฒนำสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยสื่อ 

ส่วนท่ี 3 
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เทคนิค วิธีกำร และพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนด้วย 3Rs 8Cs กำรเขียนแผนกำรสอน                  
ด้วยกระบวนกำร 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
        2. ร้อยละ 100 ครูโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรนิเทศกำรสอน ก ำกับ ติดตำมกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ อย่ำงเป็นรูปธรรม 
                3.ร้อยละ 100 ครูโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย เผยแพร่ควำมรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้PLC              
ถอดบทเรียน เกี่ยวกับกำรพัฒนำยกระดับมำตรฐำนกำรจัดกำรเรียนรู้  ที่ใช้ทักษะกระบวนกำรคิด              
ผ่ำนกิจกรรม Active Learning ด้วยสื่อ เทคนิควิธีกำร นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วย 3 Rs8Cs  
กำรเขียนแผนกำรสอนด้วยกระบวนกำร  5 ขั้นตอน ( 5 STEPs) และพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้        
มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
   เชิงคุณภาพ 
       1. ครูโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย ที่สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
ภำษำต่ำงประเทศ  ศิลปะ(ดนตรี) และสำระเทคโนโลยี  ได้รับกำรส่งเสริมให้ใช้ทักษะกระบวนกำรคิดผ่ำน
กิจกรรม Active Learning พัฒนำสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ด้วยสื่อ เทคนิควิธีกำร และพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนกำรสอนด้วย   3 Rs8Cs กำรเขียนแผนกำรสอนด้วยกระบวนกำร 5 ขั้นตอน ( 5 STEPs) 
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
      2. ครูโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย ได้รับกำรนิเทศกำรสอน ก ำกับ ติดตำมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
               3. ครูโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย เผยแพร่ควำมรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้PLC ถอดบทเรียน เกี่ยวกับ   
กำรพัฒนำยกระดับมำตรฐำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนกำรคิดผ่ำน กิจกรรม  Active Learning 
ด้วยสื่อ เทคนิควิธีกำร นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วย 3 Rs8Cs กำรเขียนแผนกำรสอน            
ด้วยกระบวนกำร 5 ขั้นตอน ( 5 STEPs) และพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้มีคุณลักษณะและทักษะ    
กำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21  
  วิธีการด าเนินกิจกรรม  
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ โดยด ำเนินงำน 6  กิจกรรม ดังนี้ 
  กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกโรงเรียนเข้ำโครงกำร สพฐ.ปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน 10 โรงเรียน 
  กิจกรรมที่  2  ประชุ มคณะครูที่ เ ข้ ำร่ วมโครงกำร  โดย ใช้ กระบวนกำร  Coaching               
and Mentoring และกำรเขียนแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร  5 ขั้นตอน (5STEPs) 
           กิจกรรมที่ 3 คณะครูที่เข้ำร่วมโครงกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้เทคนิค/
วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตำมบริบทของพ้ืนที่       
และผู้เรียน  
  กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ก ำกับ ติดตำมประเมินผลคณะครูที่เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 10 โรงเรียน  
  กิจกรรมที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้PLC ถอดบทเรียน ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่
และผู้เรียนเช่น กำรน ำเสนอผลงำนนักเรียน ครู ในกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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  กิจกรรมที่ 6รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต่อ
หน่วยงำนต้นสังกัด สพฐ.  
โรงเรียนที่เข้ำโครงกำร 10 โรงเรียน  
  1. โรงเรียนนครสวรรค์   2.โรงเรียนนวมินทรำชูทิศมัชฌิม  
           3. โรงเรียนทหำรอำกำศอนุสรณ์  4. โรงเรียนเขำกะลำวิทยำคม 
  5. โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยำ   6. โรงเรียนโกรกพระ 
  7. โรงเรียนพยุหะพิทยำคม   8. โรงเรียนหนองกรดพิทยำคม 
  9. โรงเรียนพระบำงวิทยำ   10. โรงเรียนทับกฤชพัฒนำ 
  ผลการด าเนินงาน 
  รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้      
ในศตวรรษที่ 21  
  สรุปข้อมูลการด าเนินงานโครงการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 

กิจกรรมกำรพัฒนำผู้เรียน 
ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

จ ำนวนโรงเรียน
กลุ่มเป้ำหมำย 

(โรง) 

สรุปโรงเรียน
ด ำเนินงำน 
(ร้อยละ) 

ทั้งหมด ด ำเนินกำร 
ไม่

ด ำเนินกำร 
ร้อย
ละ 

กิจกรรมที่ 1 มีกำรด ำเนินงำนจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้เทคนิค/
วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม  เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษ     ที่ 21 ตำมบริบทของพ้ืนที่และผู้เรียน 

10 10 0 100 

กิจกรรมที่ 2 จัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีกำร  ที่เหมำะสมกับ
บริบทของพ้ืนที่และผู้เรียน เช่น     กำรน ำเสนอผลงำนนักเรียน 
ประกวด แข่งขัน      จัดค่ำย ฯลฯ เพ่ือพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้            
ในศตวรรษท่ี 21  

10 10 0 100 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ำกับติดตำม ประเมินผล      และรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ     และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

10 10 0 100 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สรุปข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จ านวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 10 โรง 
จ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 930 คน เรียงล าดับทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs ที่นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาจากมากไปหาน้อย (ตอบโดยใช้ข้อมูลจากตาราง checklist ด้านล่าง)  

โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 

จ ำนวน
นักเรียน
กลุ่มเป้ำ 
หมำย
ทั้งหมด 
(คน) 

จ ำนวน
นักเรียน

กลุ่มเป้ำหม
ำยที่ได้รับ
กำรพัฒนำ 

(คน) 

จ ำนวน
นักเรียน
กลุ่มเป้ำ 
หมำยที่

ได้รับกำร
พัฒนำ 

(ร้อยละ) 

ทักษะกำรเรยีนรู้ 3Rs8Cs ที่ได้รับกำรพัฒนำ 

R1 R2 R3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

1.โรงเรียนนครสวรรค์
(โรงเรียนแกนน ำ
กลุ่มเป้ำหมำยปี2563) 

340 340 100 / / / / /   / /   

2. โรงเรียนนวมินทรำชู
ทิศมัชฌิม (โรงเรียนแกน
น ำกลุ่มเป้ำหมำยปี
2563) 

296 296 100 / / / / /   / /   

3 . โ ร ง เ รี ย น ทั บ ก ฤ ช
พัฒนำ 

13 13 100 / / / /     /   

4 . โ ร ง เ รี ยน เขำกะลำ
วิทยำคม 

9 9 100 / / / / /  / / /  / 

5.โรงเรียนพยุหะพิทยำ
คม 

85 85 100 / / / /    / /   

6.โรงเรียนบึงบอระเพ็ด
วิทยำ 

36 36 100 / / / /        

7.โรงเรียนโกรกพระ 32 32 100 / / / /   / / /   
8.โรงเรียนหนองกรด
พิทยำคม 

53 53 100 / / / /    / /   

9.โรงเรียนทหำรอำกำศ
อนุสรณ์ 

27 27 100 / / / /   /  /   

10. โรงเรี ยนพระบำง
วิทยำ 

39 39 100 / / / / /   / /   

สรุปรวม 930 930 100 10 10 10 10 4 - 3 7 9 - 1 
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 ผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 
 ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) ของโรงเรียน 2 ล าดับแรก   
 1. โรงเรียนนครสวรรค์ 
              ครูสมพิศ สบำยแท้  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ครูวิทยำศำสตร์ และครู
ภำษำไทย โรงเรียนนครสวรรค์ 3  ท่ำน เข้ำโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (สพฐ.) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์  ปีงบประมำณ 2563  
            รุ่นที่ 1 เผยแพร่ควำมรู้ขยำยผลให้แก่ครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
เรื่อง กำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร 5 ขั้นตอน (5STEPs) ปีงบประมำณ 2563  

 
 2. โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 
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 นิเทศออนไลน์ ครูทวี สาระเทคโนโลยี  รายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม คณะนิเทศประกอบด้วย รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศึกษานิเทศก์ ส านักงานเชตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์   
ปัญหา/อุปสรรค         
 1. ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ในการด าเนินโครงการ - บาท 
 2. เขตพื้นที่ไม่สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการสนับสนุน 2,250 บาท 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. โครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่ดีที่ข้ำพเจ้ำได้ขับเคลื่อนโครงกำรเป็นเวลำ 2 ปีงบประมำณต่อเนื่อง
ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูในสังกัด  
 2. โครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่เป็นตัวชี้วัดของกพร.ในกำรก ำกับติดตำมรำยงำนตัวชี้วัดผล        
กำรด ำเนินงำนของเขตพ้ืนที่ ระบบKRS และระบบ E-MES ได้ระดับ 5 ยอดเยี่ยม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำควรเล็งเห็นควำมส ำคัญและให้กำรสนับสนุนโครงกำร  
 3. สพฐ. ควรจัดสรรงบประมำณ ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ท ำงำนบ้ำง เพ่ือได้พัฒนำ
งำนกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงเต็มรูปแบบ 
กิจกรรมพัฒนาต่อยอด ปี 2565 
 1. ขยำยผลโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย เพ่ิมจ ำนวน 10 โรงเรียน ปีงบประมำณ 2565 มีกำรด ำเนิน
กิจกรรมครบตำมที่ก ำหนดทุกกิจกรรม ร้อยละ 100  
         2. พัฒนำครูส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้และกำรเขียนแผนกำรสอนด้วยกระบวนกำร      
5 ขั้นตอน (5 STEPs)  
 3. กิจกรรมถอดบทเรียนเผยแพร่ควำมรู้และ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  PLC เกี่ยวกับ             
กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยสื่อ เทคนิควิธีกำร นวัตกรรมกำรสอน   
              4. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
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 ภาพการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน
(5STEPs) และการนิเทศออนไลน์ จากคณะศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา
นครสวรรค์ 

 
 
 ภำพนิเทศออนไลน์ ครูทวี สำระเทคโนโลยี  รำยวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นักเรียน            
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  โรงเรียนนวมินทรำชูทิศมัชฌิมคณะนิเทศประกอบด้วย รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และคณะศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเชตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำนครสวรรค์  
 

............................................................... 
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2.  โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
 ของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบ สพฐ.)  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2564 
 ผู้รับผิดชอบ   นางสัมพรรณ     ถวิลไทย  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
                  นางเมตตา        ถวิลไทย  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา  
 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  งบตามโครงการ สพฐ. 8,000 บาท 
 ระยะเวลาด าเนินการ     เมษายน 2564  ถึง กันยายน  2564     
 วัตถุประสงค์ตามโครงการ 
          1. ประชำสัมพันธ์ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนำนวัตกรรม Active Learning ร่วมกับภำคีเครือข่ำย
ตำมควำมต้องกำรและเหมำะสมกับบริบท 
 2. เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่ประสบ
ผลส ำเร็จในกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ส ำหรับน ำไปเผยแพร่และส่งเสริมกำรเรียนรู้ โรงเรียน         
ในสังกัด 37 โรงเรียน 
 3. เพ่ือคัดเลือกผลงำนโรงเรียนในสังกัด 37 โรงเรียนที่มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรคิด Active Learning จ ำนวน 1 โรงเรียน ที่ประสบผลส ำเร็จร่วมกับภำคีเครือข่ำย เพ่ือเป็น
ตัวแทนเขตพ้ืนที่ ส่งผลงำนไปที่ สพฐ. 

เป้าหมายโครงการ 
  เชิงปริมาณ 
   1. ร้อยละของจ ำนวนโรงเรียนที่น ำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ไปใช้ 
             2. ร้อยละของโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลส ำเร็จในกำรจัดกำรเรียนรู้  Active Learning 
ส ำหรับน ำไปเผยแพร่และส่งเสริมกำรเรียนรู้  
 เชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียนจัดกำรเรียนรู้ Active Learning และคิดค้นนวัตกรรมกำรสอนได้มีประสิทธิภำพ 
            2. โรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลส ำเร็จในกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning น ำผลงำน
เผยแพร่และส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนในสังกัด  
 วิธีการด าเนินกิจกรรม  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ โดยด ำเนินงำน 6  กิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1  ประชำสัมพันธ์กิจกรรม “129 สุดยอด BEST PRACTICES กำรจัดกำรเรียนรู้ 
Active Learning   ร่วมกับภำคีเครือข่ำย”  ให้โรงเรียนในพ้ืนที่ทรำบ ร่วมส่งผลงำนพัฒนำนวัตกรรมกำร
เรียนรู้ Active Learning  ร่วมกับภำคีเครือข่ำยในรูปแบบ Active Learning  Cookbook และแจ้งให้ทุก
โรงเรียนในสังกัดร่วมส่งผลงำนถอดบทเรียนมำที่ส ำนักงำนเขตเพ่ือคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่ประสบ
ผลส ำเร็จในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ Active Learning 

https://forms.gle/NQj1eraw%20TMHST35b9%20โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา%20โดยดำเนินงาน%20๕
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 กิจกรรมที่ 2  รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่ประสบ
ผลส ำเร็จในกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ส ำหรับน ำไปเผยแพร่และส่งเสริมกำรเรียนรู้ โรงเรียนใน
สังกัด 37 โรงเรียน  
 กิจกรรมที่ 3  คัดเลือกผลงำนโรงเรียนในสังกัด 37 โรงเรียนที่มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรจัด      
กำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด Active Learning จ ำนวน 20 โรงเรียน ที่ประสบผลส ำเร็จร่วมกับภำคี
เครือข่ำย เพ่ือเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ จ ำนวน 1 โรงเรียน ส่งผลงำนไปที่สพฐ.ด้วยกำรเขียนรำยงำนถอด
บทเรียนกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภำคีเครือข่ำย ที่ประสบผลส ำเร็จ 
 กิจกรรมที่ 4 ประกำศผลกำรคัดเลือกผลงำนโรงเรียนที่มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้
ผ่ำนกระบวนกำรคิด Active Learning จ ำนวน 20 โรงเรียน ที่ประสบผลส ำเร็จร่วมกับภำคีเครือข่ำย เพ่ือ
เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ส่งสพฐ. จ ำนวน 1 โรงเรียน 
 กิจกรรมที่ 5  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์มอบเกียรติบัตรให้แก่
สถำนศึกษำท่ีส่งผลงำนเข้ำประกวดคัดเลือกทุกโรงเรียน   
 กิจกรรมที่ 6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์สรุปผลงำนโรงเรียนที่มีควำม
โดดเด่นด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด Active Learning  ที่ประสบผลส ำเร็จร่วมกับภำคี
เครือข่ำย เพ่ือเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ส่งสพฐ. จ ำนวน 1 โรงเรียน 
 ผลการด าเนินงาน 
          1.โรงเรียนมีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภำคีเครือข่ำยที่หลำกหลำย 
ตอบสนองควำมต้องกำรและบริบท 
           2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีนวัตกรรมกำรเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภำคีเครือข่ำย
ที่ช่วยยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ให้กับโรงเรียนในสังกัด ให้สำมำรถน ำไป
วิเครำะห์ และเลือกใช้นวัตกรรมได้ตำมควำมต้องกำรและเหมำะสมกับบริบท 
          3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถน ำไปต่อยอดและยกระดับ
คุณภำพ กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ให้มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
          4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์สรุปผลงำนโรงเรียนที่มีควำมโดดเด่น
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด Active Learning  ที่ประสบผลส ำเร็จร่วมกับภำคีเครือข่ำย          
เพ่ือเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ส่งสพฐ. จ ำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนนครสวรรค์และได้รับรำงวัลเกียรติบัตร   
จำกสพฐ. 
              ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้มอบเกียรติบัตรกิจกรรมถอดบทเรียนกำร
เรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภำคีเครือข่ำย ตำมโครงกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ Active 
Learning ร่วมกับภำคีเครือข่ำยเพื่อเป็นขวัญและก ำลังใจในกำรด ำเนินโครงกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำร
เรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภำคีเครือข่ำย ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ทำงสพฐ.จึงขอมอบ
เกียรติบัตรให้กับผู้ที่มีผลงำน ดังนี้  
 1. โรงเรียนนครสวรรค์เป็นโรงเรียนที่ประสบผลส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice)
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภำคีเครือข่ำย 
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 2. นำงสำวจงกล  เดชปั้น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนครสวรรค์เป็นผู้มีผลงำนกำรจัดกำรเรียนรู้  
Active Learning ประสบผลส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี (Best Practice)  
 3. นำงธิชำพร  ยอดกัณหำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นผู้มีผลงำนกำรจัด         
กำรเรียนรู้ Active Learning ประสบผลส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี (Best Practice)  
 4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ เป็นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ       
ที่ขับเคลื่อนกำรต่อยอดขยำยผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ภำยใต้โครงกำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรมกำรเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภำคีเครือข่ำย 
 5. นำงสัมพรรณ  ถวิลไทย ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ เป็นผู้ขับเคลื่อนกำรต่อยอดขยำยผล
ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ โครงกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ Active 
Learning ร่วมกับภำคีเครือข่ำย 
 6. นำงเมตตำ   ถวิลไทย ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ เป็นผู้ขับเคลื่อนกำรต่อยอดขยำยผล   
ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ โครงกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ Active 
Learning ร่วมกับภำคีเครือข่ำย 
 ผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

 เป็นไปตำมเป้ำหมำย   
 สูงกว่ำเป้ำหมำย 

  ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 
 ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) ของโรงเรียน 1 ล าดับแรก   
  1.โรงเรียนนครสวรรค์ 
 กิจกรรมพัฒนาต่อยอด ปี 2565 
 1.ขยำยผลโรงเรียนในกำรจัดท ำBest Practices กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ Active Learning 
ร่วมกับภำคีเครือข่ำย ปีงบประมำณ 2565 มีกำรด ำเนินกิจกรรมครบตำมที่ก ำหนดทุกกิจกรรม ร้อยละ 100  
               2. พัฒนำครูส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้และกำรเขียนแผนกำรสอนด้วยกระบวนกำร       
5 ขั้นตอน (5 STEPs) กระตุ้นส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practices นเผยแพร่
ควำมรู้และ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยสื่อ เทคนิควิธีกำร 
นวัตกรรมกำรสอน  กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ Active Learningและพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ         
และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
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 ภำพมอบเกียรติบัตรและเงินรำงวัลในกำรประกวดผลงำนกำรถอดบทเรียน  Best Practices
โรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลส ำเร็จในกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learningที่ประสบผลส ำเร็จร่วมกับภำคี
เครือข่ำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 

 
 

   

เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 
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รางวัลเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จ านวน 5 โรงเรียน รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลดีเด่น 3 โรงเรียน 
รวม 8 โรงเรียน 

 
                                    

รับรางวัลเชิดชูเกียรติการรับเกียรติบัตรส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
 

เกียรติบัตรโรงเรียนนครสวรรค์  เกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่น 
ผู้อ านวยการโรงเรียนและรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ที่ขับเคลื่อนการต่อยอดขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
 

 
 

นางสัมพรรณ  ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
เป็นผู้ขับเคลื่อนการต่อยอดขยายผลในระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย. 
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นางเมตตา   ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

เป็นผู้ขับเคลื่อนการต่อยอดขยายผลในระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

 

 
 

 
 

................................................................... 
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3. โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง” 
 ผู้รับผิดชอบ นายคมกฤช แผนเสือ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 งบประมาณ  110,000 บาท    ใช้ไปแล้ว 101,200 บาท  คงเหลือ  8,800 บาท งบประมาณ สพฐ. 
 วัตถุประสงค์ตามโครงการ 
  1. เพ่ือให้นักเรียนได้สร้ำงเสริมกำรเรียนรู้ กำรน้อมน้ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ประยุกต์สู่กำรปฏิบัติ ในรูปแบบ ”โคก หนอง นำโมเดล” 
  2.  เ พ่ือให้นัก เรี ยนได้สร้ ำ งงำน สร้ ำ งรำยได้ ให้ กับนัก เรียน ครอบครั วและชุมชน  
           3. เพ่ือให้นักเรียนได้น้ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ และด ำรงชีวิตประจ ำวัน     
ทัง้ต่อตนเองครอบครัวและชุมชน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดเป้ำหมำยของโครงกำร 
        เชิงปริมาณ  
  1. ผู้บริหำร คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 14 คน 
  2. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ พระ ผู้ปกครอง เข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80.52 
  3. นักเรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 99 คน       
  เชิงคุณภาพ  
  1. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ พระ ผู้ปกครอง ผู้บริหำร คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
นักเรียนได้น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ให้กับ
นักเรียน ครอบครัวและชุมชนอยู่ในระดับ มำก 
  2. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ พระ ผู้ปกครอง ผู้บริหำร คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ 
นักเรียนมีควำมพึงพอใจในกำรจัดโครงกำรอำรยเกษตร สืบสำน รักษำ ต่อยอด ตำมแนวพระรำชด ำริ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นำ แห่งน้ ำใจและควำมหวัง" สถำนศึกษำน้ำร่องระยะที่  1 และระยะที่ 1 
(เพ่ิมเติม)ในระดับ มำก 
  กิจกรรมในการด าเนินโครงการ 
  ขั้นเตรียมกิจกรรม 
  1. ประชุมวำงแผนกำรจัดโครงกำรอำรยเกษตร สืบสำน รักษำ ต่อยอดตำมแนวพระรำชด ำริ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นำ แห่งน้ ำใจและควำมหวัง” สถำนศึกษำน้ำร่องระยะที่ 1 และระยะ      
ที่ 1 (เพ่ิมเติม) 
  2. แต่งตั้งคณะท ำงำนและคณะกรรมกำรในกำรจัดโครงกำรอำรยเกษตร สืบสำน รักษำ ต่อยอด
ตำมแนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นำ แห่งน้ ำใจและควำมหวัง” สถำนศึกษำน้ำร่อง
ระยะที ่1 และระยะท่ี 1 (เพ่ิมเติม) 
  3. คณะท ำงำนประชำสัมพันธ์กำรจัดโครงกำรอำรยเกษตร สืบสำน รักษำ ต่อยอดตำมแนว
พระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นำ แห่งน้ ำใจและควำมหวัง” สถำนศึกษำน ำร่องระยะที่ 1 
และระยะท่ี 1 (เพ่ิมเติม) 
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  ขั้นด าเนินกิจกรรม 
  4. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ พระ ผู้ปกครอง ชำวบ้ำน คณะครูและนักเรียน โรงเรียน        
ลำดทิพรสพิทยำคมเข้ำร่วมอบรมเป็นเวลำ 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 กันยำยน – 22 กันยำยน พ.ศ. 2564 
งบประมำณ 100,000 บำท 
  5. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ พระ ผู้ปกครอง ชำวบ้ำน คณะครูและนักเรียน โรงเรียน         
ลำดทิพรสพิทยำคมร่วมกันปรับพื้นที่โคก หนอง นำ และสร้ำงฐำนกำรเรียนรู้จ้ำนวน 13 ฐำน กำรเรียนรู้ 
  6. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลำดทิพรสพิทยำคม ร่วมกันท้ำกิจกรรมเอำมื้อสำมัคคีสร้ำงฐำน 
4 พอ ณ บ้ำนนำสวนตะวันเหมือนฝัน ต ำบลโคกส ำโรง อ ำเภอโคกส ำโรง จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 24 กันยำยน       
พ.ศ. 2564 
  7. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนลำดทิพรสพิทยำคมเข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำร อำรยเกษตร สืบสำน 
รักษำ ต่อยอด ตำมแนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นำ แห่งน้ ำใจและควำมหวัง"         
ณ โรงเรียนรำชประชำ-สมำสัย ฝ่ำยมัธยม รัชดำภิเษก ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปรำกำร ในวันที่     
13 ตุลำคม พ.ศ. 2563 
  8. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ พระ ผู้ปกครอง ชำวบ้ำน คณะครูและนักเรียน โรงเรียน         
ลำดทิพรสพิทยำคมเข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำร อำรยเกษตร สืบสำน รักษำ ต่อยอด ตำมแนวพระรำชด ำริ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นำ แห่งน้ ำใจและควำมหวัง" ณ โรงเรียนลำดทิพรสพิทยำคม จังหวัด
นครสวรรค์ โดยผ่ำนช่องทำง OBEC Channel ในวันที่ 13 ตุลำคม พ.ศ. 2563 
  9. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ พระ ผู้ปกครอง ชำวบ้ำน ผู้บริหำร คณะครูและนักเรียน โรงเรียน
ลำดทิพรสพิทยำคมจัดกิจกรรมเอำมื้อสำมัคคีตำมโครงกำรอำรยเกษตร สืบสำน รักษำ ต่อยอด ตำมแนว
พระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นำ แห่งน้ ำใจและควำมหวัง" ณ โรงเรียนลำดทิพรสพิทยำคม
จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 15 ตุลำคม พ.ศ. 2563 
  10. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ พระ ผู้ปกครอง ชำวบ้ำน ผู้บริหำร คณะครูและนักเรียน 
โรงเรียนลำดทิพรส-พิทยำคม ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด ำเนินกิจกรรมตำมฐำนต่ำงๆตำมโครงกำร
อำรยเกษตร สืบสำน รักษำ ต่อยอด ตำมแนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นำ แห่งน้ ำใจ
และควำมหวัง" อย่ำงต่อเนื่องจนตลอดปีกำรศึกษำ 2564 
  ขั้นสรุปกิจกรรม 
  11. สรุปผลกำรจัดโครงกำรอำรยเกษตร สืบสำน รักษำ ต่อยอด ตำมแนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วย "โคก หนอง นำ แห่งน้ ำใจและควำมหวัง" สถำนศึกษำน้ำร่องระยะท่ี 1 และระยะท่ี 1 (เพ่ิมเติม) 
  12. จัดท ำรำยงำนโครงกำรอำรยเกษตร สืบสำน รักษำ ต่อยอด ตำมแนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วย "โคก หนอง นำ แห่งน้ ำใจและควำมหวัง" สถำนศึกษำน้ำร่องระยะท่ี 1 และระยะท่ี 1 (เพ่ิมเติม) 
เพ่ือรำยงำนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์และส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำ       
ขั้นพ้ืนฐำน 
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  ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ  
1. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 14 คน 
2. คณะกรรมการสถานศึกษา พระ ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80.52 
3. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 99 คน       
เชิงคุณภาพ  

  1. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ พระ ผู้ปกครอง ผู้บริหำร คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
และนักเรียนได้น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ให้กับ
นักเรียน ครอบครัวและชุมชนอยู่ในระดับ มำก 
  2. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ พระ ผู้ปกครอง ผู้บริหำร คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
นักเรียนมีควำมพึงพอใจในกำรจัดโครงกำรอำรยเกษตร สืบสำน รักษำ ต่อยอด ตำมแนวพระรำชด ำริ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นำ แห่งน้ ำใจและควำมหวัง" สถำนศึกษำน้ำร่องระยะที่ 1 และระยะที่ 1 
(เพ่ิมเติม)ในระดับ มำก 
   ปัญหาอุปสรรค 
  - ระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรมช่วงแรกรวดเร็ว กระชั้นชิดจึงท ำให้บำงกิจกรรมด ำเนินกำร
ล่ำช้ำลงไปบ้ำง 
  - สภำพอำกำศในกำรท้ำกิจกรรมไม่เอ้ืออ ำนวย 
  - ควำมพร้อมในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
  ข้อเสนอแนะ 
  โครงกำรอำรยเกษตร สืบสำน รักษำ ต่อยอด ตำมแนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย   
“โคก หนอง นำ แห่งน้ ำใจและควำมหวัง” สถำนศึกษำน้ำร่องระยะที่ 1 และระยะที่ 1 (เพ่ิมเติม)             
เป็นโครงกำรที่ดีสำมำรถฝึกให้นักเรียนได้สร้ำงเสริมกำรเรียนรู้ กำรน้อมน้ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ประยุกต์สู่กำรปฏิบัติในรูปแบบ ”โคก หนอง นำโมเดล” ให้นักเรียนได้สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ให้กับนักเรียน 
ครอบครัวและชุมชนและให้นักเรียนได้น ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ และด ำรงชีวิต
ประจ ำวันทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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4.  โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง 
 การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ปีงบประมาณ 2564 
 ผู้รับผิดชอบ  นางเมตตา  ถวิลไทย และนางสัมพรรณ  ถวิลไทย 
 กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวช้ีวัดที่ 2  ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ 
   และมาตรฐานการศึกษา 
 งบประมาณ  23,800 บาท  ใช้ไปแล้ว 23,800 บาท งบประมาณ สพม.นครสวรรค์ 3000 บาท         
    สพฐ. 20,800 บาท ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 1  มกรคม  2564   -  วันที่  30 กันยายน 2564 

  วัตถุประสงค์ตามโครงการ 
  1. เพ่ือเพ่ิมพูนและสร้ำงองค์ควำมรู้ ในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ             
ในสถำนศึกษำตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำ พ.ศ. 2561 
  2. เพ่ือพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ และกำรจัดท ำรำยงำนผล     
กำรพัฒนำคุณภำพประจ ำปีของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ประกำศ         
ณ วันที่ 6 สิงหำคม 2561 
  3. เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ และ        
กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพประจ ำปีของสถำนศึกษำในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 42  
   4. เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ แก่สถำนศึกษำในสังกัด 
  5. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยโรงเรียนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศและเป็นสถำนศึกษำตันแบบ    
และแกนน ำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทุกแห่งรวมทั้งเป็นแหล่งศึกษำดูงำน ให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือ
สถำนศึกษำอ่ืนๆ ในสังกัด 
  เป้าหมายโครงการ 

     เชิงปริมาณ  
        1. ทุกโรงเรียน ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์  มีควำมรู้           
ในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่
ประกำศ        ณ วันที่ 6 สิงหำคม 2561 และมีควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 
        2. ทุกโรงเรียน ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ มีระบบและกลไก
กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ประกำศ ณ วันที่ 6 สิงหำคม 2561         
เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพประจ ำปีของสถำนศึกษำ    
ให้เข้มแข็ง  

      เชิงคุณภาพ    
                1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนมีควำมรู้ในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำในสถำนศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ประกำศ ณ วันที่ 6 สิงหำคม 2561 
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       2. โรงเรียน ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ พัฒนำระบบ        
กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำอย่ำงเข้มแข็ง 
            3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์  ส่งเสริมกำรประกันคุณภำพภำยใน   
ของสถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็ง และพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน          
ของสถำนศึกษำ และกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพประจ ำปีของสถำนศึกษำในสังกัด  
วิธีการด าเนินกิจกรรม  

ล ำ 
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ในกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

หมำย
เหต ุ

ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมำสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมำสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมำสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
เม
.. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กำรพัฒนำและสร้ำง
ควำมเข้มแข็งระบบ
ประกันคณุภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน  

             

๒ กิจกรรมติดตำม 
ทบทวน ตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ  

             

๓ กิจกรรมนเิทศก ำกับ
ติดตำมกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก
ปีงบประมำณ 2564  

             

๔ กำรสังเครำะหผ์ล
กำรประเมินคณุภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ
ระดับเขตพื้นท่ีปี
กำรศึกษำ 2563 

             

๕ กำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูล OBEC 
DATA 42 

             

๖ กิจกรรมพัฒนำ
สถำนศกึษำเครือ 
ข่ำย 1 ช่วย 3   

             

 
 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำนครสวรรค์                                                                            37 
 

 ผลการด าเนินงาน 
       เชิงปริมาณ  
 1. ทุกโรงเรียน ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์  มีควำมรู้ในกำร
พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ประกำศ        
ณ วันที่ 6 สิงหำคม 2561 และมีควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 
       2. ทุกโรงเรียน ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ มีระบบและกลไก
กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ประกำศ ณ วันที่ 6 สิงหำคม 2561 เพ่ือ  
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพประจ ำปีของสถำนศึกษำ         
ให้เข้มแข็ง  
       เชิงคุณภาพ    
 1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนมีควำมรู้ในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำในสถำนศึกษำท้ังมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
 2. โรงเรียน ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ มีระบบและกลไก
กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำอย่ำงเข้มแข็ง 
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ส่งเสริมกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็ง และพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ และกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพประจ ำปีของสถำนศึกษำในสังกัด  
 ผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย เป็นไปตำมเป้ำหมำย      
 ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ของโรงเรียน 3 ล าดับแรก (ถ้ามี)  
 1. โรงเรียนนครสวรรค์ 
 2. โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ มัชฌิม 
 3. โรงเรียนหนองบัว 
 ปัญหา/อุปสรรค 
  งบประมำณสนับสนุน  ไม่ต่อเนื่อง และ งบประมำณจัดสรรมำไตรมำสสุดท้ำย ท ำให้ต้องเร่ง
ด ำเนินกำรกำรเบิกจ่ำยส่งผลต่อคุณภำพงำนและ 
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5. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน 
 “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
 ผู้รับผิดชอบ  นางวิระดา  แก่นกระโทก นางมณฑิรา  บุตโยธี และนางวิลาวัณย์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์  
 กลุ่ม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 งบประมาณ  64,000  บาท งบประมาณ สพฐ.  
 ระยะเวลาด าเนินการ   31 ตุลาคม 2563 – 30  กันยายน  2564 
 วัตถุประสงค์ตามโครงการ 
 1. เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำนครสวรรค์ ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด้วยกำรนิเทศโดยใช้สหวิทยำเขต
เป็นฐำน 
 2. เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระหลักเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ        
ร้อยละ ๓  
 3. เพ่ือพัฒนำรูปแบบและกระบวนทัศน์ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรจัดกำรเรียน        
กำรสอนครูผู้สอน ให้สำมำรถยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้บรรลุตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร จุดเน้น
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และนโยบำยและจุดเน้นของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำนครสวรรค์ 
 4. เพ่ือเป็นแนวทำงของกำรนิเทศภำยในโรงเรียน ด้ำนกำรพัฒนำและกำรใช้หลักสูตร
สถำนศึกษำ สู่กำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด (Active Learning) โดยพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs  กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรพัฒนำสื่อเทคโนโลยีกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำนวัตกรรม กำรรำยงำนกำร
พัฒนำนวัตกรรมโดยใช้กระบวนกำรวิจัย และระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
 เป้าหมายโครงการ 
        เชิงปริมาณ  
 1. สหวิทยำเขตมีคู่มือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยกำรนิเทศโดยใช้สหวิทยำเขตเป็นฐำน 
"ปีทองแห่งกำรพัฒนำนวัตกรรม" เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนทุกสหวิทยำเขต 
 2. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ จ ำนวน 37 โรงเรียน 
ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 2 ครั้ง/ปี (ภำคเรียนละ 1 ครั้ง) 
 3. ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21  100% 
 4. ครูมีนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  100% 
 5. ครูน ำสื่อ เทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 100% 
 6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระหลักเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๓ 
 7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs ร้อยละ 90 
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  8. ผู้เรียนผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ ก ำหนด 100% 
       เชิงคุณภาพ  
 1. สหวิทยำเขตมีคู่มือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยกำรนิเทศโดยใช้สหวิทยำเขตเป็นฐำน 
"ปีทองแห่งกำรพัฒนำนวัตกรรม" 
 2. มีข้อมูลสำรสนเทศของกำรนิเทศโดยใช้สหวิทยำเขตเป็นฐำน 
 3. มีรูปแบบ และนวัตกรรมกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของผู้บริหำรและครูผู้สอน  
 4. โรงเรียนมีควำมเข้มแข็งในระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 5. โรงเรียนมีกำรพัฒนำและกำรใช้หลักหลักสูตรสถำนศึกษำ ออกแบบกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs  
 6. ครูมีกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด (Active Learning) น ำสื่อและเทคโนโลยี            
มำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ และใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลำยหลำยและเหมำะสม 
 7. มีเครือข่ำยแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรจัดกำรเรียนรู้ระหว่ำงโรงเรียน 
 8. มีนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ มีกำรรำยงำนผลกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำโดยใช้
กระบวนกำรวิจัยเป็นฐำน 
 9. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระหลักเพ่ิมขึ้น  
 10. ผู้เรียนมีคุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs  
 11. ผู้เรียนมีผลกำรประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ 
 วิธีการด าเนินกิจกรรม 
 1) วันที่ 23 เมษำยน 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล ร่วมประชุม วำงแผน 
มอบหมำย ผู้รับผิดชอบ และจัดท ำร่ำงคู่มือโครงกำร 
 2) วันที่ 23 เมษำยน-7 พฤษภำคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล ร่วมกันจัดท ำร่ำง
คู่มือโครงกำร 
 3) วันที่ 10-14 พฤษภำคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล รวบรวม จัดท ำเล่มโครง
ร่ำงคู่มือโครงกำร 
 4) วันที่ 18 พฤษภำคม 2564  ผอ.สพม.นครสวรรค์ เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 
โดยมีประธำนและเลขำนุกำรทุกสหวิทยำเขต และศึกษำนิเทศก์ เข้ำร่วมประชุมกำรจัดท ำคู่มือโครงกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยกำรนิเทศโดยใช้สหวิทยำเขตเป็นฐำน "ปีทองแห่งกำรพัฒนำนวัตกรรม" 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมรำชสิทธิเวที สพม.นครสวรรค์   
 5) วันที่ 12 กรกฎำคม 2564 จัดท ำแบบฟอร์ม Google form แบบประเมินมำตรฐำน         
กำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ให้โรงเรียนในสังกัดตอบข้อมูล 
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 6) วันที่ 9 สิงหำคม 2564 จัดท ำแบบฟอร์ม Google form เครื่องมือกำรนิเทศ ติดตำม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงไกล กำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564  
 7) วันที่ 20 สิงหำคม 2564 เวลำ 09.00-15.00 น. ดร.ปัญญำ หำแก้ว ผอ.สพม.นครสวรรค์         
เป็นประธำนกำรประชุมนิเทศ ติดตำม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำทำงไกล ในช่วง
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ของสหวิทยำเขตตำกฟ้ำ - ตำคลี 
และสหวิทยำเขตอัจฉรำลัย ผ่ำนระบบ Video Conference Google Meeting ณ ห้องประชุมรำชสิทธิเวที
สพม.นครสวรรค์ 
 8) วันที่ 23 สิงหำคม 2564 เวลำ 09.00-12.00 น. ดร.ปัญญำ หำแก้ว ผอ.สพม.นครสวรรค์       
เป็นประธำนกำรประชุมนิเทศ ติดตำม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำทำงไกล ในช่วง
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ของสหวิทยำเขตทุ่งหินเทิน  
ผ่ำนระบบ Video Conference Google Meeting  ณ ห้องประชุมรำชสิทธิเวที สพม.นครสวรรค์ 
 9) วันที่ 27 สิงหำคม 2564 เวลำ 13.00-15.00 น. ดร.ปัญญำ หำแก้ว ผอ.สพม.นครสวรรค์            
เป็นประธำนกำรประชุมนิเทศ ติดตำม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำทำงไกล ในช่วง
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ของสหวิทยำเขตร่มเกล้ำ-นว
มินท์ ผ่ำนระบบ Video Conference Google Meeting  ณ ห้องประชุมรำชสิทธิเวที สพม.นครสวรรค์ 
 10) วันที่ 30 สิงหำคม 2564 เวลำ 09.00-12.00 น. ดร.ปัญญำ หำแก้ว ผอ.สพม.นครสวรรค์   
เป็นประธำนกำรประชุมนิเทศ ติดตำม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำทำงไกล ในช่วง
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ของสหวิทยำเขตวิมำนลอย ผ่ำน
ระบบ Video Conference Google Meeting 
 ผลการด าเนินงาน 
        เชิงปริมาณ  
 1. สหวิทยำเขตมีคู่มือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยกำรนิเทศโดยใช้สหวิทยำเขตเป็นฐำน 
"ปีทองแห่งกำรพัฒนำนวัตกรรม" เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนทุกสหวิทยำเขต 
 2. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ จ ำนวน 37 โรงเรียน 
ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 2 ครั้ง/ปี (ภำคเรียนละ 1 ครั้ง) 
 3. ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21  100% 
 4. ครูมีนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  100% 
 5. ครูน ำสื่อ เทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 100% 
       เชิงคุณภาพ     
 1. สหวิทยำเขตมีคู่มือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยกำรนิเทศโดยใช้สหวิทยำเขตเป็นฐำน 
"ปีทองแห่งกำรพัฒนำนวัตกรรม" 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสหวิทยำเขตมีข้อมูลสำรสนเทศของกำรนิเทศโดยใช้        
สหวิทยำเขตเป็นฐำน 
 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำนครสวรรค์                                                                            42 
 

 
 3. ไดรู้ปแบบ และนวัตกรรมกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของผู้บริหำรและครูผู้สอน                       
 4. โรงเรียนมีควำมเข้มแข็งในระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 5. โรงเรียนมีกำรพัฒนำและกำรใช้หลักหลักสูตรสถำนศึกษำ ออกแบบกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs   
 6. ครูมีกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด (Active Learning) น ำสื่อและเทคโนโลยีมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ และใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลำยหลำยและเหมำะสม 
 7. มีเครือข่ำยแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรจัดกำรเรียนรู้ระหว่ำงโรงเรียน 
 8) มีนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ มีกำรรำยงำนผลกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำโดยใช้
กระบวนกำรวิจัยเป็นฐำน 
 9) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระหลักเพ่ิมข้ึน 
 10) ผู้เรียนมีคุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 3Rs 8Cs   
 11) ผู้เรียนมีผลกำรประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ 
 ผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย เป็นไปตำมเป้ำหมำย      
 ปัญหา/อุปสรรค 
 - มีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ท ำให้มีข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 
 กิจกรรมพัฒนาต่อยอด ปี 2565 
 - ด ำเนินโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยกำรนิเทศโดยใช้สหวิทยำเขตเป็นฐำน “ปีทอง
แห่งกำรพัฒนำนวัตกรรม” ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์  ในภำคเรียนที่ 2               
ปีกำรศึกษำ 2564 เนื่องจำกต้องด ำเนินกำรทั้งสองภำคเรียน 
 
 

…………………………………………………….. 
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6. โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  
 เพื่อสร้างองค์ความรู้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 ผู้รับผิดชอบ  นางเมตตา  ถวิลไทย และนางสัมพรรณ  ถวิลไทย 
 กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
    เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ตัวช้ีวัดที่ ๔.๕ สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
 เพื่อความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 งบประมาณ  40,000 บาท  ใช้ไปแล้ว 40,000 บาท  
 งบประมาณ สพม.นครสวรรค์ 10,000 สพฐ. 30,000 บาท  
 ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 
  วัตถุประสงค์ตามโครงการ 
  1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ แก่ผู้บริหำรโรงเรียน 
ในกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ  
  2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้น ำกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
กำรศึกษำ ในกำรพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ กำรวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้ มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  เป้าหมายโครงการ 
      เชิงปริมาณ  
 1.  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรส่งเสริมให้ใช้
กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 2.  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรยกย่อง        
เชิดชูเกียรติ ด้ำนกำรใช้กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ ในกำรปฏิบัติงำนและ เป็นชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ 
       เชิงคุณภาพ    
 1.  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรส่งเสริมให้ใช้
กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 2.  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรยกย่องเชิดชู
เกียรติ ด้ำนกำรใช้กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ ในกำรปฏิบัติงำนและ เป็นชุมชนแห่ง   
กำรเรียนรู้ 
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วิธีการด าเนินกิจกรรม  

ล ำดับ 

ขั้นตอน/
กิจกรรม 
ในกำร

ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
หมำย
เหต ุ

ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมำสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมำสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมำสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ประชุม

คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร
โครงกำรฯ  

             

2 ประชำสมัพันธ์ 
ประกวด และ
ตัดสิน
ผลงำนวิจัย และ
นวัตกรรม 

             

3 จัดเวที
แลกเปลีย่น
เรียนรู้
symposium 
ผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรมกำร
จัดกำรศึกษำ
ดีเด่นมอบเกียรติ
บัตรปีงบ 
ประมำณ 2564 

             

4 สรุปผลกำร
ด ำเนิน งำน
โครงกำรฯและ
เผยแพรร่ะชำ
สัมพันธ์บนเว็บ
ไซด์ เพื่อสร้ำง
องค์ควำมรู้ และ
เกิดเป็นชุมชน
แห่งกำรเรียนรู ้

             

 
 
 
 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำนครสวรรค์                                                                            46 
 

 ผลการด าเนินงาน 
       เชิงปริมาณ  
 1.  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรส่งเสริมให้ใช้
กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 2.  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรยกย่องเชิดชู
เกียรติ ด้ำนกำรใช้กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ ในกำรปฏิบัติงำนและ เป็นชุมชนแห่ง   
กำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       เชิงคุณภาพ    
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ มีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้
กระบวนกำรวิจัย และพัฒนำนวัตกรรมในกำรพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำ
หลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
           2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ มีงำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมที่มี
คุณภำพที่เป็นแบบอย่ำง (Good Practices) เผยแพร่ทำงเว็บไซด ์
  3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ มีเครือข่ำยทีมนักวิจัย ทั้งผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครู ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ และพัฒนำนวัตกรรม        
ทำงกำรศึกษำ เป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) 
 ผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย เป็นไปตำมเป้ำหมำย      

 ข้อเสนอแนะ 
           - ควรมีกำรจัดกิจกรรมประกวดผลงำนวิจัยและนวัตกรรม ทุกภำคเรียน  
 กิจกรรมพัฒนาต่อยอด ปี 2565 
 - จัดกิจกรรม Symposium น ำเสนอ ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมในกำรจัดกำรศึกษำทุกปี 
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7. โครงการโรงเรียนคุณภาพ 
 ผู้รับผิดชอบ  นายคมกฤช แผนเสือ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 งบประมาณ    310,000 บาท    ใช้ไปแล้ว  301,680 บาท    คงเหลือ  8,320 บาท 
 แหล่งงบประมาณ สพฐ.              
  วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพ่ือซ่อมแซมห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์
ของโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร 
  2. เพ่ือส่งเสริมทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร 
  3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำรและโรงเรียนเครือข่ำย สำมำรถเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
  4. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร โรงเรียนคุณภำพระดับมัธยมศึกษำ สำมำรถ
ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและโรงเรียนในเครือข่ำย รวมถึงหน่วยงำน
อ่ืนในชุมชนเป้ำหมำยของโครงกำร 
        เชิงปริมาณ  
  1. โรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำรมีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนแบบออนไลน์ได้อย่ำงครอบคลุม ทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ ร้อยละ 80 
  2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร ร้อยละ 80 มีทักษะในกำรกำร
จัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  3. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำรและโรงเรียนเครือข่ำย ร้อยละ 80 สำมำรถเรียนรู้โดย
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
  4. ชุมชนและโรงเรียนในเครือข่ำย รวมถึงหน่วยงำนอื่น ๆ ในชุมชน ร้อยละ 80 มีควำมพึงพอใจ
ในกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำรโรงเรียนคุณภำพ
ระดับมัธยมศึกษำ      
        เชิงคุณภาพ     
  1. โรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำรมีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับกำรจัดกำรเรียน     
กำรสอนแบบออนไลน์ ได้อย่ำงครอบคลุม ทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 
  2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร มีทักษะในกำรกำรจัด         
กำรเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  3. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำรและโรงเรียนเครือข่ำย สำมำรถเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
  4. ชุมชนและโรงเรียนในเครือข่ำย รวมถึงหน่วยงำนอ่ืน ๆ ในชุมชน มีควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำรโรงเรียน
คุณภำพระดับมัธยมศึกษำ 
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  กิจกรรมในการด าเนินโครงการ 
  โครงกำรซ่อมแซมห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ เพ่ือรองรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
ออนไลน์ โรงเรียนคุณภำพระดับมัธยมศึกษำโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร 
  ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ  
  1. โรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำรมีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนแบบออนไลน์ได้อย่ำงครอบคลุม ทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ ร้อยละ 80 
  2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร ร้อยละ 80 มีทักษะใน         
กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  3. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำรและโรงเรียนเครือข่ำย ร้อยละ 80 สำมำรถเรียนรู้      
โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
  4. ชุมชนและโรงเรียนในเครือข่ำย รวมถึงหน่วยงำนอื่น ๆ ในชุมชน ร้อยละ 80 มีควำมพึงพอใจ
ในกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำรโรงเรียนคุณภำพ
ระดับมัธยมศึกษำ      
        เชิงคุณภาพ     
  1. โรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำรมีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับกำรจัดกำรเรียน     
กำรสอนแบบออนไลน์ ได้อย่ำงครอบคลุม ทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 
  2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร มีทักษะในกำรกำรจัดกำร
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  3. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำรและโรงเรียนเครือข่ำย สำมำรถเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
  4. ชุมชนและโรงเรียนในเครือข่ำย รวมถึงหน่วยงำนอ่ืน ๆ ในชุมชน มีควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำรโรงเรียน
คุณภำพระดับมัธยมศึกษำ 
   ปัญหาอุปสรรค 
  1. งบประมำณมีอย่ำงจ ำกัด และได้รับจัดสรรใกล้สิ้นปีงบประมำณ 
  2. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนน้อยเกินไป 
  ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรจัดสรรงบประมำณให้มีระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสม 
  2. ควรจัดสรรงบประมำณให้เหมำะสมกับปริมำณตัวชี้วัดที่ท ำกำรประเมิน 
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8. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยี 
 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
 สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวอมรรัตน์   แก้วมำลำ เบอร์โทรศัพท์  0629747987   
    นำงสำวจิรำวรรณ  พุ่มต้นวงษ์ เบอร์โทรศัพท์  0615915995    
 งบประมำณ   10,000   บำท แหล่งงบประมำณ สพฐ.              
 ระยะเวลำด ำเนินกำร วันที่  1 เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2564 
  วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes) 
  - เพ่ือนิเทศก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ ของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำงในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 
  เป้าหมายโครงการ (Outputs) 
  เชิงปริมาณ 
       - โรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำงในสังกัด  จ ำนวน  14   โรงเรียน  
  เชิงคุณภาพ 
       - ครูผู้สอนวิชำวิทยำกำรค ำนวณ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์        
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมนโยบำยส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่ง
วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศำสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภำษำคอมพิวเตอร์ หรือ Coding         
ได้อย่ำงมีคุณภำพ 

 วิธีการด าเนินกิจกรรม  
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะกรรมกำรนิเทศก ำกับติดตำมกำรจดักำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณ  

มิถุนำยน 2564 ศน.เมตตำ 
ศน.อมรรตัน ์
ศน.จิรำวรรณ 

2 นิเทศก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรยีนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 

กรกฎำคม 2564 ศน.เมตตำ 
ศน.อมรรตัน ์
ศน.จิรำวรรณ 

3 สรุปรำยงำนผลกำรนเิทศก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณ 

กรกฎำคม - 
สิงหำคม 2564 

ศน.เมตตำ 
ศรัน.อมรรัตน ์
ศน.จิรำวรรณ 

 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
      - โรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ   100       
      - ครูผู้สอนวิชำวิทยำกำรค ำนวณ จ ำนวน 14 คน  
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 เชิงคุณภาพ 
       - ครูผู้สอนวิชำวิทยำกำรค ำนวณ จ ำนวน 14 คน ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยม
มัธยมศึกษำนครสวรรค์มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณตำมนโยบำยส่งเสริมให้เด็กไทย
ยุคใหม่เก่งวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศำสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภำษำคอมพิวเตอร์ หรือ 
Coding ได้อย่ำงมีคุณภำพ  
 ผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย เป็นไปตำมเป้ำหมำย      
 ปัญหา/อุปสรรค 
 - ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงไปนิเทศ            
ที่โรงเรียนได้ จึงใช้วิธีกำรนิเทศแบบออนไลน์  
 ข้อเสนอแนะ 
 - ด ำเนินกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณในทุกภำคเรียน และเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่ำง
ในกำรนิเทศ 
 - พัฒนำแหล่งเรียนรู้และคลังสื่อเพ่ือให้ครูในสังกัดสำมำรถเข้ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 - ส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณที่เป็นเลิศ และน ำมำเป็น
แบบอย่ำง 
  กิจกรรมพัฒนาต่อยอด ปี 2565 
  - ประกวดสื่อนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยกำรค ำนวณ เพ่ือเป็นขวัญและก ำลังใจแก่
ผู้บริหำรและครูที่มีกำรส่งเสริมและจัดกำรเรียนรู้ที่เป็นเลิศ 
  - จัดท ำคลังสื่อกำรเรียนกำรสอนรูปแบบออนไลน์ เพ่ือเป็นศูนย์รวมสื่อให้ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำได้น ำไปใช้ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 
 

 
 

 

ภาพท่ี 1 ตัวอย่างการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของคร ู
ในรูปแบบออนไลน ์

 

ภาพท่ี 2 ตัวอย่างการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของคร ู
ในรูปแบบออนไลน ์
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ภาพท่ี 3 ตัวอย่างการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของคร ู
ในรูปแบบออนไลน ์

 
 

ภาพท่ี 4 ตัวอย่างการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของคร ู
ในรูปแบบออนไลน ์

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 5 การสะท้อนผลการนิเทศครูในรูปแบบออนไลน ์

 
 

……………………………………………………………… 
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9. โครงการ/กิจกรรม  พัฒนาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นเลิศ 
 ด้านทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)  
 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2564 
 ผู้รับผิดชอบ  นำงเมตตำ  ถวิลไทย และนำงสัมพรรณ  ถวิลไทย 
 กลุ่ม นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ 

   เพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒   กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ  
   เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

 งบประมำณ   44,050  บำท  ใช้ไปแล้ว 44,050 บำท  แหล่งงบประมำณ สพม.นครสวรรค์                 
 ระยะเวลำด ำเนินกำร     วันที่ 1  มกรำคม  2564   - วันที่  30 กันยำยน 2564 
  วัตถุประสงค์ตามโครงการ 
  1. เพ่ือพัฒนำให้ผู้เรียน, ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมสำมำรถด้ำนทักษะสื่อสำรภำษำ 
อังกฤษตำมกรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำ CEFR  และ มีทักษะควำมรู้ด้ำนดิจิทัล (Digital 
Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
     2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ
ตำมกรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำ CEFR  และ มีทักษะควำมรู้ด้ำนดิจิทัล (Digital Literacy)  
  ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้น      
กำรวัดประเมินผลตำมสมรรถนะด้ำนกำรสื่อสำรตำมกรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำ CEFR          
และกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  เป้าหมายโครงการ 
       เชิงปริมาณ  
        1. ทุกโรงเรียน ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ จัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ ในระดับสถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำให้ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษตำมกรอบ
มำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำ CEFR ทั้งระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และ มัธยมศึกษำตอนปลำย และ มี
ทักษะควำมรู้ด้ำนดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
         2. ทุกโรงเรียน ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ส่งเสริมให้ครูจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ ในระดับชั้นเรียนมุ่งพัฒนำให้ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษตำม
กรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำ CEFR ทั้งระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และ มัธยมศึกษำตอนปลำย 
และมีทักษะควำมรู้ด้ำนดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
       เชิงคุณภาพ    
               1. ผู้เรียน, ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ       
ตำมกรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำ CEFR และมีทักษะควำมรู้ด้ำนดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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        2. โรงเรียน ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ส่งเสริมให้ครูจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ ในระดับสถำนศึกษำและระดับชั้นเรียน ที่มุ่งพัฒนำให้ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะ
สื่อสำรภำษำอังกฤษ และมีทักษะควำมรู้ด้ำนดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้      
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 วิธีการด าเนินกิจกรรม  

ล ำดับ 

ขั้นตอน/
กิจกรรม 
ในกำร

ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
หมำย
เหต ุ

ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมำสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมำสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมำสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 พัฒนำหลักสตูร

กำรพัฒนำครู 
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
เพื่อเตรียมควำม
พร้อมทักษะทำง
ภำษำอังกฤษ  
English 
Literacy ตำม
กรอบมำตรฐำน
ควำมสำมำรถ
ทำงภำษำ CEFR 
ระดับ A2 ระบบ
ออนไลน์  
ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ
นครสวรรค์  

             

 ผลการด าเนินงาน 
      1.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ มีครูผู้สอนภำษำอังกฤษในระดับ      
ชั้นมัธยมศึกษำในสังกัดทั้งหมด จ ำนวน 202 คน (ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564) จ ำแนกเป็น  
             1.1.1 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษำที่ได้รับกำรทดสอบควำมสำมำรถ          
ทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) จ ำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.15 
             1.1.2 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษำที่ยังไม่ได้ทดสอบควำมสำมำรถ       
ทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) จ ำนวน 131คน คิดเป็นร้อยละ 64.85 
 1.2 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำโดยใช้กรอบมำตรฐำน
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) จ ำนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 100 



 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำนครสวรรค์                                                                            57 
 

ตำรำงที่ 1 แสดงจ ำนวนและร้อยละครูผู้สอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษำทีไ่ด้รับกำรพัฒนำ 
และยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) 

ที ่ ช่ือโรงเรียน 

จ ำนวนครูผูส้อน
ภำษำอังกฤษ 

กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษ 

ทั้งหม
ด (คน) 

ได้รับ
กำร

พัฒนำฯ 
(คน) 

ร้อย
ละ 

รูปแบบกำรพัฒนำฯ 
หลักสตูร/โครงกำร/

กิจกรรม 

1 เก้ำเลีย้ววิทยำ 4 4 100 กำรอบรมรูปแบบ
ออนไลน์  Web 
based Training 

  หลักสูตรกำรพัฒนำครู 
และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ เพื่อเตรียมควำม
พร้อมทักษะทำง
ภำษำอังกฤษ  
English Literacy ตำม
กรอบมำตรฐำน
ควำมสำมำรถทำงภำษำ 
CEFR ระดบั A2 ระบบ
ออนไลน์  
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
นครสวรรค ์

2 เขำกะลำวิทยำคม 2 2 100 
3 เขำทองพิทยำคม 3 3 100 
4 เทพศำลำประชำสรรค ์ 6 6 100 
5 แม่วงก์พิทยำคม 3 3 100 
6 โกรกพระ 2 2 100 
7 ไพศำลีพิทยำ 7 7 100 
8 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ ์ 2 2 100  
9 ช่องแคพิทยำคม 1 1 100 
10 ชุมแสงชนูทิศ 15 15 100 
11 ตะคร้อพิทยำ 3 3 100 
12 ตำกฟ้ำวิชำประสิทธ์ิ 4 4 100 
13 ตำคลีประชำสรรค ์ 13 13 100 
14 ทหำรอำกำศอนุสรณ ์ 4 4 100 
15 ทับกฤชพัฒนำ 2 2 100 
16 ท่ำตะโกพิทยำคม 9 9 100 
17 นครสวรรค ์ 21 21 100 
18 นวมินทรำชูทิศ มัชฌิม 13 13 100 
19 บรรพตพสิัยพิทยำคม 5 5 100 
20 บ้ำนแก่งชัชวลิตวิทยำ 2 2 100 
21 บึงบอระเพ็ดวิทยำ 1 1 100 
22 พนมรอกวิทยำ 2 2 100 
23 พยุหะคีรีพิทยำคม 4 4 100 
24 พระบำงวิทยำ 5 5 100 
25 รัฐรำษฎร์อนุสรณ ์ 2 2 100 
26 ลำดทิพรสพิทยำคม 1 1 100 
27 ลำดยำววิทยำคม 10 10 100 
28 วังเมืองชนประสิทธ์ิวิทยำคม 2 2 100 
29 วังข่อยพิทยำ 2 2 100 
30 วังบ่อวิทยำ 1 1 100 
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ที ่ ช่ือโรงเรียน 

จ ำนวนครูผูส้อน
ภำษำอังกฤษ 

กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษ 

ทั้งหม
ด (คน) 

ได้รับ
กำร

พัฒนำฯ 
(คน) 

ร้อย
ละ 

รูปแบบกำรพัฒนำฯ 
หลักสตูร/โครงกำร/

กิจกรรม 

31 สตรีนครสวรรค ์ 24 24 100 
32 หนองโพพิทยำ 2 2 100 
33 หนองกรดพิทยำคม 3 3 100 
34 หนองบัว 10 10 100 
35 ห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร 8 8 100 
36 หัวดงรำชพรหมำภรณ ์ 2 2 100 
37 อุดมธัญญำประชำนุเครำะห ์ 2 2 100 
รวมทั้งสิ้น 202 202 100 
 

 ผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย เป็นไปตำมเป้ำหมำย      
 ปัญหา/อุปสรรค 
  - ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ บำงส่วนยังไม่มีควำมตระหนักและให้ควำมส ำคัญในเรื่อง     
กำรพัฒนำตนเอง ให้มีควำมสำมำรถทำงทักษะภำษำอังกฤษ English Literacy  
 ข้อเสนอแนะ 
 - สพฐ / กระทรวงศึกษำธิกำร ควรมีมำตรกำรในกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงภำษำและทักษะ
ภำษำอังกฤษทั้งระบบ คือ กำรด ำเนินกำรพัฒนำ นักเรียน  ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ชัดเจน        
และขับเคลื่อนกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษอย่ำงเป็นรูปธรรม นอกจำก กำรด ำเนินกำรจัดสอบวัด
ควำมสำมำรถทำงภำษำที่ด ำเนินกำรผ่ำนศูนย์ HCECจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะ ภำษำอังกฤษ  ต่อเนื่อง      
และท้ังระบบ 
 กิจกรรมพัฒนาต่อยอด ปี 2564 
          - จัดกิจกรรมพัฒนำทักษะ ภำษำอังกฤษ  ต่อเนื่อง และทั้งระบบ 
 
 

............................................................. 
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10. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2564 
 ผู้รับผิดชอบ  นำงเมตตำ  ถวิลไทย และนำงสัมพรรณ  ถวิลไทย 
 กลุ่ม นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ  
 ยุทธศำสตร์ที่ ที่ ๒ กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ 
  เพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ตัวชี้วัดที่ ๒.๔  ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำสได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
 มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต มีพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ พ่ึงตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรี 
 ควำมเป็นมนุษย์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 งบประมำณ   5,000  บำท  แหล่งงบประมำณ  สพฐ. 5,000  บำท 
 ระยะเวลำด ำเนินกำร   วันที่ 30 กันยำยน 2564 - วันที่  1 ตุลำคม 2564 
 วัตถุประสงค์ตามโครงการ 
 1. เพ่ือพัฒนำครูและบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนเรียนรวมให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถ         
และทักษะในกำรพัฒนำสมรรถภำพเด็กแต่ละประเภทควำมพิกำรได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ         
ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรวมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
            2. เพ่ือให้เด็กพิกำรเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกำสที่เท่ำเทียมในกำรได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
ในรูปแบบที่เหมำะสมอย่ำงเต็มศักยภำพเป็นรำยบุคคล ได้รับบริกำร สื่อ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือเข้ำถึง
กำรศึกษำ พัฒนำศักยภำพ ทักษะกำรด ำรงชีวิต และพ้ืนฐำนอำชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได้ 
 เป้าหมายโครงการ 
    เชิงปริมาณ  
    1. นักเรียนพิกำรในโรงเรียนที่จัดกำรเรียนร่วมและเรียนรวม ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ได้รับสิทธิและโอกำสหำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
  2. โรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวม สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ทุกโรงเรียน
ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรเรียนรวม และจัดระบบประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำทั้งกำรบริหำรจัดกำร 
คุณภำพครูและคุณภำพผู้เรียน 
      เชิงคุณภาพ 
 - โรงเรียนทุกโรงเรียนที่มีนักเรียนพิกำรที่จัดกำรเรียนรวม สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำนครสวรรค์ ผ่ำนมำตรฐำนกำรเรียนรวม และจัดระบบประกันคุณภำพทำกำรศึกษำทั้งกำรบริหำร
จัดกำร คุณภำพครู และคุณภำพผู้เรียน 
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 วิธีการด าเนินกิจกรรม  

ล ำดั
บ 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ในกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

หมำย
เหต ุ

ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมำสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมำสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมำสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมพัฒนำระบบ
ก ำกับติดตำมกำรพัฒนำ
นักเรียนพิกำร และ
คุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำเรียนรวม 

             

2 กำรนิเทศ ก ำกับ 
ติดตำม กำรจัดกำร
เรียนรวม ใน
สถำนกำรณ์แพร่ระบำด
เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
(Covid-19) 

             

 
 ผลการด าเนินงาน 
 - โรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวม สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ได้รับ
กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนรวม ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019         
(Covid-19)ผ่ำนมำตรฐำนกำรเรียนรวม และจัดระบบประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำทั้งกำรบริหำรจัดกำร 
คุณภำพครู และคุณภำพผู้เรียน 
 ผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย  เป็นไปตำมเป้ำหมำย      
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11. โครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
 "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
 ผู้รับผิดชอบ  นำงวิระดำ  แก่นกระโทก, นำงมณฑิรำ  บุตโยธี และนำงวิลำวัณย์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ 
 กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
 ประเด็นที่ 4.6 ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 งบประมำณ  40,000   บำท  แหล่งงบประมำณ  สพฐ.  
 ระยะเวลำด ำเนินกำร   31 ตุลำคม 2563 – 30  กันยำยน  2564 
 วัตถุประสงค์ตามโครงการ 
 1 . เ พ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู  ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนมีค่ำนิยม              
และพฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจริต มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในระดับสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และชุมชน  
 2. เพ่ือขยำยผลกำรด ำเนินงำน และกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม    
และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต)  
 3. เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโรงเรียนสุจริต ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประกำร คือ           
มีทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียงและมีจิตสำธำรณะ 
 เป้าหมายโครงการ 
        เชิงปริมาณ  
 1) ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกคนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน     
ตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) 
 2) โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ส ำหรับผู้บริหำร และครู  
 3) โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี  
 4) โรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย  
 5) โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti-Corruption 
Education)  
 6) โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้ำนกำรทุจริต 
 7) โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมสื่อสร้ำงสรรค์ ต้ำนทุจริต (สื่อภำพยนตร์สั้น) 
 8) ร้อยละ 50 ของจ ำนวนโรงเรียน มีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในสถำนศึกษำ                   
อยู่ในระดับ A 
       เชิงคุณภาพ  
 1) นักเรียน ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียน
สุจริต  
 2) ผู้บริหำรและครูจัดกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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 3) โรงเรียนจัดกิจกรรมกำรขับเคลื่อนหลักสูตร ต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti-Corruption 
Education) ครอบคลุมทุกชั้นเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 4) โรงเรียนมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต สร้ำงควำมตระหนักรู้       
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้นักเรียน ครู ผู้บริหำร มีทัศนคติและค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริต           
ในวงกว้ำง  
 5) โรงเรียนด ำเนินกำรตำมกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนสุจริตได้อย่ำงบรรลุเป้ำหมำยของโครงกำร 
 6) โรงเรียน มีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในสถำนศึกษำอยู่ในระดับ A และมี          
กำรปรับปรุงหรือพัฒนำในเรื่องคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน อีกทั้งมีกำรยกระดับ          
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 วิธีการด าเนินกิจกรรม  
 1. จัดกำรประชุมทำงไกล วันที่ 2 สิงหำคม 2564 ณ ห้องประชุมสำรสนเทศ สพม.นครสวรรค์ 
ชี้แจงกำรด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียน
สุจริต) ให้โรงเรียนในสังกัดทรำบถึงแนวปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม มีผู้เข้ำร่วมประชุม คือ รองผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน(วิชำกำร) 1 คน และครูผู้รับผิดชอบ 1 คน รวมโรงเรียนละ 2 คนและเปิดโอกำสให้ครูผู้ที่สนใจ
สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมได้ กิจกรรมต่ำง ๆ ที่ขับเคลื่อน ประกอบด้วย 
       1.1 กิจกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในสถำนศึกษำ 
       1.2 กิจกรรมกิจกรรมกำรถอดบทเรียน (Best Practice) ส ำหรับผู้บริหำรและครู 
       1.3 กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรด ี
       1.4 กิจกรรมกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน) 
       1.5 กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้ำนกำรทุจริต  
       1.6 กิจกรรมสื่อสร้ำงสรรค์ต้ำนทุจริต (สื่อภำพยนตร์สั้น)  
 2. จัดท ำคู่มือแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในสถำนศึกษำ จ ำนวน 38 เล่ม              
เพ่ือมอบให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในสถำนศึกษำ 
 3. วันที่ 20-30 สิงหำคม 2564 จัดให้มีกิจกรรมกำรประกวดผลงำนในโครงกำรโรงเรียนสุจริต    
โดยให้ สหวิทยำเขตด ำเนินกำรคัดเลือกผลงำนโรงเรียนสุจริต ระดับสหวิทยำเขต แล้วจัดส่งผลกำรคัดเลือก
และผลงำนมำยังส ำนักงำนเขต เพ่ือท ำกำรคัดเลือกรำงวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 4. วันที่ 1 กันยำยน 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำประกำศผลกำรคัดเลือก     
กิจกรรมกำรเรียนรู้ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ "ป้องกัน    
กำรทุจริต" (โครงกำรโรงเรียนสุจริต)  
 5. วันที่ 15 กันยำยน 2564 มอบโล่รำงวัลชนะเลิศแต่ละกิจกรรม ณ โรงเรียนท่ำตะโกพิทยำคม 
 6. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรโรงเรียนสุจริต และกำรประเมิ นคุณธรรมและ          
ควำมโปร่งใสในสถำนศึกษำของโรงเรียน ในสังกัด 
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 ผลการด าเนินงาน 
       เชิงปริมาณ  
 1. ผู้บริหำรและครูที่รับผิดชอบโครงกำร ที่ผ่ำนกำรอบรม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 100 
 2. โรงเรียนจัดกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ส ำหรับผู้บริหำรและครู ร้อยละ 100 
 3. โรงเรียนจัดกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี ร้อยละ 100 
 4. โรงเรียนได้รับกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย ร้อยละ 100 
 5. โรงเรียนจัดกิจกรรมกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti-Corruption Education) 
ร้อยละ 100 
 6. โรงเรียนจัดกิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมต่อต้ำนกำรทุจริต  ร้อยละ 100 
 7. โรงเรียนมีสื่อสร้ำงสรรค์ ต้ำนทุจริต (สื่อภำพยนตร์สั้น) ร้อยละ 100 
 8. โรงเรียนมีกำรขับเคลื่อนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในสถำนศึกษำ ร้อยละ 100 
       เชิงคุณภาพ     
 1. นักเรียน ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีฐำนควำมคิดในกำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและมีพฤติกรรมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 2. สังคมมีควำมตื่นตัวและไม่ทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
 3. สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจอย่ำงโปร่งใส มี
กลไกและกระบวนกำรป้องกันกำรทุจริตที่เข้มแข็งและรู้เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริต 
 4. ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้ม
ที่ดีข้ึน 
 ผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย เป็นไปตำมเป้ำหมำย      
 ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Prectice) ของโรงเรียน 3 ล าดับแรก (ถ้ามี)  
 1) โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 
 2) โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยำคม 
 3) โรงเรียนทหำรอำกำศอนุสรณ์ 
 ปัญหา/อุปสรรค 
 - มีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ท ำให้มีข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 
 กิจกรรมพัฒนาต่อยอด ปี 2565 
 1) ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหำร และโรงเรียนที่มีผลงำนเป็นเลิศ จัดนิทรรศกำร เผยแพร่           
ต่อสำธำรณะ  
 2) ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหำร และโรงเรียนที่มีผลงำนเป็นเลิศ เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนใน
สังกัด 
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12. โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ตามมาตรฐานอาชีพ ด้านทักษะ ความเข้าใจ และการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
 สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ เบอร์โทรศัพท์  0615915995 
     นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา เบอร์โทรศัพท์  0629747987   
 งบประมาณ   36,800   บาท   แหล่งงบประมาณ สพม.นครสวรรค์ 
 ระยะเวลาด าเนินการ วันที่  1   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes) 
 1. เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้และทักษะในด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัล สำมำรถน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแก่นักเรียนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
 2. เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรประเมินสมรรถนะด้ำนกำรใช้ดิจิทัล ที่เป็น
มำตรฐำน และได้กำรรับรอง สมรรถนะด้ำนกำรใช้ดิจิทัลจำกหน่วยงำนที่น่ำเชื่อถือ พร้อมทั้งได้กำรรับรอง
สมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ เพ่ือน ำไปสู่ควำมก้ำวหน้ำในกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะต่อไป  
 3. เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมพร้อมที่จะขยำยผลให้เกิดควำมส ำเร็จในกำร
พัฒนำสมรรถนะด้ำนดิจิทัล สู่ผู้เรียนได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
 เป้าหมายโครงการ (Outputs) 
 1. เชิงปริมาณ 
       - ครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำทุกคน ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ     
เขต 42 ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะด้ำนกำรใช้ดิจิทัลที่เป็นมำตรฐำนสำกล และได้รับกำรรับรองสมรรถนะ
ด้ำนกำรใช้ดิจิทัล 
 2. เชิงคุณภาพ 
       - ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์  
มีควำมรู้ และทักษะในด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) สำมำรถน ำเทคโนโลยีดิจิทัล มำเป็นส่วน
หนึ่งในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
       - ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 
ได้รับกำรนิเทศ ก ำกับติดตำม กำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรู้และทักษะในด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล  
(DIGITAL LITERACY) 
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 วิธีการด าเนินกิจกรรม  

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมกำร จัดท ำโครงกำร  

จัดท ำหลักสูตรอบรมออนไลน์    
 ธันวำคม  2563 ศน.อมรรตัน ์

ศน.จิรำวรรณ 
2 จัดท ำระบบอบรมออนไลน์  เพื่อพัฒนำและทดสอบสมรรถนะครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนอำชีพ  
ด้ำนทักษะ ควำมเข้ำใจ และกำรใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 
 

มกรำคม- 
กุมภำพันธ์ 2564 

ศน.อมรรตัน ์
ศน.จิรำวรรณ 
 

3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์  
ด้ำนทักษะ ควำมเข้ำใจ และกำรใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 
เดือนละ 2 ครั้ง จ ำนวน 4 เดือน 

มกรำคม –เมษำยน 
2564 

ศน.อมรรตัน ์
ศน.จิรำวรรณ 
 

4 จัดอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนำและทดสอบสมรรถนะ  
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนอำชีพ  
ด้ำนทักษะ ควำมเข้ำใจ และกำรใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)  

มีนำคม - กันยำยน 
2564 

ศน.อมรรตัน ์
ศน.จิรำวรรณ 
 

5 สรุปรำยงำนผลกำรพัฒนำและทดสอบสมรรถนะครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนอำชีพ ด้ำนทักษะ  
ควำมเข้ำใจ และกำรใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 

กันยำยน 2564 ศน.อมรรตัน ์
ศน.จิรำวรรณ 
 

 
 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
       - ครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำทุกคน ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มัธยมศึกษำนครสวรรค์ ผ่ำนกำรอบรมพัฒนำ สมรรถนะ ด้ำนกำรใช้ดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ   67.37        
      - ครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำทุกคน ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มัธยมศึกษำนครสวรรค์มีควำมพึงพอใจต่อโครงกำรพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ          
ตำมมำตรฐำนอำชีพ ด้ำนทักษะ ควำมเข้ำใจ และกำรใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) อยู่ในระดับ ดีมำก  
 เชิงคุณภาพ 
       - ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำ
นครสวรรค์ มีควำมรู้ และทักษะในด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) สำมำรถน ำเทคโนโลยีดิจิทัล
มำเป็นส่วนหนึ่งในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
      - ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำ
นครสวรรค์ ได้รับกำรนิเทศ ก ำกับติดตำม กำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรู้และทักษะในด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
(DIGITAL LITERACY)  
 ผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย เป็นไปตำมเป้ำหมำย      
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 ปัญหา/อุปสรรค 

1. ปัญหาการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโพน ในการอบรมรูปแบบออนไลน์   
 2. การจัดสรรเวลาในการเข้าอบรมของที่อาจตรงกับระยะเวลาในการสอนหรือการปฏิบัติ  
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3. ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ท าให้ไม่สามารถออกนิเทศการเข้ารับการอบรมได้  

ข้อเสนอแนะ 
 - พัฒนำหลักสูตรที่หลำกหลำย ทันสมัย และน ำไปใช้พัฒนำกำรสอนให้มำกข้ึน 
 - จัดอบรมช่วงปิดภำคเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาต่อยอด ปี 2564 
 - หลักสูตรกำรอบรมออนไลน์เพ่ือพัฒนำสมรรถนะ ทักษะด้ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัยส ำหรับ ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 
 - จัดท ำคลังสื่อกำรเรียนกำรสอนรูปแบบออนไลน์ เพ่ือเป็นศูนย์รวมสื่อให้ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำได้น ำไปใช้ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 
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13. โครงการการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
 ผู้รับผิดชอบ  นางอัจฉรา  ทิวาพรภานุกูล   กลุ่ม  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 งบประมาณ    5,000 บาท    ใช้ไปแล้ว  5,000  บาท แหล่งงบประมาณ สพฐ.  
 ระยะเวลาด าเนินการ วันเริ่มต้นโครงการ 1 ธันวาคม 2563 วันสิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2564 

 วัตถุประสงค์ตามโครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริม พัฒนำงำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ และทักษะชีวิต และกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้สุขภำวะ เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 42 
 2. เพ่ือนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต ของ
ครูผู้สอนโดยกำรอบรมทำงไกล อบรมออนไลน์หลักสูตรกำรสอนเพศวิถีศึกษำผ่ำนระบบ E-learning จำก 
สพฐ. 
 3. เพ่ือด ำเนินงำนตรวจและประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ และทักษะชีวิตของ
ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 
 4. เพ่ือรำยงำนผล กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต และกำร
จัดกระบวนกำรเรียนรู้สุขภำวะ เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 
 เป้าหมายโครงการ 
        เชิงปริมาณ  
 1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำหรือครูผู้สอนที่
สนใจ จ ำนวน 58 โรงเรียนได้รับกำรส่งเสริมศักยภำพในกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
เพศศึกษำและทักษะชีวิต เพ่ือกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สุขภำวะ ที่จะสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภำพของนักเรียนรวมทั้งให้นักเรียนได้มีกำรรอบรู้เรื่องสุขภำพ 
 2. ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตที่ลงทะเบียนเข้ำรับกำรอบรมทำงไกล อบรมออนไลน์ 
หลักสูตรกำรสอนเพศวิถีศึกษำผ่ำนระบบ E-learning จำก สพฐ. ทุกคน 
 3. สถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพศวิถีศึกษำทักษะชีวิตและกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้สุขภำวะทุกแห่งได้รับกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงคุณภาพ          
        1 . ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำหรือครูผู้สอนที่สนใจ จ ำนวน             
58 โรงเรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต สำมำรถ
จัดกำรเรียนรู้ ที่จะสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภำพของนักเรียนรวมทั้งให้นักเรียนได้มีกำรรอบรู้เรื่อง
สุขภำพ 
      2. ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต ที่ลงทะเบียนเข้ำรับกำรอบรมทำงไกล อบรมออนไลน์ 
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หลักสูตรกำรสอนเพศวิถีศึกษำผ่ำนระบบ E-learning จำก สพฐ. ทุกคน จบหลักสูตรและส่งแผนกำรจัด        
กำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำผ่ำนระบบออนไลน์ 
 3. สถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพศวิถีศึกษำทักษะชีวิตทุกแห่งได้รับกำรนิเทศ 
ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน ทุกโรงเรียน 

 วิธีการด าเนินกิจกรรม 
 1. ตรวจและประเมินแผนกำรสอนของครูที่ลงทะเบียนผ่ำนโปรแกรมพัฒนำครูผู้สอนเพศวิถี
ศึกษำแบบออนไลน์ 
 2. นิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ และทักษะชีวิตโรงเรียน
ในสังกัด จ ำนวน 6 โรงเรียน ที่ไม่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพศวิถีศึกษำ ได้แก่ โรงเรียนลำดยำววิทยำคม 
โรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยำคม โรงเรียนพระบำงวิทยำ โรงเรียนหนอง
กรดพิทยำคม และโรงเรียนวังบ่อวิทยำ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนเพศวิถี
ศึกษำได้ 
 3. จัดท ำฐำนข้อมูลครูที่ลงทะเบียนผ่ำนโปรแกรมพัฒนำครูเพศวิถีศึกษำแบบออนไลน์ 
 4. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

 ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ  

 1. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ มีกำรจัดกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต ครบทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
 2. จ ำนวนโรงเรียนและจ ำนวนครูที่ เข้ำรับกำรอบรมโปรแกรมพัฒนำครูเพศวิถีศึกษำแบบ
ออนไลน์ ผ่ำนทำงเว็บไซด์  ผิดพลาด! การอ้างอิงการเชื่อมโยงหลายมิติไม่ถูกต้อง ดังแสดงในตำรำง 
ตาราง 1 สรุปข้อมูลจ ำนวนผู้เข้ำระบบอบรมโปรแกรมพัฒนำครูเพศวิถีศึกษำแบบออนไลน์ ผ่ำนทำงเว็บไซด์  
http://cse-elearning.obec.go.th ปีกำรศึกษำ 2563  

จ ำนวนคร ู
ที่ลงทะเบียนท้ังหมด 

จ ำนวนคร ู
ที่อบรมจบแล้ว 

จ ำนวนคร ู
ที่ก ำลังอบรม 

จ ำนวนโรงเรยีน 
ที่มีครูเข้ำรับกำรอบรม 

จ ำนวนโรงเรยีน 
ที่ยงัไม่มีครูเข้ำรับกำรอบรม 

387 คน 208 คน 179 คน 47  โรง 11  โรง 
หมายเหต ุ:  ข้อมูลจำก http://cse-elearning.obec.go.th/dashboard ณ วันที่  14 มกรำคม 2564 

ตาราง 2 สรุปข้อมูลจ ำนวนผู้เข้ำระบบอบรมโปรแกรมพัฒนำครูเพศวิถีศึกษำแบบออนไลน์ ผ่ำนทำงเว็บไซด์ 
http://cse-elearning.obec.go.th ปีกำรศึกษำ 2564  
 

จ ำนวนคร ู
ที่ลงทะเบียนท้ังหมด 

จ ำนวนคน 
ที่อบรมจบแล้ว 

จ ำนวนคน 
ที่ก ำลังอบรม 

จ ำนวนโรงเรยีน 
ที่มีครูเข้ำรับกำรอบรม 

จ ำนวนโรงเรยีน 
ที่ยังไม่มีครูเข้ำรับกำรอบรม 

552 คน 257 คน 295 คน 57  โรง 1  โรง 
 หมายเหตุ : ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ยังต้องรับผิดชอบดูแลข้อมูลระบบ และตรวจแผนกำรสอนของครู     
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำอุทัยธำนี ชัยนำทด้วย เนื่องจำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ยังไม่แยกรำยชื่อ
โรงเรียนออกจำกกันในระบบ 

http://cse-elearning.obec.go.th/
http://cse-elearning.obec.go.th/dashboard%20ณ
http://cse-elearning.obec.go.th/
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ตาราง 3 สรุปข้อมูลจ ำนวนโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ที่มีผู้เข้ำ
ระบบอบรมโปรแกรมพัฒนำครูเพศวิถีศึกษำแบบออนไลน์  
ผ่ำนทำงเว็บไซด์  http://cse-elearning.obec.go.th ปีกำรศึกษำ 2564  
 

จ ำนวนโรงเรยีนทั้งหมด 
จ ำนวนโรงเรยีนที่มีคนมำลงทะเบยีนแล้ว 

ก่อนนิเทศ หลังนิเทศ 
37 โรง 31 โรง 36  โรง 

 

 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ที่ยังไม่มีครูลงทะเบียน
เ ข้ ำ อ บ ร ม โ ป ร แ ก ร ม พั ฒ น ำ ค รู เ พ ศ วิ ถี ศึ ก ษ ำ แ บ บ อ อ น ไ ล น์  ผ่ ำ น ท ำ ง เ ว็ บ ไ ซ ด์                               
http://cse-elearning.obec.go.th ในปีกำรศึกษำ 2564 มี จ ำนวน 1 โรงเรียน คือ  
โรงเรียนเขำทองพิทยำคม  
ตาราง 4 สรุปข้อมูลจ ำนวนผู้เข้ำระบบอบรมโปรแกรมพัฒนำครูเพศวิถีศึกษำแบบออนไลน์  
ผ่ำนทำงเว็บไซด์  http://cse-elearning.obec.go.th ปีกำรศึกษำ 2564  
 

 
รำยชื่อโรงเรียน 

จ ำนวนคนที่ลงทะเบียน 
ข้อมูล ณ วันที่  19 

เมษำยน 2564 
ข้อมูล ณ วันที่  10 

กันยำยน 2564 
1. นครสวรรค์ 15 17 
2. สตรีนครสวรรค์ 38 52 
3. บ้ำนแก่งชัชวลิตวิทยำ 0 1 
4. พระบำงวิทยำ 2 2 
5. นวมินทรำชูทิศ มัชฌิม 23 33 
6. บึงบอระเพ็ดวิทยำ 0 1 
7. โกรกพระ 3 3 
8. ทับกฤชพัฒนำ 2 4 
9. ชุมแสงชนูทิศ 9 13 
10. เก้ำเลี้ยววิทยำ 4 5 
11. หัวดงรำชพรหมำภรณ์ 9 11 
12. พยุหะพิทยำคม 6 7 
13. เขำกะลำวิทยำคม 8 9 
14. บรรพตพิสัยพิทยำคม 7 8 
15. หนองกรดพิทยำคม 2 4 
16. รัฐรำษฎร์อนุสรณ์ 3 5 
17. วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยำคม 1 2 

http://cse-elearning.obec.go.th/
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รำยชื่อโรงเรียน 

จ ำนวนคนที่ลงทะเบียน 
ข้อมูล ณ วันที่  19 

เมษำยน 2564 
ข้อมูล ณ วันที่  10 

กันยำยน 2564 
18. เทพศำลำประชำสรรค์ 10 11 
19. ลำดยำววิทยำคม 20 23 
20. แม่วงก์พิทยำคม 2 2 
21. ห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร 9 13 
22. หนองบัว 16 23 
23. วังบ่อวิทยำ 4 4 
24. ตำคลีประชำสรรค์ 14 21 
25. จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 2 3 
26. หนองโพพิทยำ 2 7 
27. ทหำรอำกำศอนุสรณ์ 16 16 
28. ลำดทิพรสพิทยำคม 2 2 
29. ช่องแคพิทยำคม 2 2 
30. ท่ำตะโกพิทยำคม 8 20 
31. พนมรอกวิทยำ 24 24 
32. ไพศำลีพิทยำ 7 10 
33. ตะคร้อพิทยำ 1 1 
34. วังข่อยพิทยำ 3 6 
35. ตำกฟ้ำวิชำประสิทธิ์ 10 11 
36. อุดมธัญญำประชำนุเครำะห์ 4 5 
37. เขำทองพิทยำคม 0 0 

 
หมายเหตุ :  ตารางท่ี 2-4 ข้อมูลจาก http://cse-elearning.obec.go.th/dashboard  
      เชิงคุณภาพ     
 1) ครูที่เข้ำรับกำรอบรมโปรแกรมกำรพัฒนำครูเพศวิถีศึกษำแบบออนไลน์ ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพอย่ำงมีคุณภำพ มีองค์ควำมรู้และแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพศวิถีศึกษำแบบบูรณำกำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมหลักสูตร 
 2)  นักเรียนมีทักษะชีวิตในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมทำงเพศ 
 ผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย  เป็นไปตำมเป้ำหมำย      
 
 
 

http://cse-elearning.obec.go.th/dashboard%20ณ
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 ปัญหาอุปสรรค 
 1. ผู้บริหำรโรงเรียนและครูขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนเพศวิถีศึกษำ        
และทักษะชีวิตเนื่องจำกเกิดโรคระบำดจำกเชื้อไวรัสโควิด 2019 ส่งผลให้กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม          
และประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตด ำเนินกำรได้ไม่เต็มประสิทธิภำพ  
 2. คณะศึกษำนิเทศก์ไม่สำมำรถนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนได้ บำงโรงเรียนไม่มี
กำรสอนเพศวิถีศึกษำเนื่องจำกนโยบำยให้จัดกำรเรียนกำรสอนเฉพำะวิชำหลัก 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. สร้ำงควำมตระหนักให้เห็นควำมส ำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต 

 2. นิเทศ ก ำกบัติดตำมทั้งทำงตรงและทำงออนไลน์ 
 3. ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินงำน ชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจที่ชัดเจน ยืดหยุ่นได้ตำมควำมเหมำะสม 

 กิจกรรมพัฒนาต่อยอด ปี 2565 
 - สมัครเข้ำร่วมโครงกำรคัดเลือกเขต โรงเรียน ศึกษำนิเทศก์ และครู ดีเด่น ด้ำนกำรส่งเสริม  
กำรจัดกำรเรียนรู้ เพศวิถี ศึกษำและทักษะชีวิตของส ำนักงำนคณะกรรมำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                 
ปีกำรศึกษำ 2565   
 

 
 กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ และทักษะชีวิตโรงเรียน
ในสังกัด จ ำนวน 6 โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
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โรงเรียนห้วยน้ าหอมวิทยาคาร 

 

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 

 

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
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……………………………………………………………………….. 
 
 
 
        
 
 
 
 

โรงเรียนพระบางวิทยา 

 

โรงเรียนวังบ่อวิทยา 
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14. โครงการการเสริมสร้างการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้ 
 แบบ Active Learning  
 ผู้รับผิดชอบ   นางวิระดา แก่นกระโทก นางมณฑิรา บุตโยธี และนางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์  
   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 งบประมาณ    14,000 บาท  แหล่งงบประมาณ  สพฐ. 
 ระยะเวลาด าเนินการ  31 ตุลาคม 2563 – 30  กันยายน  2564 
 วัตถุประสงค์ตามโครงการ 
 1. เพ่ือให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรพัฒนำโรงเรียนวิถีพุทธ ตำมบริบทที่แตกต่ำงกัน อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและคุณภำพในกำรด ำเนินกำร  
 2. เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำโรงเรียนวิถีพุทธ สำมำรถเชื่อมโยงเครือข่ำยกับพระสอนศีลธรรม       
ในโรงเรียน ท ำให้มีองค์ควำมรู้ในกำรด ำเนินงำน  
 3. เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแนวพุทธศำสนำด้วยเครือข่ำย 
บ้ำน วัด โรงเรียน (บวร) 
 กลุ่มเปาหมาย 
 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนวิถีพุทธ 

 เป้าหมายโครงการ 
 เชิงปริมาณ  
 1) ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนวิถีพุทธ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ       
กำรพัฒนำโรงเรียนวิถีพุทธ  
 2) ร้อยละ 90 โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเองไปสู่ควำมเป็นอัตลักษณ์ ๒๙ ประกำร  
 เชิงคุณภำพ  
 1) โรงเรียนพัฒนำตนเองไปสู่ควำมเป็นอัตลักษณ์ ๒๙ ประกำรของควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  
 2) โรงเรียนน ำหลักธรรมพระพุทธศำสนำมำใช้ หรือประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
ผู้เรียนโดยรวมของสถำนศึกษำ เน้นกรอบกำรพัฒนำตำมหลักไตรสิกขำ อย่ำงบูรณำกำร 

 วิธีการด าเนินกิจกรรม  
 1. ประชุม/ชี้แจงกำรด ำเนินโครงกำรกำรเสริมสร้ำงกำรจัดกำรศึกษำแนวพุทธด้วยกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบ Active Learning ให้โรงเรียนวิถีพุทธทรำบถึงแนวปฏิบัติ 
 2. นิเทศ ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงกำรจัดกำรศึกษำแนวพุทธด้วยกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning  
 3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรด ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ำ ภำยในโรงเรียน  
 4. โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ำสรุปรำยงำนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธ 
ตำมอัตลักษณ์ 29 ประกำร 
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 5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรด ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ำ 4 โรงเรียน กับส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 6. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงกำรจัดกำรศึกษำแนวพุทธด้วยกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบ Active Learning เป็นรูปเล่มเอกสำร จ ำนวน 10 เล่ม 
 7. รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด ำเนินงำนในระบบฐำนข้อมูลโครงกำรโรงเรียน       
วิถีพุทธ 
 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ  
 1. ร้อยละ 100 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนวิถีพุทธ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรพัฒนำโรงเรียนวิถีพุทธ 
 2. ร้อยละ 90 โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเองไปสู่ควำมเป็นอัตลักษณ์ ๒๙ ประกำร  
 ผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย  เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
 ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Prectice) ของโรงเรียน  

1. โรงเรียนทหำรอำกำศอนุสรณ์ 
2. โรงเรียนพยุหะพิทยำคม 
3. โรงเรียนวังบ่อวิทยำ 
4. โรงเรียนรัฐรำษฎร์อนุสรณ์ 

 ปัญหา/อุปสรรค 
 - ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ไม่สำมำรถ       
ลงพื้นที่ในกำรแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนต้นแบบได้  

 กิจกรรมพัฒนาต่อยอด ปี 2565 
 1) ส่งเสริมให้ ผู้บริหำร ครูด ำเนินกำรตำมแนวทำงของโรงเรียนวิถีพุทธอย่ำงต่อเนื่อง  
 2) ด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงโรงเรียนวิถีพุทธอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนำให้เป็น
โรงเรียนพุทธชั้นน ำ 
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15. โครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบ   นางวิระดา แก่นกระโทก นางมณฑิรา บุตโยธี และนางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์  
   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 งบประมาณ    60,000  บาท  แหล่งงบประมาณ สพฐ. 
 ระยะเวลาด าเนินการ  20 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 
 วัตถุประสงค์ตามโครงการ 
 1. เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริตให้กับนักเรียน ครู 
ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 
 2. เพ่ือพัฒนำ และยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำร กำรจัดกำรของหน่วยงำนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 
 3. เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมกำรป้องกันกำรทุจริตเชิ งรุกของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภำพ 
 กลุ่มเปาหมาย 
 - นักเรียน ครู ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำนครสวรรค์ 

เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ  

 1) ร้อยละ 100 นักเรียน ครู ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริต 
 2) ร้อยละ 50 สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (ITA) ระดับ A และมีกำรปรับปรุงหรือ
พัฒนำในเรื่องคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

เชิงคุณภาพ  
 - นักเรียน ครู ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำนครสวรรค์มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นควำมซื่อสัตย์สุจริต มีวัฒนธรรมค่ำนิยมสุจริต มีทัศนคติ           
และพฤติกรรมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 วิธีการด าเนินกิจกรรม  
 1. ประชุม/ชี้แจงกำรด ำเนินโครงกำรกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล  
ในสถำนศึกษำ 
 2. นิเทศ ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำรกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ           
ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
 3. กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ  
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 - กิจกรรมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำและยกระดับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  

 - กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 
 - กิจกรรมกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
 - กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้ำนกำรทุจริต  
 4. รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด ำเนินงำนในระบบฐำนข้อมูลโครงกำรโรงเรียนสุจริต 

 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ  
 1. นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ ร้อยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 
 2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) และมีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่อง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 50 

 ผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย  เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
 ปัญหาอุปสรรค 
 - ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ไม่สำมำรถลง
พ้ืนที่ในกำรนิเทศ ติดตำม และกิจกรรมกำรประเมิน ITA ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ สพฐ. เลื่อนกำรประเมิน  

 กิจกรรมพัฒนาต่อยอด ปี 2565 
 1. ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหำร เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักรู้ในกำรป้องกัน 
กำรทุจริต 
 2. พัฒนำ และยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำร กำรจัดกำรของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 
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ประชุมทางไกล โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องสารสนเทศ สพม.นครสวรรค์ 
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จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนสุจริต 
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16. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : เตรียมความพร้อมพัฒนาผู้เรียน 
 เพื่อการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 ผู้รับผิดชอบ นางสาวธิติวรรณ  นันตื้อ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 สอดคล้องกับนโยบาย ด้านที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 สอดคล้องจุดเน้น สพม. SMART STUDENT/ SMART SCHOOL/ SMART PRINCIPAL  
 งบประมาณ  20,000  บาท  แหล่งงบประมาณ สพฐ. 
 ระยะเวลาด าเนินการ …………วันที่ 1 – 30 กันยายน 2564  
 วัตถุประสงค์ตามโครงการ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมอัจฉริยภำพผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ ควบคู่กับกำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพและจริยธรรมของผู้เรียน 
      2.2 เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้พัฒนำด้ำนทักษะกำรคิดระดับสูง มีทักษะในกำรแก้ปัญหำและมี
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก และเป็นกำรสร้ำงเจตคติที่ดี
ให้นักเรียนมีควำมสนใจในกำรเป็นนักคณิตศำสตร์ 
 2.3 เพ่ือใช้กระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ เป็นสื่อกลำงสร้ำงบรรยำกำศ      
ทำงวิชำกำรให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง และพัฒนำเนื้อหำสำระ
ให้มีควำมทันสมัยเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมกำรวิจัยที่พัฒนำควำมก้ำวหน้ำด้ำนคณิตศำสตร์และด้ำนวิทยำศำสตร์ 
 2.5 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพครูผู้สอนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวปฏิรูปกำรเรียนรู้ในทศวรรษท่ีสอง 
 2.6 เพ่ือส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร และเป็นแหล่งเ รียนรู้ในระดับ        
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 เป้าหมายโครงการ 
        เชิงปริมาณ  
 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จำกโรงเรียนในสังกัดได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถ      
ทำงวิชำกำรด้ำนคณิตศำสตร์ เน้นกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ ควบคู่กับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ต่อยอดคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่มี
ควำมสำมำรถในด้ำนคณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น เข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำรระดับประเทศ 
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ต่อยอดคัดเลือกนักเรียนที่มี
ควำมสำมำรถระดับประเทศ เข้ำค่ำยทำงวิชำกำรควบคู่กับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
และพัฒนำต่อยอดคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้ำร่วมกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น ของแต่ละเวทีกำรแข่งขัน 
 4. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีนวัตกรรม
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนคณิตศำสตร์ มีศูนย์พัฒนำควำมสำมำรถของผู้เรียน ด้ำนคณิตศำสตร์ เป็นเครือข่ำย
ในกำรพัฒนำครูด้ำนเทคนิคและวิทยำกำรใหม่ๆ 
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 5. โรงเรียนและครูมีนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์ ทีส่งผลต่อกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ผู้เรียน 
       เชิงคุณภาพ     
 1. ยกระดับควำมสำมำรถนักเรียนด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
 2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำด้ำนคณิตศำสตร์ 
 วิธีการด าเนินกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ หมำยเหต ุ

1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน/จัดท ำหนังสือเชิญประชุม/ 1 – 10 กันยำยน 2564  

2 จัดท ำวำระกำรประชุม/เอกสำรทีเ่กี่ยวข้อง/ประสำนงำน 13 – 17 กันยำยน 2564  

3 ด ำเนินกำรประชุม/จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 20 – 24 กันยำยน 2564  

4 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ภำยใน 30 กันยำยน 2564  

5 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไปยัง สพฐ. ภำยใน 15 พฤศจิกำยน 2564  

 
 ผลการด าเนินงาน 
        เชิงปริมาณ  
 - ผู้เรียน/ครูผู้สอน คณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ของสถำนศึกษำในสังกัด ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ จ ำนวน 37 โรง มีควำมพร้อมในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขัน
ทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2565  
 เชิงคุณภาพ     
 1. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ควบคู่กับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผู้เรียน 
 2. ผู้เรียนได้พัฒนำด้ำนทักษะกำรคิดระดับสูง มีทักษะในกำรแก้ปัญหำและมีควำมสำมำรถทำง
วิชำกำรอย่ำงเต็มศักยภำพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก และเป็นกำรสร้ำงเจตคติที่ดีให้นักเรียนมีควำม
สนใจในกำรเป็นนักคณิตศำสตร์ 
 3. ผู้เรียนมีกำรพัฒนำศักยภำพในกำรเรียนรู้ร่วมกัน กำรใช้ชีวิตและกำรปรับตัวเป็นหมู่คณะ 
ขณะที่อยู่ค่ำยวิชำกำร และอยู่ต่ำงประเทศ 
 4. กระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ เป็นสื่อกลำงสร้ำงบรรยำกำศทำงวิชำกำร
ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง และพัฒนำเนื้อหำสำระให้มี        
ควำมทันสมัยเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล 
 5. ครูผู้สอนคณิตศำสตร์ มีควำมเชื่อมั่นในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงปฏิรูปกำรเรียนรู้          
ในทศวรรษที่สองอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 6. ส่งเสริมกำรวิจัยที่พัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงคณิตศำสตร์ 
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 7. สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 ผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย  เป็นไปตำมเป้ำหมำย      

 ปัญหา/อุปสรรค 
- งบประมำณที่ สพฐ. จัดสรรมำให้ ค่อนข้ำงกระชั้นชิด ใกล้สิ้นปีงบประมำณ 

 ข้อเสนอแนะ 
- ควรจัดสรรงบประมำณไม่กระชั้นชิดก่อนสิ้นปีงบประมำณ 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 

 

ส่วนท่ี 4 
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ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ        
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ มีดังนี ้
 1.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญ        
ในกำรบริหำรจัดกำร โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำนและกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำ
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ รวมถึง           
ให้ควำมส ำคัญ ส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมในทุก ๆ ด้ำนเป็นอย่ำงดียิ่ง ก ำหนดนโยบำยโดยมี     
กำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรไว้ชัดเจนพัฒนำครูและพัฒนำนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง บุคลำกรทุกระดับใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำสำมำรถท ำงำนร่วมกันเป็นทีม ส่งผลให้เกิดกระบวนกำรท ำงำน
ที่มีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย 
 2.  ครูและบุคลำกร สพม.42 จัดอบรมสัมมนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดประชุมปฏิบัติกำร
ทำงวิชำกำร  เป็นประจ ำ ท ำให้บุคลำกรมีส่วนร่วมคิดร่วมท ำร่วมพัฒนำงำนและพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
เกิดกระบวนกำรท ำงำนที่เป็นระบบ งำนทุกงำนที่ท ำได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรทุกฝ่ำยจนเกิดเป็น
วัฒนธรรมขององค์กรเกิดกำรพัฒนำงำนที่มีประสิทธิภำพตำมเป้ำหมำย ครู และบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถท้ังด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและด้ำนวิชำกำร 
 3.  ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงำนทั้งภำครัฐ และเอกชน ให้ควำมร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน    
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำด้ำนต่ำง ๆ 
เป็นอย่ำงดี ทั้งด้ำนกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรศึกษำ ด้ำนแหล่งเรียนรู้ รวมถึ งเป็นวิทยำกรให้แก่
นักเรียน 
 4.  เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีกำรวำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็น
ระบบ ให้ควำมร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม           
กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และจริงจัง เปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลัก  
ธรรมำภิบำลส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคม เกิดควำมตระหนักในควำมรับผิดชอบต่อกำรจัดกำรศึกษำ 

 
 
 
 

ส่วนท่ี 5 
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คณะที่ปรึกษา 
 1.  นำยปัญญำ   หำแก้ว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 
 2. นำงจริยำ    ปำรีพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 
 3.  นำยอภิเชษฐ์   ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 

 4.  นำยรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 
 5.  นำยไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 

คณะท างาน 
1. นำงวิระดำ   แก่นกระโทก ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ 
2. นำงวสุ   เกษส ำโรง ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
3. นำงมัณฑนำ  รอทอง ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
4. นำงอิสริยำ  พันธ์เขตกิจ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
5. นำงนันทนำ  อุ่นทิวำกร ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ 
6. นำงสำวกุลนิดำ  ศรีสิงห์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
7. นำยธนพล  พงศ์พัฒนศิริ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 
8. นำงขนิษฐำ  บรรเลงกลอง ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
9. น.ส.รังสิมำ  ภู่แปลง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 
10. นำงสำววรัญตำ  แก้วสินชัย ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูฯ 
11. นำงสัมพรรณ  ถวิลไทย ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
12. นำงเมตตำ  ถวิลไทย ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
13. นำงอัจฉรำ  ทิวำพรภำนุกูล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
14. นำงสำวอมรรัตน์  แก้วมำลำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
15. นำงมณฑิรำ  บุตโยธี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
16. นำงวิลำวัณย์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
17. นำงวิชิรตำ  วรธำดำสวัสดิ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
18. นำงสำวจิรำวรรณ  พุ่มต้นวงษ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
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19. นำงปำหนัน  ชื่นชำติ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
20. นำยคมกฤช  แผนเสือ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
21. นำงสำวณสุดำ  สิชฌรังสี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
22. ว่ำที่ร้อยเอกอภิภู  ติรยำอติพร นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
23. นำงสำวสุกฤตำ  สนิทจันทร์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
24. นำงสำวธิติวรรณ  นันตื้อ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
25. นำงอำรมณ์  อ่วมแจง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
26. ส.ต.ท.จง  นำคตระกูล นิติกรช ำนำญกำร 
27. นำงวำสนำ  นุ  ่มนำค นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
28. นำงสำวณฤดี  เกษตรชัยรัฐ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
29. นำงสำวอรทัย  นำคดี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
30. นำงสำวณัฐรดำ  ทับทิมศรี เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
31. นำงพันธุ์วดี  เฟ่ืองจันทร์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
32. นำงสำวชัญญรัชต์  พวงหมู เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน 
31. นำงสำวสุชำดำ  จันทร์พรหม พนักงำนรำชกำร 

 
รวมพิมพ์/ ออกแบบรูปเล่ม 
น.ส.อรทัย   นำคดี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
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