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กลุ่มนโยบายและแผน 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 



คำนำ 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) ฉบับนี้
จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) และการขับเคลื่อน
งานสนองตอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 หวังว่า รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) ฉบับนี้  จะสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) ให้ปรากฎเป็นรูปธรรมและ
สามารถรองรับการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป  
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แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....2564...... 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่มอำนวยการ.............................. 
  โรงเรียน..................................................................................................................... ............................  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  รอบ 6 เดือน (ต.ค. – มี.ค.)  รอบ 9 เดือน (ต.ค. – มิ.ย.)  รอบ 12 เดือน (ต.ค. – ก.ย.) 
  1. ช่ือโครงการ การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  และการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. ลักษณะโครงการ  2.1  ใหม ่  ต่อเนื่อง  
2.2  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา   นโยบาย 
 

 3. งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร จำนวน ………20,000.-…….…. บาท   
                         เบิกจ่าย   จำนวน ...........1,260.-............. บาท 
                         คงเหลือ   จำนวน...........18,740.-............ บาท 
 4. ระยะเวลาดำเนินการ ………12 เดือน…………….……………………….…….. 
   (ระยะเวลาดำเนินการจริง จำนวน.................เดือน................วัน) 
     5.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานและดำเนินงานให้ตรงตามมาตรฐานเขตพื้นที่
การศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
  2. เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่งดำเนินงานได้ตรงเป้าหมายของกลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานในการประเมนิส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  3. เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่งดำเนินงานได้ตรงเป้าหมายตามตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
  4. เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีม เกิด ความร่วมมือ
ร่วมใจ มีความรักในองค์กร   
  5. เพื่อรับการตรวจติดตามและการประเมินผลการดำเนินการรายงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และแบบ 
site visit จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  6.  เป้าหมาย 
  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่าง
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มีประสิทธิภาพ เห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีม เกิดความร่วมมือร่วมใจ มีความรักในองค์กร ส่งเสริมหน่วยงานสู่
ความเป็นเลิศ 
           6.1.2. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจในการบริการ                  
ทั ้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานทั ่วไป ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล          
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  การรายงานข้อมูลตามตัวชี ้วัดและประเด็นการพิจารณามีความครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
    7. วิธีการดำเนนิกิจกรรม (อธิบายให้ละเอียดเป็นขั้นตอนว่าทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  กับใคร  อย่างไร)  
การดำเนินการ สถานที ่ วันเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ วิธีการดำเนินการ 

ประชุมชี้แจงแนว
ทางการประเมิน
ตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 

ห้องประชุมพระสุริยะ
วงศ์ 

11 มีนาคม 
2564 

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ทุกกลุ่ม 
ผู้อำนวยการหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
ศึกษานิเทศก์ และ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่เก่ียวข้อง 

ประชุมสร้างความ
ตระหนัก สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และพิจารณา
กำหนดผู้รับผิดชอบ 

จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานและ
รับผิดชอบตัวชี้วัดการ
ประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ 
(KRS)  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
25644 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 

26 มีนาคม 
2564 

รายละเอียดตาม
คำสั่ง 192/2564 
ลงวันที่ 26 มีนาคม 
2564 

บันทึกแจ้งเวียนคำสั่ง
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบรายงาน
ตัวชี้วัดการประเมิน
ส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ 
(KRS)  ประจำปี

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 

5-30 เมษายน 
2564 

รายละเอียดตาม
คำสั่ง 192/2564 
ลงวันที่ 26 มีนาคม 
2564 

ช่องทางการรายงาน
ตัวชี้วัด 
https://krs.psdg-
obec.go.th/index.php 
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การดำเนินการ สถานที ่ วันเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ วิธีการดำเนินการ 

งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 
ประชุมชี้แจงแนว
ปฏิบัติการประเมิน
สถานะของหน่วยงานสู่
ระบบราชการ 4.0 
ระดับสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
ปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 

6 พฤษภาคม 
2564 

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ทุกกลุ่ม 
ผู้อำนวยการหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
ศึกษานิเทศก์ และ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่เก่ียวข้อง 

ประชุมสร้างความ
ตระหนัก สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และพิจารณา
กำหนดผู้รับผิดชอบ 

ติดตามผลการรายงาน
รอบ 6 เดือน 

ติดตามผลการรายงาน
ตัวชี้วัด 
https://krs.psdg-
obec.go.th/index.php 

15 มิถุนายน 
2564 

รายละเอียดตาม
คำสั่ง 192/2564 
ลงวันที่ 26 มีนาคม 
2564 

ช่องทางการรายงาน
ตัวชี้วัด 
https://krs.psdg-
obec.go.th/index.php 

 
 8. ผลการดำเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการดำเนินการตามข้อ 7 พร้อมแนบไฟล์รูปประกอบ ถ้ามี)    
1. ผู้รับผิดชอบสามารถรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ครบ ตามกำหนดเวลา และตัวชี้วัด ตามเกณฑ์  
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ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัด 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
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 9. การประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของผลความสำเร็จ                 ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย      เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการ 

12.1 เชิงปริมาณ 
 -สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามประเด็นการ
ประเมินต ่าง ๆ สามารถรายงาน
ข ้อม ูลผ ่านระบบการรายงานได้
ครบถ้วนทุกตัวชี้วัดอย่างสมบูรณ์ 
 

-สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษา
ประถมศึกษาหนองคายเขต 2 มี
ข ้อมูลเพื ่อใช ้เป ็นแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงงานได้ครบถ้วนทั้ง 4 
ด้าน 
12.2 เชิงคุณภาพ 
การรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดและ
ประเด็นการพิจารณามีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

 
(100%)38 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 

(100%)ครบ 4 ด้าน 
 
 
 
 

ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
(97.37%)37 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 

(100%)ครบ 4 ด้าน 
 
 
 
 

การรายงานข้อมูลยังไม่ครบถ้วน 

  เป็นไปตามเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย 
  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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10. ปัญหา/อุปสรรค 

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การติดต่อ
ประสานงานเป็นไปด้วยความลำบาก เนื่องจากบุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) อีกทั้ง 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินการตามข้อกำหนดในตัวชี้วัดได้   มีผลทำให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ในบางข้อมีความคลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

11. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

  ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ตามแต่ละตัวชี้วัด 
ในส่วนตัวชี้วัดที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบทันตามกำหนดเนื่องจากข้อจำกัดของโรคระบาด และขอเป็นโอกาส
พัฒนาการดำเนินงานในโอกาสต่อไป 

                      ลงชื่อ)...............อิสรีย์.............................ผูร้ายงานโครงการ 
     (นางอิสรีย์ ปิติฤทธิ์) 
     ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  
 

(ลงชื่อ)................อุดมสิน........................ผู้รับรองรายงานโครงการ 
     (นายอุดมสิน  คำมุงคุณ) 
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....2564............. 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่มอำนวยการ.............................. 
  โรงเรียน..................................................................................................................... ............................  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  รอบ 6 เดือน (ต.ค. – มี.ค.)  รอบ 9 เดือน (ต.ค. – มิ.ย.)  รอบ 12 เดือน (ต.ค. – ก.ย.) 
  1. ช่ือโครงการ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  

2. ลักษณะโครงการ  2.1  ใหม ่  ต่อเนื่อง  
2.2  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา   นโยบาย 
 

 3. งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร จำนวน ………363,000.-…….…. บาท   
                         เบิกจ่าย   จำนวน ...........131,340.-............. บาท 
                         คงเหลือ   จำนวน...........231,660.-............ บาท 
 4. ระยะเวลาดำเนินการ ………12 เดือน………………….…….. 
   (ระยะเวลาดำเนินการจริง จำนวน.................เดือน................วัน) 
     5.  วัตถุประสงค์ 
  5.1 เพ่ือผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีการร่วมมือในการบริหารจัดการของหน่วยงานครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
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วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน       
มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ส่งผลต่อการบริหารจัดการ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา มีความเข้าใจใน
สภาพปัญหาและวิธีการในการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งของระดับโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5.2 เพื่อให้หน่วยงานมีข้อมูลสารสนทศในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
สูงสุดต่อราชการครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้าน
วิชาการ มีข้อมูลในการพัฒนา เปรียบเทียบ ปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการในการดำเนินงานเพ่ือประโยชน์ในการ
เผยแพร่ข้อมลูสู่สาธารณชนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
   5.3 เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น มีการเสนอข้อแนะนำหรือแนวทาง มีการปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ และของ 
  5.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารและการจัด
การศึกษา และมีความพึงพอใจในการให้บริการและการบริหารของหน่วยงาน 
  5.5 หน่วยงานสามารถลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ และลดการใช้กระดาษ จากการนำ
ระบบเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาใช้ในการจัดทำวาระประชุมรัฐบาลกำหนด 
   6.  เป้าหมาย 
  6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
   (1) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 102 โรงเรียน 
   (2) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา รวม 70 คน 
  6.1.2 การประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 70 คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น     
มีการเสนอข้อแนะนำหรือแนวทาง มีการปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็ นไป
ตามเป้าหมายและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ และของ 
  6.2.2 สามารถนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการประชุม โดยการนำระบบคิวอาร์
โค้ด มาใช้ในการรายงานการประชุมและวาระการประชุม ช่วยลดการใช้กระดาษในการจัดเตรียมวาระประชุม  ผู้เข้า
ประชุมสามารถรับข่าวสารการประชุมล่วงหน้าจากระบบเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการติดต่อประสานงาน 
    7. วิธีการดำเนนิกิจกรรม (อธิบายให้ละเอียดเป็นขั้นตอนว่าทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  กับใคร  อย่างไร)  

การดำเนินการ สถานที ่ วันเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ วิธีการดำเนินการ 

ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 

12 เดือน นางอิสรีย์ ปิติ
ฤทธิ์ 

- กำหนดการประชุม 
- แจ้งกำหนดการประชุม
ให้ผู ้บริหารสถานศึกษา
และบ ุคลากรทางการ
ศึกษา 
-  ร วบ ร วมว า ร ะกา ร
ประชุม 
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การดำเนินการ สถานที ่ วันเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ วิธีการดำเนินการ 

ประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 

- บันทึกการประชุม 
- แจ้งเวียนรายงานการ
ประชุม 

ประชุมข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 

12 เดือน นางสิริลักษณ์ 
จัตุรัส 

- กำหนดการประชุม 
- แจ้งกำหนดการประชุม 
- บันทึกการประชุม 
- แจ้งเวียนรายงานการ
ประชุม 

ประชุมทางไกล พุธ
เช้า ข่าว สพฐ. 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 

ทุกวันพุธ นางอิสรีย์ ปิติ
ฤทธิ์ 
นางสุนันท์ ภูอา
กิจ 

- บันทึกการประชุม 
- แจ้งเวียนรายงานการ
ประชุม 

 8. ผลการดำเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการดำเนินการตามข้อ 7 พร้อมแนบไฟล์รูปประกอบ ถ้ามี)    
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 9. การประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของผลความสำเร็จ                 ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย      เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการ 

1. เชิงปริมาณ 
(1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
สามารถดำเนินการ 
จัดการประชุมได้ครบถ้วนตามปฏิทิน
ที่กำหนดไว้ และข้อมูลสารสนเทศใน
การบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อราชการใน
ระดับดีเยี่ยม ครบทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการ
บริหารงาน 
บุคคล ด้านงบประมาณ และด้าน
วิชาการ 
(2) หน่วยงานมีข้อมูลในการพัฒนา 
เปรียบเทียบ ปรับปรุงประสิทธิภาพ
และวิธีการใน 
การดำเนินงานเพ่ือประโยชน์ในการ
เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 

 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

 
60% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60% 
 
 
 
 
 
 

   เป็นไปตามเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของผลความสำเร็จ                 ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย      เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการ 

(3) ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความค ิดเห ็น ม ีการเสนอ
ข ้อแนะนำหร ือแนวทาง ม ีการ
ปร ึกษาหาร ือร ่ วมก ันในการจั ด
การศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบาย
ขอ งส ำน ั ก ง า น ค ณ ะกร ร ม ก า ร
ก า ร ศ ึ ก ษ า ข ั ้ น พ ื ้ น ฐ า น
กระทรวงศึกษาธิการ และของ 
รัฐบาลกำหนด 
2. เชิงคุณภาพ 
(1)ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานทุกภาคส่วน มี
ส่วนร่วมในการบริหารและการจัด
การศึกษา และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการและการบริหารของ
หน่วยงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
(2) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศ ึกษาหนองคาย  ม ีการ

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 

ครบ 
 
 
 
 

60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 

ครบ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของผลความสำเร็จ                 ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย      เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการ 

ร ่วมมือในการบร ิหารจ ัดการของ
หน่วยงานครบ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป มีความสัมพันธ์อัน
ดีต่อกันมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
ส ่งผลต ่อการบร ิหารจ ัดการ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา 
มีความเข้าใจในสภาพปัญหาและ
วิธีการในการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้ง
ของระดับโรงเร ียนและระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
(3) เกิดการพัฒนางานที่เป็นระบบ 
โดยการนำเทคโนโลยีที ่ทันสมัยมา
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานการจัด
ประชุม ทำให้ลดงบประมาณ ลด
ค่าใช้จ่ายในการประชุม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
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10. ปัญหา/อุปสรรค 

.  1.  ปฏิทินกำหนดการประชุมมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง  เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และนโยบายเร่งด่วนของหน่วยงานและผู ้บริหาร ทำให้การ
ประสานงานและการจัดเตรียมข้อมูลในการบริหารอาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในกรณีเร่งด่วน 
 2.  บุคลากรทั้งระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษามีการโยกย้าย สับเปลี่ยน ทำให้ขาดแคลน
บุคลากรและขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงานตามโครงการ 
 3.  ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการประชุม เช่น เครื่องเสียงในห้องประชุม จอโปรแจคเตอร์ อุปกรณ์
สำหรับการประชุมทางไกล 
 4.  ระบบการส่งข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่ใช้ติดต่อประสานงาน เช่น ระบบส่งข้อความผ่านระบบ กลุ่ม 
Line ของหน่วยงาน  สมาชิกขาดความเข้าใจในวิธีการจัดส่งข้อความซึ่งในบางครั้งไม่เกี ่ยวข้องกับงานราชการ  
ผู้ดูแลควรหาวิธีการที่ป้องกันมิให้มีการจัดส่งข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานราชการเพ่ือให้การสื่อสาร  
11. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรจัดหางบประมาณในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการประชุม  เครื่อง
เสียง หรือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการดำเนินการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์ และพิธีการอื่น ๆ 
 2.  จัดให้มีการนำข้อมูลมาเปรียบเทียบการดำเนินการเพื ่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบวิธ ีการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 
 3.  จัดหางบประมาณในการดำเนินการประชุมทั้งอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับ
จำนวนผู้เข้าประชุมและระยะเวลาที่ดำเนินการประชุม 
 
                          (ลงชื่อ)...............อิสรีย์.............................ผู้รายงานโครงการ 
           (นางอิสรีย์ ปิติฤทธิ์) 
              ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  

(ลงชื่อ)................อุดมสิน........................ผู้รับรองรายงานโครงการ 
     (นายอุดมสิน  คำมุงคุณ) 
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....2564............. 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
  โรงเรียน..................................................................................................................... ............................  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  รอบ 6 เดือน (ต.ค. – มี.ค.)  รอบ 9 เดือน (ต.ค. – มิ.ย.)  รอบ 12 เดือน (ต.ค. – ก.ย.) 
  1. ชื่อโครงการ การนิเทศสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพศศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ  2.1  ใหม ่  ต่อเนื่อง  
2.2  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา   นโยบาย 

 3. งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร จำนวน  5,000         บาท   
                         เบิกจ่าย   จำนวน          5,000          บาท 
                         คงเหลือ   จำนวน..................-................. บาท 
 4. ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน 2564 - สิงหาคม 2564 
   (ระยะเวลาดำเนินการจริง จำนวน..........3.......เดือน........-........วัน) 
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     5.  วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส่งเสริมให้ครูเป็นครูมืออาชีพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินสมรรถนะของข้าราชการครูในสภาพปัจจุบัน 
และเป็นการนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในลักษณะการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning  
 6.  เป้าหมาย 
  6.1 เชิงปริมาณ 
   ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนละ 1 คน และผู้สนใจส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียนเข้าร่วม
ประกวด จำนวน 40 คน รวม 144 คน 
           6.2 เชิงคุณภาพ 
    1. ครผูู้สอนสามารถจดัการเรยีนการสอนเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตแก่ผู้เรียนได้ 
   2. ครูผู้สอนสามารถแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ได้อย่างครอบคลุม  
    7. วิธีการดำเนนิกิจกรรม (อธิบายให้ละเอียดเป็นขั้นตอนว่าทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  กับใคร  อย่างไร)  
     1. ส่งเสริมและนิเทศครูผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ 
   2. ตรวจแผนการสอนของครูที่เข้าร่วมโครงการ 
   3. จัดการประกวดแข่งข้ันผลงานวิจัยในชั้นเรียนครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ ในลักษณะการจัดกิจกรรม
แบบ Active Learning 
   4. แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลงาน 
   5. ตัดสินผลงานการวิจัยในชั้นเรียน 
   6. ประกาศผลการประกวดแข่งขัน 
   7. มอบเกียรติบัตรรางวัล 
 8. ผลการดำเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการดำเนินการตามข้อ 7 พร้อมแนบไฟล์รูปประกอบ ถ้ามี)    
    มีผลงานครูผู้สอนอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

    
 

    
 
 



15 
 

 9. การประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของผลความสำเร็จ                 ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย      เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการ 

12.1 เชิงปริมาณ 
 - ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการ 
โรงเรียนละ 1 คน และผู้สนใจส่ง
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนเข้าร่วม
ประกวด จำนวน 40 คน รวม 144 
คน 
12.2 เชิงคุณภาพ 
 1. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและทักษะชีวิตแก่ผู้เรียนได้ 
2. ครูผู้สอนสามารถแก้ปัญหาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล ได้อย่างครอบคลุม  
 

- ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียน
ละ 1 คน และผู้สนใจส่งผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียนเข้าร่วมประกวด 

1. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอน
เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและ
ทักษะชีวิตแก่ผู้เรียนได้ 
2. ครูผู้สอนสามารถแก้ปัญหาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ได้อย่างครอบคลุม  
 

  เป็นไปตามเป้าหมาย 
      สูงกว่าเป้าหมาย 
      ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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 10. ปัญหา/อุปสรรค 
  -  งบประมาณน้อยเกินไป 
 11. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
  - ควรสนับสนุนงบประมาณการนิเทศให้เพมาะสมและหลากหลายกิจกรรม 

                      ลงชื่อ)................   ..............ผู้รายงานโครงการ 
                 (.นางรำเพย  ทินกระโทก..) 
      ตำแหน่ง. ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

(ลงชื่อ).............  .........ผูร้ับรองรายงานโครงการ 
     (.นางรำเพย  ทินกระโทก.. .) 
               ตำแหน่ง..ตำแหน่ง. ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
 

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564.. 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่มงาน  นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
  โรงเรียน...................................................-...........................................................................................   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  รอบ 6 เดือน (ต.ค. – มี.ค.)  รอบ 9 เดือน (ต.ค. – มิ.ย.)  รอบ 12 เดือน (ต.ค. – ก.ย.) 
  1. ชื่อโครงการ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ปีการศึกษา 2563 
 2. ลักษณะโครงการ   
       2.1  ใหม ่  ต่อเนื่อง  

2.2  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา   นโยบาย 
 3. งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร   จำนวน    3,9190   บาท   
                            เบิกจ่าย   จำนวน ......39,190.........บาท 
                            คงเหลือ   จำนวน...........-..................บาท 
 4. ระยะเวลาดำเนินการ    มนีาคม  2564 
   (ระยะเวลาดำเนินการจริง จำนวน    1   เดือน................วัน) 
     5.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพื ่อตรวจสอบความสามารถในด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู ้เร ื ่อง ของผู ้เร ียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

2. เพื ่อให้ได้สารสนเทศ การประเมินการอ่านเขียนของนักเรียน ซึ ่งเป็นตัวชี ้ว ัดในการดำเนินงานพัฒนา
ความสามารถในการอ่านเขียน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

3. เพื่อนำผลการประเมินไปใช้วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างเหมาะสม 
 6.  เป้าหมาย 
  6.1 เชิงปริมาณ 
 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวนนักเรียน  1,718 คน ทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.และสังกัดสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 104  สนามสอบ  
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          6.2 เชิงคุณภาพ 
 1. ไดส้ารสนเทศการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการดำเนินงานพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 2. วิเคราะห์ผลการประเมินเป็นสารสนเทศที่นำไปใช้วางแผนปรับปรุงกำหนดแนวทางการพัฒนา
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นที่สูงขึ้นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

    7. วิธีการดำเนนิกิจกรรม (อธิบายให้ละเอียดเป็นขั้นตอนว่าทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  กับใคร  อย่างไร)  
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เข้าร่วมประชุมกับ สพฐ. รับฟังคำชี้แจงและจัดทำแผน

ดำเนินงาน 
23 ต.ค.- 25 พ.ย. 2563  

(รุ่นที่ 1) 
25 ต.ค.- 27 พ.ย. 2563  

(รุ่นที่ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางกัญญาณัฐ  ผาระสิทธิ์  
ว่าท่ี ร.ต.หญิงกลัยกร พรมนา

ไร่ และคณะ 
 

2 ปรับปรุงข้อมูลโรงเรียนและจำนวนนักเรียนทางระบบ      
NT Access 

1-17 ม.ค. 2564 

3 - ประชุมชี้แจง คณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบท่ี
เกี่ยวข้อง 
- คณะกรรมการดำเนินงาน การประเมินฯ 
- คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ / ระดับสนามสอบ  

16-17 มีนาคม 2564 

5 สพฐ. จัดส่งคู่มือไปยังศูนย์บริการเครื่องมือ/ สพฐ. จัดส่ง
ข้อสอบไปยังศูนย์สอบ 

11-15  มีนาคม  2564 

4 รับกระดาษคำตอบ/ข้อสอบจาก สพฐ. และจัดเก็บ     
ในห้องม่ันคง 

11-15  มีนาคม  2564 

5 ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT  ชั้น 
ป.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 10 มีนาคม 2564 
- สพฐ. และศูนย์สอบตรวจเยี่ยมสนามสอบ 

ทุกสนามสอบดำเนินการ
สอบพร้อมกัน ในวันที่  18 

มีนาคม 2564 
6 สนามสอบ บันทึกผลคะแนนผลการประเมินทางระบบ 

NT Access (นำเข้าผลการทดสอบรายบุคคล)   
8-28 มีนาคม 2564 

7 ประกาศผลการทดสอบ 20  เมษายน 2564 สพฐ. 
8 แบบทดสอบเก็บไว้ที่สนามสอบ เพ่ือนำไปใช้พัฒนาผูเ้รียนต่อไป หลังประกาศผลสอบ 
9 สรุป/รายงานผล  เมษายน-กันยายน 2563 
10 มอบโล่/เกียรติบัตรให้กับโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีผล

ค่าเฉลี่ยรวม 2 สรรถนะสูงกว่าระดับประเทศ 
มิถุนายน-สิงหาคม 2564 
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8. ผลการดำเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการดำเนินการตามข้อ 7 พร้อมแนบไฟล์รูปประกอบ ถ้ามี)    
 8.1. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ RT และ NT เข้าร่วมประชุมกับ สพฐ. รับฟังคำชี้แจงและจัดทำแผน
ดำเนินงาน ประชุมชี้แจงหารประเมินคุณภาพของผู้เรียน NT และ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT 
(Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่  ระหว่างวันที่ 23-25 
พฤศจิกายน 2563  ณ  โรงแรมริเวอร์ไซต์  กรุงเทพมหานคร 
 

 
 

 
 

 8.2 - ประชุมชี้แจง คณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบที่เกี่ยวข้อง 
 - คณะกรรมการดำเนินงาน การประเมินฯ  - คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ / ระดับสนามสอบ 
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 8.3 เยี่ยม นิเทศ ติดตามฯ สนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT (Reading Test : RT)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563  ณ โรงเรียนที่อยู่เขตพ้ืนที่ปฏิบัติการที่รับผิดชอบ 
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 9. การประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของผลความสำเร็จ                 ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย      เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการ 

12.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 สามารถ
อ่านเขียนไดต้ามความสามารถของ
นักเรียนเมื่อจบช้ันปี และผ่านเกณฑ์อย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของนักเรียนท้ังหมด 

12.2 เชิงคุณภาพ 

เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษามี
สารสนเทศ ด้านการอ่านการเขียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อ
นำไปใช้วางแผน ปรับปรุง และพฒันา
คุณภาพการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 

 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน
นักเรียน  1,718 คน ทุกโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.และสังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สำนักงาคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ                            

จำนวน 104  สนามสอบ  

 

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ตัวอย่างของ
เครื่องมือที่มีคุณภาพไดม้าตรฐาน เพ่ือนำผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุ
มาตรฐาน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญในหลักสูตร 
พร้อมเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดข้ันสูง 
และเขตพ้ืนที่การศึกษานำผลการประเมิน
มาใช้ในการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนให้บรรลุมาตรฐานต่อไป 

      เป็นไปตามเป้าหมาย 

  สูงกว่าเป้าหมาย 

      ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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 10. ปัญหา/อุปสรรค 

  1. นักเรียนขาดทักษะนักนักเรียนขาดพ้ืนฐานในการเตรียมความพร้อมด้านทักษะ โดยอ่าน เขียน พยัญชนะ 
สระไม่ได้เรียนขาดพ้ืนฐานในการเตรียมความพร้อมด้านทักษะ โดยอ่าน เขียน พยัญชนะ สระไม่ได้นักเรียนขาด
พ้ืนฐานในการเตรียมความพร้อมด้านทักษะ โดยอ่าน เขียน พยัญชนะ สระไม่ได้ 

  2. เป็นการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงไวรัสโค
โรน่า 2019  (Covid-19)  ทำให้เป็นอุปสรรคและปัญญา ในการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site ซ่ึงดำเนนิการ
สอนได้ไม่เต็ม 100% 
 11. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

2. เพ่ือให้นักเรียนขั้น ป.1-3 อ่านออกเขียนได้ทุกคน นักเรียนชั้น ป.4-6 อ่านคล่อง-เขียนคล่องและนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
 3. พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเกี่ยวกับการอ่าน คิด วิเคราะห์ เพ่ือยกระดับการแข่งขัน
นานาชาติ  
 
                      ลงชื่อ).................กัญญาณัฐ   ..................ผู้รายงานโครงการ 
            (นางกัญญาณัฐ   ผาระสิทธิ์) 
     ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ 

(ลงชื่อ)..................อุดมสิน................................ผู้รับรองรายงานโครงการ 
     (นายอุดมสิน  คำมุงคุณ) 
  ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ........... 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่มงาน  นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
  โรงเรียน...................................................-...........................................................................................   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  รอบ 6 เดือน (ต.ค. – มี.ค.)  รอบ 9 เดือน (ต.ค. – มิ.ย.)  รอบ 12 เดือน (ต.ค. – ก.ย.) 
  1. ชื่อโครงการ การแข่งขันทักษะรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2564 

 2. ลักษณะโครงการ   
       2.1  ใหม ่  ต่อเนื่อง  

2.2  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา   นโยบาย 
 3. งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร   จำนวน    18,000   บาท   
                            เบิกจ่าย   จำนวน ......1,170.........บาท 
                            คงเหลือ   จำนวน.......16,830.......บาท 
 4. ระยะเวลาดำเนินการ    ตลุาคม  2563-กันยายน  2564 
   (ระยะเวลาดำเนินการจริง   จำนวน…………-…………. เดือน......................วัน 
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     5.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกัน ทำนุบำรุงส่งเสริม  
อนุรักษ์ภาษาไทย     
   2. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน 
   3. เพ่ือเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2564 
   4. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอน และสถานศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย             
ที่ประสบผลสำเร็จ  
 6.  เป้าหมาย 
  6.1 เชิงปริมาณ 
   1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคน 

   2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 

          6.2 เชิงคุณภาพ 
    1) ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกัน ทำนุบำรุงส่งเสริม อนุรักษ์ภาษาไทย  

  2) นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ ของแต่ละ
ระดับชั้น คิดเป็นร้อยละ 100     

3) นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน และมีผลสัมฤทธิ์ 
การเรียนภาษาไทยเพ่ิมข้ึน และใช้ภาษาสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์อย่างสร้างสรรค์ 
 7. วิธีการดำเนินกิจกรรม (อธิบายให้ละเอียดเป็นขั้นตอนว่าทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  กับใคร  อย่างไร)  

 

 กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ 
(ระบุ) 

 
รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมประธานเครอืข่ายฯ 
เตรียมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 
2564 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ 

 
 
 

  
 
 

2 กิจกรรมที่ 2  การคัดเลือกผลงานชนะเลิศ 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

6,000 
 
 

830 
 
 

 
6,830 

 
 3 กิจกรรมที่ 3  เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย 

เนื่องในวันภาษาไทย ปี 2564 ระดับประเทศ 
ระหวา่งวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2564 

 
5,000 

 
 

  
5,000 

 
 

4 กิจกรรมที่ 4 ประกาศยกย่องชมเชยและเชิดชู
เกียรติ มอบโล่และเกียรติบัตร ใหก้ับครูผู้
ฝึกสอนกิจกรรมและนักเรียน ที่มผีลงานดเีด่น 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

 
      
 

5,000  
5,000     

 

5 กิจกรรมที่ 5  นิเทศ ติดตามฯ 1,170 - - - - 

6 กิจกรรมที่ 6 สรปุรายงานผลการดำเนินโครงการ - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 1,170 11,000 5,830 - 18,000 
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     8. ผลการดำเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการดำเนินการตามข้อ 7 พร้อมแนบไฟล์รูปประกอบ ถ้ามี)    
 8.1. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมกับ สพฐ. รับฟังคำชี้แจงและจัดทำแผนดำเนินงาน 
…………………………………สพฐ. ยังไม่ได้ดำเนินการ…………………………………………..………………………………………………… 
 8.2 ประชุมชี้แจง ประชุมประธานเครือข่ายฯ เตรียมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย 
เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 2564 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ    (ยังไม่ได้ดำเนินการ) 
 8.3  นิเทศ ติดตามฯ เตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องใน
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 2564 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ   
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 9. การประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของผลความสำเร็จ                 ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย      เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงานของกิจกรรม/

โครงการ 
12.1 เชิงปริมาณ 
1) ครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-
3 ทุกคน 
2) นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1-6 และ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ และ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 
12.2 เชิงคุณภาพ 
1) ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญที่จะ
ร่วมมือร่วมใจกัน ทำนุบำรุงส่งเสริม อนุรักษ์
ภาษาไทย    
2) นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ ของแต่
ละระดับชั้น คิดเป็นร้อยละ 100  
3) นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถและ
ทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน และมี - 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยเพ่ิมข้ึน และใช้
ภาษาสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์อย่างสร้างสรรค์ 

ครูผู้สอนภาษาไทย และนักเรียน ใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน  
250  คน 

1) คร ูผ ู ้สอนกล ุ ่มสาระการเร ียนรู้
ภาษาไทยชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1-6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคน 
2) นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1-6 
และ ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1-3 ทุกคน
อ่านออกเขียนได้ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 
 
 

 

 

 

1. ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็น
ความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกัน ทำนุ
บำรุงส่งเสริม อนุรักษ์ภาษาไทย 
2. ผู้เรียนมีการพัฒนาความสามารถ
และทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้
เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้าน
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี 2564 
4. โรงเรียนในสังกัดประสบผลสำเร็จใน
การส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
 

      เป็นไปตามเป้าหมาย 

      สูงกว่าเป้าหมาย 

      ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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 10. ปัญหา/อุปสรรค 

  1. นักเรียนขาดทักษะนักนักเรียนขาดพ้ืนฐานในการเตรียมความพร้อมด้านทักษะ โดยอ่าน เขียน 
พยัญชนะ สระไม่ได้เรียนขาดพ้ืนฐานในการเตรียมความพร้อมด้านทักษะ โดยอ่าน เขียน พยัญชนะ สระไม่ได้
นักเรียนขาดพ้ืนฐานในการเตรียมความพร้อมด้านทักษะ โดยอ่าน เขียน พยัญชนะ สระไม่ได้ 
  2. เป็นการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงไวรัส
โคโรน่า 2019  (Covid-19)  ทำให้เป็นอุปสรรคและปัญญา ในการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site ซ่ึงดำเนนิการ
สอนได้ไม่เต็ม 100% 
 11. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

 1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึน้ 

 2. เพ่ือให้นักเรียนขั้น ป.1-3 อ่านออกเขียนได้ทุกคน นักเรียนชั้น ป.4-6 อ่านคล่อง-เขียนคล่องและ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
 3. พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเกี่ยวกับการอ่าน คิด วิเคราะห์ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

ลงชื่อ).................กัญญาณัฐ   ..................ผู้รายงานโครงการ 
                (นางกัญญาณัฐ   ผาระสิทธิ์) 
      ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ 

(ลงชื่อ)..................อุดมสิน................................ผู้รับรองรายงานโครงการ 
     (นายอุดมสิน  คำมุงคุณ) 
  ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล 
     การจัดการศึกษา 
  โรงเรียน..................................................................................................................... ............................  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    รอบ 6 เดือน (ต.ค. – มี.ค.)  รอบ 9 เดือน (ต.ค. – มิ.ย.)  รอบ 12 เดือน (ต.ค. – ก.ย.) 
  1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 

3. ลักษณะโครงการ  2.1  ใหม ่  ต่อเนื่อง  
2.2  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา   นโยบาย 

 3. งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร จำนวน ……22,400.……….…. บาท   
                         เบิกจ่าย   จำนวน ......22,400............... บาท 
                         คงเหลือ   จำนวน.................0................ บาท 
 4. ระยะเวลาดำเนินการ …………………….……………………….…….. 
   (ระยะเวลาดำเนินการจริง จำนวน.................เดือน..........15......วัน) 
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     5.  วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือพัฒนาครูที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนรวมมีความรู้ความสามารถและทักษะใน
การคัดกรองนักเรียนได้ถูกต้อง 
           2. เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม 
           3. เพ่ือผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม 
 6.  เป้าหมาย 
  6.1 เชิงปริมาณ 
              1 ครูร้อยละ 80 มีความรู้ความสามารถและทักษะในการคัดกรองนักเรียนพิการได้ 
       2 ครูร้อยละ 80 สามารถเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะรายบุคคล (IEP) สำหรับนักเรียนพิการได้ 
           3 ครูร้อยละ 80 สามารถเขียนแผนเพ่ือขอสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนพิการได้ 
           6.2 เชิงคุณภาพ 
        1  ครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้รับการพัฒนา 
        2  นักเรียนพิการเรียนรวม  ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

     7. วิธีการดำเนินกิจกรรม (อธิบายให้ละเอียดเป็นขั้นตอนว่าทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  กับใคร  อย่างไร)  
  1. ศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคายเขต 2 
 2. ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
      3. ประชุมวางแผนกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
      4. ประชุมคณะวิทยากรเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน  
 5. ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดำเนินการคัดกรองผู้พิการทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 
2563 
 6. สรุปจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
 8. ผลการดำเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการดำเนินการตามข้อ 7 พร้อมแนบไฟล์รูปประกอบ ถ้ามี)    

 การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 102 โรงเรียน
และบุคคลากรภายนอกท่ีสนใจ รวมทั้งสิ้น 163 คน คนผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการระดับมากที่สุด 

 

เกณฑ์การพิจารณาสรุปความพึงพอใจ ดังนี้ 

 ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด 
 ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 ระดับความคิดเห็น น้อย 
 ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 ระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
 ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 ระดับความคิดเห็น มาก 
 ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 ระดับความคิดเห็น มากที่สุด 
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ผลการวิเคราะห์ 
 

 ผลการวิเคราะห์ภาพรวม ระดับความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ทาง
วิชาการฯสรุปได้ ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
1. เพศ 

1.1 เพศชาย จำนวน    38  คน 
1.2 เพศหญิง จำนวน  124  คน 

2. ตำแหน่ง 
2.1 ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 5 คน 
2.2 ครูและบุคคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 147 คน   
2.3 บุคลาการทางการศึกษาอ่ืนจำนวน 8 คน  
2.4 ศึกษานิเทศก์จำนวน 2 คน 

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการจัดการอบรม 
 1. ด้านวิทยากร 
  1.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจนอยู่ในระดับมากที่สุด 
  1.2 ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  1.3 การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  1.4 มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  1.5 การใช้เวลาตามที่กำหนดอยู่ในระดับมากที่สุด 
  1.6 การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร 
  2.1 สถานที่สะอาด และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  2.2 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อยู่ในระดับมากที่สุด 
  2.3 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 3. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
  3.1 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม อยู่ในระดับ ปานกลาง 
  3.2 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม อยู่ในระดับ มากที่สุด 
 4. ด้านการนำความรู้ไปใช้ 
  4.1 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมากที่สุด 
  4.2 มีความม่ันใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด 
  4.3 คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

หัวข้อ/ระดับ ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ 
1. ด้านวิทยากร 4.85 มากที่สุด 
2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร 4.90 มากที่สุด 
3. ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.88 มากที่สุด 
4. ด้านการนำความรู้ไปใช้ 4.90 มากที่สุด 
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 9. การประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของผลความสำเร็จ                 ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย      เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการ 

12.1 เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
12.2 เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 สามารถในการคัดกรองผู้
พิการทางการศึกษาได้ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 สามารถเขียนแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลได้  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 สามารถให้คำปรึกษา แก่
ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
- มีความรู้ความเข้าใจในการคัดกรอง
นักเรียนพิการ 
- มีความม่ันใจในการคัดกรองนักเรียน
พิการ 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถคัดกรองนักเรียนพิการแต่ละ
ประเภทและสามารถเขียนแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) อย่างง่ายได้ 

  เป็นไปตามเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย 
   ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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 10. ปัญหา/อุปสรรค 
      1. ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนการจัดการศึกษารายบุคคล (IEP) 
      2. ครูยังขาดความมั่นใจในการคัดกรองนักเรียนพิการ 
 11. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
      1. ควรให้มีการจัดอบรมผู้คัดกรองผู้พิการทางการศึกษาทุก ๆ ปี 
      2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม 
      3. การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลเพื่อการพัฒนาในระยะต่อไป 

 
                      ลงชื่อ)    ภัทราวดี    แก้วจันทร์    ผู้รายงานโครงการ 
           (นางภัทราวดี    แก้วจันทร์) 
              ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 

(ลงชื่อ)  รำเพย   ทินกระโทก     ผู้รับรองรายงานโครงการ 
            (นางรำเพย   ทินกระโทก) 
           ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ 
 

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล 
     การจัดการศึกษา 
  โรงเรียน..................................................................................................................... ............................  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  รอบ 6 เดือน (ต.ค. – มี.ค.)  รอบ 9 เดือน (ต.ค. – มิ.ย.)  รอบ 12 เดือน (ต.ค. – ก.ย.) 
  1. ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ  2.1  ใหม ่  ต่อเนื่อง  
2.2  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา   นโยบาย 

 3. งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร จำนวน 99,980 บาท  (งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย)  
                         เบิกจ่าย   จำนวน  99,980 บาท 
                         คงเหลือ   จำนวน.............0 บาท 
 4. ระยะเวลาดำเนินการ …………………….……………………….…….. 
   (ระยะเวลาดำเนินการจริง จำนวน.................เดือน....10……วัน) 
     5.  วัตถุประสงค์ 

   1 เพื่อให้ผู ้บริหารและครูผู ้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 

    2 เพื ่อพัฒนาคู ่มือและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR)         
ที่สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ 
   3 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

   4 เพ่ือนิเทศ กำกับและติดตามเชิงรุกการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
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 6.  เป้าหมาย 
  6.1 เชิงปริมาณ 

   1 ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดระบบประกันคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจในระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่     
   2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีคู่มือและแนว
ทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ที่สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
แนวใหม ่

   3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

           6.2 เชิงคุณภาพ 
   1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดระบบประกันคุณภาพ มีความรู้
ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

   2. ร้อยละ 80 ของ สถานศึกษาในสังกัด สพป. หนองคาย เขต ๒ มีระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษาท่ีสถานศึกษาและมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

   3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัด สพป. หนองคาย เขต 2 มีคู่มือและแนวทางการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ที่สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ 
   4. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 มี
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

     7. วิธีการดำเนินกิจกรรม (อธิบายให้ละเอียดเป็นขั้นตอนว่าทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  กับใคร  อย่างไร)  
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมที่ 1 การสร้างความเข้าใจแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมิน
คุณภาพภายนอกแนวใหม่ 

ธันวาคม  2563 นางภัทราวดี  แก้วจันทร์ 

 

2. กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พ ัฒนาระบบประก ันค ุณภาพการศ ึกษาใน
สถานศึกษา 

เมษายน 2564 นางภัทราวดี  แก้วจันทร์ 

 

5. กิจกรรมที่ 3  นิเทศติตตาม ประเมินผลและ
รายงาน 

มิถุนายน-สิงหาคม 2564 นางภัทราวดี  แก้วจันทร์ 

 
6. กิจกรรมที่ 4 การประเมินโครงการ การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
กรกฎาคม-กันยายน 2564 นางภัทราวดี  แก้วจันทร์ 

 
 
 8. ผลการดำเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการดำเนินการตามข้อ 7 พร้อมแนบไฟล์รูปประกอบ ถ้ามี)    
การนำเสนอผลการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการได้
นำเสนอผลการประเมินโครงการ ดังนี้ 
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ตารางผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ /
การนำความรู้ไปใช้ 

X  แปลผล 

ด้านวิทยากร 
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.50 ระดับมากท่ีสุด 
ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.60 ระดับมากท่ีสุด 
การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.15 ระดับมาก 
มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.20 ระดับมาก 
การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ 4.60 ระดับมากท่ีสุด 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.65 ระดับมากท่ีสุด 
ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.25 ระดับมาก 
ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.55 ระดับมากท่ีสุด 
อาหาร มีความเหมาะสม 4.70 ระดับมาก 
ภาพรวมความพึงพอใจ 4.65 ระดับมากท่ีสุด 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 3.45 ระดับปานกลาง 
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.75 ระดับมากท่ีสุด 
ภาพรวมความรู้ความเข้าใจ 4.75 ระดับมากท่ีสุด 
ด้านการนำความรู้ไปใช้ 
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 4.75 ระดับมากท่ีสุด 
มีความม่ันใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.80 ระดับมากท่ีสุด 
ภาพรวมการนำความรู้ไปใช้ประโยขน์ 4.75 ระดับมากท่ีสุด 

สรุป 4.50 ระดับมากท่ีสุด 
  
 จากตาราง  แสดงว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมากที่สุด  
 1. ในด้านวิทยากร ประกอบด้วย การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับมากท่ีสุด การเชื่อมโยงเนื้อหาในการ
ฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดับมาก มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย 4.20 อยู่ในระดับ
มาก  และการใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ มีค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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 2. ในด้านสถานที่ ระยะเวลา อาหาร ประกอบด้วย สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.65 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับมาก 
ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับมากท่ีสุด อาหาร มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 
4.70 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ภาพรวมความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย 4.65 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 3. ด้านความรู้ความเข้าใจ ประกอบด้วย ภาพรวมความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ย 4.75 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 อยู่ในระดับปานกลาง และความรู้ความเข้าใจ
หลังการอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 4. ด้านการนำความรู้ไปใช้ ประกอบด้วย ภาพรวมการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 4.75 อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ มีค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
ความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ มีค่าเฉลี่ย 4.80 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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 9. การประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของผลความสำเร็จ                 ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย      เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการ 

12.1 เชิงปริมาณ 
1 ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดระบบประกันคุณภาพ มีความรู้
ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่   
2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
มีคู่มือและแนวทางการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) ที่สอดคล้องกับการประเมิน
คุณภาพภายนอกแนวใหม่ 
3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 
มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
12.2 เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารและครู
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดระบบ
ประกันคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจใน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 

1 เพ่ือให้ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดระบบประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
มีความรู้ความเข้าใจในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 
2 เพ่ือพัฒนาคู่มือและแนวทางการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ที่สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ 
3 เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 2 มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 
4 เพื่อนิเทศ กำกับและติดตามเชิงรุก
การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 

1. ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา
สังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีความรู้
ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่ 
2. มีคู่มือและแนวทางการจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ที่
สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
แนวใหม่ 
3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 มี
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

    เป็นไปตามเป้าหมาย 
    สูงกว่าเป้าหมาย 
    ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของผลความสำเร็จ                 ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย      เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการ 

สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
2. ร้อยละ 80 ของ สถานศึกษาในสังกัด 
สพป. หนองคาย เขต ๒ มีระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษาท่ีสถานศึกษาและมี
ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัด 
สพป. หนองคาย เขต 2 มีคู่มือและแนว
ทางการจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ที่
สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกแนวใหม่ 
4. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคายเขต 2 มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
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 10. ปัญหา/อุปสรรค 
       1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมการ
ทำงานแบบกลุ่มได้ 
       2. การดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนไม่เป็นไปตามปกติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 11. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
       1. มีการฝึกปฏิบัติและมีการให้คำแนะนำ ปรึกษา ในรูปแบบออนไลน์ 
       2. มีการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินการจัดทำ SAR ทุกระยะ 
 
                      ลงชื่อ)      ภทัราวดี   แก้วจันทร์    ผู้รายงานโครงการ 
             (นางภัทราวดี   แก้วจันทร์) 
                ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

(ลงชื่อ)     รำเพย    ทินกระโทก    ผู้รับรองรายงานโครงการ 
     (นางรำเพย   ทินกระโทก) 
         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ 
 

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่มงาน นิเทศฯ 
 โรงเรียน..................................................................................................................... ............................  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  รอบ 6 เดือน (ต.ค. – มี.ค.)  รอบ 9 เดือน (ต.ค. – มิ.ย.)  รอบ 12 เดือน (ต.ค. – ก.ย.) 
  1. ช่ือโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (National Test : NT) 

2. ลักษณะโครงการ  2.1  ใหม ่  ต่อเนื่อง  
2.2  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา   นโยบาย 

 3. งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร จำนวน 61,640 บาท   
                         เบิกจ่าย   จำนวน 61,640 บาท   
                         คงเหลือ   จำนวน 0 บาท   
 4. ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม – พฤษภาคม พ.ศ.2564 
   (ระยะเวลาดำเนินการจริง จำนวน........6......เดือน........-.......วัน) 
     5.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
ให้สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2562  
 6.  เป้าหมาย 
  6.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 โรงเรียนทุกโรงเรียนทุกสังกัด 
           3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนทุกสังกัด 
  3.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียน 
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           6.2 เชิงคุณภาพ 
         3.2.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรยีนทุกโรงในสงักัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบระดับชาติ (NT)  
         3.2.2 ร้อยละ 100 ของครูพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ 
          3.2.3 ร้อยละ 100 ของนักเรยีนชั้น ป.3 มีความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ (NT) เต็มตามศกัยภาพ 
         3.2.4 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการใช้ผลการสอบ 
ขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 3.2.5 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอน วิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 สามารถจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติ (NT) ในส่วนของอัตนัย/การเขียนตอบ 
 3.2.6 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนพัฒนางานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    7. วิธีการดำเนนิกิจกรรม (อธิบายให้ละเอียดเป็นขั้นตอนว่าทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  กับใคร  อย่างไร)  
 กลุ ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 การประเมินคุณภาพผู้เรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 1,976 คน (ปกติ : 1,565 คน, พิเศษ : 400 คน, Walk-in : 
11 คน) มีกําหนดสอบในวันที่ 24 มีนาคม 2564 รายละเอียดตามตารางสอบ ดังนี้ 
 

วันสอบ เวลา วิชา เวลาสอบ 
วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 
2564 

09.00 - 10.30 น. ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 90 นาที 
พัก 30 นาที 

11.00 – 12.00 น. ความสามารถด้านภาษาไทย 60 นาที 
 

 หมายเหตุ ประกาศผลการสอบวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
 8. ผลการดำเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการดำเนินการตามข้อ 7 พร้อมแนบไฟล์รูปประกอบ ถ้ามี)    
 1. ผลการเปรียบเทียบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                 
ปีการศึกษา 2563 ของสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยรวมความสามารถ                    
ทั้ง 2 ด้าน ต่ำกว่าระดับสพฐ.และระดับประเทศ 
 2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั ้นพื ้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูลจากจำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าสอบ 103 
โรงเรียน และมีนักเรียนเข้าสอบประเภทปกติ จำนวน 1,565 คน มีคะแนนเฉลี่ย 2 ด้าน รายโรงเรียนสูงกว่า
ระดับประเทศ (43.97) จำนวน 42 โรงเรียน และโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ บ้านโคกหัวภู รองลงมา
คือ บ้านโนนหนามแท่ง และอันดับที่ สาม คือ บ้านเหล่าต่างคำ ตามลําดับ ส่วนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ต่ำสุด คือ บ้านโพนทัน 

 3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
เปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กพิเศษจำนวน 18 โรงเรียน มีค่าเฉลี ่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย บ้านโคกหัวภู (72.60) บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร (66.00) 
บ้านตาลชุม (65.75) บ้านหนองแคนดอนสนุก (59.12) บ้านโพนแพง (56.08)  บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว 
(60.00) และ บ้านนิคมดงบัง (47.12) ตามลำดับ  โรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 38 โรงเรียน มีค่าเฉลี ่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ จำนวน 17 โรงเรียน ประกอบด้วย บ้านโนนหนามแท่ง (66.70) บ้านคำโคนสว่าง (61.33) บ้านทุ่ง
หลวงนาขาม (58.85) ป่าไม้อุทิศ ๘ (58.03) บ้านสามัคคีชัย (57.47) บ้านนาสิงห์ (53.78) บ้านนาเพียงน้อยนา
สมบูรณ์ 50.65 บ้านนาเมย (49.58) บ้านหนองแก้ว (49.35)  บ้านนาตาล (49.04)  บ้านโปร่งสำราญ  (47.02)               
เตชะไพบูลย์ 1 (46.84) บ้านหนองหลวง (46.03) บ้านดงดาล (45.56) บ้านน้ำเป (44.53) บ้านดอนเหมือด (44.29) 
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และบ้านนาชุมช้าง (44.02) ตามลำดับ  โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 34 โรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
จำนวน 13 โรงเรียน ประกอบด้วย บ้านเหล่าต่างคำ (66.01) บ้านวัดหลวง (58.78) หมู่บ้านตัวอย่าง (58.39)                
บ้านแป้น (55.82) อนุบาลนิคมเปงจาน (54.23) บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก (50.44) บ้านนาหนัง (49.75) บ้านหนอง
หอย (49.73) บ้านโนนฤาษี (46.62) บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา (46.27) ชุมชนบ้านปากสวย (45.54) บ้านต้อน 
(44.83) และชุมชนบ้านชุมช้าง (44.28) ตามลำดับ โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 10 โรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย บ้านเซิม (50.35) บ้านโนนสะอาด (49.02) บ้านนาฮำ (46.08) และ
บ้านบัว (44.18) ตามลำดับ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 3 โรง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 1 
โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านผือ (46.80)   

 4. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงกว่าระดับประเทศจำนวน 42 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 103 โรงเรียน และความสามารถด้านภาษาไทยที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 45 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 103 โรงเรียน 

 5. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละด้านความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ ความสามารถด้านภาษาไทย และคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกด้านความสามารถอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ 

 6. การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 – 2563     
มีค่าเฉลี่ยลดลงทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสพฐ. และระดับประเทศ เท่ากับ – 0.29,  - 1.29 และ – 1.73 
ตามลำดับ 
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 9. การประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของผลความสำเร็จ                 ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย      เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการ 

12.1 เชิงปริมาณ 
    1) โรงเรียนทุกโรงเรียนทุกสังกัด 
    2) ผู้บริหารสถานศึกษาทุก
โรงเรียนทุกสังกัด 
    3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ทุกโรงเรียน 
12.2 เชิงคุณภาพ 
    1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนทุกโรง
ในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การทดสอบระดับชาต ิ(NT)  
    2) ร้อยละ 100 ของครูพัฒนา
นักเรียนอย่างเป็นระบบ 
    3)  ร้อยละ 100 ของนักเรยีนชั้น ป.
3 มีความพร้อมในการทดสอบ
ระดับชาต ิ(NT) เต็มตามศักยภาพ 
    4) ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนเข้าใจ
กระบวนการใช้ผลการสอบ 
ขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  

    1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนทุกโรงใน
สังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ทดสอบระดับชาติ (NT)  
    2) ร้อยละ 100 ของครูพัฒนา
นักเรียนอย่างเป็นระบบ 
    3)  ร้อยละ 100 ของนักเรยีนชั้น ป.3 
มีความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ 
(NT) เต็มตามศักยภาพ 
    4) ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนเข้าใจ
กระบวนการใช้ผลการสอบ ขับเคลื่อน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
    5) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอน วิชา
ภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 
สามารถจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทดสอบ
ระดับชาติ (NT) ในส่วนของอัตนัย/การ
เขียนตอบ 
    6) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนและ
กลุ่มโรงเรียนพัฒนางานเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
จำนวน 1,976 คน (ปกติ : 1,565 คน, 
พิเศษ : 400 คน, Walk-in : 11 คน) ได้รับ
พัฒนา และมีผลการทดสอบสูงกว่า
ระดับประเทศ 

   เป็นไปตามเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของผลความสำเร็จ                 ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย      เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการ 

    5) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอน 
วิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ 
ชั้น ป.3 สามารถจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
ทดสอบระดับชาติ (NT) ในส่วนของ
อัตนัย/การเขียนตอบ 
    6) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนและ
กลุ่มโรงเรียนพัฒนางานเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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 10. ปัญหา/อุปสรรค 

1. แนวทางการจัดสอบเป็นไปด้วยความลำบากในการจัดสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้มีการกระจายสนามสอบ และทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ 

2. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา 2563 ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เต็มที่ เต็มรูปแบบทำให้
มีผลสัมฤทธิ์ในบางรายวิชาไม่เป็นตามเป้าหมาย 

 11. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ควรนำผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มาวิเคราะห์เพ่ือค้นหาจุดเด่น และจุดที่ต้องปรับปรุง โดยจำแนกตาม
ความสามารถ และ ตัวชีวัด เพื่อนำไปใช้เป็นสารสนเทศในการกำหนดเป้าหมาย และแนวทางในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรหาวิธีการ
ปรับปรุง แก้ไข เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป 
  3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และทบทวน
คุณภาพของ สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ควรพัฒนา ข้อสอบคู่ขนาน (National Test : NT)  
เพ่ือจัดทำเป็นคลังข้อสอบ ไว้สำหรับให้ครูผู้สอนไดน้ำไปใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนในระดับชั้นเรียน 
ต่อไป 
 5. สถานศึกษาควรศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินตามความสามารถและตัวชี้วัดเพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 6. ครูผู้สอน ควรนำผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3             
มาวิเคราะห์เพ่ือค้นหาจุดเด่น และจุดที่ต้องปรับปรุง จำแนกตามความสามารถ และตัวชี้วัด โดยวิเคราะห์ ข้อมูลของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริม/พัฒนาผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับ
ดีขึ้นไป หรือหาวิธีการช่วยเหลือผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับต่ำกว่าระดับดี ได้สอดคล้อง กับระดับความสามารถ
ของผู้เรียน 
 7. ครูผู้สอนควรฝึกพัฒนาข้อสอบที่มีรูปแบบเช่นเดียวกับข้อสอบ (National Test : NT) และนำมาใช้  
ในการประเมินผลในชั้นเรียน ทั้งการประเมินระหว่างเรียน และการประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ 
คุ้นเคยกับข้อสอบที่มีรูปแบบมาตรฐาน 
                              
          (ลงชื่อ)                          ผู้รายงานโครงการ 
     (ว่าที่ร.ต.หญิงกัลยกร พรมนาไร่) 
                    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

(ลงชื่อ).................อุดมสิน....................ผู้รับรองรายงานโครงการ 
     (นายอุดมสิน  คำมุงคุณ) 
   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
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แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่มงาน นิเทศฯ 
 โรงเรียน..................................................................................................................... ............................  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  รอบ 6 เดือน (ต.ค. – มี.ค.)  รอบ 9 เดือน (ต.ค. – มิ.ย.)  รอบ 12 เดือน (ต.ค. – ก.ย.) 
  1. ช่ือโครงการ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
               ในกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลโดยใช้โปรแกรม School MIS 

2. ลักษณะโครงการ  2.1  ใหม ่  ต่อเนื่อง  
2.2  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา   นโยบาย 

 3. งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร จำนวน 120,000 บาท   
                         เบิกจ่าย   จำนวน 120,000 บาท   
                         คงเหลือ   จำนวน 0 บาท   
      4. ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน 
   (ระยะเวลาดำเนินการจริง จำนวน........1........เดือน................วัน) 
     5.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ  

2. เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 6.  เป้าหมาย 
  6.1 เชิงปริมาณ 
   ครูที่รับผิดชอบหัวหน้างานวัดผล และหัวหน้างานทะเบียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 200 คน 
           6.2 เชิงคุณภาพ 
    1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ 

  2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้อย่างถูก
ทิศทาง ส่งผลให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมาย  
    7. วิธีการดำเนนิกิจกรรม (อธิบายให้ละเอียดเป็นขั้นตอนว่าทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  กับใคร  อย่างไร)  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการวัดและประเมินผลมากขึ้น และให้คุ้นเคยกับ
รูปแบบวิธีการวัดและประเมินผล สำหรับนำไปปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน จุดด้อย นักเรียนเป็นรายบุคคล นำผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ในการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2564 
ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดำเนินงานของโปรแกรมบริหารสถานศึกษา 
(SchoolMIS) ในส่วนของการบันทึกผลการเรียน โดยเริ่มจากการแก้ไขข้อมูลโรงเรียน, บันทึกรายวิชา, บันทึกผล
การเรียน, จนกระท่ังสามารถพิมพ์เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการ
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เรียน (แบบ ปพ.1)  ใบประกาศนียบัตร (แบบ ปพ.2) และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (แบบ ปพ.3) และยืนยัน
การบนัทึกผลการเรียน โดยโรงเรียนดำเนินงาน ดังนี้ 

 1. คณะทำงานข้อมูลสารสนเทศของ สพป.หนองคาย เขต 2 และโรงเรียน ปรับปรุงคำสั่ง 
แต่งตั้งคณะทำงานของการดำเนินงานของโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS) 
   2. หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ปรับปรุงข้อมูลผลการเรียนให้เป็นปัจจุบัน  
และออกหลักฐานทางการศึกษาให้กับนักเรียน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 
           3. เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผลของโรงเรียน ตัดยอดนักเรียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 รายงานการ
จบการศึกษาของนักเรียน (จบพร้อมรุ่นและจบไม่พร้อมรุ่น) ผ่านระบบ SchoolMIS 
  4. เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผลของโรงเรียน จัดทำข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของนักเรียนรายบุคคล
โดยจัดทำข้อมูลผลการเรียนผ่านระบบ SchoolMIS  
  5. โรงเรียนและสำนักงานเขต ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านระบบ SchoolMIS 
  6. เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล จดัเก็บข้อมูลผลการเรียนผ่านระบบSchoolMIS 
  7. โรงเรียนและสำนักงานเขต ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนออก ปพ. 1 และเอกสารต่างๆ ให้นักเรียน 
  8. เจ้าหน้าที่ดูแลโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS) ของสพป.หนองคาย เขต 2 กำกับ 
ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านระบบ SchoolMIS 
  9. เจ้าหน้าที่ดูแลโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS) ของสพป.หนองคาย เขต 2 รายงาน
ข้อมูลผลการดำเนินงานของโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS) 
 8. ผลการดำเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการดำเนินการตามข้อ 7 พร้อมแนบไฟล์รูปประกอบ ถ้ามี)    
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อการจัดการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะวัดและประเมินผลด้วยโปรแกรม School MIS ผลปรากฎดังนี้ 
  1. ก ิจกรรมการประช ุมเช ิ งปฏ ิบ ั ต ิ การพ ัฒนาท ักษะว ัดและประเม ินผลด ้วยโปรแกรม                  
School MIS เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ควรจัดกิจกรรมนี้ในทุกปีการศึกษา เนื่องจากเป็นกิจกรรม
ที่ปฏิบัติเพียงช่วงเดียวในหนึ่งปีการศึกษา ซึ่งผู้ปฏิบัติอาจจะหลงลืมในบางข้ันตอน 
  2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวัดและประเมินผลด้วยโปรแกรม School MIS ควร
เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้มีเวลาในการสอบถาม ทบทวนปัญหา และร่วมแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ปัญหาของ
แต่ละสถานศึกษาให้มากขึ้น เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และมีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจน 
   3. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวัดและประเมินผลด้วยโปรแกรม School MIS ควร
จัดการประชุมแยกตามประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจัดให้มีการอบรมการปฏิบัติงานและ
การใช้โปรแกรม School MIS เบื้องต้นให้กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ตำกว่า 1 ปี เพื่อไม่ให้ผู้เข้าร่วม
การประชุมที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่สูงกว่าเกิดความเบื่อหน่ายในการร่วมประชุม 
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 9. การประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของผลความสำเร็จ                 ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย      เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการ 

12.1 เชิงปริมาณ 
ครูที่รับผิดชอบหัวหน้างานวัดผล 
และหัวหน้างานทะเบียน โรงเรียนใน
สังกัดสพป.หนองคาย เขต 2 จำนวน 
200 คน 
12.2 เชิงคุณภาพ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ทุกคนได้รับการ
พัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล
ที่มีคุณภาพ 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
โรงเรียนนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ได้อย่างถูกทิศทาง 
ส่งผลให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ได้ตามเป้าหมาย  

    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการวัดและ
ประเมินผลที่มีคุณภาพ และโรงเรียนนำ
ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ได้อย่างถูกทิศทาง ส่งผลให้
สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้ตาม
เป้าหมาย  
 

    การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 105 
โรงเรียน จำนวน 200 คน คนผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมของ
โครงการ ระดับมากที่สุด 
 

   เป็นไปตามเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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 10. ปัญหา/อุปสรรค 

แนวทางการพัฒนาเป็นไปด้วยความลำบากในการจัดสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เต็มที่  

 11. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

     1. ควรให้มีการพัฒนาโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ 
 2. ระยะเวลาที่จัดอย่างน้อยในกิจกรรม 3 วัน 
 3. ควรเพิ่มกิจกรรมในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายกลุ่มสาระมากขึ้น 
 4. การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลเพื่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
                               
      ลงชื่อ)                          ผูร้ายงานโครงการ 

     (ว่าที่ร.ต.หญิงกัลยกร พรมนาไร่) 
                    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

(ลงชื่อ).................อุดมสิน....................ผู้รับรองรายงานโครงการ 
     (นายอุดมสิน  คำมุงคุณ) 
   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
     การจัดการศึกษา 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  รอบ 6 เดือน (ต.ค. – มี.ค.)  รอบ 9 เดือน (ต.ค. – มิ.ย.)  รอบ 12 เดือน (ต.ค. – ก.ย.) 
  1. ช่ือโครงการ การเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม   ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศ 

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ( ก.ต.ป.น.) 
2. ลักษณะโครงการ  2.1  ใหม ่       ต่อเนื่อง  

2.2  แก้ปัญหา    ปรับปรุง  พัฒนา   นโยบาย 
 3. งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร จำนวน ……100,000…. บาท   
                         เบิกจ่าย   จำนวน ......122,430..... บาท 
                         คงเหลือ   จำนวน.......-....... บาท 
 4. ระยะเวลาดำเนินการ …………9  เดือน  14  วัน…….…….. 
   (ระยะเวลาดำเนินการจริง จำนวน.................เดือน................วัน) 
     5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบประเมินผล    
และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้ได้ ตามมาตรฐาน 
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 6.  เป้าหมาย 
  6.1 เชิงปริมาณ 

1) จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง 
2) โรงเรียนในสังกัด  จำนวน 105 โรงเรียน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ  

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา    
           6.2 เชิงคุณภาพ 

1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา             
(ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการดำเนินงานสามารถร่วมมือขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนที่ได้ตามมาตรฐาน  
                  2) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
และส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น 
                  3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและมีความพร้อมในการ
เตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
     7. วิธีการดำเนินกิจกรรม (อธิบายให้ละเอียดเป็นขั้นตอนว่าทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  กับใคร  อย่างไร)  

1) จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เดือนละ 1 ครั้งรวม 12 ครั้งต่อปี 
2) ประชุมวางแผนการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการ          

ก.ต.ป.น.และศึกษานิเทศก์ 
 3) จัดทำเครื่องมือการติดตามตรวจสอบและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4) ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการก.ต.ป.น.และ
ศึกษานิเทศก์ 

5) จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาโดยคณะกรรมการก.ต.ป.น.และคณะอนุกรรมการก.ต.ป.น.  

 8. ผลการดำเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการดำเนินการตามข้อ 7 พร้อมแนบไฟล์รูปประกอบ ถ้ามี)    
1) จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เดือนละ 1 ครั้งรวม 12 ครั้งต่อปี 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ได้ดำเนินงานโครงการการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยมีการจัดประชุมจำนวน 9 ครั้ง ดังนี้ 

ไตรมาสที่ 1 คือ เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 
ไตรมาสที่ 2 คือ เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม   
ไตรมาสที่ 3 คือ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 

2) ประชุมวางแผนการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการ          
ก.ต.ป.น.และศึกษานิเทศก์ 
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ที่รับผิดชอบกลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ทุกคน มีการประชุมกันในทุกวันพุธ คือรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.และหลังจากมีการฟังรายการพุธเช้า
ข่าว สพฐ.จะมีการประชุมย่อยของคณะศึกษานิเทศก์ และมีการประชุม PLC ของคณะศึกษานิเทศก์ในทุกๆเดือน
เพ่ือวางแผนการออกติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

3) จัดทำเครื่องมือการติดตามตรวจสอบและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีการจัดทำแผนนิเทศและพร้อมทั้งจัดทำ
เครื่องมือการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ การทำงาน พร้อมทั้งให้ความรู้กับสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 4 ด้านคือ 1 งาน
ด้านวิชาการ 2 งานด้านการบริหารงานบุคคล 3 งานด้านงบประมาณ และ 4 งานด้านการบริหารงานทั่วไป เป็นต้น 

4) ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการก.ต.ป.น.และ
ศึกษานิเทศก์ 

 การดำเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผลนิเทศการศึกษาจะมีการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการการศึกษา ออกไปให้ความรู้ กับสถานศึกษาเป็นเครือข่ายฯ แล้วยังมี
ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายฯที่ดูแลรับผิดชอบเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ทำให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับการ
นิเทศร้อยละ 100 และยังมีการนิเทศช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  ในระหว่างโรคระบาด covid 19    
ก็จะมีการนิเทศทางออนไลน์อีกช่องทางหนึ่ง  

5) จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการก.ต.ป.น.และคณะอนุกรรมการก.ต.ป.น. 
   ในช่วงสิ้นปีงบประมาณมีการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการให้กับทางต้นสังกัดและพร้อมทั้งรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 9. การประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของผลความสำเร็จ                 ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย      เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการ 

12.1 เชิงปริมาณ 
1) จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง 
2) โรงเรียนในสังกัด  จำนวน 105 
โรงเรียน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา    
12.2 เชิงคุณภาพ 
1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา             
(ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้รับการเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการดำเนินงานสามารถ
ร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในเขตพ้ืนที่ได้ตามมาตรฐาน  
 2) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ
และนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
และส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์

1) จะดำเนินการจัดการประชุมเดือนละ 1 
ครั้ง 
2)จะดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการศึกษา ทุกโรงเรียนใน
สังกัด 
1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา             
(ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
การดำเนินงานสามารถร่วมมือขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนที่
ได้ตามมาตรฐาน  
2) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ได้รับการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ และส่งผลให้มี
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
กลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น 
 

1) มีการจัดประชุมทุกทุกเดือน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 
2)โรงเรียนในสังกัด ได้รับการนิเทศติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา      
คิดเป็น ร้อยละ 100 
1) ) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา             
(ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อย
ละ 100 
2) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ในภาพรวมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
กลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น 
2) สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 
ทุกโรงเรียนมีความพร้อม ในการประเมิน
จากหน่วยงานภายนอก 
 
 

   เป็นไปตามเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของผลความสำเร็จ                 ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย      เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการ 

ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้
สูงขึ้น 
 3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับ
ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
และมีความพร้อมในการเตรียมการรับ
การนิเทศติดตามและประเมินผลจาก
หน่วยงานภายนอก 

3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับ
ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและมี
ความพร้อมในการเตรียมการรับการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงาน
ภายนอก 
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 10. ปัญหา/อุปสรรค 
- ปัญหาโรคระบาด covid 19 อาจทำให้การนิเทศติดตามและประเมินผลไม่ทั่วถึง ทุกโรงเรียนในเขตพ้ืน 
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีหนังสือแจ้งเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ใน

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา อาจทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่สะดวกใน
การปฏิบัติหน้าที่เท่าที่ควร 
 11. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

- คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผล อาจจัดการนิเทศแบบออนไลน์ในรูปแบบการประชุมทาง
ออนไลน์เพ่ือชี้แจงและทำความเข้าใจในการดำเนินงานในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

- คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อาจเสียสละงบประมาณส่วนตัว เพื่อเข้าประชุมคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
                      ลงชื่อ).....ภัทรชัย  ธรรมคุณชัย........ผู้รายงานโครงการ 
           (นายภัทรชัย  ธรรมคุณชัย) 
            ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

(ลงชื่อ).................อุดมสิน....................ผู้รับรองรายงานโครงการ 
     (นายอุดมสิน  คำมุงคุณ) 
                  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  รอบ 6 เดือน (ต.ค. – มี.ค.)  รอบ 9 เดือน (ต.ค. – มิ.ย.)  รอบ 12 เดือน (ต.ค. – ก.ย.) 
 1. ช่ือโครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ  2.1  ใหม ่  ต่อเนื่อง  
2.2  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา   นโยบาย 

 3. งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร  จำนวน  33,000   บาท   
                         เบิกจ่าย   จำนวน  33,000   บาท 
                         คงเหลือ   จำนวน 33,000   บาท 

4. ระยะเวลาดำเนินการ  
  การดำเนินการอบรมปฏิบัติการ ในวันที่  5,9 เมษายน 2564 

      5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ และสังคม 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) 

5.2  เพื่อติดตามตรวจสอบองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ และสังคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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 6.  เป้าหมาย 
   6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ฯ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของสถานศึกษา ร้อยละ 100 ได้รับการตรวจสอบ
และประเมินผล  

            6.2 เชิงคุณภาพ  
6.2.1 หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์ฯ และสังคมศึกษา ฯ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

     7. วิธีการดำเนินกิจกรรม (อธิบายให้ละเอียดเป็นขั้นตอนว่าทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  กับใคร  อย่างไร)  
7.1  ดำเนินการติดตามตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ และสังคมศึกษา ฯ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

7.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน เสนอแผนงานโครงการและขออนุมัติดำเนินการ 
   7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมคณะวิทยากรแกนนำ และทีมงาน เตรียมการอบรม  

 7.4 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ: พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน ๑ วัน         
มีกิจกรรมสำคัญ ๆ ดังนี้ 
  7.4.1 กิจกรรมฟังบรรยาย เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจการนำนโยบายและจุดเน้น    
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 “ศีลธรรม นำวิชา ขับเคลื่อน ด้วย      
NAGA MODEL สู่เป้าหมายคนสำราญงานสำเร็จ” สู่การปฏิบัติ  

    7.4.2 กิจกรรมประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรม 
  7.4.3 กิจกรรมฝึกปฏิบัติวิธีการประเมินตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาองค์ประกอบ         
ของหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์และสังคม
ศึกษา ฯ ให้มีความสอดคล้องมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)    
  7.4.4 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
กระบวนการ “PDCA” ในสถานศึกษา 

   7.4.5 กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ “หลักสูตรฐานสมรรถนะ”  
  7.4.6 กิจกรรมสรุปทบทวนและบันทึกความรู้ความเข้าใจการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  

    7.4.7 กิจกรรมประเมินผลก่อนปิดการอบรม 
   7.5 กำหนดปฏิทินการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
   7.6 การดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาผ่านระบบทางไกล  
  โดยระบบWebx และห้องไลน์  
 8. ผลการดำเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการดำเนินการตามข้อ 7 พร้อมแนบไฟล์รูปภาพประกอบ ถ้ามี)    
   8.1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนมีความตระหนักการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  
   8.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้ฝึกปฏิบัติการและสร้างความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบและการพัฒนา 
  หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯ 
ภูมิศาสตร์และสังคมฯ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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   8.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2 มีวิทยากรแกนนำ และหลักสูตร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”พร้อมใบงานและเอกสาร
ประกอบการฝึกปฏิบัติ 
   8.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 รูปแบบการนิเทศติดตามผ่าน
ระบบทางไกลที่เป็นสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 
 

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วันที่ 9 เมษายน 2564  

ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประชุมเตรียมความพร้อม 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช 
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 9. การประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของกิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละของผลความสำเร็จ                 ผลการดำเนินงาน 

เปรียบเทียบกับเป้าหมาย      เป้าหมายของกิจกรรม/
โครงการ 

ผลการดำเนินงานของกิจกรรม/
โครงการ 

12.1 เชิงปริมาณ 
     หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ฯ   และสังคมศึกษา ฯ       
ของสถานศึกษาได้รับการตรวจสอบ     
และประเมินผล  
 12.2 เชิงคุณภาพ 

หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   และ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ฯ และสังคมศึกษา ฯ        
ของสถานศึกษามีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

 
 

 
-ร้อยละ 100  
 
 
 
 
 
-ร้อยละ 100  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
-ร้อยละ 85  
 

  เป็นไปตามเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย 
  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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 10. ปัญหา/อุปสรรค 
1.  ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา   
2.  ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่เห็นความสำคัญของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
3.  ขาดการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
4.  มีหลักสูตรจำนวนมากเกินไป โดยเฉพาะหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องมี

หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรสาระการเรียนรู้ และหลักสูตรเพิ่มเติมอ่ืนๆ เช่น  
 11. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
................................ไม่มี................................................................................................................................ ........       

ลงชื่อ).................นิยากร................ผู้รายงานโครงการ 
     (นางสาวนิยากร  ศรีมังคละ) 
                 ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

(ลงชื่อ).................อุดมสิน....................ผู้รับรองรายงานโครงการ 
     (นายอุดมสิน  คำมุงคุณ) 
                  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ..2564........... 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่ม..ส่งเสริมการจัดการศึกษา............. 

   โรงเรียน..................................................................................................................... ..........................  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   รอบ 6 เดือน (ต.ค. – มี.ค.)  รอบ 9 เดือน (ต.ค. – มิ.ย.)  รอบ 12 เดือน (ต.ค. – ก.ย.) 
  1.  ช่ือโครงการ ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 

2. ลักษณะโครงการ  2.1  ใหม ่   ต่อเนื่อง  
2.2  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา   นโยบาย 

 3. งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร จำนวน ……40,000….…….…. บาท   
                         เบิกจ่าย   จำนวน .......30,472.............. บาท 
                         คงเหลือ   จำนวน........9,528................. บาท 
 4. ระยะเวลาดำเนินการ …1..ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564……….…….. 
   (ระยะเวลาดำเนินการจริง จำนวน.................เดือน................วัน) 
     5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้โรงเรียนดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มี
คุณภาพบุคลากรในโรงเรียนผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 

5.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาอย่างทั่วถึง เต็มศักยภาพ มีความสมบูรณ์      
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
 6.  เป้าหมาย 
  6.1 เชิงปริมาณ  

    - ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมพัฒนาดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง                   
และตรงตามสภาพที่เป็นจริง 
    6.2 เชิงคุณภาพ  

     - ร้อยละของโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ  
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        - ร้อยละของนักเรียนเรียนในสังกัด เรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถ
ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
    7. วิธีการดำเนนิกิจกรรม (อธิบายให้ละเอียดเป็นขั้นตอนว่าทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร กับใคร อย่างไร)  

7.1 จัดทำมาตรการหรือแนวทางในการคุ้มครองกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร/โครงการขับเคลื่อนและพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 

7.2 การออกตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 
แต่งต ั ้งคณะกรรมการพนักงานเจ ้าหน ้าที ่ส ่งเสร ิมความประพฤติน ักเร ียนและนักศึกษา                

สพป.หนองคาย เขต 2 เพ่ือออกตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 
เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอโพนพิสัย อำเภอรัตนวาปี และอำเภอเฝ้าไร่ เจ้าหน้าที่จาก สถานีตำรวจภูธรโพนพิสัย 
สถานีตำรวจเฝ้าไร่ และสถานีตำรวจรัตนวาปี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนวาปี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฝ้าไร่ โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด        
จำนวน 18 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563     
  7.3 การออกตรวจสารเสพติด ในสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 
   แต่งตั ้งคณะกรรมการพนักงานเจ้าหน้าที ่ส ่งเสร ิมความประพฤติน ักเร ียนและนักศ ึกษา            
สพป.หนองคาย เขต 2 เพ่ือออกตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 โดยดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 
เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอโพนพิสัย อำเภอรัตนวาปี และอำเภอเฝ้าไร่ เจ้าหน้าที่จาก สถานีตำรวจภูธรโพนพิสัย 
สถานีตำรวจเฝ้าไร่ และสถานีตำรวจรัตนวาปี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนวาปี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฝ้าไร่ โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด        
จำนวน 18 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2564 
    7.4 การออกตรวจเฝ้าระวังเหตุและความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาลวันลอยกระทง 

 แต่งตั ้งคณะกรรมการพนักงานเจ้าหน้าที ่ส ่งเสร ิมความประพฤติน ักเร ียนและนักศ ึกษา             
สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อออกตรวจเฝ้าระวังเหตุและความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาลวันลอยกระทง 
พื ้นที ่จุดเสี ่ยงอำเภอโพนพิสัยอำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย วันที ่ 31 ตุลาคม 2563                
ผลการดำเนินงานไม่พบนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสมในจุดเสี่ยง โดยดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่
ปกครองอำเภอโพนพิสัย อำเภอรัตนวาปี และอำเภอเฝ้าไร่ เจ้าหน้าที่จาก สถานีตำรวจภูธรโพนพิสัย สถานีตำรวจ
เฝ้าไร่ และสถานีตำรวจรัตนวาปี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย สำนักงาน
สาธารณส ุขอำเภอร ัตนวาป ี และสำน ักงานสาธารณส ุขอำเภอเฝ ้าไร ่  โรงเร ียนขยายโอกาสในส ังกัด                    
จำนวน  18 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2564 
 7.4 การออกตรวจเฝ้าระวังเหตุและความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาลวันวาเลนไทน์ 

แต่งตั ้งคณะกรรมการพนักงานเจ้าหน้าที ่ส ่งเสร ิมความประพฤติน ักเร ียนและนักศ ึกษา                           
สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อออกตรวจเฝ้าระวังเหตุและความประพฤตินักเรียนนักศึกษาเทศกาลวันวาเลนไทน์      
พื้นที่จุดเสี่ยงอำเภอโพนพิสัยอำเภอเฝ้าไร่และอำเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย พื้นที่จุดเสี่ยงอำเภอโพนพิสัย     
อำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ผลการดำเนินงานไม่พบนักเรียน
ประพฤติตนไม่เหมาะสมในจุดเสี่ยง โดยดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอโพนพิสัย อำเภอ
รัตนวาปี และอำเภอเฝ้าไร่ เจ้าหน้าที่จาก สถานีตำรวจภูธรโพนพิสัย สถานีตำรวจเฝ้าไร่ และสถานีตำรวจรัตนวาปี 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนวาปี และ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฝ้าไร่        
 8. ผลการดำเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการดำเนินการตามข้อ 7 พร้อมแนบไฟล์รูปประกอบ ถ้ามี)    

8.1 สรุปผลการดำเนินงานการออกตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 
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 การดำเนินงานออกตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564  สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน
โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 18 โรงเรียน จำนวน 1,242 คน แบ่งเป็น นักเรียนชาย 637 คน นักเรียนหญิง          
605 คน พบสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 54 คน ( นักเรียนชาย 42 คน และนักเรียนหญิง 12 คน ) 

8.2 สรุปผลการดำเนินงานการออกตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 
การดำเนินงานออกตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน

โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 18 โรงเรียน จำนวน 1,412 คน แบ่งเป็น นักเรียนชาย 718 คน นักเรียนหญิง          
694 คน พบสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 32 คน ( นักเรียนชาย 30 คน และนักเรียนหญิง 2 คน ) 
    8.3 สรุปผลการดำเนินงานการออกตรวจเฝ้าระวังเหตุและความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาล 
วันลอยกระทง 
  ผลการดำเนินงานไม่พบนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสมในจุดเสี่ยง (พ้ืนที่จุดเสี่ยงอำเภอโพนพิสัยอำเภอ
เฝ้าไร่และอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ) 
   8.4 สรุปผลการดำเนินงานการออกตรวจเฝ้าระวังเหตุและความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาล        
วันวาเลนไทน์ 
  ผลการดำเนินงานไม่พบนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสมในจุดเสี่ยง (พ้ืนที่จุดเสี่ยงอำเภอโพนพิสัยอำเภอ
เฝ้าไร่และอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ) 

 
ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมการออกตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนสถานศึกษาในสังกัด 
ปัสสาวะนักเรียนในสังกัด ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
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ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมการออกตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนสถานศึกษาในสังกัด 
ปัสสาวะนักเรียนในสังกัด ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2564 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 

             
 

        
 

ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมการออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  

เทศกาลวันวาเลนไทน์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 
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 9. การประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของผลความสำเร็จ                 ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย      เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงานของกิจกรรม/

โครงการ 
12.1 เชิงปริมาณ 
-จำนวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ได้รับ
การดูแล ช่วยเหลือ เฝ้าระวัง แก้ไข ส่งเสริมและ
ได้รับการพัฒนาจากโรงเรียน ผู้ปกครอง และครู
ที่ปรึกษา 
12.2 เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนโรงเรียนในสังกัดที่
เข้าร่วมการอบรมผ่านการประเมินระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

- พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
- พัฒนาครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   เป็นไปตามเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย 
  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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 10. ปัญหา/อุปสรรค 
 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 มีจำนวนไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 11. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการจัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สังกัด สพป.หนองคาย 
เขต 2 เพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 
                      ลงชื่อ)...................ญานิชศา...................ผู้รายงานโครงการ 
           (นางญานิชศา  บางเมืองแสน) 
     ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

(ลงชื่อ)..................นพดล......................ผู้รับรองรายงานโครงการ 
     (นายนพดล  เสนาอาจ) 
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่ม..ส่งเสริมการจัดการศึกษา............. 

   โรงเรียน..................................................................................................................... ..........................  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   รอบ 6 เดือน (ต.ค. – มี.ค.)  รอบ 9 เดือน (ต.ค. – มิ.ย.)  รอบ 12 เดือน (ต.ค. – ก.ย.) 
 1. ช่ือโครงการ อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2. ลักษณะโครงการ  2.1  ใหม ่   ต่อเนื่อง  

2.2  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา   นโยบาย 
 3. งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร จำนวน ………25,000….….บาท   
 เบิกจ่าย  จำนวน ..............25,000....................บาท 
 คงเหลือ  จำนวน...............25,000....................บาท 
 4.ระยะเวลาดำเนินการ…มกราคม 2564  ถึง 30 มิถุนายน 2564... 
  (ระยะเวลาดำเนินการจริง จำนวน.................เดือน................วัน) 
 5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 สร้างวินัยและจิตสำนึกด้านการจัดการขยะโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) 
       5.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ น้ำเสียในโรงเรียน ชุมชน และด้านลดใช้ 
พลังงานในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5.3 ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านลดการใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
      5.4 ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านลดการใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม
เชื่อมโยงกับทักษะชีวิตประจำวันโดยนักเรียนจะเรียนรู้ด้านการจัดการขยะในช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  
 6.  เป้าหมาย 
  6.1 เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2) ร้อยละ 70 นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ชุมชน มีการรณรงค์และมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม 

และมีการปรับพฤติกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
3) ร้อยละ 100 โรงเรียน นักเรียน มีการคัดแยกขยะ 4 ประเภทอย่างถูกวิธี 
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4) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่มีการคัดแยกขยะ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครบทุกโรงเรียน 
  6.2 เชิงคุณภาพ 

1) ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ชุมชน มีการรณรงค์และมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และมีการ

ปรับพฤติกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
3) โรงเรียน นักเรียน มีการคัดแยกขยะ 4 ประเภทอย่างถูกวิธี 
4) โรงเรียนที่มีการคัดแยกขยะ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครบทุกโรงเรียน 

 7. วิธีการดำเนินกิจกรรม (อธิบายให้ละเอียดเป็นขั้นตอนว่าทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  กับใคร  อย่างไร)  
 1.ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียน
บ้านนาโคก อ.เมืองเลย จ.เลย ในวันที่ 7 มกราคม 2564 โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ
ผู้บริหารสถานศึกษา รวมผู้ร่วมโครงการจำนวน 29 คน 
 2.อบรมศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2564 รวมผู้ร่วมโครงการจำนวน 42 คน 
 3.ประเมินผลงานโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) ประจำปี 2564 
โดยมีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 15 โรงเรียน 
 8.ผลการดำเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการดำเนินการตามข้อ 7 พร้อมแนบไฟล์รูปประกอบ ถ้ามี)  
  จัดให้มีการศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ณ โรงเรียนบ้านนาโคก อ.เมืองเลย จ.เลย ในวันที่ 7 มกราคม 2564 โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อม
คณะผู้บริหารสถานศึกษา รวมผู้ร่วมโครงการจำนวน 29 คน อบรมศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ ณ โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 รวมผู้ร่วมโครงการจำนวน 42 คน และประเมินผลงาน
โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) ประจำปี 2564 โดยมีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
จำนวน 15 โรงเรียน 

ภาพประกอบโครงการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ณ โรงเรียนบ้านนาโคก อ.เมืองเลย จ.เลย 

วันที่ 7 มกราคม 2564 
 

   
 

 



60 
 

ภาพประกอบการอบรมศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ 
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
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 9.การประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของผลความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย      เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการ 

12.1 เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ 90 นำความรู้และ
ประการณ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ตระหนักในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรู้ความ
เข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
12.2 เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- ผู้เรียนร้อยละ 95 มีความพึงพอใจ
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

1.ผู้เรียนร้อยละ 90 นำความรู้และประ
การณ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
2.ผู้เรียนร้อยละ 90 ตระหนักในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจ
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

-ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถนำความรู้และ
ประการณ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้เต็มตามศักยภาพ 
-ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความตระหนักในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
-ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 

  เป็นไปตามเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย 
  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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 10.ปัญหา/อุปสรรค 
 -ไม่มี 
 11. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 -ไม่มี 
 
 
    ลงชื่อ)..................กนกพิชญ์......................ผู้รายงานโครงการ 
             (นางสาวกนกพิชญ์ หมื่นหาวงค์) 
       ตำแหน่ง..นักวิชาการศึกษาชำนาญการ... 

(ลงชื่อ)..................นพดล......................ผู้รับรองรายงานโครงการ 
     (นายนพดล  เสนาอาจ) 
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  โรงเรียน..................................................................................................................... ............................  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  รอบ 6 เดือน (ต.ค. – มี.ค.)  รอบ 9 เดือน (ต.ค. – มิ.ย.)  รอบ 12 เดือน (ต.ค. – ก.ย.) 
  1. ช่ือโครงการ นิเทศติดตามประเมินผล และการประกวดการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน                 

ในโรงเรียน และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
4. ลักษณะโครงการ  2.1  ใหม ่  ต่อเนื่อง  

2.2  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา   นโยบาย 
 3. งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร จำนวน ………25,000…….…. บาท   
                         เบิกจ่าย   จำนวน ..............-.................... บาท 
                         คงเหลือ   จำนวน............ 25,000........... บาท 

4. ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 
   (ระยะเวลาดำเนินการจริง จำนวน.................เดือน................วัน) 

     5.  วัตถุประสงค์ 
    1.  เพ่ือให้นักเรียน มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจในทุกช่วงวัย 

2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ  และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของอนามัย 

3. เพ่ือเฝ้าระวัง และแก้ปัญหาสุขภาพนักเรียน 
4. เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ให้เป็นไปตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 

    5. เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ขนาดใหญ่ 1 โรง  ขนาดกลาง 1 โรง  
ขนาดเล็ก 1 โรง 
             6. เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนให้เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เพื่อ
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  
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       6.  เป้าหมาย 
  6.1 เชิงปริมาณ 
       นิเทศติดตามประเมินผล และคัดเลือก ต้นแบบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จำนวน 102 โรงเรียน 3 สาขา รวม 105  
           6.2 เชิงคุณภาพ 
               1. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดี ถูกหลักตามโภชนาการ มีภาวะทุพโภชนาการลดลง 

        2. โรงเรียนที่ดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนได้พัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบ 
          3. โรงเรียนที่ดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ได้พัฒนาเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
    7. วิธีการดำเนนิกิจกรรม (อธิบายให้ละเอียดเป็นขั้นตอนว่าทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  กับใคร  อย่างไร)  
           - อยู่ในระหว่างดำเนินการ 
 8. ผลการดำเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการดำเนินการตามข้อ 7 พร้อมแนบไฟล์รูปประกอบ ถ้ามี)    
           - อยู่ในระหว่างดำเนินการ 
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 9. การประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของผลความสำเร็จ                 ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย      เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการ 

12.1 เชิงปริมาณ 
- ได้โรงเรียนต้นแบบโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน  
- ไดโ้รงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชร 
12.2 เชิงคุณภาพ 
- ได้โรงเรียนต้นแบบโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน และโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด 
- นักเรียนได้รับประทานอาหารใน
ปริมาณที่เพียงพอถูกหลักโภชนาการ 
 

โรงเรียนต้นแบบโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน ขนาดใหญ่ 1 โรง
ขนาดกลาง 1 โรง  ขนาดเล็ก   1 โรง 
 
 

 
 

 

       เป็นไปตามเป้าหมาย 
      สูงกว่าเป้าหมาย 
      ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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 10. ปัญหา/อุปสรรค 
           ไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมโครงการได้ เนื่องจากสถนการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 
 11. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
           - 
                      ลงชื่อ)....................เตือนใจ......................ผูร้ายงานโครงการ 
     (นางเตือนใจ   บุญบุตร) 
              ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

(ลงชื่อ)..................นพดล......................ผู้รับรองรายงานโครงการ 
     (นายนพดล  เสนาอาจ) 
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

  โรงเรียน..................................................................................................................... ............................  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  รอบ 6 เดือน (ต.ค. – มี.ค.)  รอบ 9 เดือน (ต.ค. – มิ.ย.)  รอบ 12 เดือน (ต.ค. – ก.ย.) 
 1. ช่ือโครงการ จดัจ้างบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการศึกษา 
 2. ลักษณะโครงการ  2.1  ใหม ่  ต่อเนื่อง  

2.2  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา   นโยบาย 
 3. งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร จำนวน  195,284   บาท   
                         เบิกจ่าย   จำนวน  195,284 บาท 
                         คงเหลือ   จำนวน  ……………. บาท 
 4. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564  
   (ระยะเวลาดำเนินการจริง จำนวน  6   เดือน    วัน) 
     5.  วัตถุประสงค์ 
   เพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวมาปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
   1. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จำนวน 1 อัตรา 
   2. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 
   3. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด  จำนวน 1 อัตรา 
   4. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์   จำนวน 1 อัตรา 
 6.  เป้าหมาย 
  6.1 เชิงปริมาณ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวมา
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานที่กำหนดได้ 4 อัตรา ดังต่อไปนี้ 
   1. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จำนวน 1 อัตรา 
   2. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 
   3. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด  จำนวน 1 อัตรา 
  4. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์   จำนวน 1 อัตรา 
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           6.2 เชิงคุณภาพ 
   1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีสภาพคล่องในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
  2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีบรรยากาศที่เอ้ือ            
ต่อการปฏิบัติราชการ 
                     3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
    7. วิธีการดำเนนิกิจกรรม (อธิบายให้ละเอียดเป็นขั้นตอนว่าทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  กับใคร  อย่างไร)  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวมาปฏิบัติ
หน้าที่ในกลุ่มงานที่กำหนดได้ 4 อัตรา โดยปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 
2 ดังนี้ 
   1. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จำนวน 1 อัตรา 
   2. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 
   3. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด  จำนวน 1 อัตรา 
  4. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์   จำนวน 1 อัตรา 
 8. ผลการดำเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการดำเนินการตามข้อ 7 พร้อมแนบไฟล์รูปประกอบ ถ้ามี)    

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวมาปฏิบัติ
หน้าที่ในกลุ่มงานที่กำหนดได้ 4 อัตรา โดยปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย              
เขต 2 ดังนี้ 

1. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา 
2. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด  จำนวน 1 อัตรา 
3. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์   จำนวน 1 อัตรา 
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 9. การประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของผลความสำเร็จ                 ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย      เป้าหมายของกิจกรรม/

โครงการ 
ผลการดำเนินงานของกิจกรรม/

โครงการ 
12.1 เชิงปริมาณ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 
ดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวมาปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงาน
ที่กำหนดได้ 4 อัตรา ดังต่อไปนี้ 
     1. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา 
     2. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 
1 อัตรา 
     3. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา 
     4. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 
12.2 เชิงคุณภาพ 
      -  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 มีสภาพคล่องในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติราชการ 
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคายเขต 2 
ดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวมา
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานที่กำหนด
ได้ 4 อัตรา 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มี
สภาพคล่องในด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษา และสามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวมา
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานที่กำหนดได้ 
4 อัตรา โดยปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ดังนี้ 
1. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่
เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 
อัตรา 
2. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำ
ความสะอาด จำนวน 1 อัตรา 
3. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับ
รถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 

  เป็นไปตามเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย 
  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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 10. ปัญหา/อุปสรรค 
ไม่มี 
 

 11. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

 
                      ลงชื่อ)................จักรพงษ.์...........................ผู้รายงานโครงการ 
     (นายจักรพงษ์  มานะดี) 
     ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

(ลงชื่อ)...............นิตยา........................ผู้รับรองรายงานโครงการ 
     (นางสาวนิตยา  ตาตินิจ) 
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

  โรงเรียน..................................................................................................................... ............................  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  รอบ 6 เดือน (ต.ค. – มี.ค.)  รอบ 9 เดือน (ต.ค. – มิ.ย.)  รอบ 12 เดือน (ต.ค. – ก.ย.) 
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
 กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่ง 

ครูผู้ช่วย ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2. ลักษณะโครงการ  2.1  ใหม ่  ต่อเนื่อง  

2.2  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา   นโยบาย 
 3. งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร จำนวน  170,000  บาท   
                         เบิกจ่าย   จำนวน  170,000 บาท 
                         คงเหลือ   จำนวน     -        บาท 
 4. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2564  
   (ระยะเวลาดำเนินการจริง จำนวน    -  เดือน   8   วัน) 
     5.  วัตถุประสงค์ 
   1 เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติทางวินัย และไม่ฝ่าฝืน
ข้อห้ามตามท่ีกำหนดไว้  
   2 เพ ื ่ อให ้คร ูผ ู ้ ช ่ วย ม ีความร ู ้  ความเข ้ า ใจ  และประพฤต ิปฏ ิบ ัต ิตนตามมาตรฐาน                        
การปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   3 เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความใฝ่รู้ ค้นหา สร้างสรรค์ ถ่ายทอด ปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งของ
ผู้เรียนเพื่อนร่วมงานและสังคม  
   4 เพื่อให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ความเข้าใจในการจัดหน่วยการเรียนรู้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสำคัญ เกิดกระบวนการเรียนรู้  กระบวนการคิดและสอดคล้องมาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ 
   5 เพื่อให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอบรมบ่มนิสัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 
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   6 เพื่อให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนา
ตนเองและพัฒนาผู้เรียน 
   7 เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายในการจัด
การศึกษา ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นของครู ทักษะในการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิต สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
 6.  เป้าหมาย 
  6.1 เชิงปริมาณ 
  - ร้อยละ 100 ของผู้ผ่านการอบรมพัฒนาตามโครงการสามารถนำความรู้ประสบการณ์ไปใช้ในการ
ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานบูรราการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - ร้อยละ 100 ความพึงพอใจต่อการอบรมตามโครงการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยมีความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           6.2 เชิงคุณภาพ 
         ครูได้รับการพัฒนา ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติต่อวิชาชีพครู ความ
เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครู ปฏิบัติงานหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ 
อุตสาหะขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ นโยบายในการจัดการศึกษา ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นของครู ทักษะในการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการ ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ด้านทักษะชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิต สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
    7. วิธีการดำเนนิกิจกรรม (อธิบายให้ละเอียดเป็นขั้นตอนว่าทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  กับใคร  อย่างไร)  

 1. กิจกรรมการอบรม ด้านวิชาการ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ณ  หอประชุมพิสัยสรเดช  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2  ในวันที่  9 -12  ตุลาคม 2563  เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนา ครูผู้ช่วย  ด้านวินัย คุณธรรม และ
จริยธรรม และภาษาเพื่อการสื่อสาร  ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครู เพื่อชี้บอกแนวทางและ
ความคิดท่ีถูกต้องและสร้างภูมิคุ้มกันพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ที่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ จะต้องประสบในสถานการณ์
ต่างๆ ในการใช้สติปัญญา พิจารณาตนในการตรวจสอบและทดสอบตนเองเพ่ือเตรียมความพร้อม  สำหรับความเป็น
ครทูี่ด ีมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
  2. กิจกรรมการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ บุญน้ำฟ้ารีสอร์ท หาดเจ้าหลาว อำเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี ในวันที่ 10 – 13 พฤศจิกายน 2563 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ การปลูกฝังประชาธิปไตย วินัย สร้าง
ค่านิยมที่ดีงาม และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นโยบายในการจัด
การศึกษา ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นของครู สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 8. ผลการดำเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการดำเนินการตามข้อ 7 พร้อมแนบไฟล์รูปประกอบ ถ้ามี)    
               ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ได้รับการพัฒนาด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติต่อวิชาชีพครู ความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครู  ปฏิบัติงานหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษา
ประโยชน์ของทางราชการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายในการจัดการศึกษา 
ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นของครู ทักษะในการจัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ ส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียน ด้านทักษะชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิตสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรมมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้ สอน”   
เป็น “ Coach” ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
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ภาพประกอบโครงการ 

“ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” 
กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา  
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 9. การประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของผลความสำเร็จ                 ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย      เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการ 

12.1 เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 100 ของผู้ผ่านการอบรม
พัฒนาตามโครงการสามารถนำ
ความรู้ประสบการณ์ไปใช้ในการ
ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานบูรราการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ร้อยละ 100 ความพึงพอใจต่อการ
อบรมตามโครงการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง 
ครูผู้ช่วยมีความตระหนักรู้ในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
12.2 เชิงคุณภาพ 
ครูได้รับการพัฒนา ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติต่อวิชาชีพครู ความ
เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
ปฏิบัติงานหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเที่ยง
ธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ

 
- ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 100 พัฒนา
ตามโครงการสามารถนำความรู้
ประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติตน 
ปฏิบัติงานบูรราการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 100  
พึงพอใจต่อการอบรมตามโครงการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยมีความ
ตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- ครผูู้ผ่านการอบรมได้รับการพัฒนา 
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติต่อวิชาชีพ
ครู ความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
ปฏิบัติงานหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม 
มีความวิริยะ อุตสาหะขยันหมั่นเพียร 
ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทาง

 
บุคลากรครูที่เข้ารับการอบรมในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคายเขต 2 ได้รับการพัฒนาด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เจตคติต่อวิชาชีพครู ความเจริญก้าวหน้าใน
วิชาชีพครู ปฏิบัติงานหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเท่ียง
ธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะขยันหมั่นเพียร 
ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทาง
ราชการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายใน
การจัดการศึกษา ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่
จำเป็นของครู ทักษะในการจัดการเรียนรู้จัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ ส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียน ด้านทักษะชีวิต สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 

  เป็นไปตามเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย 
  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 



72 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของผลความสำเร็จ                 ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย      เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการ 

ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษา
ประโยชน์ของทางราชการ และมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายในการ
จัดการศึกษา ตลอดจนสิทธิ
ประโยชน์ที่จำเป็นของครู ทักษะใน
การจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการ ส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียน ด้านทักษะชีวิต สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต สามารถปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้อง 
 

ราชการ และมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
นโยบายในการจัดการศึกษา ตลอดจน
สิทธิประโยชน์ที่จำเป็นของครู ทักษะใน
การจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการ ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
ด้านทักษะชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิต 
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
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 10. ปัญหา/อุปสรรค 
การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่เนื่องจากผู้ เข้าอบรมมีจำนวนมากเมื่อเทียบสัดส่วนกับผู้ดูแล                  

(พ่ีเลี้ยง) ทำให้การบริหารจัดการติดขัดในบางกิจกรรม 
 11. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

เพ่ิมสัดส่วนผู้ดูแล (พ่ีเลี้ยง) ให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม ซ่ึงจำเป็นต้องเก่ียวพันกับการเพิ่มงบประมาณ 
 
                      ลงชื่อ)...................จักรพงษ.์.......................ผู้รายงานโครงการ 
     (นายจักรพงษ์  มานะดี) 
     ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

(ลงชื่อ)...................นิตยา..........................ผู้รับรองรายงานโครงการ 
     (นางสาวนิตยา  ตาตินิจ) 
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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