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ค ำน ำ 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ได้จัดท ำรำยงำนผลกำร ด ำเนินงำน      
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เพ่ือติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมจุดเน้นและนโยบำยของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ในรอบระยะ  3 เดือน 6 เดือน และ 9  เดือน    

ผลส ำเร็จที่เกิดขึ้นทั้งหมดมำจำกควำมร่วมมือของทุกฝ่ำย  ทั้งระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ         
ระดับสถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 จึงขอขอบคุณทุกท่ำนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย
เห็นภำพควำมส ำเร็จ ปัญหำ และอุปสรรคของ กำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน เพ่ือน ำไปสู่กำรวำงแผนพัฒนำ
กำรศึกษำในปีต่อไป  
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

สำรบัญ 
 

บทน ำ  หน้ำ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 2 

ส่วนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  รอบ  9  เดือน  
(ตุลำคม 2562 – มิถุนำยน  2563) 
-  โครงกำรกำรประชุมชี้แจงเสริมสร้ำงสมรรถนะของครูและบุคลำกรทำงกำร 
   ศึกษำเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะสูงข้ึน   
-  โครงกำร โครงกำรส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์  
   เข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ (โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน) ปีงบประมำณ 2563    
-  โครงกำร กำรใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ Offline   
-  โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม ประจ ำปี 2563    
-  โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ ำปี  
   2563 (ย.4) 
-  โครงกำรคัดเลือกนักเรียน และสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับ 
   กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  (ย.1) 
-  โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ (ย.1) 
-  โครงกำรกำรแข่งขันทักษะภำษำไทยของนักเรียนในโรงเรียนโครงกำรพัฒนำเด็ก 
   และเยำวชนในถิ่นทุรกันดำรตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
   สยำมบรมรำชกุมำรี  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
-  โครงกำร  กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ 
   สิ่งแวดล้อมโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล สพม.23   
-  โครงกำร กำรพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด้ำนกำรจัด 
   กระบวนกำรเรียนรู้ สำระกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณโรงเรียนคุณภำพประจ ำ 
   ต ำบล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23  
-  โครงกำร    เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ  
   “ป้องกันกำรทุจริต”(ภำยใต้ชื่อเขตสุจริตส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   มัธยมศึกษำ เขต 23)ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   
-  โครงกำร   ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ น ำควำมสุข สู่กำรพัฒนำองค์กร 
   อย่ำงยั่งยืน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23   
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ส่วนที่ 3 
 
 

-  โครงกำร พัฒนำ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรตำม 
   เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับ  
   ScQA และ OBECQA   
-  โครงกำร : กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขต 
   พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23   
-  โครงกำร   พัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำรแข่งขันทำง 
   วิชำกำร ระดับนำนำชำติ  ประจ ำปี พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่ 
   กำรศึกษำ)สนองยุทธศำสตรชำติ  
-  โครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำรแข่งขันทำง 
   วิชำกำร  ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ)   
-  โครงกำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล   
   (กำรจัดข้อสอบปลำยปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1,2  ปีกำรศึกษำ 2562 
-  โครงกำร กำรขยำยผลโครงกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษ (Boot Camp) และกำร 
   นิเทศ ติดตำมเพ่ือกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษทั้งระบบ   
สรุปประเด็นกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยผู้ตรวจรำชกำร 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   
นโยบำยที่  2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
- โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
- งำน PM2.5  และ มำตรกำรกำรป้องกันและกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อ 
  ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
- โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  (Big Data) 
- นโยบำยเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสำยสำมัญ : สำยอำชีพ (50 : 50) 
- กำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
- กำรเตรียมกำรใช้หลักสูตรเชิงสมรรถนะ 
- กิจกรรม ศูนย์ HRDC 
- งำนสภำนักเรียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
- โครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียน 
- Coding 
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ส่วนที่ 1 
สภาพปัจจุบัน 

สภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำท่ีมีหน้ำที่  
ส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ในระดับมัธยมศึกษำในเขตพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร
ครอบคลุม 18 อ ำเภอมีสถำนศึกษำในสังกัด  45  แห่งจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย  อ ำเภอจ ำนวน 18  
อ ำเภอ คืออ ำเภอเมืองสกลนคร  อ ำเภอกุสุมำลย์   อ ำเภอโคกศรีสุพรรณ   อ ำเภอโพนนำแก้ว   อ ำเภอเต่ำงอย   
อ ำเภอภูพำน  อ ำเภอกุดบำก  อ ำเภอพรรณำนิคม  อ ำเภอพังโคน   อ ำเภอวำริชภูมิ   อ ำเภอนิคมน้ ำอูน   
อ ำเภอวำนรนิวำส   อ ำเภออำกำศอ ำนวย  อ ำเภอค ำตำกล้ำ  อ ำเภอเจริญศิลป์ อ ำเภอสว่ำงแดนดิน  อ ำเภอส่อง
ดำว  และอ ำเภอบ้ำนม่วง โดยมีอ ำเภอเมืองสกลนคร  เป็นที่ตั้งศูนย์รำชกำร  ศูนย์กลำงทำงกำรศึกษำ 
ศูนย์กลำงคมนำคม ศูนย์กลำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรค้ำ เป็นชุมชนเมืองที่มีควำมหนำแน่นรำยล้อมด้วยชุมชน
ชนบททำงกำรเกษตรประชำกรรวมทั้งสิ้น  1,129,174  คน ขนำดพ้ืนที่  9,605.785  ตร.กม. มีชนเผ่ำพ้ืนเมือง
เดิมประกอบด้วย  เผ่ำภูไท  เผ่ำญ้อ  เผ่ำไทกระเลิง  เผ่ำไทโส้   เผ่ำไทลำว  และเผ่ำไทโย้ย 
 

  ภูมิประเทศ  และภูมิอำกำศ พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่รำบสูง สูงกว่ำระดับน้ ำทะเล ประมำณ 172  
เมตร  ตอนกลำงเป็นที่รำบลุ่มต่ ำเหมำะแก่กำรท ำนำ มีหนองหำรเป็นแอ่งน้ ำขนำดใหญ่  มีเนื้อที่ประมำณ  
77,016  ไร่  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย  27  องศำเซลเซียส  ปริมำณน้ ำฝนโดยเฉลี่ย  1,841  มิลลิเมตรต่อปี   
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต  23  ตั้งที่อ ำเภอเมืองสกลนคร ซึ่งเป็นศูนย์กลำงกำรคมนำคมของจังหวัด  
และอ ำเภอในเขตปริมณฑล กำรคมนำคมติดต่อทำงรถยนต์ อ ำเภอที่อยู่ไกลที่สุด 120  กิโลเมตร  
อ ำเภอบ้ำนม่วง  และอ ำเภอใกล้ที่สุด 18  กิโลเมตร  คือ อ ำเภอเต่ำงอย อำชีพและสถำนภำพทำงเศรษฐกิจ  
ในเขตชุมชนเมืองอำชีพค้ำขำย  อุตสำหกรรมขนำดย่อม  เช่น  ตัดเย็บเสื้อผ้ำ  ผลิตภัณฑ์จำกกำรเกษตรกรรม  
ส ำหรับชุมชน  อ ำเภอรอบนอกมีอำชีพท ำนำ  ท ำไร่ มีระบบชลประทำนขนำดย่อม  สนับสนุน ส่งเสริมรำยได้
และสภำพเศรษฐกิจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปำนกลำง 
 

 1.1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสกลนคร 

  1)  พ้ืนที่  9,605.785  ตำรำงกิโลเมตร (6,003,603 ไร่) 
  2) เขตกำรปกครอง  18  อ ำเภอ  124  ต ำบล  1,515 หมู่บ้ำน 
   - กำรปกครองท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบำลนคร  1 แห่ง 
   - เทศบำลต ำบล  49 แห่ง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  90 แห่ง   

  3) สมำชิกสภำ สมำชิกวุฒิสภำ 1 คน สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 7 คน แบ่งเป็น 7 เขต 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
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  4) สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  36  คน 
 1.2 จ ำนวนประชำกรจังหวัดสกลนคร  
   (ข้อมูล จำกส ำนักทะเบียนกลำง กรมกำรปกครองในปี พ.ศ. 2562) 
 

  1)  เพศ ชำย   574,342       คน 
     หญิง   579,048       คน 

     รวม       1,153,390 คน  
  2.  สภำพกำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 (ข้อมูล 10  มิ.ย  2562) 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 มีโรงเรียนในสังกัดจ ำนวน  45 โรงเรียน 
ให้บริกำรกำรจัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่  1 – 6       
 

ข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 
 

1. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
 

ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1  จ ำนวน 7,954 คน 
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 2  จ ำนวน 7,895 คน 

         ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3  จ ำนวน 7,805 คน 
รวม     23,654 คน 
 

2. ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 

ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4  จ ำนวน 6,038  คน 
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 5  จ ำนวน 5,897  คน 
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6  จ ำนวน 5,656  คน 
รวม     17,591  คน 

รวมทั้งสิ้น    41,245  คน 
 

3. จ ำนวนครู  2,558 คน 
 

ผู้บริหำรโรงเรียน       45   คน 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน      50  คน 
ครูสำยผู้สอน   2,463  คน 
รวม    2,558  คน 
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ตารางจ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

ที่ ชื่อโรงเรียน เพศ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 

ห้อง ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ทั้งสิ้น 

1 สกลรำชวิทยำนุกูล ชำย 234 234 261 729 227 267 270 764 1493 

หญิง 336 332 338 1006 389 391 443 1223 2229 

รวม 570 566 599 1735 616 658 713 1987 3722 

ห้อง 15 15 14 44 16 16 16 48 92 

2 ดงมะไฟวิทยำ ชำย 53 60 46 159 28 16 20 64 223 

หญิง 57 46 68 171 39 38 51 128 299 

รวม 110 106 114 330 67 54 71 192 522 

ห้อง 4 4 4 12 2 2 2 6 18 

3 สกลนครพัฒนศึกษำ ชำย 171 148 161 480 102 76 66 244 724 

หญิง 171 155 166 492 107 135 130 372 864 

รวม 342 303 327 972 209 211 196 616 1588 

ห้อง 10 10 10 30 8 9 9 26 56 

4 ธำตุนำรำยณ์วิทยำ ชำย 286 236 227 749 139 152 112 403 1152 

หญิง 299 322 308 929 354 307 266 927 1856 

รวม 585 558 535 1678 493 459 378 1330 3008 

ห้อง 14 14 12 40 13 12 11 36 76 

5 ท่ำแร่ศึกษำ ชำย 51 57 61 169 20 27 16 63 232 

หญิง 52 56 56 164 45 32 42 119 283 

รวม 103 113 117 333 65 59 58 182 515 

ห้อง 3 3 3 9 2 2 2 6 15 

6 เฉลิมพระเกียรติฯ ชำย 29 28 26 83 12 22 9 43 126 

หญิง 22 16 37 75 13 23 14 50 125 

รวม 51 44 63 158 25 45 23 93 251 

ห้อง 2 3 3 8 2 2 2 6 14 

7 กุสุมำลย์วิทยำคม ชำย 167 141 126 434 75 60 43 178 612 

หญิง 156 134 139 429 136 130 101 367 796 

รวม 323 275 265 863 211 190 144 545 1408 

ห้อง 9 8 8 25 6 6 5 17 42 

8 โพธิแสนวิทยำ ชำย 51 58 70 179 47 33 56 136 315 

หญิง 49 63 58 170 66 58 66 190 360 

รวม 100 121 128 349 113 91 122 326 675 

ห้อง 4 4 4 12 3 3 3 9 21 

9 เต่ำงอยพัฒนศึกษำ 
 
 
 
 

ชำย 67 86 81 234 43 51 50 144 378 

หญิง 79 90 91 260 92 57 80 229 489 

รวม 146 176 172 494 135 108 130 373 867 

ห้อง 4 5 5 14 4 3 4 11 25 
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ที่ ชื่อโรงเรียน เพศ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 

ห้อง ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ทั้งสิ้น 

10 ร่มเกล้ำ ชำย 124 120 107 351 67 64 57 188 539 

หญิง 143 139 126 408 126 119 100 345 753 

รวม 267 259 233 759 193 183 157 533 1292 

ห้อง 7 7 7 21 6 6 5 17 38 

11 ด่ำนม่วงค ำพิทยำคม ชำย 24 29 48 101 12 4 21 37 138 

หญิง 21 26 25 72 23 22 33 78 150 

รวม 45 55 73 173 35 26 54 115 288 

ห้อง 2 2 2 6 2 2 2 6 12 

12 โพนพิทยำคม ชำย 19 29 33 81 16 8 6 30 111 

หญิง 39 29 45 113 35 13 23 71 184 

รวม 58 58 78 194 51 21 29 101 295 

ห้อง 2 2 3 7 2 1 1 4 11 

13 ค ำเพิ่มพิทยำ ชำย 55 49 46 150 22 32 19 73 223 

หญิง 52 69 45 166 41 45 39 125 291 

รวม 107 118 91 316 63 77 58 198 514 

ห้อง 3 4 3 10 2 3 2 7 17 

14 ท่ำนผู้หญิงจันทิมำ 
พึ่งบำรม ี

ชำย 68 54 43 165 36 48 17 101 266 

หญิง 48 41 41 130 55 47 33 135 265 

รวม 116 95 84 295 91 95 50 236 531 

ห้อง 3 3 3 9 2 3 2 7 16 

15 พังโคนวิทยำคม ชำย 196 163 158 517 111 63 96 270 787 

หญิง 197 237 246 680 135 136 161 432 1112 

รวม 393 400 404 1197 246 199 257 702 1899 

ห้อง 11 11 11 33 7 7 7 21 54 

16 กุดบำกพัฒนำศึกษำ ชำย 89 103 113 305 73 67 77 217 522 

หญิง 129 96 103 328 130 135 126 391 719 

รวม 218 199 216 633 203 202 203 608 1241 

ห้อง 6 5 6 17 6 5 6 17 34 

17 พรรณำวุฒำจำรย์ ชำย 107 105 105 317 59 71 50 180 497 

หญิง 133 142 119 394 93 82 88 263 657 

รวม 240 247 224 711 152 153 138 443 1154 

ห้อง 7 7 7 21 4 4 4 12 33 

18 บ้ำนบัวร์รำษฎร์บ ำรุง ชำย 58 56 49 163 9 11 7 27 190 

หญิง 41 46 53 140 22 13 16 51 191 

รวม 99 102 102 303 31 24 23 78 381 

ห้อง 3 3 3 9 1 1 1 3 12 

19 ล ำปลำหำงวิทยำ ชำย 20 16 12 48 7 7 9 23 71 

หญิง 9 16 13 38 7 4 5 16 54 

รวม 29 32 25 86 14 11 14 39 125 

ห้อง 1 1 1 3 1 1 1 3 6 
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ที่ ชื่อโรงเรียน เพศ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 

ห้อง ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ทั้งสิ้น 

20 เทพสวัสดิ์วิทยำ ชำย 11 12 12 35 7 13 4 24 59 

หญิง 8 15 11 34 8 18 12 38 72 

รวม 19 27 23 69 15 31 16 62 131 

ห้อง 1 1 1 3 1 1 1 3 6 

21 ภูริทัตต์วิทยำ ชำย 29 14 10 53 17 27 11 55 108 

  หญิง 27 21 22 70 24 29 12 65 135 

รวม 56 35 32 123 41 56 23 120 243 

ห้อง 2 1 1 4 1 2 1 4 8 

ห้อง 2 2 2 6 1 1 1 3 9 

22 บะฮีวิทยำคม ชำย 26 21 35 82 10 15 4 29 111 

หญิง 24 29 27 80 14 20 15 49 129 

รวม 50 50 62 162 24 35 19 78 240 

ห้อง 2 2 2 6 1 1 1 3 9 

23 ช้ำงมิ่งพิทยำนุกูล ชำย 14 16 20 50 14 8 11 33 83 

หญิง 16 12 16 44 14 12 11 37 81 

รวม 30 28 36 94 28 20 22 70 164 

ห้อง 1 1 1 3 1 1 1 3 6 

24 มัธยมวำริชภูมิ ชำย 130 104 134 368 62 72 73 207 575 

หญิง 137 117 154 408 86 98 91 275 683 

รวม 267 221 288 776 148 170 164 482 1258 

ห้อง 7 7 7 21 5 5 5 15 36 

25 ธรรมบวรวิทยำ ชำย 74 72 53 199 36 30 25 91 290 

หญิง 91 106 66 263 53 54 52 159 422 

รวม 165 178 119 462 89 84 77 250 712 

ห้อง 4 5 4 13 2 2 2 6 19 

26 วำริชวิทยำ ชำย 18 20 23 61 9 11 11 31 92 

หญิง 15 17 18 50 12 10 11 33 83 

รวม 33 37 41 111 21 21 22 64 175 

ห้อง 1 1 2 4 1 1 1 3 7 

27 นิคมน้ ำอูนเจริญวิทยำ ชำย 36 39 42 117 37 17 27 81 198 

หญิง 49 34 35 118 45 38 37 120 238 

รวม 85 73 77 235 82 55 64 201 436 

ห้อง 3 3 3 9 3 2 2 7 16 

28 เตรียมอุดมศึกษำฯ 
 
 
 
 
 
 

ชำย 0 0 0 0 208 176 175 559 559 

หญิง 0 0 0 0 440 438 360 1238 1238 

รวม 0 0 0 0 648 614 535 1797 1797 

ห้อง 0 0 0 0 19 16 15 50 50 
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ที่ ชื่อโรงเรียน เพศ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 

ห้อง ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ทั้งสิ้น 

29 แวงพิทยำคม 
 
 
 

ชำย 64 63 66 193 34 23 20 77 270 

หญิง 56 74 55 185 42 46 34 122 307 

รวม 120 137 121 378 76 69 54 199 577 

ห้อง 4 4 4 12 2 2 2 6 18 

30 หนองหลวงศึกษำ ชำย 92 109 102 303 17 29 37 83 386 

หญิง 97 78 75 250 26 34 31 91 341 

รวม 189 187 177 553 43 63 68 174 727 

ห้อง 5 5 5 15 2 2 3 7 22 

31 โคกสีวิทยำสรรค์ ชำย 55 53 52 160 17 31 21 69 229 

หญิง 64 69 69 202 28 34 33 95 297 

รวม 119 122 121 362 45 65 54 164 526 

ห้อง 3 4 3 10 2 3 3 8 18 

32 บงเหนือวิทยำคม ชำย 27 24 22 73 20 6 14 40 113 

หญิง 16 32 28 76 18 13 5 36 112 

รวม 43 56 50 149 38 19 19 76 225 

ห้อง 2 2 2 6 1 1 1 3 9 

33 สว่ำงแดนดิน ชำย 262 270 255 787 74 94 81 249 1036 

หญิง 367 375 372 1114 126 146 164 436 1550 

รวม 629 645 627 1901 200 240 245 685 2586 

ห้อง 18 18 15 51 6 8 8 22 73 

34 ส่องดำววิทยำคม ชำย 83 69 69 221 27 18 23 68 289 

หญิง 76 95 88 259 43 57 41 141 400 

รวม 159 164 157 480 70 75 64 209 689 

หอ้ง 4 4 5 13 2 2 2 6 19 

35 มัธยมวำนรนิวำส ชำย 220 228 167 615 146 129 118 393 1008 

หญิง 251 308 258 817 266 239 224 729 1546 

รวม 471 536 425 1432 412 368 342 1122 2554 

ห้อง 14 15 13 42 12 11 12 35 77 

36 ค ำตำกล้ำรำช
ประชำสงเครำะห์ 

ชำย 109 112 115 336 69 70 63 202 538 

หญิง 121 132 110 363 107 113 114 334 697 

รวม 230 244 225 699 176 183 177 536 1235 

ห้อง 6 6 6 18 5 5 5 15 33 

37 กุดเรือค ำพิทยำคำร ชำย 54 54 55 163 33 30 25 88 251 

หญิง 62 76 67 205 30 44 32 106 311 

รวม 116 130 122 368 63 74 57 194 562 

ห้อง 4 4 4 12 2 2 2 6 18 

38 ศึกษำประชำสำมัคคี ชำย 62 39 53 154 19 20 18 57 211 

หญิง 38 45 53 136 35 25 21 81 217 

รวม 100 84 106 290 54 45 39 138 428 

ห้อง 3 3 3 9 2 2 2 6 15 
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ที่ ชื่อโรงเรียน เพศ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 

ห้อง ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ทั้งสิ้น 

39 หนองแวงวิทยำ ชำย 35 25 39 99 10 18 13 41 140 

หญิง 26 31 39 96 17 18 21 56 152 

รวม 61 56 78 195 27 36 34 97 292 

ห้อง 2 2 2 6 1 1 1 3 9 

40 บ้ำนม่วงพิทยำคม ชำย 159 115 113 387 75 83 77 235 622 

หญิง 152 149 132 433 137 151 133 421 854 

รวม 311 264 245 820 212 234 210 656 1476 

ห้อง 8 7 7 22 6 6 7 19 41 

41 โพธิ์ชัยทองพิทยำคม ชำย 19 18 22 59 12 9 12 33 92 

หญิง 18 22 23 63 10 9 17 36 99 

รวม 37 40 45 122 22 18 29 69 191 

ห้อง 2 2 2 6 1 1 1 3 9 

42 อำกำศอ ำนวยศึกษำ ชำย 178 152 166 496 97 95 90 282 778 

  หญิง 185 192 211 588 189 152 184 525 1113 

  รวม 363 344 377 1084 286 247 274 807 1891 

  ห้อง 11 10 11 32 8 8 8 24 56 

43 โพนงำมศึกษำ ชำย 91 102 91 284 39 54 55 148 432 

หญิง 93 113 86 292 77 79 77 233 525 

รวม 184 215 177 576 116 133 132 381 957 

ห้อง 5 6 5 16 4 4 4 12 28 

44 ท่ำสงครำมวิทยำ ชำย 35 23 23 81 7 8 10 25 106 

  หญิง 16 29 23 68 7 6 9 22 90 

รวม 51 52 46 149 14 14 19 47 196 

ห้อง 2 2 2 6 2 1 1 4 10 

45 เจริญศิลป์ศกึษำ"โพธิ์ค ำ ชำย 77 67 82 226 32 21 28 81 307 

 อนุสรณ์” หญิง 87 76 96 259 43 41 51 135 394 

  รวม 164 143 178 485 75 62 79 216 701 

  ห้อง 5 5 5 15 3 3 3 9 24 

รวมทั้งสิ้น ชำย 3829 3593 3594 11016 2233 2186 2047 6466 17482 

หญิง 4125 4302 4211 12638 3805 3711 3609 11125 23763 

รวม 7954 7895 7805 23654 6038 5897 5656 17591 41245 

ห้อง 229 231 224 684 184 181 179 544 1228 
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 ตารางท่ี  2  จ านวนนักเรียน ห้องเรียน  จ าแนกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา  2562 

 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1 3,829 4,125 7,954 229  

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  2 3,593 4,302 7,895 231  

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 3,594 4,211 7,805 224  
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 11,004 12,638 23,654 684  

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 2,305 3,854 6,038 184  

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  5 2,198 3,730 5,897 181  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 2,305 3,736 5,656 179  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 6,808 11,320 17,591 544  
รวมทั้งสิ้น 17,812 23,887 41,245 1,228  

 
 

สหวิทยาเขตมี  8 สหวิทยาเขต  ดังนี้ 
1. สหวิทยำเขตสกลรำช มีจ ำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย  โรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล   

โรงเรียนค ำเพ่ิมพิทยำ  โรงเรียนท่ำนผู้หญิงจันทิมำพ่ึงบำรมี  โรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ  และโรงเรียนภูริทัตต์วิทยำ 
2. สหวิทยำเขตพระธำตุดุม มีจ ำนวน  5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ   

โรงเรียนร่มเกล้ำ  โรงเรียนเต่ำงอยพัฒนศึกษำ  โรงเรียนด่ำนม่วงค ำพิทยำคม และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

3. สหวิทยำเขตพระธำตุนำรำยณ์เจงเวง มีจ ำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย   
โรงเรียนธำตุนำรำยณ์  โรงเรียนกุสุมำลย์วิทยำคม  โรงเรียนดงมะไฟวิทยำ  โรงเรียนโพธิแสนวิทยำ   
โรงเรียนบ้ำนบัวรำษฎร์บ ำรุง และโรงเรียนโพนพิทยำคม 
 4. สหวิทยำเขตด ำรงธรรม มีจ ำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนพรรณำวุฒำจำรย์  
โรงเรียนพังโคนวิทยำคม  โรงเรียนล ำปลำหำงวิทยำ   โรงเรียนช้ำงมิ่งพิทยำนุกูล  โรงเรียนบะฮีวิทยำคม   
และโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยำ 
 5.สหวิทยำเขตลุ่มน้ ำอูน มีจ ำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ   
โรงเรียนธรรมบวรวิทยำ โรงเรียนวำริชวิทยำ  โรงเรียนนิคมน้ ำอูนเจริญวิทยำ  โรงเรียนส่องดำววิทยำคมและ 
โรงเรียนกุดบำกพัฒนำศึกษำ 
 6.สหวิทยำเขตสว่ำงศึกษำ มีจ ำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสว่ำงแดนดิน   
โรงเรียนเตรียมอุดมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  โรงเรียนหนองหลวงศึกษำ  โรงเรียนโคกสีวิทยำสรรค์   
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โรงเรียนแวงพิทยำคม  และโรงเรียนบงเหนือวิทยำคม 
 7.สหวิทยำเขตไตรมิตร มีจ ำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมวำนรนิวำส 
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษำ”โพธิ์ค ำอนุสรณ์”  โรงเรียนหนองแวงวิทยำ โรงเรียนกุดเรือค ำพิทยำคำร 

โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยำคม  และโรงเรียนบ้ำนม่วงพิทยำคม  
     8. สหวิทยำเขตอำกำศเบญจรักษ์ มีจ ำนวน5 โรงเรียนประกอบด้วย 
โรงเรียนอำกำศอ ำนวยศึกษำ  โรงเรียนค ำตำกล้ำรำชประชำสงเครำะห์  โรงเรียนศึกษำประชำสำมัคคี โรงเรียน
โพนงำมศึกษำ และโรงเรียนท่ำสงครำมวิทยำ 
 

โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (โครงสร้างภายในส านักงาน) 
 

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  23  
1) ดร.ปรำโมทย์ ภูมิพันธ์    

 2.  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  23 มี  2   คน 
  1) นำงจริยำ  ปำรีพันธ์ 
  2) นำยศิริพงษ์  พำดี   
 3.  ผู้อ ำนวยกำรกลุม่อ ำนวยกำร       
  นำงวำสนำ  พิพัฒน์ผดุงสิน 
 4.  ผู้อ ำนวยกำรกลุม่บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์      
  นำงกล่อมจิต  กำญจนโกมล 
 5.  ผู้อ ำนวยกำรกลุม่บริหำรงำนบคุคล 

  นำงจีรวรรณ  รำชพิลำ 
 6.   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  

  นำงสุพรรณี ศรีทอง  
 7.  ผู้อ ำนวยกำรกลุม่ส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำ  
  นำงมณีรตัน์  พั่วโพธิ์    
 8.  ผู้อ ำนวยกำรกลุม่นิเทศ  ติดตำม  และประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ 
  นำยทองปำน  ศรีอักเศษ 
 9.   ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน  
  นำงสำวทิพย์อักษร   ใจอ่อน 
 10. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคด ี
  นำยบุญชู  ใยวังหน้ำ 
 11.ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุม่ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  นำงสำวชลธิชำ  กระแสศลิ 
 12.ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุม่พัฒนำครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ  
  1)  ว่ำง  
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4. จ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23   
 

      มีบุคลำกรทั้งสิ้น  จ ำแนกตำมกลุ่มดังนี้ 
  -   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   1 คน 
  -   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  2 คน 
  -   กลุ่มอ ำนวยกำร         6 คน 
  -   กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์    3 คน 
  -   กลุ่มบริหำรงำนบุคคล       7 คน 
  -   กลุ่มนโยบำยและแผน       3 คน 
  -   กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ      6 คน 
  -   กลุ่มนิเทศ  ติดตำม  และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 12 คน 
  -   หน่วยตรวจสอบภำยใน       2 คน 
  -   กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   - คน 
  -   กลุ่มกฎหมำยและคดี        1 คน 
  -   กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 คน 
      และกำรสื่อสำร 
  -   ลูกจ้ำงประจ ำ/ชั่วครำว       14 คน 
   
            รวมทัง้สิ้น   57 คน 
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5.  แผนผังโครงสร้างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 
 

 
          
 
 
 
 

                
ระดับภำค 11 

 
 
 

        
 
          
                     
 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
 
               
 
 
 
 

คณะกรรมการปฏิรูป 

การศึกษา 

ระดับภาค 11 

ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 

9 คน 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต  23 

4  คน 

กลุ่มอ านวยการ  

4 คน 

กลุ่มบริหารงานการเงนิและ

สินทรัพย์ 4  คน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล   

7  คน 

กลุ่มนิเทศตดิตามและ
ประเมินผลฯ 

12  คน 

กลุ่มนโยบายและแผน 

5  คน 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา   

5  คน 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

1  คน 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1  คน 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดสกลนคร 

หน่วยตรวจสอบภายใน   
2  คน 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

เทคโนโลยีสรสนเทศและการ

ส่ือสาร   1   คน 



13 
 

6.  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 

 ข้อมูลพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำเปรียบเทียบกำรศึกษำในรอบปีที่ผ่ำนมำ (2561– 2562)  พบว่ำมีผล
กำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ ที่จะน ำเสนอในรูปแบบของตำรำงต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ตำรำงที่  1 จ ำนวนโรงเรียนหอ้งเรียนและนักเรียนปีกำรศึกษำ  2561– 2562  (ข้อมูล  10  มิ.ย. 2562) 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 

โรงเรียนทั้งสิ้น   

-  โรงเรียนมัธยมศึกษำ 45 45 

ห้องเรียนทั้งสิ้น 1,221 1,228 

-  มัธยมศึกษำตอนต้น 669 684 

-  มัธยมศึกษำตอนปลำย 552 544 
นักเรียนทั้งสิ้น 41,699 41,245 

-  มัธยมศึกษำตอนต้น 23,571 23,654 

-  มัธยมศึกษำตอนปลำย 18,128 17,591 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลพืน้ฐานทางการศึกษา  

เปรียบเทียบ 

ปีการศึกษา  2561 – 2562 
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 ตำรำงที่  2  จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมขนำดโรงเรียนปีกำรศึกษำ  2561 – 2562 
 

ขนาดโรงเรียน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 
ขนำดเล็ก  (นักเรียน 1 – 499 คน) 17 20 

ขนำดกลำง  (นักเรียน 500 – 1,499 คน) 19 19 

ขนำดใหญ่  (นักเรียน 1,500 -2,499 คน) 5 4 
ขนำดใหญ่พิเศษ  (นักเรียน 2,500 ขึ้นไป) 4 4 

รวม 45 45 

 
 

 ตำรำงที่  3  จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้นปีกำรศึกษำ  2561 – 2562 
   (ข้อมูล  10  มิ.ย.2562 ) 
 
 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

2561 2562 

มัธยมศึกษำปีที่  1 8,021 7,954 

มัธยมศึกษำปีที่  2 7,943 7,895 

มัธยมศึกษำปีที่  3 7,607 7,805 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 23,571 23,654 

    

มัธยมศึกษำปีที่  4 6,159 6,038 

มัธยมศึกษำปีที่  5 5,928 5,897 

มัธยมศึกษำปีที่  6 6,041 5,656 

รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 18,128 17,591 

รวมทั้งสิ้น 41,699 41,245 
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 แผนภูมิที ่ 3 เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้นปีกำรศึกษำ  2561– 2562 

 
 
 

 
 
 
 ตำรำงที่  4 เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนต่อประชำกรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ  
    ปีกำรศึกษำ  2561 – 2562 
 

ปี 
กำรศึกษำ 

ประชำกร 
 
      นักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น 

ระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย รวมทั้งสิ้น 

(12 - 14  ปี) (15 - 17  ปี) 

2561 

ประชำกร 30,372 31,051 61423 

นักเรียน 2,3436 18,887 42323 

ร้อยละ 77.11 60.83 68.90 

2562 

ประชำกร 35,916 35,884 71,800 

นักเรียน 23,654 17,591 41,245 

ร้อยละ 65.86 49.02 57.44 
 
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

ปีการศึกษา 2561 

ปีการศึกษา 2562 
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แผนภูมิที่  4 เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนต่อประชำกร  จ ำแนกตำมปีกำรศึกษำ  2561– 2562 
 

 
 

 ตำรำงที่  5  เปรียบเทียบ  อัตรำส่วน  ครู : นักเรียน  และอัตรำส่วน  นักเรียน : ห้องเรียน  
 ปีกำรศึกษำ  2561 – 2562 
 

 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวน อัตรำส่วน 

คร ู นักเรียน ห้องเรียน ครู : นักเรียน 
นักเรียน : ห้องเรียน 

 

2561 2558 41699 1221 1 :  16.30 
34.15 : 1 

 

2562 2254 41245 1228 1 :  18.30 
33.59 : 1 

 
 
  
 
 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

ประชากร 
ม.ต้น 

ประชากร 
ม.ปลาย 

นกัเรียน ม.
ต้น 

นกัเรียน ม.
ปลาย 

ปีการศึกษา2561 

ปีการศึกษา2562 
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 ตำรำงที่  6 จ ำนวนข้ำรำชกำรครูจ ำแนกตำมสำยงำนและวุฒิกำรศึกษำปีกำรศึกษำ  2561– 2562 
   

 

สำยงำน 
วุฒิทำงกำรศึกษำ  

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 

บริหำร 
จ ำนวน -  80 3 83 

ร้อยละ -  96.38 3.61 100 

สำยกำรสอน 
จ ำนวน - 1533 932 10 2,475 

ร้อยละ - 59.93 37.66 0.48 100 

รวม 
จ ำนวน - 1533 1012 13 2,558 

ร้อยละ - 59.93 39.56 0.51 100 
   

  
 
 แผนภูมิที่  6  ร้อยละจ ำนวนข้ำรำชครูจ ำแนกตำมสำยงำนและวุฒิกำรศึกษำปีกำรศึกษำ  
                   2561– 2562 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

96.38 

3.61 

ช่ือแผนภูม ิ

สายบริหาร 



18 
 

 

สำยกำรสอน 
 

 
 
  

 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 

ตารางท่ี 7 แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (O - NET) ปีกำรศึกษำ 2561 
  

ที ่ วิชำ เฉลี่ย ค่ำพัฒนำ หมำยเหตุ 
1 ภำษำไทย 53.90 5.88 สูงขึ้น 

2 ภำษำอังกฤษ 28.00 -0.96 ลดลง 

3 คณิตศำสตร์ 28.80 4.02 สูงขึ้น 
4 วิทยำศำสตร์ 35.90 4.49 สูงขึ้น 

  
 
 
 
 
 

ปริญญาตรี, 
59.93 

ปริญญาโท, 
37.66 

ปริญญาเอก, 
0.48 
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แผนภูมิที่  7 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  (O - NET ) 
  ปีกำรศึกษำ 2561 
 

 
 
  จำกแผนภูมิที่  7 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  (O-Net)   
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3  ปีกำรศึกษำ  2561 พบว่ำ  รำยวิชำที่มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น  มีทั้งสิ้น 3 
รำยวิชำ  คือ ภำษำไทย  วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และภำษำอังกฤษ  ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่  8  แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  (O - NET ) ปีกำรศึกษำ 2561 
 

ที ่ วิชำ เฉลี่ย ค่ำพัฒนำ หมำยเหตุ 

1 ภำษำไทย 47.70 -2.67 ลดลง 

2 สังคมศึกษำ  ศำสนำ และวัฒนธรรม 34.30 0.77 สูงขึ้น 
3 ภำษำอังกฤษ 27 2.64 สูงขึ้น 

4 คณิตศำสตร์ 26 5.06 สูงขึน้ 

5 วิทยำศำสตร์ 28.80 1.35 สูงขึ้น 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

53.90 

28.0 

28.8 

35.90 

5.88 
-0.96 4.02 4.49 

ค่าเฉลี่ย ค่าพัฒนา 
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แผนภูมิที่  8  แสดงผลทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  (O-Net)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6   
                 ปีกำรศึกษำ  2561 
 

 
 
 

 

 จำกแผนภูมิที่  8  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  (O-Net)   
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 พบว่ำรำยวิชำที่มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น จ ำนวน 4  
รำยวิชำ  คือ  สังคมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  ภำษำอังกฤษ  คณิตศำสตร์ และ วิชำภำษำไทย  ตำมล ำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

47.70 

34.30 

27 
26 

28.80 

-2.67 0.77 2.64 5.06 1.35 

ค่าเฉ่ีย ค่าพัฒนา 



21 
 

ส่วนที่  2 
ผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  รอบ  9  เดอืน  
(ตุลาคม 2562 – มิถุนายน  2563) 

 
 

1.โครงการการประชุมชี้แจงเสริมสร้างสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีหรือเลือ่นวิทยฐานะสูงขึ้น (ย.3) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นำงศุพิชญ์ชำญ์   พองพรหม  และนำงสำวเกศวดี   เจริญชัย  
กลุ่มงานรับผิดชอบ   กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  3  กำรส่งเสริมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรประเมินวิทยฐำนะแนวใหม่ (ว 21/2560)                         
2. เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำข้ำรำชกำร

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
3. เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรบันทึกประวัติกำรปฏิบัติงำน 

ในโปรแกรม Logbook ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 

เป้าหมาย   
เชิงประมาณ 

     ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน  250   คน   มีควำมรู้  
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินวิทยฐำนะแนวใหม่ ตำม ว 21/2560  ซึ่งเป็นไปตำม
มำตรฐำนต ำแหน่งตำม ว 20/2560  และมีกำรพัฒนำตำม ว 22/2560   และมีแนวทำงกำรจัดท ำผลงำนทำง
วิชำกำรเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะสูงข้ึน  
      เชิงคุณภาพ  
      ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำร้อยละ  100    มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมินวิทยฐำนะแนวใหม่ ตำม ว 21/2560  ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนต ำแหน่งตำม ว 20/2560  และ 
มีกำรพัฒนำตำม  ว 22/2560   และมีแนวทำงกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะสูงขึ้น  
 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม 2562  -  กันยำยน  2563 
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สถานที ่ หอประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 
 

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 

งบประมาณ วงเงินทีไ่ด้รับจัดสรร (บาท) วงเงินค่าใช้จ่ายจริง (บาท) 
งบประมำณท่ีได้รับกำรอนุมัติ 182,700  
 

 
ผลการด าเนินงาน 

- รอการจัดสรรงบประมาณ -  
 

2. โครงการ โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษา
ต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีงบประมาณ 2563 (ย.1)  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงสำวสุรีรัตน์   สุธงษำ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและลดควำม
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียนโควตำโครงกำรส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ เข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ (โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน) ปีงบประมำณ 2563   
 2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เครือข่ำยโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน 
 3. ศึกษำดูงำนกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำและมหำวิทยำลัยในพ้ืนที่ที่เข้ำร่วมโครงกำร 
 

เป้าหมายการด าเนินโครงการ 

ด้านปริมาณ 

นักเรียนในสังกัด สพม. เขต 23 ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ 

ด้านคุณภาพ 

สพม. เขต 23 ได้ส่งเสริมให้นักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์ และมีโอกำสศึกษำ

ต่อในสถำบันอุดมศึกษำ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563 
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สถานที ่
สพม.เขต 23 ,โรงเรียนในสังกัด, และสถำบันอุดมศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร 

 

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
งบประมาณ วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) วงเงินค่าใช้จ่ายจริง (บาท) 

งบประมำณท่ีได้รับกำรอนุมัติ 15,000  

 
ผลการด าเนินงาน 
 ชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์ Covid19 
 

3.โครงการ การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอเิล็กทรอนิกส์ Offline (ย.3) 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงมณีรัตน์  พั่วโพธิ์ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  3  ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์   
 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำง

รำชกำร พ.ศ. 2558 
2.  เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน โดยใช้โปรแกรมส ำหรับอ่ำนข้อมูล

จำกบัตรประจ ำตัวประชำชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ผ่ำนโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์  
ระบบ Offline 
 

เป้าหมาย   
เชิงปริมาณ 
ทุกกลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 และสถำนศึกษำในสังกัด ด ำเนินกำรตำม

พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 โดยกำรใช้เครื่อง
อ่ำนข้อมูลจำกบัตรประจ ำตัวประชำชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ผ่านโปรแกรมแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์  ระบบ Offline   

เชิงคุณภาพ  
ประชำชนผู้มำติดต่องำนได้รับควำมสะดวก ได้รับควำมพึงพอใจ สะดวก รวดเร็ว ข้อมูลมีควำมถูกต้อง 

แม่นย ำ ลดภำระผู้มำติดต่องำน 
 

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ  เดือนกุมภำพันธ์ – เมษำยน 2563 
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สถานที่   โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 
 

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 

งบประมาณ วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) วงเงินค่าใช้จ่ายจริง (บาท) 
งบประมำณท่ีได้รับกำรอนุมัติ 40,000  

 
ผลการด าเนินงาน 

- รอการจัดสรรงบประมาณ 
 

4.โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจ าปี ๒๕๖๓  (ย.4) 
  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงกนกกร  ทองทิพย์  

สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 4 สร้ำงโอกำส และควำมเสมอภำคทำงสังคม 

สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้เด็กพิกำรเรียนร่วมและเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกำสที่เท่ำเทียมกันในกำรได้รับกำร

พัฒนำกำรเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมำะสมอย่ำงเต็มศักยภำพเป็นรำยบุคคล ได้รับบริกำร สื่อ สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก เพื่อเข้ำถึงกำรศึกษำ พัฒนำศักยภำพ ทักษะกำรด ำรงชีวิต และพ้ืนฐำนอำชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได้ 
        2.  เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดกำรเรียนร่วมและเรียนรวม ในรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่เหมำะสมกับสภำพควำมพิกำรในแต่ละประเภท โดยมีโรงเรียนต้นแบบกำรเรียนรวม เป็นศูนย์รวมสื่อ
กำรเรียนรู้ นวัตกรรม  Best practice และแหล่งเรียนรู้ (Resource Center) ทั้งด้ำนหลักสูตร กำรเรียนกำร
สอนและกำรวัดผลเด็กพิกำร ฯลฯ  ให้กับโรงเรียนทั่วไปที่มีเด็กพิกำรเรียนร่วม และพัฒนำโรงเรียนที่จัดกำร
เรียนร่วมที่เหลือ ให้เป็นโรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวมเพ่ือรองรับเด็กพิกำรเข้ำเรียนในโรงเรียนใกล้บ้ำน  
        3.  เพ่ือนิเทศให้ควำมช่วยเหลือ ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน และส่งเสริมกำรท ำงำน
ร่วมกันของทุกภำคส่วน 
 

เป้าหมาย   
เชิงปริมาณ 
นักเรียนพิกำรในโรงเรียนที่จัดกำรเรียนร่วมในสังกัด 23 โรงเรียน ได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำ

อย่ำงทั่วถึง 
เชิงคุณภาพ  

       นักเรียนพกิำรในโรงเรียนที่จัดกำรเรียนร่วมทุกโรงในสังกัด ได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึงและมีคุณภำพเต็มศักยภำพของแต่ละบุคคล 
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ระยะเวลาด าเนินการ ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563 
 

สถานที่ด าเนินโครงการ  ทุกโรงเรียนในสังกัด  
  

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 

งบประมาณ วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) วงเงินค่าใช้จ่ายจริง (บาท) 
งบประมำณท่ีได้รับกำรอนุมัติ 50,000  

 
ผลการด าเนินงาน 

- รอการจัดสรรงบประมาณ 
 

5. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ประจ าปี 2563 
(ย.4) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงกนกกร  ทองทิพย์   
กลุ่มงานรับผิดชอบ  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  1 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
 

วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภำพ  

2.2 เพื่อให้โรงเรียน ครูหรือนักเรียน มีผลงำนเปน็ที่ยอมรับและเข้ำรับกำรคัดเลือกเพื่อรับรำงวัลต่ำง ๆ  

2.3 เพ่ือตรวจเยี่ยม ติดตำมนักเรียนที่ประสบปัญหำด้ำนต่ำง ๆ ให้สำมำรถเรียนต่อจนจบกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน  
 

เป้าหมาย   
เชิงปริมาณ 
ผู้บริหำร ครู นักเรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 180 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำน

ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ  
เชิงคุณภาพ  

 ทุกโรงเรียนในสังกัดมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพนักเรียนทุกคนได้รับกำร
ดูแลช่วยเหลืออย่ำงทั่วถึง 
 

ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563 
 

สถานที่ด าเนินโครงการ   ทุกโรงเรียนในสังกัด 
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งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 

งบประมาณ วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) วงเงินค่าใช้จ่ายจริง (บาท) 
งบประมำณท่ีได้รับกำรอนุมัติ 70,000  

 
ผลการด าเนินงาน 

- ชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์ Covid 
 
 

6. โครงการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (ย.1) 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงกนกกร  ทองทิพย์  
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเชิดชูเกียรติและส่งเสริมโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำดีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสำธำรณชน 

2.  เพ่ือส่งเสริมให้ขวัญก ำลังใจนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี ให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อไป 
3.  เพื่อประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ให้นักเรียน นักศึกษำ สถำนศึกษำ ได้รับทรำบโดยทั่วกัน  

 

เป้าหมาย   
    เชิงปริมาณ 

     นักเรียนและสถำนศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำในสังกัดและนอกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร  
จ ำนวน 53 แห่ง 
        เชิงคุณภาพ  
           นักเรียนและสถำนศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำในสังกัดและนอกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร  
ได้รับกำรประเมินคัดเลือกเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในระดับเขตพ้ืนที่ จังหวัด 
และกลุ่มจังหวัด  
 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

สถานที่  - 
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งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 

งบประมาณ วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) วงเงินค่าใช้จ่ายจริง (บาท) 
งบประมำณท่ีได้รับกำรอนุมัติ 18,000  

 
ผลการด าเนินงาน 

- ชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์ Covid 

 
7. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ย.1) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงกนกกร  ทองทิพย์  

สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ 
  

ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563 
  

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือฝึกอบรมลูกเสือให้มีควำมรู้เรื่องโทษ พิษภัยจำกยำเสพติด ให้โรงเรียนจัดตั้งกองลูกเสือ 

ต้ำนภัยยำเสพติด เป็นแกนน ำนักเรียนในกำรเฝ้ำระวังป้องกันนักเรียนไม่ให้เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด 
2.  เพ่ือจัดค่ำยทักษะชีวิตให้นักเรียนแกนน ำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ รวมทั้งเพ่ิมศักยภำพในกำร 

เป็นผู้น ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
3. เพ่ือด ำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนงำนยำเสพติด สำรเสพติด/สถำนศึกษำสีขำว ให้มีควำมเข้มแข็ง

อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
4. เพ่ือรณรงค์ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเรื่องสำรเสพติด เหล้ำบุหรี่ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด 
5. เพ่ือด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องกับกำรเสริมสร้ำง ป้องกัน และแก้ไข

ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
 

เป้าหมาย   
เชิงปริมาณ 
1.  ลูกเสือ และผู้ก ำกับลูกเสือ นำยหมู่ลูกเสือ จ ำนวน 44 หรือ 45 โรงเรียน ๆ ละ 10 คน  

(ลูกเสือ  9  คน ,ครู ผกก.ลูกเสือ 1 คน)  

2.  นักเรียนแกนน ำ ผู้บริหำรหรือครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องในงำนยำเสพติด จ ำนวน 45 

โรงเรียน  
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เชิงคุณภาพ  

1.  ผู้บริหำร ครูและนักเรียนแกนน ำ มีควำมรู้ และตระหนักถึงโทษ พิษภัยจำกยำเสพติด  

2.  มีเครือข่ำยร่วมมือกันเฝ้ำระวังป้องกันไม่ให้นักเรียนเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับสำรเสพติด  

3.  ปัญหำพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนลดลง  

สถานที่ด าเนินโครงการ  ทุกโรงเรียนในสังกัด 
 

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
งบประมาณ วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) วงเงินค่าใช้จ่ายจริง (บาท) 

งบประมำณท่ีได้รับกำรอนุมัติ 260,000  
 
ผลการด าเนินงาน 

- ชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์ Covid  
 

8. โครงการการแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียนในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  ประจ าปีการศึกษา  2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา (ย.3) 
 
ผู้รับผิดชอบ   นำงประทินทิพย์  พรไชยยำ,นำงสุภำรัตน์  อัฐประจง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ  ติดตำม  และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินงาน      1  ตุลำคม   2562 –  30  กันยำยน   2563      
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำเด็ก เยำวชนในถิ่นทุรกันดำรตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี  ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในทักษะภำษำไทยเพ่ิมขึ้น  
 2. เพ่ือด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียนในโรงเรียนโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำรตำม
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 

เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ (Outputs) 
 1. โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำรตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ดังนี้ 
   1) โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน  4 โรงเรียน  ประกอบด้วย 
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     1.1  โรงเรียนท่ำนผู้หญิงจันทิมำ พ่ึงบำรมี 
       1.2 โรงเรียนกุสุมำลย์วิทยำคม 
       1.3 โรงเรียนโพธิแสนวิทยำ 
       1.4 โรงเรียนบ้ำนม่วงพิทยำคม 
                  2) กิจกรรมกำรประกวดแข่งขัน มี 2 ประเภท ประกอบด้วย 
     2.1 ประเภทกำรประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรำยด้ำน 
                                   ด้ำนที่ 1 ด้ำนโภชนำกำรสุขภำพอนำมัย 
             ด้ำนที่ 2 ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ 
                   ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ 
                                         ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
                                         ด้ำนที่ 5 ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
      2.2 ประเภท กำรประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภำษำไทย มี  2  กิจกรรม 
       2.2.1  กิจกรรมกำรแข่งขัน กำรเขียนเรียงควำม ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3 

       2.2.2  กิจกรรมกำรแข่งขัน กำรกล่ำวสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 

     2.2.3  ครูภำษำไทยสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 จ ำนวน 25 คน 
       2.2.4  ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 จ ำนวน 11 คน 
       2.2.5  ได้ตัวแทนนักเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23  
จ ำนวน 23 คน  เข้ำร่วมแข่งขันในระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ด้านคุณภาพ (Outcomes) 
  เด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำรตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี  มีควำมรู้ทักษะภำษำไทยเพ่ิมมำกขึ้นและสำมำรถน ำไปปรับใช้ในชีวิต  
 

ระยะเวลาด าเนินการ   
 มกรำคม 63 – มีนำคม 63 
 

สถานที่ด าเนินการ   
            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 23   
 

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
งบประมาณ วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) วงเงินค่าใช้จ่ายจริง (บาท) 

งบประมำณท่ีได้รับกำรอนุมัติ 110,000 39,985 

 
ผลการด าเนินงาน 

- ชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์ Covid  
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9. โครงการ  การสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้มโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สพม.23 (ย.5) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุภารัตน์  อัฐประจง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม. 23 
สนองนโยบายสพฐ.  นโยบายท่ี 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกและวินัย ในเรื่องกำรบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนคุณภำพ

ประจ ำต ำบล 
2. เพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนคุณภำพประจ ำ

ต ำบล 
3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย 
4. เพ่ือให้นักเรียนแกนน ำสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปขยำยผลในสถำนศึกษำต่อไป 

 

เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ 

 โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23                          
จ ำนวน  18  โรงเรียน         

ด้านคุณภาพ 
 โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23                               
สำมำรถพัฒนำได้ตำมวัตถุประสงค์ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ   ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 
 

สถานที่ด าเนินการ 
  หอประชุมภูพำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 23 
 

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 

งบประมาณ วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) วงเงินค่าใช้จ่ายจริง (บาท) 

งบประมำณท่ีได้รับกำรอนุมัติ 110,000 0 
 
ผลการด าเนินงาน 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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10. โครงการ การพัฒนาศักยภาพครูผูส้อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยดี้านการจดั
กระบวนการเรียนรู ้สาระการเรียนรู้วิทยาการค านวณโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  (ย.3) 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงสุภำรัตน์  อัฐประจง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม. 23 
สนองนโยบายสพฐ.  นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานและการลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  ให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2560)
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พุทธศักรำช  2551  สำระกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 2.  เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  ให้มีทักษะ 
กระบวนกำร  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  สำระกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 3.  เพ่ือพัฒนำโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ให้มีคุณภำพด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำระกำร
เรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 

เป้าหมาย  
 เชิงคุณภาพ 
 1.  ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2560) ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  พุทธศักรำช  2551  สำระกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 2.  ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  มีทักษะ กระบวนกำร  กำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  สำระกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 3.  โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล มีวิธีปฏิบัติที่ดี ในสำระกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 

เชิงปริมาณ 
 1.  ครูผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 18 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน 
 2.  ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 18 
โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน 
 3.  ศึกษำนิเทศก์และบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 23 จ ำนวน 16 คน 
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ระยะเวลาด าเนินการ   เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 
 

สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
 1. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ด้ำนกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เรื่อง วิทยำกำรค ำนวณ โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
ณ ห้องประชุมธำตุดูม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 23 
 2. นิเทศ ติดตำม และประเมินผล โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 18 โรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 
 

 งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
งบประมาณ วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) วงเงินค่าใช้จ่ายจริง (บาท) 

งบประมำณท่ีได้รับกำรอนุมัติ 85,000 0 

 
ผลการด าเนินงาน 

- อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ 
 

11. โครงการ    เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต”(ภายใต้ชื่อเขตสุจริตส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 23)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ย.1) 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นำงประพิณพักตร์  ธุระนนท์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 
 
วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีควำมรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม ที่เหมำะสม
ในอันที่จะปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และเพ่ือป้องกันกำรทุจริตและป้องกันมิให้เกิดปัญหำกำรปฏิบัติหน้ำที่อันนี้
ลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน  
 2.2 เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนมีทักษะกระบวนกำรคิดและส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
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 2.3 เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนปฏิบัติตน ปฏิบัติกิจกรรม อย่ำงพอเพียง และมีจิตสำธำรณะในกำรช่วยเหลือผู้อื่น
ขณะปฏิบัติงำน  
 2.4   เพ่ือสร้ำงนิสัยคุณลักษณะ 5 ประกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเขตสุจริต 

2.5   เพ่ือให้ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ระดับคะแนนเพิ่มมำกขึ้น เป็น 85  คะแนน 
 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ     
1. บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต ๒๓  จ ำนวน 60 คน 
2. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)  

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ระดับคะแนนเพิ่มมำกขึ้น เป็น 85  คะแนน 
เชิงคุณภาพ  
1.  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 มีวิถีปฏิบัติงำนตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล ประพฤติปฏิบัติตนตำมประมวลจริยธรรม ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และยั่งยืน เป็น

แบบอย่ำงที่ดีของหน่วยงำนอ่ืน 
2.  ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของสำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 23  (ITA) มีระดับคะแนนเพิ่มมำกขึ้น เป็น 85  คะแนน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2562  – กันยายน  2563 
 

สถานที่ด าเนินการ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 

งบประมาณ วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) วงเงินค่าใช้จ่ายจริง (บาท) 

งบประมำณท่ีได้รับกำรอนุมัติ 150,000   

 
ผลการด าเนินงาน 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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12. โครงการ   ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ น าความสุข สู่การพัฒนาองค์กร
อย่างย่ังยืน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (ย.1) 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นำงประพิณพักตร์  ธุระนนท์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 
ลักษณะโครงกำร โครงกำรต่อเนื่อง 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23  มีทัศนคต ิ 
วิธีคิด และกำรประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนกำรมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่ดีเหมำะกับสังคมไทย  

2.  เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 มีบทบำทและสำมำรถในกำรสร้ำงคนดี        
เพ่ือสังคมด ีมีคุณค่ำและประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำน 

3.  เพ่ือให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 สร้ำงเครือข่ำยชุมชนองค์กร
คุณธรรม กับหน่วยงำนและองค์กรที่ท ำงำนด้ำนคุณธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรมชัดเจนและต่อเนื่อง 
 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ     
1. บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 จ ำนวน 65 คน (100%) 
2. เครือข่ำยองค์กรคุณธรรม อย่ำงน้อย 5 องค์กร    
เชิงคุณภาพ  
1. บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 มีทัศนคติ วิธีคิด และกำร 

ประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนกำรมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่ดีเหมำะกับสังคมไทย  
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 มีบทบำทและสำมำรถในกำรสร้ำงคนดี         

เพ่ือสังคมด ีมีคุณค่ำและประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรด ำเนินกิจกำร 
3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 สร้ำงเครือข่ำยชุมชนองค์กรคุณธรรม  

กับหน่วยงำนและองค์กรที่ท ำงำนด้ำนคุณธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรมชัดเจนและต่อเนื่อง 
 

ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลำคม 2562  – กันยำยน  2563 
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สถานที่ด าเนินการ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 
 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 

งบประมาณ วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) วงเงินค่าใช้จ่ายจริง (บาท) 

งบประมำณท่ีได้รับกำรอนุมัติ 620,000  - 

 
ผลการด าเนินงาน 

- รอการจัดสรรงบประมาณ 
 

13. โครงการ พัฒนา ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานการบริหารจัดการตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับ ScQA 
และ OBECQA (ย.3) 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นำงเอ้ือมพร  บัวดี 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายท่ี 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้กำรด ำเนินกำร Coaching and Mentoring  โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำน รุ่นที่ 

3 เป็นไปตำมแนวทำงกำรประเมินโรงเรียนระดับ OBECQA และ ScQA 
 2.  เพ่ือให้โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำน รุ่นที่ 3 พัฒนำโรงเรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 
และได้รับรำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  OBECQA และ ScQA  
 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนมำตรฐำนสำกล รุ่นที่ 3 จ ำนวน 23 โรง 
2. ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 11 คน 
เชิงคุณภาพ 

 ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำน รุ่นที่ 3  ผ่ำนกำรประเมินเพ่ือรับ
รำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับ OBECQA  จ ำนวน 10 โรง   
และ ScQA จ ำนวน 13 โรง    
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สถานที่ด าเนินการ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23  และโรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำน รุ่นที่ 3   
 

ระยะเวลา  มกราคม – กันยายน 2563 
 

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
งบประมาณ วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) วงเงินค่าใช้จ่ายจริง (บาท) 

งบประมำณท่ีได้รับกำรอนุมัติ 210,400   

 
ผลการด าเนินงาน 

- รอการจัดสรรงบประมาณ 
 

14. โครงการ : การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 (ย.3) 
 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงเอ้ือมพร  บัวดี 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
สนองนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน 
และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้โรงเรียนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 2. เพ่ือสื่อสำร สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 
        3. เพ่ือร่วมให้ข้อมูลของสถำนศึกษำ แก่คณะตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
   

เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ 
        1. โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 45 โรง 
  2. ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 11 คน 
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  เชิงคุณภาพ 
                  1. โรงเรียนทุกโรงก ำหนดแนวทำงกำรประกันคุณภำพภำยใน และผู้เกี่ยวข้องสำมำรถ
ปฏิบัติได้  
   2. บุคลำกรในโรงเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกรอบสี่ 
    3.  ศึกษำนิเทศก์ ให้ข้อมูลของสถำนศึกษำ แก่คณะตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำระดับ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
 

สถานที่ด าเนินการ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23  โรงเรียนในสังกัด 45 โรง 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. โรงเรียนทุกโรงก ำหนดแนวทำงกำรประกันคุณภำพภำยใน และผู้เกี่ยวข้องสำมำรถปฏิบัติได้  
  2. บุคลำกรในโรงเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ 
  3. ศึกษำนิเทศก์ ให้ข้อมูลของสถำนศึกษำ แก่คณะตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
 

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 

งบประมาณ วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) วงเงินค่าใช้จ่ายจริง (บาท) 

งบประมำณท่ีได้รับกำรอนุมัติ 250,000   

 
ผลการด าเนินงาน 

- รอการจัดสรรงบประมาณ 
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15. โครงการ   พัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ  ประจ าปี พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
สนองยุทธศาสตรชาติ (ย.2) 
 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นำงประพิณพักตร์  ธุระนนท์ 
สนองนโยบำย สพฐ. ข้อที่ 2  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
  

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมอัจฉริยภำพผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ควบคู่กับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม
และจริยธรรม 

2.  เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้พัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ  
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก และเสริมสร้ำงสัมพันธไมตรีอันดีงำมระหว่ำงนักเรียนไทยกับนักเรียนนำนำชำติ 

3.  เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรแข่งขันทำงวิชำกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับประเทศ  และระดับ
นำนำชำติ โดยใช้กระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำรเป็นสื่อกลำงให้เกิดบรรยำกำศทำงวิชำกำร  น ำไปสู่กำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง และพัฒนำเนื้อหำสำระให้มีควำมทันสมัยเท่ำทันมำตรฐำนสำกล 

4.  เพ่ือส่งเสริมและสร้ำงเจตคติให้ผู้เรียนรักและมีควำมสนใจเป็นนักคณิตศำสตร์  
5.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพครูผู้สอนคณิตศำสตร์ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงปฏิรูปกำรเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 
6.  เพ่ือส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร 

และเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ     
      1.  นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขัน   จ ำนวน    4,370     คน 
      2.  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   จ ำนวน       190     คน 

เชิงคุณภาพ    
1. นักเรียน ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ 

(รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) และต่อยอดคัดเลือกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถไปแข่งขันทำงวิชำกำร 
ระดับประเทศ 

2. ครูผู้สอนมีนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน เทคนิควิธีกำรสอนที่เน้นทักษะกระบวนกำรคิด 
ทำงคณิตศำสตร์ และโรงเรียนมีนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถผู้เรียน             

สู่ควำมเป็นเลิศ 
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สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ,โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ,โรงเรียนพังโคนวิทยำคม,โรงเรียนกุดบำก
พัฒนำศึกษำ,โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ,โรงเรียนสว่ำงแดนดิน,โรงเรียนมัธยมวำนรนิวำส,โรงเรียนอำกำศอ ำนวย
ศึกษำและโรงเรียนโพนงำมศึกษำ 
 

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
งบประมาณ วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) วงเงินค่าใช้จ่ายจริง (บาท) 

งบประมำณท่ีได้รับกำรอนุมัติ 142,400 141,495  

 
ผลการด าเนินงาน 

1.  นักเรียน ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ 
(รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) และต่อยอดคัดเลือกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถไปแข่งขันทำงวิชำกำร 
ระดับประเทศ   
 2.  ครูผู้สอนมีนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน เทคนิควิธีกำรสอนที่เน้นทักษะกระบวนกำรคิดทำง
คณิตศำสตร์ และโรงเรียนมีนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถผู้เรียนสู่ควำม 
เป็นเลิศ 
 

16. โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทาง
วิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ) (ย.2)    
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นำงประพิณพักตร์  ธุระนนท์ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
  

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมอัจฉริยภำพผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ควบคู่กับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม
และจริยธรรม 

2.  เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้พัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ  
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก และเสริมสร้ำงสัมพันธไมตรีอันดีงำมระหว่ำงนักเรียนไทยกับนักเรียนนำนำชำติ 

3.  เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรแข่งขันทำงวิชำกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับประเทศ  และระดับ
นำนำชำติ โดยใช้กระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำรเป็นสื่อกลำงให้เกิดบรรยำกำศทำงวิชำกำร  น ำไปสู่กำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง และพัฒนำเนื้อหำสำระให้มีควำมทันสมัยเท่ำทันมำตรฐำนสำกล 
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4.  เพ่ือส่งเสริมและสร้ำงเจตคติให้ผู้เรียนรักและมีควำมสนใจเป็นนักคณิตศำสตร์  
5.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพครูผู้สอนคณิตศำสตร์ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงปฏิรูปกำรเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 
6.  เพ่ือส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร 

และเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ     

นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขัน   จ ำนวน    4,370     คน 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   จ ำนวน       190     คน 
 

 เชิงคุณภาพ    
1.  นักเรียน ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ 

(รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) และต่อยอดคัดเลือกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถไปแข่งขันทำงวิชำกำร 
ระดับประเทศ 
    2.  ครูผู้สอนมีนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน เทคนิควิธีกำรสอนที่เน้นทักษะกระบวนกำรคิด 
ทำงคณิตศำสตร์ และโรงเรียนมีนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถผู้เรียน             
สู่ควำมเป็นเลิศ 
 

สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ , โรงเรียนพังโคนวิทยำคม และโรงเรียนมัธยมวำนรนิวำส 
 

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 

งบประมาณ วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) วงเงินค่าใช้จ่ายจริง (บาท) 

งบประมำณท่ีได้รับกำรอนุมัติ 142,400 141,495  

 

ผลการด าเนินการ 
 1. นักเรียน ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ 
(รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) และต่อยอดคัดเลือกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถไปแข่งขันทำงวิชำกำร 
ระดับประเทศ   
 2. ครูผู้สอนมีนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน เทคนิควิธีกำรสอนที่เน้นทักษะกระบวนกำรคิดทำง
คณิตศำสตร์ และโรงเรียนมีนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถผู้เรียนสู่ 
ควำมเป็นเลิศ                       
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17. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรยีนการสอน การวัดและประเมินผล  
(การจัดข้อสอบปลายปี นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1,2  ปีการศึกษา 2562) (ย.3) 
 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นำงวัชรำภรณ์     อินธิปีก   และ กลุ่มนิเทศฯ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตร และส่งเสริม 
                                      ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ 
 

วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 จ ำนวน 44 โรงเรียน 
ได้ผลกำรประเมินนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1,2 จำกเครื่องมือที่ได้มำตรฐำน 
           2 .เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ได้ข้อมูลผลกำรประเมินข้อสอบมำตรฐำน
ปลำยปี ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1,2 ปีกำรศึกษำ 2562 ไว้ปรับปรุงพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุตำม
มำตรฐำนตัวชี้วัด   
        

เป้าหมาย 
 ปริมาณ 
        1. นักเรียนโรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 44 โรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
จ ำนวน 7,892 คน ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 2 จ ำนวน 7,766 คน 
                 2. โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน  44  โรงเรียน  
           คุณภาพ 
                  1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 44 
โรงเรียน ได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน เพ่ือรับกำรประเมิน O-NET ในปีกำรศึกษำ 
2563 ต่อไป  
                   2. ครูโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ได้ผลกำรวิเครำะห์
คะแนน ประเมินข้อสอบมำตรฐำนปลำยปี นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 จำก
เครื่องมือที่ได้มำตรฐำนตำมหลักสูตร ไว้ปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุตำมมำตรฐำน 
ตัวชี้วัด                
 

สถานที่ด าเนินการ 
           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 และโรงเรียนในสังกัดจ ำนวน   44   โรงเรียน 
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งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 

งบประมาณ วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) วงเงินค่าใช้จ่ายจริง (บาท) 

งบประมำณท่ีได้รับกำรอนุมัติ 383,320 383,320  

 
ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 7,892 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 จ ำนวน 
 7,766 คน  ปีกำรศึกษำ 2562  ได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนจำกเครื่องมือที่มีคุณภำพและ
ได้มำตรฐำน  

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ได้ผลกำรประเมินนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1,2 ปีกำรศึกษำ 2562    จำกเครื่องมือที่ได้มำตรฐำนตำมหลักสูตรแกนกลำง และได้สภำพ
ปัญหำและอุปสรรคมำวำงแผนพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 มีข้อมูลผลกำรประเมินคะแนน ข้อสอบปลำย 
ปีกำรศึกษำ 2562 ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1,2 ไว้พัฒนำ และปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำร
สอนให้บรรลุตำมมำตรฐำน ตัวชี้วัด   

 

18. โครงการ การขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) และการ

นิเทศ ติดตามเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ  (ย.3) 
  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงเอ้ือมพร  บัวดี 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

สนองนโยบาย สพฐ. นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือขยำยผลโครงกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษ (Boot Camp) ให้กับครูผู้สอนภำษำอังกฤษ

ที่ยังไม่ได้เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำในโครงกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษ (Boot Camp) ในระดับภูมิภำค 

        2. เพ่ือออกแบบนวัตกรรมที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษตำมแนวทำง 

แบบ Communicative Approach 

        3. เพ่ือนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษของครูที่ผ่ำนกำรอบรมใน

โครงกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษ (Boot Camp) และครูที่ผ่ำนกำรอบรมจำกกำรขยำยผลโครงกำร       
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เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 100 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ ที่ยังไม่ได้รับกำรอบรมในโครงกำรพัฒนำ 

ครูภำษำอังกฤษ (Boot Camp) ในระดับภูมิภำค ได้รับกำรอบรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ

จำกกำรขยำยผลโครงกำร 

2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำในโครงกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษ 

(Boot Camp) ในระดับภูมิภำค และที่ได้รับกำรอบรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษจำกกำร

ขยำยผลโครงกำร  สำมำรถออกแบบนวัตกรรมที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษตำมแนวทำงแบบ 

Communicative Approach 

3. ร้อยละ 70 ของครูที่ผ่ำนอบรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 

จำกกำรขยำยผลโครงกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษ (Boot Camp)  ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมด้วยวิธีกำรที่

หลำกหลำย 

เชิงคุณภาพ 

1. ครูที่ผ่ำนกำรอบรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษจำกกำรขยำยผลโครงกำรพัฒนำครู

ภำษำอังกฤษ (Boot Camp) สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ Communicative Approach 

2. ครูมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีและใช้นวัตกรรมที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษตำม

แนวทำงแบบ Communicative Approach และ Active Learning 
 

สถานที่ด าเนินการ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23  โรงเรียนในสังกัด  
 

ระยะเวลา  มกรำคม – กันยำยน 2563 

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
งบประมาณ วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) วงเงนิค่าใช้จ่ายจริง (บาท) 

งบประมำณท่ีได้รับกำรอนุมัติ 383,320 383,320  

 
ผลการด าเนินงาน 

-  อยู่ระหว่ำงกำรจัดสรรงบประมำณ 
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ส่วนที่  3 
 

สรุปประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายผู้ตรวจราชการ 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

รอบท่ี 1 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)  
เกี่ยวกับงาน / โครงการ / กิจกรรม 14 งาน   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23  
จังหวัดสกลนคร 

 
ล าดับที่  1  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 

โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลเป็นนโยบำยรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ จันโอชำที่กล่ำวว่ำ “จะไม่ทิ้งใครไว้
ข่ำงหลัง” โดยมีแนวคิดให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร มีจุดเน้นของโครงกำรคือพัฒนำโรงเรียนให้มี
คุณภำพได้มำตรฐำนตำมบริบทของตนเอง และมีควำมพร้อมในกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ดังนี้ 

1.1  ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
1.2  ด้ำนส่งเสริมกำรศึกษำ 
1.3  ด้ำนสร้ำงเครือข่ำยและมีส่วนร่วม   

2. เป้าหมายความส าเร็จ 
  กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร ดังนี้ 

1. โรงเรียนที่มีครูครบชั้น 
2. โรงเรียนที่มีครูครบวิชำเอก 
3. โรงเรียนที่มีครูครบวิชำชีพหรือวิชำเฉพำะด้ำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน 
4. โรงเรียนที่มีควำมพร้อมของครู ครบทั้ง 3 ด้ำน 

สังกัด จ ำนวน
โรงเรียน
ทั้งหมด 

ปีกำรศึกษำ 
2562 

โรงเรียนที่มีครู
ครบชั้น 

โรงเรียนที่มีครูครบ
วิชำเอก  

โรงเรียนที่มีครูครบ
วิชำชีพหรือวิชำ

เฉพำะด้ำนที่จัดกำร
เรียนกำรสอน  

โรงเรียนที่มีควำม
พร้อมของครู 

ครบทั้ง 3 ด้ำน  

จ ำนวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ ำนวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ ำนวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ ำนวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

สพม.      23 18 100 18 100 18 100 18 100 

รวม  18 100 18 100 18 100 18 100 
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กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้ 
  1.   coding 
  2.   กำรเตรียมกำรใช้หลักสูตรเชิงสมรรถนะICT 
  3.   ภำษำอังกฤษ 
  4.   ภำษำจีน 
สังกัด จ ำนวน

โรงเรียน
ทั้งหมด 

ปีกำรศึกษำ 
2562 

บูรณำกำรcoding  
สู่ห้องเรียน
คุณภำพ 

กำรเตรียมกำรใช้
หลักสูตรเชิง
สมรรถนะICT 

ภำษำอังกฤษ 
 

ภำษำจีน 

 
จ ำนวน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ ำนวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ ำนวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ ำนวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

 

สพม.      23 18 80 18 80 18 100 18 100 

รวม  18 80 18 80 18 100 18 100 

 
3. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 23 ได้ด ำเนินกำรออกนิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลบูรณำกำรกับกำรนิเทศของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนพบว่ำ 

1. coding 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน coding  ร้อยละ 80  ของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลจัดกำรเรียนกำร  

บูรณำกำรCoding ในสำระกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีโดย
กำรใช้สื่อ Kid Bright มำประกอบกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กำรเขียนCode อย่ำงง่ำย 

2. กำรเตรียมกำรใช้หลักสูตรเชิงสมรรถนะ ICT 
หลักสูตรเชิงสมรรถนะเป็นเรื่องใหม่ที่ สพฐ.ได้จัดท ำกรอบกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ         

ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 โดยกำรจะน ำหลักสูตรเชิงสมรรถนะไปใช้นั้นจะต้องผ่ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนเชิงสมรรถนะ (Competency –Based Intruction:CBI) ที่มีลักษณะส ำคัญคือเป็นกำร
เรียนกำรสอนตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้เชิงสมรรถนะ    
 กำรด ำเนินกำรในเรื่องนี้ของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 23 ทุกโรงเรียนอยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำเพ่ือให้สอดคล้องกับ
กรอบกำรปรับปรุงหลักสูตรของส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ สพฐ. 

3. ภำษำอังกฤษ 
กำรจัดกำรเรียนกำรรำยวิชำภำษำอังกฤษ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ทุกโรงเรียนใน 
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โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลได้ด ำเนินกำรให้นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้ภำษำอังกฤษเป็น
ภำษำท่ี 2 มีกำรเปิดห้องเรียนพิเศษด้ำนภำษำ(MEP) และมีกำรจัดหำครูที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำอังกฤษเข้ำมำให้ควำมรู้แก่นักเรียนนอกจำกนี้ยังมีกำรจ้ำงครูต่ำงชำติด้ำนภำษำอังกฤษ เพื่อให้กำรจัดกำร
เรียนกำรมีคุณภำพและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

4. ภำษำจีน 
กำรจัดกำรเรยีนกำรรำยวิชำภำษำจีน ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ทุกโรงเรียนใน 

โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลได้ด ำเนินกำรให้นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้ภำษำจีนเป็นภำษำ
ที่ 3 มีกำรเปิดห้องเรียนพิเศษด้ำนภำษำ(MEP) และมีกำรจัดหำครูที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำจีนเข้ำมำ
ให้ควำมรู้แก่นักเรียนนอกจำกนี้ยังมีกำรจ้ำงครูจีน เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรมีคุณภำพและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลได้ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ตำมกรอบกำรท ำงำนอย่ำงชัดเจนและ
เป็นรูปธรรมส่งผลต่อคุณภำพของนักเรียนและมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำและโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
ได้รำยงำนกำรด ำเนินโครงกำรตำมตัวชี้วัดผ่ำนระบบออนไลน์เป็นรำยโรงเรียนไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนทุกโรงเรียน 

 
4. ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 

จำกกำรออกนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลพบว่ำโรงเรียน 
คุณภำพประจ ำต ำบลไม่ได้งบประมำณสนับสนุนโครงกำร  จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
เห็นควรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้จัดสรรงบประมำณมำยังโรงเรียนคุณภำพประจ ำ
ต ำบลให้ได้รับงบประมำณอย่ำงทั่วถึง  
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งาน PM2.5  และ มาตรการการป้องกันและการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ  ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
PM2.5 
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ  
           ตำมท่ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ขอให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
แจ้งสถำนศึกษำในสังกัดทรำบและก ำชับให้ถือปฏิบัติตำมแนวทำงและมำตรกำรแก้ไขปัญหำฝุ่นละอองขนำดเล็ก 
PM2.5   ในกำรนี้ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แจ้งข่ำวสำรสถำนกำรณ์
หมอกควัน ในพ้ืนที่จังหวัดต่ำงๆ   

ซึ่งมำตรกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 นั้น ได้มีกำรแจ้งแนวทำงและ
มำตรกำรแก้ไข ปัญหำฝุ่นละอองขนำดเล็ก PM2.5   ในกรุงเทพมหำนครและ ปริมณฑล และพ้ืนที่จังหวัด
ต่ำงๆ โดยผ่ำนเว็บไซต์ http://air4thai.pcd.go.th/Web2/ และเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม http://pcd.go.th  (อ้ำงอิง : ตำมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ศธ 04001/ว299 ลงวันที่ 16 มกรำคม 2563 และหนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 23 ที่ ศธ 04253/0323 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2563)  และจำกนั้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำน แจ้งคณะรัฐมนตรี ได้ประชุมเม่ือวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2562 ลงมติ รับทรำบแนวทำงและมำตรกำร
แก้ไขปัญหำฝุ่นละอองขนำดเล็ก ในกรุงเทพมหำนครและ ปริมณฑล และพ้ืนที่จังหวัดต่ำงๆ โดยให้สร้ำงควำม
เข้ำใจและแจ้งประชำสัมพันธ์ แนวทำงฯ เช่น กรณีกำรปิดสถำนศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรและ
กรุงเทพมหำนคร ไม่ใช่เป็นกำรแก้ปัญหำหรือลดสำเหตุของกำรเกิดฝุ่นละอองขนำดเล็กโดยตรง แต่มี
เจตนำรมณ์ ในกำรปกป้องคุ้มครองเด็กท่ีถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีควำมเปรำะบำง  อำจเกิดผลกระทบต่อสุขภำพ 
ระยะยำว (อ้ำงอิง : ตำมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 04001/ว1244 ลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563 
และหนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ที่ ศธ 04253/0323 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2563  

 
2. เป้าหมายความส าเร็จ  
      โรงเรียนในสังกัดได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ เกี่ยวกับเรื่องฝุ่นอย่ำงต่อเนื่อง และ
เนื่องจำก จังหวัดสกลนคร มีค่ำฝุ่น PM2.5   ในระดับคุณภำพปำนกลำง บำงพ้ืนที่ และไม่มีภำวะเสียง จึงไม่มี
รำยงำนผลกระทบแต่อย่ำงใด 
 
3. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนินการ   

กำรแจ้งประชำสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนในสังกัดทรำบถึงแนวทำงกำรด ำเนินงำน   
 

4. ข้อเสนอแนะในการด าเนนิงาน               -  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
             ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในประเทศจีน และ
แพร่ขยำยเข้ำสู่ประเทศไทย โดยเด็กจะเป็นผู้ที่ได้รับเชื่อง่ำย เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด กระทรวง
สำธำรณสุข จึงมีมำตรกำรเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดของโรคดังกล่ำว  ดังนี้  (ได้มีกำรแจ้งประชำสัมพันธ์ให้
โรงเรียนในสังกัดทรำบทุกโรงเรียน) 

มำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุข วิธีป้องกันกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
1. ดื่มน้ ำอุ่นเมื่อรู้สึกกระหำยน้ ำ (เด็ก 30 -50 ซีซี,ผู้ใหญ่ 50 -80 ซีซี) 
2. หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสผู้ป่วย ไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไอจำม 
3. หลีกเลี่ยงกำรอยู่ในสถำนที่แออัด  
4. ใส่หน้ำกำกอนำมัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชนแออัด 
5. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ผ่ำเช็ดหน้ำ แก้วน้ ำ ผ้ำเช็ดตัว 
6. หลีกเลี่ยงตลำดค้ำสัตว์ และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้กับสัตว์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่ป่วยหรือตำย 
7. หมั่นล้ำงมือให้สะอำดอยู่เสมอด้วยน้ ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้ำงมือ  
8. ห้ำมรับประทำนของดิบ รับประทำนอำหำรที่สะอำด  
9. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ 
10. หำกพบนักเรียนมีอำกำรไข้ข้ึน อย่ำงรวดเร็ว ลดยำก ปวดศรีษะและล ำตัว มีอำกำรไอ

ต่อเนื่อง เป็นระยะเวลำนำน มีน้ ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์ หรือ โทรแจ้งสำยด่วนกรมควบคุมโรค  โทร 1422 
(อ้ำงอิง : ตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ศธ 04188/ว 88 ลงวันที่ 26 มกรำคม 
2563 และตำมหนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ที่ ศธ 04253/0385 ลงวันที่ 27 
มกรำคม 2563 ) 

ทั้งนี้    มีประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ชื่อและอำกำรส ำคัญของโรคติดต่ออันตรำย (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2563 โดยให้มีประกำศ ให้โรคติดต่ออันตรำยตำม พระรำชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีอำกำรไข้ ไอ 
เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอำกำรปอดอักเสบ ในรำยที่รุนแรงจะมีอำกำรระบบทำงเดินหำยใจล้มเหลว และ
อำจถึงขั้นเสียชีวิต 
 

มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ       
 - ประกำศ เรื่อง มำตรกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID -19 ) ประกำศ ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563  
 - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงฯ และ กระทรวงศึกษำธิกำร มีหนังสือแจ้งขอควำมร่วมมือปฏิบัติและ
ด ำเนินกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID -19 ) ให้ฉีดพ่นน้ ำยำ
ภำยใน – ภำยนอกอำคำร ,จัดให้มีแอลกอฮอล์ฆ่ำเชื้อ ล้ำงมือ ก่อนท ำกิจกรรมต่ำงๆ , กรณีมีกำรจัดประชุม 
อบรม สัมมนำ หำกผู้เข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ ตั้ง 50 -100 คน ให้เสนอต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำ
อนุญำต  หำกผู้เข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ ตั้ง 100 คนขึ้นไป  ให้เสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 



49 
 

พิจำรณำอนุญำต (ตำมบันทึกหนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ ศธ 02145/3688 ลงวันที่ 2 
มีนำคม 2563 และ หนังสือกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ ศธ 02145/655 ลงวันที่ 2 มีนำคม 2563) 
 - ประกำศ เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID -19 ) 
ประกำศ ณ วันที่ 20 มีนำคม 2563 
มำตรกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
  - หนังสือ สพฐ. แจ้งกำรเฝ้ำระวังและเป้ำกันกำรระบำดฯ ตำมหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04188/ว203 ลง
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563      
 - หนังสือซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโรคติดต่ออันตรำย และประเทศกลุ่มเสี่ยง ตำมหนังสือ สพฐ. ที่ 
ศธ 04188/ว258 ลงวันที่ 13 มีนำคม 2563   
 - ประกำศ เรื่อง   มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID -19 ) 
ประกำศ ณ วันที่ 20 มีนำคม 2563 
มำตรกำรของ สพม.23  
 -  ได้มีกำรแจ้งประชำสัมพันธ์จำกหนังสือสั่งกำร ประกำศ หลักเกณฑ์ ของทั้งกระทรวง สพฐ. ให้
โรงเรียนในสังกัดได้ทรำบและถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้แจ้งขอควำมร่วมมือให้โรงเรียนให้ด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำรต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง 
 - แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ตำมค ำสั่ง สพม.23 ที่ 192/2563 ลงวันที่ 10 มีนำคม 2563  
แนวทำงกำรด ำเนินงำนนั้น ให้คณะท ำงำนให้แบ่งหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน มีกำรตั้งจุดคัดกรองของ
หน่วยงำน กำรประชำสัมพันธ์ ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำร เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเชื่อถือได้ กำร
รณรงค์ให้ใช้หน้ำกำอนำมัย มีเจลล้ำงมือ ตำมจุดต่ำงๆของอำคำรส ำนักงำนให้ทั่วถึง ส ำหรับบุคลำกรและผู้มำ
ติดต่อรำชกำร 
 - กำรให้ข้ึน – ลง ทำงเดียว เพ่ือสะดวกในกำรคัดกรองผู้ป่วย กำรตรวจวัดไข้ กำรเก็บข้อมูล เพ่ือให้
ค ำแนะน ำและค้นหำผู้ที่กลุ่มเสี่ยง  
 - ใช้สื่อในกำรประชำสัมพันธ์ ติดต่อรำชกำร โดย ผอ.สพม. ได้มอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนโดยใช้สื่อ
ออนไลน์ เพื่อลดปัญหำกำรที่มีบุคคลภำยนอกมำติดต่อรำชกำรเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งส่งผลกระทบ และมีควำม
เสี่ยงมำกในกำรจะสัมผัส ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 
 -  จัดให้มีโครงกำร 5 ส. เพื่อด ำเนินกำรจัดกำรด้ำนขยะ สิ่งปฏิกูล กำรท ำควำมสะอำดทั้งภำยในและ
ภำยนอกอำคำร โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมแบบบูรณำกำรทุกภำคส่วน  

ในกำรนี้ สพม.23 ได้ด ำเนินกำรตำมข้อสั่งกำรนำยกรัฐมนตรี ประกำศ และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ อย่ำง
เคร่งครัดและเน้นกำรบูรณำกำร แบบมีส่วนร่วมในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สำธำรณสุขจังหวัด เทศบำลนครสกลนคร รวมทั้ง ขอควำมร่วมมือโรงเรียน/บุคลำกรในสังกัดในกำรปฏิบัตตน
ให้ถูกต้องตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขต่อไป 
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2. เป้าหมายความส าเร็จ 
 
         โรงเรียนและบุคลำกรในสังกัด ได้ทรำบมำตรกำร และ ด ำเนินกำรตำมข้อสั่งกำรนำยกรัฐมนตรี 
ประกำศ และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด และให้ควำมร่วมมือ มีส่วนร่วมในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่อสั่ง
คม เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดมำกขึ้น 
 
3. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน   
        โรงเรียนและบุคลำกรในสังกัด ร่วมกันปฏิบัติตนตำมค ำแนะน ำต่ำงๆ และด ำเนินกำรตำมมำตรกำรต่ำงๆ
อย่ำงเคร่งครัด และบุคลำกร สพม.23 เข้ำร่วมโครงกำร 5 ส. ครบทุกคน 
 
4. ข้อเสนอแนะในการด าเนนิงาน    
 ต้องเน้นกำรมีส่วนร่วมทุกฝ่ำย เพื่อให้งำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
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โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data) 
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 

ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ึนพ้ืนฐำน ได้มีนโยบำยด ำเนินกำรขับเคลื่อนและพัฒนำกำร
บริหำรคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในภำรกิจยุทธศำสตร์และนโยบำยเร่งด่วนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ให้ควำมส ำคัญต่อผู้เรียนสูงสุด โดยใช้หลักกำรกระจำยอ ำนำจ กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภำพสูงสุด และในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำว 
ได้มีกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Big Data) เพ่ือให้
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำร จัดเก็บ และใช้ประโยชน์ของข้อมูล ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรศึกษำสภำพปัญหำ อุปสรรคในปัจจุบัน และในอนำคต พร้อมทั้งหำแนวทำงใน
กำรแก้ไขได้ทันเหตุกำรณน์ั้น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 23 ได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
ต่ำงๆ อันได้แก ่

 1. มีข้อมูลพ้ืนฐำนของโรงเรียน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   2. มีข้อมูลพ้ืนฐำนของนักเรียน  
  3. มีข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
   4. มีข้อมูลอำคำร ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   5. มีข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  6. มีข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ  
  7. มีข้อมูลกำรด ำเนินโครงกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 ซึ่งข้อมูลสำรสนเทศแต่ละด้ำนสำมำรถช่วยในกำรวิเครำะห์สภำพกำรต่ำงๆ หรือเป็นข้อมูลตั้งต้น
ที่จะใช้ในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรไม่ว่ำจะเป็น ระบบงำนงบประมำณ กำรจัดตั้งงบประจ ำปี กำรของบประมำณ
ในกำรจัดหำสิ่งก่อสร้ำง กำรสรรหำบุคลำกรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สภำพกำรเรียนกำรสอนจำกจ ำนวน
นักเรียน เป็นต้น 
 
2. เป้าหมายความส าเร็จ 
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 23 มีข้อมูลสำรสนเทศช่วยในกำรตัดสินใจ หรือ
วิเครำะห์สภำพปัญหำ อุปสรรคในปัจจุบัน 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 23 สำมำรถใช้ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อหำแนวทำง
ในกำรแก้ไขได้ทันเหตุกำรณ ์
 3. กำรน ำนโยบำยกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนและพัฒนำกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไปสู่
โรงเรียนในสังกัด เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดมีสำรสนเทศประจ ำโรงเรียน 
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3. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโครงการ 
 ในปีงบประมำณ 2562 ที่ผ่ำนมำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 23 ได้ด ำเนินกำร
รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ ทั้ง 7 ด้ำน โดยกำรรวบรวมข้อมูลจำกระบบข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆได้แก่  

 1. ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียนในสังกัดโดยใช้ข้อมูลจำกระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล 
(Data Management Center: DMC) เป็นแนวทำงในกำรจัดเก็บ  

 2. ข้อมูลพื้นฐำนนักเรียนในสังกัดโดยใช้ข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (Data 
Management Center: DMC) เป็นแนวทำงในกำรจัดเก็บ 
   3. ข้อมูลพื้นฐำนของครูและบุคลำกรในสังกัดโดยใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
กำรศึกษำ (EMIS) เป็นแนวทำงในกำรจัดเก็บข้อมูล 

 4. ข้อมูลพื้นฐำนอำคำร ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงในสังกัดโดยใช้ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) 
เป็นแนวทำงในกำรจัดเก็บข้อมูล 

 5. ข้อมูลพื้นฐำนครุภัณฑ์ในสังกัดโดยใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ (EMIS) 
เป็นแนวทำงในกำรจัดเก็บข้อมูล 

 6. ข้อมูลผลกำรเรียนเฉลี่ย ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม ผลกำรทดสอบระดับชำติ (NT, ONET)  
 7. ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จำกทุกกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง 

 เพ่ือให้เป็นข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นสำธำรณะเปิดเผยได้ เพ่ือกำรวิเครำะห์ ทั้ งในเรื่องของพ้ืนฐำนของ
โรงเรียน นักเรียน ครูและบุคลำกร อำคำร ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ครุภัณฑ์ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ เพ่ือหำ
ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไขในกำรบริหำรงำน ทั้งนี้ผู้มำรับบริกำร ประชำชน บุคคลภำยนอก สำมำรถ
น ำข้อมูลไปใช้งำนได้โดยง่ำย เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 23  
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 ทั้งนี้ข้อมูลสำรสนเทศอ่ืนๆ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 23 ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ด้วยเช่นกัน เช่น แผนกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  หรือมำตรกำรด้ำนต่ำงๆ 
สถิติกำรให้บริกำร เป็นต้น 

 
 ในปีงบประมำณ 2563 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 23  ได้มีแผนกำรด ำเนินกำร
ปรับปรุงข้อมูลสำรสนเทศดังกล่ำวข้ำงต้นให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
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4. ข้อเสนอแนะการด าเนินการ 
 4.1 ปัญหา และอุปสรรคที่พบ   

 1. ในกำรกรอกข้อมูลในระบบ DMC, EMIS, M-OBEC, B-OBEC ของโรงเรียนไม่เป็นปัจจุบัน 
เนื่องจำกกำรติดตำมข้อมูลต่ำงๆ ของโรงเรียนอยู่หลำยส่วน หลำยกลุ่มงำน และมีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
กรอกข้อมูลสำรสนเทศเพียงคนเดียวและมีหน้ำที่ในกำรท ำกำรสอน ท ำให้กำรกรอกข้อมูลในระบบไม่ทันตำม
ก ำหนดเวลำ ไม่ถูกตอ้ง และไม่ครบถ้วน 

 2. ในกำรกรอกข้อมูลมักจะกรอกข้อมูลเดิมซ้ ำๆในแต่ละโปรแกรม  
 3. บุคลำกรในกำรดูแลระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำและระดับโรงเรียนส่วนมำกจะเป็นบุคลำกรทำงคอมพิวเตอร์ ซึ่งบุคลำกรมีค่อนข้ำงจ ำกัด และปฏิบัติงำน
หลำยบริบท กำรติดตำม รวบรวมงำนข้อมูลสำรสนเทศจำกหลำยๆ ฝ่ำย จึงล่ำช้ำ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน  
 4.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
    ในกำรจัดท ำระบบต่ำงๆ ที่ส ำนักต่ำงๆของส่วนกลำง หรือกระทรวง ได้พัฒนำระบบขึ้นนั้น
ควรจะเป็นระบบที่ง่ำยต่อกำรใช้งำน สำมำรถรวบรวมข้อมูลที่เป็นประเภทเดียวกันไว้ในระบบเดียวได้ หรือบูรณำกำร
ข้อมูลที่ซ้ ำซ้อนกันได้ โดยไม่ต้องเพ่ิมภำระให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของโรงเรียนและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 4.3 ข้อเสนอแนะ ความต้องการของหน่วยงาน 
  1. เนื่องจำกขอบเขตค ำจัดกัดควำมของโครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Big Data) ในบริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือโรงเรียนในสังกัดยังไม่ชัดเจน
กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำวจึงมีควำมคลำดเคลื่อน และไม่ตรงประเด็นหรือไม่สำมำรถน ำมำใช้งำนได้จริง 
  2. กำรจัดท ำข้อมูลตำมแนวทำง Big Data อำจมีรูปแบบที่ควำมคลำยคลึงกับ ระบบบริหำร
สำรสนเทศส ำนักบริหำรมัธยมศึกษำตอนปลำย : SESA ซึ่งมีข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียนในสังกัดในทุกด้ำน
อยู่แล้ว ดังนั้นโครงกำร Big data จึงมีควำมซ้ ำซ้อนกับระบบอื่นๆ  
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นโยบายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญ : สายอาชีพ (50 : 50) 
1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
  กระทรวงศึกษำธิกำรโดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยณัฐพล  ทีปสุวรรณ)       
มีนโยบำยเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสำยสำมัญและสำยอำชีพให้ได้สัดส่วน 50 : 50 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร-
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงมีแนวทำงขับเคลื่อนนโยบำยร่วมกับส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน -
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และผู้แทนจำกหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือสอดคล้องกับทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ เพ่ือกำรผลิตก ำลังคนให้มีปริมำณและคุณภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร รวมทั้งแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) ที่มีจุดมุ่งหมำยด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำให้ผู้เรียน มีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนที่ตอบสนองควำมต้องกำร
ของก ำลังคนสำยอำชีพ เพ่ือพัฒนำประเทศ 
 
2. เป้าหมายความส าเร็จ 
  1. สัดส่วนกำรเรียนต่อสำยอำชีพเพ่ิมสูงขึ้น 
  2. นักเรียนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับเรียนต่อสำยอำชีพ จบแล้วมีงำนท ำ    
  3. อัตรำกำรเรียนต่อของนักเรียนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับสูงขึ้น 
 
3. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ได้เห็นควำมส ำคัญของนโยบำยดังกล่ำว 
และให้ควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสำยสำมัญต่อสำยอำชีพ (50 : 50) โดยมี
มำตรกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนไปเรียนสำยอำชีพ 

3.1 แจ้งแนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสำยสำมัญต่อสำยอำชีพให้ 
โรงเรียนมีกำรวำงแผนร่วมกับวิทยำลัยในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (เปิดกว้ำงในกำรรับ
กำรแนะแนว)  
  3.2 เรียนเชิญผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และหัวหน้ำกลุ่มงำนแนะแนว 
เข้ำร่วมโครงกำรยกระดับกำรจัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำสู่มำตรฐำนนำนำชำติและท ำควำมร่วมมือร่วมกันตำม
นโยบำยสะพำนเชื่อมโยงด้ำนกำรศึกษำ 
  3.3 ร่วมประชุมขับเคลื่อนจุดเน้นกำรเพ่ิมปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ซึ่งได้จัดประชุมขับเคลื่อนจุดเน้น ใน 6 ภูมิภำค ส ำหรับภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจัดประชุม        
ที่โรงแรมกำริน จังหวัดอุดรธำนี เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2563  โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ    
มีนโยบำยให้สถำนศึกษำในสังกัดเพ่ิมแผนกำรรับนักเรียนในสำยอำชีวศึกษำ 
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  3.4 ให้ควำมร่วมมือในกำรประชำสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดน ำนักเรียนเข้ำร่วม
โครงกำร “เปิดโลกทำงกำรศึกษำ พัฒนำกำรเรียนรู้ มุ่งสู่สังคม SKNT House 2020”  
  3.5 สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ท ำบันทึกตกลง
ควำมร่วมมือกับสถำบันอำชีวศึกษำ 
  3.6 แจ้งสถำนศึกษำให้ควำมร่วมมือในกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อจำกสถำนศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  3.7 ศึกษำธิกำรจังหวัดสกลนคร แต่งตั้งให้ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสกลนคร เป็น
คณะกรรมกำรรับนักเรียนระดับจังหวัดสกลนคร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 
4. ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
  4.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ควรส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำ
ด้ำนอำชีพระยะสั้น  ส่วนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ควรให้สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำเป็นผู้จัดกำรศึกษำ เพ่ือควำมมีคุณภำพ 
  4.2 นักเรียนที่จบหลักสูตรทวิศึกษำ จำกสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ยังไม่เป็นที่ยอมรับจำกสถำนประกอบกำรในกำรรับเข้ำท ำงำน 
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ดร.ปราโมทย์  ภูมิพันธ์  ผอ.สพม.เขต 23 มอบหมายนางมณีรัตน์  พ่ัวโพธิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา ร่วมประชุมขับเคลื่อนจุดเน้นการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ  ปีการศึกษา 2563 
(สายอาชีวศึกษา 50 : 50 สายสามัญ)  ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ โรงแรมการิน จ.อุดรธานี    
โดยมีนายณรงค์  แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นประธานพร้อมให้      
แนวทางการเพิ่มนักเรียนสายอาชีวศึกษาให้กับสถานศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2563 
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สพม.เขต 23 ให้ความร่วมมือสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ 
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จังหวัดสกลนคร โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน 

ระดับจังหวัดสกลนคร โดยมีผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เป็นคณะกรรมการ 
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สพม.เขต 23 ให้ความรว่มมอืวิทยาลัยการอาชีสว่างแดนดิน สถานศกึษาสังกัด 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา เข้าประชาสัมพันธ์การเรียนต่อสายอาชีพ  

ในสถานศกึษาที่ประสงค์จะแนะแนว 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศกึษำ เขต 23 ให้ควำมร่วมมือ 

วิทยำลัยเทคนิคสกลนคร ในกำรประชำสัมพันธ์ เชิญชวนสถำนศึกษำในสังกัดน ำนักเรยีน

เข้ำร่วมโครงกำรยกระดับกำรจัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำสู่มำตรฐำนนำนำชำติ และ 

ท ำควำมร่วมมือร่วมกันตำมนโยบำยสะพำนเชื่อมโยงด้ำนกำรศึกษำ 

ในวันที่ 21 มกรำคม 2563 ณ หอประชุมวิทยำลัยเทคนิคสกลนคร 

 



71 
 



72 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศกึษำ เขต 23 ประชำสัมพันธ์แนวทำงกำรขับเคลื่อน

นโยบำยกำรเพิ่มสัดส่วนผู้เรยีนสำยสำมัญต่อสำยอำชีพ (50 : 50) ปีกำรศึกษำ 2563  

ตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

โดยให้สถำนศึกษำเปิดกว้ำงในกำรรับกำรแนะแนว 
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 ดร.ปราโมทย์  ภูมิพันธ์  ผอ.สพม.เขต 23  ให้ความร่วมมือใน 
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ (50 : 50)  

ปีการศึกษา 2563  
โดยการร่วมเป็นเกียรติโครงการ “เปิดโลกการเรียนอาชีวศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล  

SNKTC Open House 2020) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  
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ล าดับที่ 6 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
กำรรับนักเรียน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2563 โดยมีเป้ำหมำย    เด็ก
ทุกคนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีโอกำสได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สอดคล้องกับศักยภำพ ควำมถนัด 
ควำมสนใจ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ โดยใช้กระบวนกำรรับนักเรียนที่มีควำมเป็นธรรม 
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภำค ตำมหลักธรรมำภิบำล  

โดยมีกลยุทธ์ 
1.1 กำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ สร้ำงควำมเชื่อม่ัน เชื่อมประสำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 

บุคคล กลุ่มและหน่วยงำน ใช้สื่อเทคโนโลยี ผ่ำนเครือข่ำยต่ำงๆ กำรประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำย  
1.2 กำรบริหำรจัดกำรบังเกิดประสิทธิผล  
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ 
  2.1 เด็กท่ีจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ได้เข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ครบทุกคน 

2.2 เด็กจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ได้เข้ำเรียนระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนมำกท่ีสุด 
 

3. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
  3.1 แจ้งนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2563 ให้โรงเรียนทรำบ 
  3.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรรับนักเรียน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2563 เสนอ 
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสกลนครให้ควำมเห็นชอบ 
  3.3 จัดท ำร่ำงแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรรับนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 23 เพ่ือให้คณะกรรมกำรรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23        
ให้ควำมเห็นชอบ 
  3.4 ประชุมคณะกรรมกำรรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 เพ่ือให้
ควำมเห็นชอบ ดังนี้ 

       3.4.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23  
       3.4.2 เขตพ้ืนที่บริกำร 
       3.4.3 แผนกำรรับนักเรียน 
       3.4.4 วิธีกำรรับนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ 
       3.4.5 สัดส่วนกำรรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำร และนอกเขตพ้ืนที่บริกำร 
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       3.4.6 ก ำหนดมำตรกำรกำรป้องกัน ป้องปรำม ก ำกับ ติดตำมกำรรับนักเรียนใน 
แนวปฏิบัติกำรรับนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23  
  3.5 แจ้งให้โรงเรียนรำยงำนกำรรับนักเรียนผ่ำนเว็บไซต์ https://admission.bopp-
obec.info พร้อมทั้งก ำกับ ติดตำม กำรรำยงำนแผนกำรรับนักเรียน ของโรงเรียนตำมปฏิทินกำรรับนักเรียน 
  3.6 จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 23 
  3.7 จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์กำรตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียน และปฏิทินกำรรับ
นักเรียน ปิดเพื่อให้ประชำชนทั่วไปได้รับทรำบ 
  3.8 ติดตำมกำรรำยงำนข้อมูลกำรสมัครห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนปกติของโรงเรียนที่มี  
วัตถุประสงค์พิเศษ พร้อมติดตำมให้โรงเรียนรำยงำนกำรรับสมัครวันต่อวัน ทำงเว็บไซต์  
 
4. ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
  4.1 สพฐ. ควรระบุจ ำนวนนักเรียนต่อห้องของห้องเรียนพิเศษให้ชัดเจน เนื่องจำกในนโยบำย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 ข้อ  

ปัญหาอุปสรรค 
  1. กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ (COVID-19)  
  2. โรงเรียนที่มีอัตรำกำรแข่งขันสูงต้องกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน จึงไม่แบ่งสัดส่วนกำรรับ
นักเรียนเขตพ้ืนที่บริกำร และนอกเขตพ้ืนที่บริกำร อำจส่งผลให้นักเรียนที่มีภูมิล ำเนำในเขตพ้ืนที่บริกำรหำก
สอบไม่ได้อำจได้เรียนโรงเรียนไกลบ้ำน 

มาตรการรับนักเรียน 
  1. ให้โรงเรียนด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 
2563 
  2. มีมำตรกำรในกำรป้องปรำมไว้ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 
  3. จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียน เพื่อรับแจ้งเรื่องเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน  กำรรับ
แจ้งควำมประสงค์ในกำรจัดหำที่เรียน 
  4. จัดตั้งกลุ่ม Line ในกำรประสำนงำนกับครูผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนกำรรับนักเรียน เป็น
กำรเร่งรัด ติดตำม และทรำบผลข้อมูลต่ำง ๆ ตำมปฏิทินที่ก ำหนด 
  5. ให้โรงเรียนด ำเนินกำรตำมมำตรกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กล่ำวคือ  
   5.1 ห้ำมมีกำรเอื้อประโยชน์โดยให้สิทธิพิเศษหรือโควตำแก่สมำคมผู้ปกครองและครู 
สมำคมศิษย์เก่ำ หรือสมำคมที่เกี่ยวเนื่องกับด้ำนกำรศึกษำของแต่ละโรงเรียนในลักษณะที่มีกำรแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ในกำรฝำกเด็กเข้ำเรียน หรือในลักษณะกำรมีผลประโยชน์ต่ำงตอบแทน 

https://admission.bopp-obec.info/
https://admission.bopp-obec.info/
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   5.2 โรงเรียนจะต้องมีกระบวนกำรรับนักเรียนที่เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เสมอภำค ตำมหลักธรรมำภิบำล  
   5.3 ห้ำมโรงเรียนรับนักเรียนเกินแผนกำรรับนักเรียนที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 
   5.4 กำรประกำศผลกำรคัดเลือก ประกำศผลกำรสอบ คะแนนกำรสอบ ให้เรียง
รำยชื่อตำมล ำดับคะแนนที่สอบแข่งขันได้ของนักเรียนที่เข้ำสอบทุกคนโดยเปิดเผยอย่ำงชัดเจนต่อสำธำรณะ ใน
กรณีที่สถำนศึกษำมีกำรรับนักเรียนเพ่ิมเติม ไม่ว่ำกรณีใดให้ด ำเนินกำรเรียกรับนักเรียนตำมประกำศผลกำร
สอบเรียงรำยชื่อตำมล ำดับคะแนนที่สอบแข่งขันได้   
   5.5 โรงเรียนที่จะเก็บค่ำใช้จ่ำย จะต้องด ำเนินกำรแจ้งค่ำใช้จ่ำยและรำยละเอียดกำร
เก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำไว้ในประกำศกำรรับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อของแต่ละสถำนศึกษำ เพ่ือให้ผู้ปกครอง
นักเรียนได้รับทรำบไว้โดยชัดเจน   
  ในกรณีที่มีปัญหำเรื่องกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 ให้เสนอคณะกรรมกำรรับนักเรียน
ระดับโรงเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คณะกรรมกำรรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ
คณะกรรมกำรรับนักเรียนระดับจังหวัด พิจำรณำและมีอ ำนำจในกำรตัดสินปัญหำดังกล่ำว 
  ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 รักษำกำรให้เป็นไปตำม
ประกำศนี้ หำกมีปัญหำที่ไม่เป็นไปตำมประกำศ ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 
พิจำรณำสั่งกำร 
 
การด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดหรือไม่ 
 1. สพม.เขต 23 จัดท ำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน สอดคล้องกับนโยบำยและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรรับนักเรียน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2563 
 2. คณะกรรมกำรรับนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ก ำหนดแผนกำร
รับนักเรียนเป็นไปตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2563 และแนวทำงกำรขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พ.ศ. 2559 ซึ่งตำมแนวทำงฯ ก ำหนดจ ำนวนนักเรียนคือ เห็นชอบแผนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษไม่เกิน  ห้อง
ละ 30 คน ส่วนห้องเรียนทั่วไปก ำหนดแผนห้องละไม่เกิน 40 คน  
  ซึ่งจำกกำรติดตำมในรำยงำนกำรรับนักเรียนในเว็บไซต์ที่ สพฐ.ก ำหนด ในเบื้องต้นอยู่ในห้วง
รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ มีโรงเรียนที่มีนักเรียนมำสมัครเกินแผนที่ก ำหนด จ ำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียน
สกลรำชวิทยำนุกูล และโรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ ซึ่งทำงโรงเรียนได้ประกำศรำยชื่อเรียงล ำดับตำมคะแนน
จำกมำกไปหำน้อย รับจ ำนวน 30 คน ตำมแผน 
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เปิดรั้วโรงเรียนที่โรงเรียนเจริญศลิป์ศึกษา “โพธิ์ค าอนุสรณ์” 
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\  
 วันที่ 20 มกราคม 2563 

ดร.ปราโมทย์  ภูมิพันธ์  ผอ.สพม.เขต 23 เป็นประธานเปิดรั้วโรงเรียนที่โรงเรียนแวงพิทยาคม 
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
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 คณะกรรมการรับนักเรียน สังกัด สพม.เขต 23 ก าหนดมาตรการปอ้งกัน ป้องปราม ก ากับ  

ติดตามการรับนักเรยีน  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธ์ิ ยตุิธรรม โปร่งใส 
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 สพม.เขต 23 แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เพื่ออ านวยความสะดวก  
บริการประชาชน รับข้อร้องเรียนในเรื่องการรับนักเรียน เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม  

พร้อมจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนที่ประสงค์ให้ สพม.เขต 23 จัดหาที่เรียนให้ 
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ปัญหาอุปสรรคที่ท าให้การรับนักเรียนไม่เป็นไปตามก าหนด 
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ล าดับที่ 8  การเตรียมการใช้หลักสูตรเชิงสมรรถนะ 
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 โดยศึกษำนิเทศก์ ผู้รับผิดชอบงำนหลักสูตร       
(ดร.ไพบูรณ์  เกตวงษำ และคณะ) มีควำมเข้ำใจในเรื่องหลักสูตรเชิงสมรรถนะ ดังนี้คือ หลักสูตรเชิงสมรรถนะ 
(Competency-based Curriculum) หมำยถึง หลักสูตรที่ก ำหนดเกณฑ์ควำมสำมำรถให้ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้ 
หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ หลักสูตรเกณฑ์ควำมสำมำรถ หลักสูตรนี้เพิ่งเป็นที่รู้จักกันดีมำกข้ึน เนื่องจำกถูก
น ำมำใช้ในโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล (Programme for International Student 
Assessment หรือ PISA) ซึ่งริเริ่มโดยองค์กำรเพ่ือควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (Organisation 
for Economic Co-operation and Development หรอื OECD) ซึ่งวัตถุประสงค์โปรแกรมประเมินนี้มีขึ้น
เพ่ือประเมินคุณภำพของระบบกำรศึกษำของประเทศต่ำง ๆ ในกำร เตรียมควำมพร้อมให้เยำวชนมีศักยภำพ
หรือควำมสำมำรถพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตในโลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลง โดย PISA เน้นกำรประเมิน
สมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับกำรใช้ควำมรู้และทักษะในชีวิตจริงมำกกว่ำกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรในโรงเรียน 
ดังนั้น หลักสูตรเชิงสมรรถนะ จึงได้รับกำรกล่ำวถึงมำกข้ึนในปัจจุบัน และมีแนวโน้มจะถูกน ำมำใช้แทน
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ซึ่งเป็นหลักสูตรอิงมำตรฐำน 
(Standard-based Curriculum) แม้ว่ำจะมีกำรก ำหนดสมรรถนะส ำคัญ 5 ประกำร ไว้ด้วย คือ                
1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 2. ควำมสำมำรถในกำรคิด 3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 4. ควำมสำมำรถ
ในกำรใช้ทักษะชีวิต และ   5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี แต่สมรรถนะที่ก ำหนดไว้นี้ยังไม่เพียงพอต่อกำร
ด ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรขับเคลื่อนให้มีกำรปรับเปลี่ยนหลักสูตร 

สมรรถนะในวิชำกำรอ่ำน ตำมแนวทำง PISA มีดังนี ้ 
1. ควำมสำมำรถที่จะดึงเอำสำระของสิ่งที่ได้อ่ำนออกมำ (Retrieving information) ต่อไป

จะใช้ค ำว่ำ “ค้นสำระ” 
2. ควำมเข้ำใจข้อควำมที่ได้อ่ำน สำมำรถตีควำม แปลควำมสิ่งที่ได้อ่ำน คิดวิเครำะห์เนื้อหำ

และรูปแบบของข้อควำมท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งต่ำงๆ ในชีวิตหรือในโลกที่อยู่ (Interpretation) ซึ่งต่อไปจะใช้ค ำว่ำ 
“ตีควำม” 

3. ควำมเข้ำใจข้อควำมที่ได้อ่ำน สำมำรถตีควำม แปลควำมสิ่งที่ได้อ่ำน คิดวิเครำะห์เนื้อหำ
และรูปแบบของข้อควำมท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งต่ำงๆ ในชีวิตหรือในโลกที่อยู่ พร้อมทั้งควำมสำมำรถในกำรประเมิน
ข้อควำมที่ได้อ่ำน และสำมำรถให้ควำมเห็น หรือโต้แย้งจำกมุมมองของตน (Reflection and Evaluation) 
หรือเรียกว่ำ “วิเครำะห์” 
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สมรรถนะในวิชำวิทยำศำสตร์ ตำมแนวทำง PISA มีดังนี้ 

1. กำรอธิบำยปรำกฏกำรณ์ในเชิงวิทยำศำสตร์ (Explain Phenomena Scientifically) 
2. กำรประเมินและออกแบบกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ (Evaluate 

and Design Scientific Enquiry) 
3. กำรแปลควำมหมำยข้อมูลและกำรใช้ประจักษ์พยำนในเชิงวิทยำศำสตร์ (Interpret Data 

and Evidence Scientifically) 
สมรรถนะในวิชำคณิตศำสตร์ ตำมแนวทำง PISA มีดังนี้  

1. กำรคิดสถำนกำรณ์ของปัญหำในเชิงคณิตศำสตร์ (Formulating situations in 
mathematical terms) 

2. กำรใช้หลักกำรและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ในกำรแก้ปัญหำ (Application) 
3. กำรตีควำมและประเมินผลลัพธ์ทำงคณิตศำสตร์ (Interpretation) 
 

2. เป้าหมายความส าเร็จ 
 เป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้เกิดควำมส ำเร็จ ต้องเริ่มต้นจำกผู้รับผิดชอบเป็นผู้ขับเคลื่อนงำน
ผ่ำนควำมเห็นชอบของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 คณะผู้บริหำรใน
ส ำนักงำนเขต และผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ร่วมกันประชุมปรึกษำ หำข้อสรุปและแนวปฏิบัติร่วมกัน
ในกำรขับเคลื่อนโครงกำรใช้หลักสูตรเชิงสมรรถนะ จำกนั้นน ำเสนอข้อสรุปและแนวปฏิบัติสู่ครูผู้ปฏิบัติใน
โรงเรียนทุกแห่งโดยใช้กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรแก่ครูแกนน ำ หลังจำกนั้นครูแกนน ำจะน ำควำมรู้และแนว
ทำงกำรปฏิบัติกำรขับเคลื่อนโครงกำรใช้หลักสูตรเชิงสมรรถนะลงสู่กำรปฏิบัติและขยำยผลสู่ครู และเพ่ือน
ร่วมงำนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในโรงเรียน คณะผู้ประเมินกำรใช้หลักสูตรสมรรถนะจะต้องลงพื้นที่นิเทศ 
ติดตำมและตรวจสอบกำรใช้หลักสูตรนี้ ซึ่งจะประกอบด้วยคณะศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรส ำนักงำน ผู้บริหำร
โรงเรียน และครูหัวหน้ำงำนวิชำกำรโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยำเขตแต่ละแห่ง จำกนั้นน ำผลกำรนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลมำเขียนรำยงำนสรุปผลควำมส ำเร็จ ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่พบจำกกำรด ำเนิน
โครงกำรเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 
3. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ได้รับ
กำรอบรมให้ควำมรู้เบื้องต้นในเรื่อง กำรเตรียมกำรขับเคลื่อนหลักสูตรสมรรถนะ โดยได้เข้ำรับกำรอบรม 5 
ครั้ง ตำมตำรำงที่ 1 โดยมีผู้รับผิดชอบหลักคือ 1. สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
2. ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 3. ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนร่วมกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 4. มหำวิทยำลัยบูรพำ 5. ส ำนัก
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วิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ สพฐ. ร่วมกับ ส ำนักพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ และ 6. กลุ่ม
มหำวิทยำลัยรำชภัฎ -มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ และมหำวิทยำลัยรำชภัฎสกลนคร 
 
4. ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
 กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนหลักสูตรสมรรถนะตำมนโยบำย สพฐ. ครั้งนี้ ยังไม่มีควำมชัดเจนในแนวทำง
ปฏิบัติจึงท ำให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ต้องด ำเนินงำนไปตำมแนวทำงหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ไปก่อน แต่แนวโน้มกำรปฏิบัติงำนในกำร
ขับเคลื่อนหลักสูตรสมรรถนะตำมนโยบำย สพฐ. นั้น สพม.23 เตรียมควำมพร้อมปฏิบัติตำมนโยบำยต้นสังกัด 
 
ตำรำงที่ 1 กำรอบรม/ประชุมปฏิบัติกำรเก่ียวกับกำรขับเคลื่อนหลักสูตรสมรรถนะและกำรเรียนรู้ Coding ของ 
ดร.ไพบูรณ์  เกตวงษำ ศึกษำนิเทศก์ สพม.23 ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

วันเดือนปี กิจกรรม/กำรประชุมปฏิบัติกำร สถำนที่จัดประชุม ผู้จัดกำรประชุม 

20-23 
สิงหำคม 
2561 

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ิมพูนศักยภำพ
ศึกษำนิเทศก์ผู้น ำกำรจัดกำรเรียนรู้สำระ
เทคโนโลยี (วิชำกำรออกแบบและเทคโนโลยี 
และวิชำวิทยำกำรค ำนวณ) 

โรงแรมรอแยล 
เบญจำ สุขุมวิท 5 
กรุงเทพมหำนคร 

สถำบันส่งเสริมกำรสอน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

31 สิงหำคม 
- 3 
กันยำยน 
2561 

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำศักยภำพแกน
น ำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในกำรสร้ำงเครื่องมือ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแบบอัตนัยหรือเขียน
ตอบ (25 ชั่วโมง) 

โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพ ถนนรำชวิถี 
เขตบำงพลัด 
กรุงเทพมหำนคร 

ส ำนักทดสอบทำง
กำรศึกษำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

6-10 
เมษำยน 
2562 

อบรมหลักสูตรเทคนิคและวิธีกำรสร้ำงข้อสอบ
ตำมแนว PISA รุ่นที่ 2  

โรงแรมอวำนี 
ขอนแก่น โฮเทล 
แอนด์ คอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร์ จังหวัด
ขอนแก่น 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ร่วมกับมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยี 
พระจอมเกล้ำธนบุรี 

21-22 ธ.ค.
62 

จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำและส่งเสริมกำร
จัดกำร 
เรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 

ณ ห้องประชุมมรกต 
1 โรงแรมบุษรำคัม 
อ ำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ในวันที่ 21-
22 ธันวำคม 2562  

มหำวิทยำลัยบูรพำ 

18-22 ม.ค. กำรอบรมหลักสูตรอบรมกำรให้ค ำปรึกษำและ ณ ห้องประชุมฟ้ำ ส ำนักวิชำกำรและ
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63 กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณส ำหรับ
ศึกษำนิเทศก์ 
 Coding Mentor (CM) 

หลวง โรงแรมนภำลัย 
อ.เมือง จ.อุดรธำนี 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
สพฐ. ร่วมกับ ส ำนัก
พัฒนำวิทยำศำสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชำติ  

วันเดือนปี กิจกรรม/กำรประชุมปฏิบัติกำร สถำนที่จัดประชุม ผู้จัดกำรประชุม 

22-23 
กุมภำพันธ์ 
2563 

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรวิทยำกรท้องถิ่น (Local 
Trainer) หลักสูตรเพิ่มศักยภำพครูให้มี
สมรรถนะของ 
ครูยุคใหม่ส ำหรับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ณ หอประชุมใหญ่ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ชัยภูมิ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 
20-23 กุมภำพันธ์ 
2563 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ชัยภูมิ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ 
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ล าดับที่ 9  งาน/โครงการ กิจกรรม ศูนย์ HRDC 
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 

ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  ด ำเนินกำรพัฒนำศูนย์อีริค (ERIC)      
ให้เป็นศูนย์พัฒนำครบวงจรทั้งระบบ  ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำครูด้ำนภำษำ  หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    
ดิจิทัล  โค้ดดิ้ง  โดยจะใช้ศูนย์ดังกล่ำวเป็นศูนย์พัฒนำองค์ควำมรู้ให้แก่ครูในรูปแบบออนไลน์   ส ำหรับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23  มีศูนย์อีริค จ ำนวน 3 ศูนย์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ประกำศจัดตั้งเป็นศูนย์ HRDC ระยะที่ 1 คือพร้อมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ  ในปี 
พ.ศ.2563 ได้แก่  ศูนย์โรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล และศูนย์ HRDC ระยะที่ 2 คือพร้อมในกำรด ำเนินงำนตำม
ภำรกิจ ในปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ศูนย์โรงเรียนมัธยมวำนรนิวำส  และศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ     ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   
 
2. เป้าหมายความส าเร็จ 

ศูนย์ HRDC จังหวัดสกลนคร ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นศูนย์กลำงกำรบริหำรจัดกำรและ     
ด ำเนินกำรทดสอบ และพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและกลุ่มเป้ำหมำยอ่ืน ๆ ตำมจุดเน้น
และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรในกำรพัฒนำบุคลำกรในด้ำนสมรรถนะพ้ืนฐำนตำมวิชำชีพและ
สมรรถนะพ้ืนฐำนตำมวิชำชีพในศตวรรษท่ี ๒๑  
 
3. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

ศูนย์ HRDC ระยะที่ 1 โรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล 
1. ศูนย์ HRDC โรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูลเข้ำร่วมหำรือด้วยแอพลิเคชัน LINE กับกลุ่ม HRDC ระยะ

ที่ 1 
2. ศูนย์ HRDC โรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล update ข้อมูลศูนย์เรียบร้อยแล้ว 
3. ศูนย์ HRDC โรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล โดยนำยยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์,    

นำงกิตติยำ มุกดำประเสริฐ ผู้จัดกำรศูนย์ และ นำยประภำษ สมยำภักดี ผู้ช่วยผู้จัดกำรศูนย์ จะเข้ำร่วมประชุม 
Video conference  กำรด ำเนินภำรกิจของศูนย์จำกกระทรวงศึกษำธิกำร ในวันที่ 1 เมษำยน 2563 เวลำ 
13.00 น ณ ห้องประชุมจิรยุทโธ โรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล สพม. 23 สกลนคร 

4. ศูนย์ HRDC โรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูลมีควำมพร้อมในกำรจัดกำรประชุม Video conference 
และมีครูจ ำนวนหนึ่งที่จัดกำรเรียนกำรสอน online และ มีกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
online ส ำหรับภำคเรียนที่ 1/2563  

ศูนย์ HRDC ระยะที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และ มัธยมวำนรนิวำส 
ศูนย์ ERIC ทั้งสองศูนย์ไม่ได้รับกำรประสำนงำนจำกสถำบันภำษำเพ่ือให้ด ำเนินโครงกำรใดๆมำประมำณ 6-7 
ปี จึงไม่มีกำรขับเคลื่อนใดๆ  
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4. ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
ศูนย์ HRDC ระยะที่ 1 โรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล 
ข้อมูล ข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวของกำรด ำเนินกำรเรื่อง HRDC จำก English OBEC ควรแสดงไว้ที่ 

website ของสถำบันเพื่อเข้ำถึงและควำมเข้ำใจที่ตรงกัน 
ศูนย์ HRDC ระยะที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และ มัธยมวำนรนิวำส 
อยำกให้มีกำรประสำนงำนเพ่ือแจ้งข่ำวสำรต่ำงๆ 
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ล าดับงานที่ 11  งานสภานักเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
          1.1 มำตรกำรระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
  - จัดท ำธรรมนูญ หรือระเบียบ หรือข้อบังคับสภำนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
อย่ำงต่อเนื่อง 
  - จัดท ำคู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนสภำนักเรียนของส ำนักงำนพื้นที่กำรศึกษำ 
   - เลือกตั้งคณะกรรมกำรสภำนักเรียน แต่งตั้งที่ปรึกษำ และคณะท ำงำนสภำนักเรียนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  - ก ำหนดแผนงำน/โครงกำร ส่งเสริมกิจกรรมสภำนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน 
  - ให้ทุกโรงเรียนมีคณะกรรมกำรสภำนักเรียน และให้มีบทบำท และหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน
ตำมธรรมนูญ หรือข้อบังคับสภำนักเรียนที่ก ำหนด 
  - ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกำรด ำเนินงำนสภำนักเรียนในโรงเรียนในสังกัด และ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้เข้มแข็ง 
  - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำส่งแผนกำรพัฒนำงำนสภำนักเรียน ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสภำนักเรียน ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทรำบ  
ทุกเดือนพฤษภำคมของทุกปี 
 1.2 มำตรกำรระดับสถำนศึกษำ 
                   1. ให้สถำนศึกษำด ำเนินงำนส่งเสริมกิจกรรมสภำนักเรียน เพื่อเสริมสร้ำงผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ  อันพึงประสงค์และค่ำนิยม 12 ประกำร 
  2. ให้สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนสภำนักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
  3. ให้สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนสภำนักเรียนสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับชุมชนกับ
องค์กร 
  4. ให้สถำนศึกษำ นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล กำรด ำเนินงำนสภำนักเรียน  
 
2. เป้าหมายความส าเร็จ 
       ได้ส่งเสริมสภำนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 คัดเลือกตัวแทนสภำ
นักเรียน เข้ำรับกำรอบรมสัมมนำสภำนักเรียน ระดับประเทศ ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดนนทบุรี คือ 
โรงเรียนอำกำศอ ำนวยศึกษำ ได้รับกำรคัดเลือก  ซึ่งกำรด ำเนินกำรได้รับสมัครจำกทุกโรงเรียนนัสงกัด  45 
โรงเรียน และคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง จำก สพม.23 
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3. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน    
  3.1   ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสภำนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ เพ่ือด ำเนินกำรตำมมำตรกำรของ สพฐ. 
 ตำมค ำสั่ง สพม.23 เลขที่  523/2562  ลงวันที่ 16 ธ.ค.2562 
  3.2    ได้แจ้งให้โรงเรียนร่วมกิจกรรมกำรประกำศเจตนำรมณ์ ตำมข้อคิดเห็นสภำนักเรีนร 
ระดับประเทศ ประจ ำปี 2563 (ตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ศธ 04188/ว80 
ลงวันที่ 24 มกรำคม 2563 และ หนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ที่ ศธ 
04253/0398 ลงวันที่ 28 มกรำคม 2563)  
 
4. ข้อเสนอแนะในการด าเนนิงาน    
              ช่วงระยะเวลำกำรเตรียมควำมพร้อมด ำเนินงำนค่อนข้ำงมีน้อย อำจส่งผลให้โรงเรียนได้เตรียม
ผลงำน  หรือ เตรียมควำมพร้อมของนักเรียนยังไม่เต็มที่มำกนัก  รวมถึงควำมพร้อมในหลำยๆฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 
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ล าดับที่ 12  งาน/โครงการ กิจกรรม  โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ได้รับงบประมำณงบเงินอุดหนุน
รำยกำรอำหำรกลำงวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ โรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชด ำริ จ ำนวน 1 โรงเรียน ซึ่ง
เป็นโรงเรียนในสังกัดโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำรคือโรงเรียนท่ำนผู้หญิงจันทิมำพ่ึงบำรมี 
 
2. เปา้หมายความส าเร็จ 

นักเรียนโรงเรียนท่ำนผู้หญิงทุกคน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 มีอำหำรกลำงวันรับประทำนและ
อำหำรสะอำดมีคุณภำพครบ 5 หมู่   

 
3. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีกิจกรรม/โครงกำรเกษตรเพ่ืออำหำรกลำงวันที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษำด ำเนินกำร ได้แก่  
2.1 กิจกรรม กำรเลี้ยงหมู ,กำรเลี้ยงไก่ไข่, เลี้ยงกบ, เลี้ยงปลำดุก โดยนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษำ ชั้นปีที่ 1-3 
2.2  กิจกรรมกำรเลี้ยงปลำในบ่อดิน โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 4-6 
2.3  กิจกรรมกำรปลูกผัก โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 1-6 
2.4  นักเรียนจัดเวรประกอบอำหำร 3 คน/วัน จ ำนวน 5 วัน/สัปดำห์   
2.5  กลุ่มแม่บ้ำน 2-3  คนวัน จ ำนวน 3 วัน/สัปดำห ์

 โรงเรียนด ำเนินกำรโดยมีครูคหกรรมด ำเนินกำรจัดกิจกรรมควบคุม จัดเวร นักเรียนประกอบอำหำร  
และมีกำรบูรณำกำรโครงกำรอำหำรกลำงวันกับกำรเรียนกำรสอนเข้ำกับรำยวิชำ กำรงำนอำชีพ จ ำนวน 2 
ครั้ง/สัปดำห์  และมีกิจกรรมกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวันเป็นต้นว่ำกำรปลูกผัก กำรเลี้ยงสัตว์ ท ำให้มี    
วัตถุดิบในกำรประกอบอำหำรเพียงพอ 
 
4.ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
 ควรให้มีกำรอบรมบุคลำกร ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันโดยเน้นกำร
ให้บริกำรรักษำควำมสะอำด กริยำมำรยำท คุณภำพอำหำร เพื่อให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรหรือเพ่ิมจ ำนวนบุคลำกรเฉพำะด้ำนที่ปฏิบัติโครงกำรอำหำรกลำงวัน ซึ่งจะสำมำรถลดภำระครูผู้สอน
และยังสำมำรถบริหำรงำนโรงกำรอำหำรกลำงวัน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
5. ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้เงินโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
 โรงเรียนใช้เงินงบประมำณโดยประหยัดและในกำรซื้อวัตถุดิบในกำรปรุงอำหำรจะใช้ของที่สด สะอำด
ปลอดสำรพิษ และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนท่ำนผู้หญิงจันทิมำพ่ึงบำรมีได้รับประทำนอำหำรกลำงวันที่มี
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คุณค่ำทำงอำหำรอย่ำงต่อเนื่อง และมีปริมำณเพียงพอแก่ควำมต้องกำรของร่ำงกำยอันจะเป็นผลดีต่อสุขภำพ
อนำมัยของนักเรียนโรงเรียนทุกคน 
 
6. การติดตามการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน 
 โรงเรียนจะมีกำรรำยงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันเป็นรูปเล่มทุกเทอม ส่งให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 เพ่ือทรำบ 
 
 
ล าดับที่ 13  งาน/โครงการ กิจกรรม  ปัญหาครูลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุ ครูล่วงละเมิดทางเพศและยาเสพติด 
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ  
 สพม.เขต 23  มีนโยบำยสร้ำงควำมตระหนัก กำรรับรู้ ควำมเข้ำใจกับผู้บริหำรโรงเรียน ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในกำรป้องกันปัญหำรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อผู้เรียน ทั้งปัญหำ     ยำเสพติด 
ปัญหำครูลงโทษเด็กเกินกว่ำเหตุครูล่วงละเมิดทำงเพศ โดยมีมำตรด ำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว ทั้งในระดับ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับโรงเรียน และให้บูรณำกำรด ำเนินงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในทุกมิติ ทั้งนี้ 
ได้แจ้งมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ มำตรกำรคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ในภำวะวิกฤติต่ำง ๆ และแจ้งบทลงโทษทำงวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว ที่กระท ำผิดวินัยเกี่ยวกับลงโทษเด็กนักเรียนเกินกว่ำเหตุ    ล่วงละเมิดทำงเพศ
และเก่ียวกับยำเสพติดให้ทุกโรงเรียนในสังกัดทรำบ ผ่ำนทำงระบบ AMSS และ เว็บไซต์   สพม.เขต ๒๓ พร้อม
ทั้งมีกำรก ำชับ เน้นย้ ำทุกโรงเรียนด ำเนินกำรตำมมำตรกำรอย่ำงเคร่งครัด ในครำวประชุมผู้บริหำรโรงเรียนเป็น
ประจ ำทุกเดือน เพ่ือป้องกันปัญหำรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนในทุกด้ำน 
 
2. เป้าหมายความส าเร็จ   
 เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์  มีพื้นฐำนควำมเป็นอยู่ที่ปลอดภัยและมีสภำวะควำมพร้อม
ในกำรเรียนหนังสือ  
 
3. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
 สพม.เขต 23 จัดท ำโครงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำเสริมสร้ำงควำมรู้ และ
สร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม ให้นักเรียนมีทักษะชีวิตในกำรอยู่ร่วมสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข และมีเครือข่ำยกำร
ท ำงำนดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนในระดับพ้ืนที่ เช่น ไลน์กลุ่ม และติดตำมร่วมกันท ำงำนเชิงรุก แก้ไข และ
เผชิญเหตุได้ทันท่วงที  
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4. ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน  
ในปัจจุบันบุคลำกรที่รับผิดชอบงำนคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนในเขตพ้ืนที่มีเพียงเขตละ 1 

คน แต่ละคนก็มีภำระงำนอ่ืน ๆ อีกมำกมำย อีกทั้งมีกำรเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงำนดังกล่ำวบ่อยท้ังในระดับเขต
พ้ืนที่และโรงเรียนเนื่องจำกกำรย้ำย เกษียณ ลำออก  ท ำให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนไม่ต่อเนื่อง เกิดควำม
ล่ำช้ำในกำรท ำงำน จึงขอเสนอให้มีกลุ่มงำนเฉพำะของศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนในทุก
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและมีกรอบอัตรำก ำลังในกำรปฏิบัติงำนตำมกรอบภำรกิจงำนที่ชัดเจน เพ่ือกำรขับเคลื่อน
ด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถลงพ้ืนที่เผชิญเหตุได้ทันท่วงที และช่วยเหลือนักเรียนให้อยู่ในสภำวะที่
ปลอดภัยได้รวดเร็ว 
 
ล าดับที่ 14    Coding 
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
 ค ำว่ำ Coding แปลว่ำ กำรถอดรหัส กำรแปลรหัส หรือ รหัสค ำสั่ง Coding เป็นที่รู้จักกันแพร่หลำย
ในวงกำรคอมพิวเตอร์ ในค ำศัพท์ที่ว่ำ Program Coding ซึ่งหมำยถึง กำรเขียนชุดค ำสั่งให้คอมพิวเตอร์ท ำงำน 
เมื่อคอมพิวเตอร์ได้ถูกสร้ำงขึ้นโดยมนุษย์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรท ำงำนที่มีปริมำณมำกให้เสร็จอย่ำง
รวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย ำและท ำงำนซ้ ำๆ โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย โดยมีแนวทำงกำรท ำงำนที่เป็นระบบหรือ 
Algorithm ที่มนุษย์ได้ออกแบบไว้อย่ำงเป็นระบบนี้ใส่ลงไปให้กับคอมพิวเตอร์ผ่ำนทำงกำรสื่อสำรด้วย
ภำษำเครื่อง (Machine Language) จำกประสิทธิภำพงำนที่สูงมำกที่เกิดจำกกำรท ำงำนด้วยกระบวนกำรที่
เป็นระบบ จึงท ำให้นักกำรศึกษำน ำกระบวนกำรเรียนรู้ที่เป็นระบบหรืออัลกอริทึม (Algorithm) นี้มำพัฒนำ
เป็นวิชำในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) บรรจุลงในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีกำรสอนรำยวิชำวิทยำกำรค ำนวณ (Computer Science) 
และวิชำกำรออกแบบและกำรเขียนโปรแกรม (Coding) โดยจะก ำหนดให้สอนครบทุกระดับชั้นในระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1-6 ในปีกำรศึกษำ 2563 นี้ ในกำรนี้ผู้รับผิดชอบได้เข้ำรับกำรอบรมปฏิบัติกำรจำกหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบจ ำนวน 5 ครั้ง (ตำรำงที่ 1) และมีควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณและโค้ดดิ้ง
ในระดับหนึ่ง สำมำรถถ่ำยทอดสู้ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดได้ 
 
2. เป้าหมายความส าเร็จ 
 เป้ำหมำยแห่งควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำวิทยำกำรค ำนวณและโค้ดดิ้งอยู่ที่
กระบวนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้รับผิดชอบ เริ่มต้นจำกศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนงำนผ่ำน
ควำมเห็นชอบของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 คณะผู้บริหำรส ำนักงำนเขต 
และผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ร่วมกันประชุมปรึกษำ หำข้อสรุปและแนวปฏิบัติร่วมกันในกำร
ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำวิทยำกำรค ำนวณและโค้ดดิ้ง จำกนั้นสร้ำงข้อตกลงและแนวทำงกำร
ปฏิบัติสู่ครูในโรงเรียนทุกแห่ง ใช้กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรแก่ครูแกนน ำ หลังจำกนั้นครูแกนน ำขยำยควำมรู้และ
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แนวทำงกำรปฏิบัติกำรขับเคลื่อนโครงกำรลงสู่กำรปฏิบัติและขยำยผลสู่ครูและเพ่ือนร่วมงำนในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และขยำยสู่ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในโรงเรียน คณะผู้ประเมินกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนวิชำวิทยำกำรค ำนวณและโค้ดดิ้ง ลงพ้ืนที่นิเทศ ติดตำมและตรวจสอบกำรสอน ซึ่งจะ
ประกอบด้วยคณะศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรส ำนักงำน ผู้บริหำรโรงเรียน และครูหัวหน้ำงำนวิชำกำรโรงเรียนใน
กลุ่มสหวิทยำเขตแต่ละแห่ง จำกนั้นน ำผลกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลมำเขียนรำยงำนสรุปผลควำมส ำเร็จ 
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่พบจำกกำรด ำเนินโครงกำรเพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 
3. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ได้รับ
กำรอบรมให้ควำมรู้เบื้องต้นในเรื่อง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำวิทยำกำรค ำนวณและโค้ดดิ้งโดยได้เข้ำรับกำร
อบรมตำมตำรำงที่ 1 โดยมีผู้รับผิดชอบต่ำงๆ เช่น สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนร่วมกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี มหำวิทยำลัยบูรพำ ส ำนักวิชำกำร
และมำตรฐำนกำรศึกษำ สพฐ. ร่วมกับ ส ำนักพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ และกลุ่ม
มหำวิทยำลัยรำชภัฎ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ และมหำวิทยำลัยรำชภัฎสกลนคร 
 
4. ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำวิทยำกำรค ำนวณและโค้ดดิ้ง เป็นเสมือนขอบของกำรพัฒนำในยุค
ศตวรรษท่ี 20 ปัจจุบันเป็นกำรใช้วิทยำกำรกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 2551 ตกยุค ไม่ทันสมัยแล้ว กำรที่ยังก ำหนดให้ใช้หลักสูตรนี้
อยู่ จะท ำให้ผลผลิตที่ได้ไม่ทันกำรเปลี่ยนแปลงตำมศตวรรษที่ 21 แต่กำรปฏิบัติงำนในกำรขับเคลื่อนโครงกำร
นี้ตำมแนวทำงนโยบำย สพฐ. นั้น สพม.23  ก็เตรียมควำมพร้อมปฏิบัติตำมนโยบำยต้นสังกัด 

 
    

 
 
 
 
 








