
สรุปรายงานผลการนิเทศ ตดิตามความพรอ้มเปิดภาคเรยีนที ่๒ 

ปีการศกึษา ๒๕๖๔  

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต ๑ 
 

  จากทีก่ลุ่มนิเทศตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา 

โรงเรยีนในสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต ๑ 

ไดอ้อกนิเทศก ากบัตดิตาม เร ือ่งการเตรยีมความพรอ้มเปิดภาคเรยีนที ่๒ 

ปีการศกึษา ๒๕๖๔ จ านวนทัง้หมด ๑๗๕ โรงเรยีน 

ตามค าสัง่ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต ๑ ที ่๒๖๗ 

/๒๕๖๔ ระหว่างวนัที ่๒ - ๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

สรุปรายงานผลการนิเทศดงัต่อไปนี ้ 
 

ตอนที ่๑ 

นิเทศตดิตามการด าเนินงานเพือ่เฝ้าระวงัและป้องกนัการแพรร่ะบาด 

ของโรคโควดิ ๑๙ 
 

๑. รูปแบบของการจดัการเรยีนการสอนทีโ่รงเรยีนจะด าเนินการ

หรอื 

วางแผนไวใ้นวนัเปิดภาคเรยีน On-site เรยีนทีโ่รงเรยีน 

จากจ านวนทัง้หมด ๑๗๕ โรงเรยีน  

โดยมมีาตรการเฝ้าระวงัตามประกาศของ ศบค.จงัหวดัสกลนคร  ดงันี ้    

 ๑.๑ มาเรยีนทุกระดบัช ัน้ จ านวน ๑๖๕ โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๙๔.๒๙ 

               ๑.๒ มาเรยีนทุกระดบัช ัน้และแบ่ง ๒ กลุ่มมาเชา้กบับ่าย จ านวน ๑ 

โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๐.๕๗   

               ๑.๓ แบ่ง ๒ กลุ่มแบบสลบัวนัมาเรยีน จ านวน ๔ โรงเรยีน 

คดิเป็นรอ้ยละ ๒.๒๘๕ 

               ๑.๔ แบ่ง ๓ กลุ่มแบบสลบัวนัมาเรยีน จ านวน ๐ โรงเรยีน 

คดิเป็นรอ้ยละ ๐.๐๐ 

               ๑.๕ มาเรยีนทุกระดบัช ัน้ 

และรูปแบบอืน่ตามสภาพบรบิทของพืน้ทีโ่รงเรยีน จ านวน ๔ โรงเรยีน 

คดิเป็นรอ้ยละ ๒.๒๘๕ 

 ยงัไม่เปิดโรงเรยีน จ านวน ๑ โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๐.๕๗  

( ขอ้มูล ณ วนัที ่๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ) 

๒. การจดัท าแผนเผชญิเหตุ 



    - ปฏบิตั ิด าเนินการจดัท าแผนเผชญิเหตุ จ านวน ๑๗๕ โรงเรยีน 

คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐๐.๐๐ 

               - ไม่ปฏบิตั ิจ านวน ๐ โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๐.๐๐ 

          ๓. 

การปฏบิตัติามมาตรการเขม้ของสถานศกึษาระหว่างการเรยีน 

การสอน 

                ๓.๑   ๖ มาตรการหลกั  DMHT-RC    

              - ปฏบิตั ิและด าเนินการตาม ๖ มาตรการหลกั  DMHT-RC 

จ านวน ๑๗๕ โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐๐.๐๐ / - ไม่ปฏบิตั ิจ านวน ๐ 

โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๐.๐๐ 

                 ๓.๒  ๖ มาตรการเสรมิ  SSET-CQ 

               - ปฏบิตั ิและด าเนินการตาม ๖ มาตรการเสรมิ  SSET-CQ 

จ านวน ๑๗๕ โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐๐.๐๐ / - ไม่ปฏบิตั ิจ านวน ๐ 

โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๐.๐๐ 

                  ๓.๓  ๗ มาตรการเขม้งวด                                                                                    

              - ปฏบิตั ิและด าเนินการตาม ๗ มาตรการเขม้งวด จ านวน 

๑๗๕ โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐๐.๐๐ / - ไม่ปฏบิตั ิจ านวน ๐ โรงเรยีน 

คดิเป็นรอ้ยละ ๐.๐๐ 

 
ตอนที ่๒ นิเทศตดิตามดา้นการจดัการเรยีนรู ้
 

๑.การจดัเตรยีมภูมทิศันใ์นการเปิดภาคเรยีนที ่๒ / ๒๕๖๔ 

- ปฏบิตั ิและด าเนินการจดัเตรยีมภมูทิศันใ์นการเปิดภาคเรยีนที ่๒ 

/ ๒๕๖๔ จ านวน ๑๗๕  

โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐๐.๐๐ 

๒. ดา้นหลกัสูตรและการใชห้ลกัสูตรสถานศกึษา 

๒.๑ การปรบัหลกัสตูรสถานศกึษาและการจดัการเรยีนการสอนใน 

สถานการณโ์ควดิ-๑๙ 

 - ปฏบิตั ิ

และด าเนินการปรบัหลกัสตูรสถานศกึษาและการจดัการเรยีนการสอนใน 

สถานการณโ์ควดิ-๑๙ จ านวน ๑๗๓ โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๙๘.๘๑ / ไม่ปฏบิตั ิ

จ านวน ๒ โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๑.๑๙ 



            ๒.๒ การปรบัหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 

มคีวามครบถว้นสมบูรณ ์

- ปฏบิตั ิและด าเนินการปรบัหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยั  

มคีวามครบถว้นสมบูรณ ์จ านวน ๑๗๓ โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๙๘.๘๑ / 

ไม่ปฏบิตั ิจ านวน ๒ โรงเรยีน  

คดิเป็นรอ้ยละ ๑.๑๙ 

            ๒.๓  

การเตรยีมรบัการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของสถา

นศกึษา ( ITA Online ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- มกีารเตรยีม 

และด าเนินการเตรยีมรบัการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ 

ด าเนินงานของสถานศกึษา ( ITA Online ) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จ านวน 

๑๗๔ โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๙๙.๔๐ 

            - ไม่มกีารเตรยีม จ านวน ๑ โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๐.๖๐ 

            ๒.๔ การประเมนิคุณภาพผูเ้รยีนระดบัชาต ิปีการศกึษา 

๒๕๖๔ 

                   ๒.๔.๑ การประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผูเ้รยีน 

(Reading Test : RT) ช ัน้ ป. ๑   

- สมคัรใจสอบจ านวน ๑๗๕ โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐๐.๐๐                

                    ๒.๔.๒ การประเมนิคณุภาพผูเ้รยีน(National Test :NT) ช ัน้ 

ป. ๓  

- สมคัรใจสอบจ านวน ๑๗๓ โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๙๘.๘๑ 

  - ไม่สมคัรใจสอบจ านวน ๒ โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๑.๑๙ 

๓. มกีารนิเทศภายในโรงเรยีน 

  - มกีารด าเนินการนิเทศภายในโรงเรยีนจ านวน ๑๗๔ โรงเรยีน 

คดิเป็นรอ้ยละ ๙๙.๔๐ 

            - ไม่มกีารด าเนินการนิเทศภายในโรงเรยีน จ านวน ๑ 

โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๐.๖๐ 

๔. ดา้นงานส่งเสรมิพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 

      ๔.๑  มกีารก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

มกีารก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา จ านวน ๑๗๕ โรงเรยีน 

คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐๐.๐๐                

       ๔.๒ 

จดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาทีมุ่่งคณุภาพตาม 



มาตรฐานของสถานศกึษา 

มกีารจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาทีมุ่่งคณุภาพ 

ตามมาตรฐานของสถานศกึษา จ านวน ๑๗๕ โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐๐.๐๐                

       ๔.๓ สถานศกึษามคีวามประสงคร์บัการประเมนิคุณภาพภายนอก 

ภายใตส้ถานการณโ์ควดิ –๑๙  

                - ประสงค ์จ านวน ๑๕๙ โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๙๐.๔๘           

    - ไม่ประสงค ์จ านวน ๑๖ โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๙.๕๒              

 ๕. ดา้นการด าเนินงานตามนโยบายของตน้สงักดั 

และกระทรวงศกึษาธกิาร 

    ๕.๑ การเตรยีมการประเมนิโครงการโรงเรยีนสจุรติ  

           - มกีารด าเนินการ จ านวน ๑๗๒ โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 

๙๘.๒๑            

           - ไม่มกีารด าเนินการ จ านวน ๓ โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 

๑.๗๙            

   ๕.๒ การจดัการเรยีนการสอน Coding 

           - มกีารด าเนินการจดัการเรยีนการสอน Coding จ านวน 

๑๖๗ โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๙๕.๒๔            

           - ไม่มกีารด าเนินการจดัการเรยีนการสอน Coding จ านวน 

๘ โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๔.๗๖ 

   ๕.๓ การเตรยีมการจดัการเรยีนการสอน การอ่านออกเขยีนได ้ 

            - มกีารด าเนินการเตรยีมการจดัการเรยีนการสอน 

การอ่านออกเขยีนได ้จ านวน ๑๗๕ โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐๐.๐๐                

   ๕.๔  การเตรยีมการจดัการเรยีนการสอน คดิเลขเป็นและคดิเลขคล่อง 

  - มกีารด าเนินการเตรยีมการจดัการเรยีนการสอน 

คดิเลขเป็นและคดิเลขคล่อง จ านวน ๑๗๔ โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๙๙.๔๓ / 

ไม่มกีารด าเนินการเตรยีมการจดัการเรยีนการสอน 

คดิเลขเป็นและคดิเลขคล่อง จ านวน ๑ โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๐.๕๗                

    ๕.๕ การเตรยีมการจดัการเรยีนการสอนเพศวถิศีกึษา 

            - 

มกีารด าเนินการการเตรยีมการจดัการเรยีนการสอนเพศวถิศีกึษา จ านวน ๑๗๐ 

โรงเรยีน  

คดิเป็นรอ้ยละ ๙๗.๑๔ 

/ไม่มกีารด าเนินการการเตรยีมการจดัการเรยีนการสอนเพศวถิศีกึษา  



จ านวน ๕ โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๒.๗๖                

  ๕.๖ การเตรยีมการจดัการเรยีนการสอน ๑ โรงเรยีน ๑ ดนตร ี๑ กฬีา ๑ 

อาชพี 

- มกีารด าเนินการเตรยีมการจดัการเรยีนการสอน ๑ โรงเรยีน ๑ 

ดนตร ี๑ กฬีา ๑ อาชพี  

จ านวน ๑๗๒ โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๙๘.๒๙ / 

ไม่มกีารด าเนินการเตรยีมการจดัการเรยีนการสอน ๑ โรงเรยีน ๑ ดนตร ี๑ 

กฬีา ๑ อาชพี จ านวน ๓ โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๑.๗๑    

           
 

จากขอ้ ๒.๓  การเตรยีมการสอนหลกัสูตรตา้นทุจรติ 

มกีารเตรยีมและด าเนินการอย่างไร 

๑.) มหีลกัสูตรตา้นทุจรติและครูมคีวามรบัผดิชอบ 

ปฏบิตัติามหลกัสูตรอย่างชดัเจน 

ไดม้กีารปรบัโครงสรา้งหลกัสตูรใหเ้ขา้กบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ 

โรคโควดิ ๑๙ 

ก าหนดโครงสรา้งเวลาเรยีนวชิาการป้องกนัการทุจรติเป็นรายวชิาเพิม่เตมิหนา้

ทีพ่ลเมอืง  

การจดัการเรยีนการสอนหลกัสูตรตา้นทุจรติ 

บูรณาการเขา้กบักลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 

บูรณาการ ๘ กลุ่มสาระ 

ตลอดจนสอดแทรกเขา้ในกจิกรรมเสรมิพฒันาการของเด็กปฐมวยั  

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน พฒันาหลกัสตูรตา้นทุจรติทุกฝ่ายมสี่วนรว่ม 

สอดแทรกในกจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีและกจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม   

๒.) ประชมุครูเพือ่สรา้งความรู ้

ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสตูรตา้นทุจรติ  

๓.) ครูเตรยีมแผนการจดัการเรยีนรูห้ลกัสูตรตา้นทุจรติ 

สพฐ.ไดจ้ดัท าเป็นแนวทางไวใ้หแ้ลว้  

๔.) 

จดัการเรยีนการสอนตามกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ีไ่ดว้เิคราะหแ์ต่งตัง้ 

ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรตา้นทุจรติ 

จดัท าหลกัสตูรแผนการจดัการเรยีนรูทุ้กระดบัช ัน้รายงานการวเิคราะหค์วามเสี่



ยงการทุจรติ จดัท าแผนการเรยีนรูค้รบช ัน้ 

เพือ่จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นคาบกจิกรรมแนะแนว 

  ๕.) 

ก าหนดโครงการโรงเรยีนสจุรติในแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาและแผนปฏบิั

ตกิารประจ าปีของโรงเรยีน ไดแ้ก ่

จดัการเรยีนการสอนทีบู่รณาการดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ  

  ๖.) ครูรบัการอบรมหลกัสตูรตา้นทุจรติ 

รวมถงึปลกูจติส านึกป้องกนัการโกง 

สอดแทรกในกจิกรรมการเรยีนรูทุ้กกลุ่มสาระและกจิกรรมอืน่ๆ เชน่ ลูกเสอื-

เนตรนาร ี

การเขา้แถวหนา้เสาธงแต่งตัง้ปปช.นอ้ยตามหลกัการของโรงเรยีนสจุรติ 

คอืจติสาธารณะ จดัท าเว็บไซด ์อพัโหลดขอ้มูลอยู่เสมอ 

 
             

จากขอ้ ๒.๕.๓ การทดสอบระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-Net) ช ัน้ ป. 

๖  และ ม. ๓ ด าเนินการ ดงันี ้

๑.) โรงเรยีนไดน้ าส่งรายชือ่นักเรยีนเขา้ในระบบ O-NET 

ช ัน้ป.๖ -ช ัน้ม.๓ ประชาสมัพนัธใ์ห ้

ครูและนักเรยีนมคีวามตระหนักในการสมคัรสอบเพือ่วดัระดบัความรู ้

จากขอ้สอบทีม่มีาตรฐาน วเิคราะหผ์ลการทดสอบ 

ศกึษาและวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรูต้วัช ีว้ดัจาก test blue print 

และสรา้งเคร ือ่งมอืหรอืขอ้สอบเพือ่ทดสอบ 

จดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิคทีห่ลากหลาย ทดสอบนักเรยีนดว้ยขอ้สอบ 

Pre O-net วางแผนจดัตวิ O-net 

น าผลการสอบในปีทีแ่ลว้มาวเิคราะหเ์พือ่จดักระบวนการเรยีนรูใ้นตวัชีว้ดัทีเ่ด็ก

มปัีญหา ฝึกท าแบบทดสอบคู่ขนาน แบบทดสอบวนิิจฉัย ทบทวนขอ้สอบ 

พฒันาผูเ้รยีนอย่างต่อเน่ืองเรยีนในช ัว่โมงตามตารางเรยีนปกตเิรยีนหลงัเลกิเรยี

น ๑ ช ัว่โมง ตวิใหก้บันักเรยีนวนัเสาร-์อาทติย ์

เรยีนเสรมิเตมิความรูใ้นกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์

และภาษาองักฤษ ในกจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ้ 

๒.) จดัท าโครงการพฒันายกผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

กจิกรรมพฒันา O-net  มกีารจดัค่าย 



วชิาการ เพือ่ตวิเขม้นักเรยีนใน ๔ กลุ่มสาระหลกั 

โรงเรยีนจดัท าแผนเพือ่เป็นแนวทางการขบัเคลือ่นการพฒันาความสามารถดา้

นการอ่าน-เขยีน RT การยกระดบัผลสมัฤทธิก์ารทดสอบระดบัชาต ิ(NT,O-

NET) และการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

โดยการจดัสอนเสรมิใหแ้กนั่กเรยีนกลุ่มอ่อน ใหเ้ต็มตามศกัยภาพ 

ใหผู้เ้รยีนไดท้ าแบบทดสอบเกา่ในหลายปีการศกึษาทีผ่่านมาเนน้มาตรฐาน 

ตวัชีว้ดั วเิคราะหนั์กเรยีนรายบุคคลมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัช ีว้ดั 

สอนแบบเพือ่นชว่ยเพือ่นฝึกท า ขอ้สอบ วดัและประเมนิผล เสรมิแรงทางบวก 

วเิคราะหต์วัชีว้ดัของนักเรยีนทีม่คีะแนนต ่ากว่าระดบัประเทศ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

เพือ่น าจดุบกพรอ่งมาพฒันา โดยมตีารางตวิเขม้เต็มหลกัสตูรของโรงเรยีน 

เพือ่รบัการทดสอบ O-Net ช ัน้ประถมศกึษาปีที ่๓ 

ตามความสมคัรใจของผูเ้รยีน จดักจิกรรมการเรยีนตามตวัชีว้ดัทีต่อ้งรู ้เนน้ 

Active - learning หรอืฝึกคดัแกปั้ญหา 

 
จากขอ้ ๕.๓ การเตรยีมการจดัการเรยีนการสอน 

การอา่นออกเขยีนได ้

๑.) การศกึษาหลกัสูตร โครงสรา้งรายวชิา มาตรฐานตวัชีว้ดั 

ก าหนดจดุเนน้การพฒันา 

ผูเ้รยีนทีค่รอบคลมุทัง้ ดา้นความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

มโีครงการรองรบัและมกีารปฏบิตัติามแผนทีว่างไว ้

พฒันาการอ่านการเขยีนบรรลเุป้าหมายและเขา้กบับรบิทของเด็กนักเรยีนรายบุ

คคลสอนซอ่มเสรมิส าหรบันักเรยีนทีย่งัไม่คล่อง 

มอบหมายครูสอนภาษาไทยทัง้ระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษา  

๒.) รว่มประชมุ PLC เพือ่ทราบปัญหา 

สาเหตุและรว่มมอืกนัจดัท านวตักรรมเพือ่แกปั้ญหา 

วเิคราะหป์รบัปรุงหลกัสตูรใหเ้หมาะสมกบับรบิทปัจจบุนัของโรงเรยีน  

๓.) ครูจดัท าสือ่ทีห่ลากหลาย เตรยีมแผนการจดัการเรยีนรู ้คู่มอื 

ส่งเสรมิพฒันาการอ่าน  

กจิกรรมพีส่อนนอ้ง จดัท าโครงการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

ฝึกพาท่องสระ ก-ฮ แบบออกเสยีง 

ใชแ้บบฝึกพยญัชนะการประสมสระเดีย่วตามดว้ยพยญัชนะ 



และประสมกบัตวัสะกดใชบ้ตัรภาพ 

เขยีนตามค าบอกบญัชคี าพืน้ฐานฝึกสะกดแบบออกเสยีงกอ่นเร ิม่เรยีน 

ภาษาไทยวนัละค าหนา้เสาธง ฝึกอ่านท่องค าคลอ้งจอง และฝึกแต่งประโยคสัน้ๆ 

บรรยายภาพดว้ยประโยคสัน้ๆ อ่านขอ้ความ เร ือ่งสัน้ อ่านจบัใจความ 

เขยีนสรุปความจากเร ือ่ง เขยีนบรรยายภาพ 

การสอนแบบแจกลกูสะกดค าใชแ้นวทางการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัพฒัน

าการสมอง BBL ส่งเสรมิการเรยีนรูใ้นระดบัทีส่งูขึน้ 

และใชภ้าษาไทยในการสือ่สารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

๔.) โรงเรยีนจดัท ารายงานโครงการประเมนิ 

ความสามารถดา้นการอ่านของผูเ้รยีนเพือ่ 

ปรบัปรุงและพฒันาผูเ้รยีน ฝึกทบทวน การอ่าน การเขยีน 

โดยใชส้ือ่ทีห่ลากหลาย เชน่ แบบฝึก ยูทูป ใบงาน ใบความรูจ้ากแหล่งต่าง ๆ 

วเิคราะหต์วัชีว้ดัจากผลการสอบ RT จดัการท าแบบทดสอบ PISA 

โดยใชแ้บบทดสอบ PISA ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ผยแพรจ่าก สสวท. 

ประชมุครูเพือ่รบัทราบนโยบายการอ่านออกเขยีนได ้

แต่งตัง้มอบหมายผูร้บัผดิชอบจดัท าโครงการแผนพฒันาวเิคราะหผ์ูเ้รยีน 

จดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่านออกเขยีนได ้

และรายงานผลโดยใชน้วตักรรม"บนัได ๙ ขัน้พชิติฝันการอ่านออกเขยีนได"้ 

ฝึกอ่านควบคู่กบัการเขยีนโดยใชห้นังสอืเรยีน นิทาน 

คดัภาษาไทยโดยผ่านวรรณกรรม 

วดัและประเมนิผลเพือ่น าขอ้มูลมาปรบัปรุงพฒันากจิกรรมการเรยีนการสอนให ้

มปีระสทิธภิาพอย่างต่อเน่ือง 

 
 

จากขอ้ ๕.๔  การเตรยีมการจดัการเรยีนการสอน 

คดิเลขเป็นและคดิเลขคล่อง 

๑.) ครูผูส้อนคดักรองนักเรยีน 

วเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคลโดยครูประจ าช ัน้และครูประจ า 

วชิาแบ่งกลุ่มผูเ้รยีนเป็นกลุ่มเกง่ กลาง อ่อน 

จดักจิกรรมการพฒันาการคดิเลขเป็นคดิเลขคล่องไดเ้หมาะกบัศกัยภาพของนั

กเรยีน ใชคู้่มอืคดิเลขเรว็ กจิกรรมท่องสูตรคณู คณิตคดิเรว็ ประมาน ๑๐ นาท ี

กอ่นเรยีนคณิตศาสตรทุ์กวนัโดยใชค้ณิตศาสตร ์proactive 



จดัใหท้ าแบบทดสอบกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนวนัละ ๕-

๑๐ขอ้พรอ้มอธบิายเพิม่เตมิ เขยีนท่องเลขไทยฝึกท าโจทยแ์ละใชแ้บบฝึกทกัษะ 

A-Math เนน้ ป.๑-๓ แบบ IVE เนน้ ป.๔-๖ MOU 

ฝึกเนน้ย า้การคดิอย่างสม ่าเสมอ ใชส้ือ่ ๖๐ พรรษาจติคณิตในระดบัปฐมวยั 

กจิกรรมหนา้เสาธง ใหเ้ด็กฝึกคดิเลขเรว็โดยใชโ้ปรแกรม GSP และใชก้จิกรรม 

BBL เคาะแกว้ รอ้งเพลงสตูรคณูเพลนิเพลง ฝึกคดิเกม ๒๔ ฝึกคดิเลขเกม 

๑๐๘IQ 

โดยก าหนดตวัเลขใหนั้กเรยีนสอนเสรมิเพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการคดิเลขเป็น     

คดิเลขคล่องในทุกระดบัช ัน้ 

๒.) จดัท าโครงการคดิเลขเป็นและคดิเลขคล่อง 

จดัค่ายคณิตศาสตร ์คดิเลขเรว็ ค่ายวชิาการ  

ท าแบบฝึกใชห้ลกัการแบบเวทคณิตจดัท าสือ่ 

จดักจิกรรมเปิดสมองกอ่นเร ิม่การเรยีนการสอนภาคเชา้ ท าวจิยัในช ัน้เรยีน 

จดัท าเอกสาร โครงงาน ฝึกใหม้กีารเขยีนตอบคณิตคดิในใจ 

จดัท าโครงการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ 

๓.) ครูสรา้งนวตักรรมจดัท าสือ่ เทคนิควธิต่ีาง ๆ 

น ามาพฒันานักเรยีน และน าปัญหาทีเ่กดิ 

ขึน้มา PLC เพือ่หาแนวทางน าไปฝึกทกัษะคณิตศาสตร ์

เช ือ่มโยงกบัชวีติประจ าวนั สอดแทรกในกจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ้

และฝึกทกัษะการบูรณาการคดิเลข สู่การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร ์

ของส านักวชิาการและมาตรฐานการศกึษา 

ส านักคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

โดยใชส้ือ่ทีห่ลากหลายทนัสมยัและเหมาะสม เชน่ แบบฝึก ยูทูป ใบงาน 

อนิเตอรเ์น็ต 

๕.) สนับสนุนโครงการพฒันาครูดา้นคณิตศาสตร ์

มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และนิเทศตดิตาม 

ผลการน าไปใชแ้ละผลทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้รยีนอย่างต่อเน่ือง 

เพือ่ใหนั้กเรยีนคดิเลขเป็นและคดิเลขคล่องอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

 
 

จากขอ้ ๕.๕ การเตรยีมการจดัการเรยีนการสอนเพศวถิศีกึษา 



๑.) โรงเรยีนมกีารด าเนินการจดัการเรยีนการสอนโดยบูรณาการ 

เพศวถิศีกึษา ในรายวชิาสขุ 

ศกึษาทุกระดบัช ัน้ ใหไ้ดเ้รยีนรูค้รบ ๖ มติขิองเพศวถิ ีคอื  

๑.๑) พฒันาการของมนุษยแ์ต่ละชว่งวยั (Human 

Development)  

๑.๒) การมสีมัพนัธภาพกบัผูอ้ืน่ (Relationships)  

๑.๓) การพฒันาทกัษะส่วนบุคคล (Personal Skill)  

๑.๔) พฤตกิรรมทางเพศ (Sexual Behaviors)  

๑.๕) สขุภาวะทางเพศ (Sexual Heath) 

๑.๖) บรบิททางสงัคมและวฒันธรรมทีส่่งผลกระทบต่อเร ือ่งเพศ  

(Social and Culture) เร ือ่งรา่งกาย รูจ้กัเพศของตนเอง  

๒.) สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการสอนเพศวถิศีกึษา 

โรงเรยีนจดัการเรยีนการสอนเพศวถิ ี

ศกึษาในรายวชิาสขุศกึษา 

ตามแนวคดิหลกัในการพฒันาการเรยีนรูข้องหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิาร

และกระทรวงสาธารณสขุม ี๗ ดา้น 

   ๓.) 

ครจูดัท าแผนการจดัการเรยีนรูบู้รณาการเร ือ่งเพศวถิศีกึษาในรายวชิาสขุศกึษ

าพลศกึษา วทิยาศาสตร ์และบูรณาการทุกรายวชิา 

ตามหลกัสูตรเพือ่เป็นการป้องกนัและแกปั้ญหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ใหเ้ป็นไปต

ามพรบ.การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภใ์นวนัรุน่ พ.ศ.๒๕๔๙ มาตรา 

๕ และ ๖ รูปแบบการจดัการเรยีนรูก้ารเชือ่มโยงเนือ้หาแบบบูรณาการ 

การใชส้ือ่เทคโนโลย ีและการส ารวจความพรอ้มของนักเรยีน 

การปรบัเนือ้หา/กจิกรรมเสรมิ ใบความรู ้ใบงานประกอบการเรยีนรู ้

โดยการจดัการเรยีนรูผ้่านออนไลน ์Google Meet และการใชส้ือ่ Social 

Media เชญิเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุมาใหค้วามรูปี้การศกึษาละ ๑ คร ัง้   

ครูจดัท าขอ้มูลนักเรยีนรายบุคคลโรงเรยีนสนับสนุนสือ่วสัดอุุปกรณก์ารเรยีนรู ้ 

๔.) ครูพฒันาตนเองรบัการนิเทศจากหน่วยงานตน้สงักดั 

เขา้รว่มอบรมหลกัสตูรการสอนเพศ 

วถิศีกึษา มาบรรยายเพือ่เกดิการเรยีนรูค้รอบคลมุ ๖ มติ ิ

ส าหรบันักเรยีนไดอ้ย่างต่อเน่ือง รบัการอบรมการสอนเพศวถิศีกึษา 

และขยายผลสู่ครูผูส้อนเพือ่น าไปสอนนักเรยีนต่อไป 
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