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ตอนที่ 2 ประเด็นการติดตามฯ การดาเนินการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.3 ด้านคุณภาพ “ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้เรียน ชุมชน และ ตลาด” : คุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากร
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วย จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 และ จุดเน้นที่ 6
สนองตอบนโยบาย ศธ. เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ฉบับลงวันที่ 25 มิ.ย. 2564 ข้อ 1 ข้อ 2
ข้อ 3 ข้อ 5 และ QW. ข้อ 2
สนองตอบนโยบาย ศธ. เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ฉบับลงวันที่ 29 ต.ค. 2564 ข้อ 5
เรื่อง การพัฒนาครู : หาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาครูให้ครูสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน จากเดิมที่เป็นผู้ให้ความรู้ ให้เป็น Coaching ฯ
ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนรู้และองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากสิ่งรอบตัว จากโทรศัพท์มือถือ
ทาอย่างไรให้การพัฒนาครูสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ควรเปลี่ยนกระบวนการคิดของครู (Mindset)ในการพัฒนาเด็ก เพื่อตอบโจทย์ในการดาเนิน ชีวิต
การประกอบอาชีพ สอดคล้องตามศตวรรษที่ 21
ตอบสนองนโยบาย ศธ.ปี 2565 ตามประกาศ ศธ. นโยบาย ฉบับลงวันที่ 29 ต.ค. 2564 ข้อ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เรื่อง การจัดทาแพลตฟอร์มกลาง : เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น ๆ หรือเชื่อมโยงกับภาคเอกชน มีการจัดหมวดหมู่องค์ความรู้เพื่อให้เด็กได้เข้าถึง
และครูสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนได้ด้วย

จุดเน้น สพฐ.
2.3.2 จุดเน้นที่ 4 พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
สมรรถนะและการจัดทา
กรอบหลักสูตรรวมทั้งจัด
กระบวนการ เรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง
และศีลธรรมให้เหมาะสมตาม
วัยของผู้เรียน

วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

1. สพท. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดดาเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
สพฐ. ด้านคุณภาพ “ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้เรียน
ชุมชน และ ตลาด”: คุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากร
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามจุดเน้นที่ 4 โดยมี
1.1 วิธีการ/รูปแบบ/โครงการ/กิจกรรม
1) แจ้งโรงเรียนให้แจ้งบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมตาม
กาหนดการฯ ของ สพฐ.
2) นิเทศ ติดตาม ระหว่าง-หลังการอบรม
3) นิเทศ ติดตาม การนาไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักเรียน
4) เขียนโครงการเพื่อขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ ในลาดับต่อไป
โดยดาเนินการในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายของ สพฐ.
จานวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
บ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) มีกลุม่
ตัวอย่าง
แยกตามระดับชั้น ดังนี้
1. ระดับปฐมวัย : นักเรียน 64
คน ครู 5 คน (คุณครูสุวิมล
ธรรมโส : อบรมกับ สนวก. สพฐ.)
2. ระดับประถมศึกษา : นักเรียน
214 ครู 12 คน (ช.1 คุณครูเกษร
ด่างเกษี / ช.2 รอง ผอ.สมพิศ
แรงน้อย : อบรมกับ สนวก. สพฐ.)

ปัญหา
และข้อเสนอแนะ
ปัญหา
1. บางโรงเรียนคูม่ ือ
การใช้นวัตกรรมฯ ยัง
ไม่ถึงมือครูผู้สอนทั้งที่
แจกโรงเรียนโดยตรง/
แจกผ่านประธาน
กลุ่ม/แจกในที่ประชุม
ผู้บริหารฯลฯ
2. QR Code ในคู่มือ
นวัตกรรมฯ ของ สพฐ
มีเนื้อหานิดเดียว เป็น
แค่การนาเข้าสู่
บทเรียน ส่วน
เนื้อหาวิชาจริงๆ

เอกสารอ้างอิง
คลิก-เพื่อดู
1. App Line
.............
2. หนังสือ สพป.
อด.2 ที่ ศธ.04177
/224 ลว 1 ก.พ. 65
...........
4.หนังสือราชการจาก
สพป.อด.2 ที่ ศธ
04177/1923
ลว 7 ก.ค.....
5.แบบสารวจออนไลน์
.........
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จุดเน้น สพฐ.

วิธีการดาเนินงาน
5) เลือกโรงเรียนจะขยายผลโดยเลือกโรงเรียนคุณภาพประจา
ตาบล กลุม่ เครือข่ายโรงเรียนละ 1 ตาบล จานวน 24 โรงเรียน
ใน 24 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน (Case Study)
(1) โปรดเลือกขนาดโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2
1 ทุกขนาด
 2 ไม่ครบทุกขนาด ( เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขนาดเล็ก
 ขนาดกลาง
 ขนาดใหญ่
 ขนาดใหญ่พิเศษ
(2) โปรดเลือกลักษณะพื้นทีต่ ั้งของโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2
 1 ทุกลักษณะพื้นที่ตั้ง
 2 ไม่ครบทุกลักษณะพื้นที่ตั้ง ( เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
พื้นที่ราบ
 พื้นที่เกาะแก่ง
 พื้นที่สูง
 พื้นทีร่ ะบาด Covid-19 รุนแรง
1.2 นวัตกรรม (ถ้ามีอธิบายพอสังเขป)
1) คู่มือการใช้นวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัตศิ าสตร์ชาติไทย
การอ่าน การเขียน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านสื่อสารร่วมสมัย ...ของ กลุ่ม
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สานักนวัตกรรมการจัด
การศึกษา สพฐ.
2) สื่อการสอนบนเว็บไซต์ ศูนย์สื่อ สพป.อด.2 กลุ่มสาระสังคมฯ
(www.mrcud2.com)
3) สื่อออนไลน์ตา่ งๆ ที่คณ
ุ ครูนามาใช้สนับสนุนการเรียนรู้

ผลการดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ
1. ครูรู้แหล่งสื่อ ใช้สื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ได้
2. นักเรียนสามารถสืบค้น ใช้
อุปกรณ์ Hardware และ
Software ประกอบการจัดการ
เรียนรูไ้ ด้

ปัญหา
และข้อเสนอแนะ

คุณครูต้องสร้างและ/
หรือหาบนโลก
ออนไลน์
3. คู่มือนวัตกรรมฯ
ของ สพฐ. ไม่แบ่ง
ชัดเจนว่าเนื้อหาแต่ละ
เนื้อหาเป็นระดับชั้นใด
เพียงแต่บอกโดยรวม
กลุ่มเป้าหมาย ของ สพป.อด.2
ว่าระดับประถมปลาย
(วิจัยการศึกษา/ขยายผล)
4.คุณครูผู้สอน
1. โรงเรียนต้นแบบ คือ โรงเรียน ประวัติศาสตร์ ชั้น
บ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)
ป.4 โรงเรียนต้นแบบ
2. ขยายผลไปยังโรงเรียนคุณภาพ จะเกษียณอายุใน 30
ประจาตาบล กลุ่มเครือข่าย
ก.ย.65 จึงไม่สนใจ
โรงเรียนละ 1 โรงเรียน จานวน 24 เรียนรู้ในนวัตกรรมนี้
โรงเรียน ได้แก่
ข้อเสนอแนะ
1) บ้านตูม
1. ติดตามสอบถาม
2) บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม
ผู้รับคูม่ ือนวัตกรรม
3) บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี
จาก กลุ่มงานสื่อฯ
4) บ้านนาแบก 5) บ้านกุดจิก
สพป.อด.2 ให้นาไป
6) บ้านโคกผักหวานโนนรังษี
มอบให้ครู
7) บ้านนาดีสร้างบง
กลุ่มเป้าหมาย
8) บ้านเชียงแหว
2.ให้ครูผลิตสื่อ
9) อนุบาลกุมภวาปี
เพิ่มเติมและค้นหาสื่อ
10) บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์
ที่มีเนื้อหาวิชา
11) ชุมชนจาปี
ใกล้เคียงกันบนโลก
12) คาค้อพิทยศึกษา
ออนไลน์นามาใช้กับ
13) บ้านโคกก่อง
นักเรียน
14) บ้านโนนทองคาเจริญ

เอกสารอ้างอิง
คลิก-เพื่อดู
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จุดเน้น สพฐ.

วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
15) อนุบาลโนนสะอาด
16) บ้านทมนางาม
17) สหราษฎร์วิทยานุสรณ์
18) บ้านนาตาดนาโปร่ง
19) บ้านดงกลาง
20) ดงง่ามนางาม
21) บ้านหนองแสง
22) บ้านแสงสว่าง
23) อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม
24)บ้านโนนสมบูรณ์
3.เลือกครูและนักระดับชั้น ป.4
เป็นกลุ่มเป้าหมายวิจัยศึกษาระดับ
โรงเรียน
4.ทาแบบสารวจออนไลน์ส่งไปยัง
โรงเรียน ให้คณ
ุ ครูกลุ่มเป้าหมาย
ตอบแบบสารวจ (หนังสือ สพป.
อด.2 ที่ ศธ 04177/1923 ลว 7
ก.ค.)
5.จัดประชุมออนไลน์ชี้แจงเกี่ยวกับ
การใช้นวัตกรรมการศึกษาและ
ลาดับขั้นตอนในการทาวิจัย
กรณีศึกษา....อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ
6.คุณครูใช้นวัตกรรมฯ จัดการ
เรียนรู้กับนักเรียน (บางโรงเรียนใช้
แล้ว)

ปัญหา
และข้อเสนอแนะ
3.ทดลองหน่วยที่ 1-5
ในชั้น ป.4 ก่อน ที่
เหลือค่อยว่ากัน ดูผล
การใช้ก่อนครับ
4.ให้คุณครูรุ่นใหม่ไฟ
แรง ถึงแม้จะไม่สอน
ป.4 แต่ก็จบ วิชาเอก
สังคมศึกษาฯ และเก่ง
เทคโนโลยี สื่อดิจิทัล
ทดลองใช้สื่อแทนและ
จะขยายผลในลาดับ
ต่อไป

เอกสารอ้างอิง
คลิก-เพื่อดู

4
จุดเน้น สพฐ.

วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
7.ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ นิเทศ
ติดตาม เก็บรวบรวมข้อมูล
ประเมินผลการใช้นวัตกรรม....ใน
ลาดับต่อไป
8.สรุปผลการใช้นวัตกรรม ขยายไป
ยังโรงเรียนอื่นๆ ในสังกัด
สพป.อด.2 (บางโรงเรียนนาไปใช้
แล้ว)
9.ทาซ้า จาก ข้อ 5 – 8 จนครบทุก
โรงเรียนในสังกัด

ปัญหา
และข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง
คลิก-เพื่อดู

