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บทสรุปผู้บริหาร 
 
  นายชุมพล  นิยมวรรณ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ “ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์” งบประมาณขับเคลื่อนกลไก กศจ. จำนวน 50,000 บาท  
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะในศัตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือคัดเลือก Best Practice ด้านสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และ
ส่งเสริม สนับสนุน ขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ของบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพ่ือพัฒนา
ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑  มีลักษณะเป็นโครงการใหม่ การดำเนินโครงการประกอบด้วย 7 กิจกรรม คือ  

1. กิจกรรมการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน  
2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษแก่ครูผู้สอน
รายวิชาภาษาอังกฤษที่จบไม่ตรงสาขาระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาพ้ืนที่
จังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน  32  คน  มีกำหนดการ 1 วัน  ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เนื้อหาในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ (phonics) 
จำนวน 3 ขั่วโมง วิทยากรคือนายนันทนัฏ  เวียงอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ จาก
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และการสร้างสื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมอิลาสเตเตอร์ (Ai) และ
พรีเมียร์โปร (Pr) จำนวน 3 ชั่วโมง วิทยากรโดย ผศ.คมกริช  ทองนาค อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรม
การศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมบูรพา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ พบว่า ระดับความพึงพอใจภาพรวม
ด้านการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.15 ระดับความพึงพอใจภาพรวมด้านวิทยากรอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.22 ระดับความพึงพอใจภาพรวมด้านสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและ
คุณภาพอาหาร อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.67 และความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.14  

3. กิจกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพบว่า ครูผู้สอนนำกระบวนการ
สอนโฟนิกส์ (Phonics) มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอน 
Active learning เช่น การใช้สื่อการสอน YouTube Microsoft Powerpoint Canva เป็นต้น  

4. คัดลือก Best Practice ด้านสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันคลิป   
วีดีทัศน์สื่อการสอน มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 25 คน  

5. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
5.1 กิจกรรมการประกวดแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน โดยแบ่งเป็น 3 รุ่นอายุ ดังงนี้ 
 5.1.1 รุ่นอายุ 10 – 12 ปี มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 9 คน 

 5.1.2 รุ่นอายุ 13 – 15 ปี มผีู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 15 คน 

 5.1.3 รุ่นอายุ 16 – 18 ปี มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 22 คน 

5.2 กิจกรรมการประกวดแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเป็น 3 รุ่นอายุ ดังนี้ 
 5.2.1 รุ่นอายุ 10 – 12 ปี มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 12 คน 

 5.2.2 รุ่นอายุ 13 – 15 ปี มผีู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 26 คน 

 5.2.3 รุ่นอายุ 16 – 18 ปี มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 23 คน 
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6. ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนผลการดำเนินงานตามโครงการ (AAR) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ “ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์” พบว่าภาพรวมกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานโครงการมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 4.88  ภาพรวมด้านการฝึกอบรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 4.15  ภาพรวมด้านวิทยากร มความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.22 และ
ความพึงพอใจภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 4.54 

 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 ปัญหาอุปสรรค 

1. ครูผู้เข้ารับการอบรมพัฒนามีอุปกรณ์ไม่พร้อมไม่รองรับโปรมแกรมการสร้างสื่อการเรียน    
การสอนทนัสมัยได้ 

2. ระยะเวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูมี
น้อยทำใหค้รูได้รับความรู้ยังไม่เพียงพอต่อการนำไปประยุกต์ใช้ 

ข้อเสนอแนะ 

1. เพ่ิมเนื้อหาและระยะเวลาในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้มากขึ้น 

2. การสร้างสื่อการสอนควรเลือกใช้โปรแกรมที่มีความง่าย ผู้เข้าอบรมที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี
น้อยสามารถปฏิบัติตามได ้

 

 

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
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สารบัญ 
 

บทสรุปผู้บริหาร ก 
สารบัญ ค 
สารบัญตาราง ค 
ส่วนที ่ 1 บทนำ  
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงค์ 1 
 ลักษณะโครงการ 1 
 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 2 
 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
 กลุ่มเป้าหมาย  
 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  
ส่วนที ่ 2 วิธีดำเนินโครงการ  
 กลุ่มเป้าหมาย 3 
 รูปแบบการศึกษาค้นคว้า 3 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 4 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 5 
ส่วนที่  3 ผลการดำเนินโครงการ  
 ผลการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน 7 
 ผลการจัดกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการ

เรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
7 

 ผลการนิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูในศตวรรษท่ี 21 10 
 การคัดเลือก Best Practice 13 
 ผลการจัดการแข่งขันทักษะการเรียนรู้ 15 
 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนผลการดำเนินงานโครงการ (AAR) 21 
 กิจกรรมสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 22 
ส่วนที ่ 4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
 ปัญหา อุปสรรค 23 
 ข้อเสนอแนะ 23 
ส่วนที่  5 แนวทางในการดำเนินงานในปีต่อไป 24 
ภาคผนวก   25 
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สารบัญตาราง 
 

  หน้า 
ตารางที ่1 แสดงจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 3 
ตารางท ี2 แสดงการแบบกลุ่มย่อยตามประสบการณ์ทำงานของกลุ่มเป้าหมาย 4 
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 8 
ตารางที่ 4 แสดงเพศของผู้เข้ารับการประชุม 8 
ตารางที่ 5 แสดงช่วงอายุของผู้เข้ารับการอบรม 8 
ตารางที่ 6 แสดงวุฒิการศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม 9 
ตารางที่ 7 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 9 
ตารางที่ 8 แสดงรายชื่อโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 11 
ตารางที่ 9 แสดงรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีทัศน์สื่อการสอน 13 
ตารางที่ 10 แสดงผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีทัศน์สื่อการสอน 14 
ตารางที่ 11 แสดงรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนรุ่นอายุ 10 – 12 ป ี 15 
ตารางที่ 12 แสดงผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนรุ่นอายุ 10 – 12 ป ี 15 
ตารางที ่13 แสดงรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนรุ่นอายุ 13 – 15 ป ี 16 
ตารางที่ 14 แสดงผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนรุ่นอายุ 13 – 15 ป ี 16 
ตารางที่ 15 แสดงรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนรุ่นอายุ 16 – 18 ป ี 17 
ตารางที่ 16 แสดงผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนรุ่นอายุ 16 – 18 ป ี 18 
ตารางที่ 17 แสดงรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ                  

รุ่นอายุ 10 – 12 ป ี
18 

ตารางที่ 18 แสดงผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษรุ่นอายุ 10 – 12 ป ี 19 
ตารางที่ 19 แสดงรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ                  

รุ่นอายุ 13 – 15 ป ี
19 

ตารางที่ 20 แสดงผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษรุ่นอายุ 13 – 15 ป ี 20 
ตารางที่ 21 แสดงรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ                  

รุ่นอายุ 16 – 18 ป ี
20 

ตารางที่ 22 แสดงผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษรุ่นอายุ 16 – 18 ป ี 21 
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ส่วนที่ ๑ 
หลักการและเหตุผล 

     ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุก
ช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทั้ง
สอดคล้องกับศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
อาทิ ตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะ  และมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการ
ตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่น ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ซึ่งจำเป็นต้องมี
การพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน 
และการพัฒนาทักษะฝีมือรวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้
ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก ซึ่งการศึกษาและการเรียนรู้
เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนให้มีทักษะความรู้ ทักษะอาชีพบนฐานพหุปัญญามี
สมรรถนะที่มีคุณภาพสูง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

การเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งการศึกษาใน ระบบ     
นอกระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกำกับการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการตามภารกิจตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยคาดหวังว่า ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง 
มีคุณภาพ และมีความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน            
จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ ซึ่งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะ ความรู้           
และความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นจุดเน้นสำคัญ
ประเด็นหนึ่งในหัวข้อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการตาม      
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี รวมทั้งนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำ
โครงการขับเคลื่อน  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้น 

 

          ๑. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

          2. เป้าหมาย 
 2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
   1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาพัฒนาศักยภาพและเทคนิค/
วิธีการจัดการเรียนรู้ จำนวน  6๐ คน 
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 2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
   ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับประถมศึกษา โรงเรียนเอกชนพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
 

 3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    1) เชิงปริมาณ 
      ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน
พ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 

       2) เชิงคุณภาพ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพและเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ อันจะส่งผลให้ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 

 4 ผลที่คาดว่าจะเกิด (ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (Y2และ Y1) 
          บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ อันจะส่งผลให้ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

 5 กลุ่มเป้าหมาย 

   ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 ๖. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  
    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  
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ส่วนที่ 2 
วิธีดำเนินการ 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ตามโครงการ “ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด
กาฬสินธุ์ ในส่วนนี้ผู้รับผิดชอบโครงการจะได้กล่าวถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประเมินผลการ
ดำเนินงานโครงการ คือ กลุ่มเป้าหมาย รูปแบการศึกษาค้นคว้า เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลำดับ ดังนี้ 
 

2.1. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนในรายวิชา

ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาที่จบไม่ตรงสาขา จำนวน 32 คน ผู้รับผิดชอบโครงการใช้วิธีการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยคัดเลือกจากจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
เอกชนพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่สอนรายวาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาที่จบไม่ตรงสาขา และ
สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 
2563 

ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาที่
จบไม่ตรงสาขาในโรงเรียนเอกชนพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 
1 โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ 3 

2 โรงเรียนธนพรวิทยา 3 

3 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 2 

4 โรงเรียนบุญมีวิทยา 2 
5 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ 6 
6 โรงเรียนพุทธปัญญา 3 
7 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา 3 
8 โรงเรียนเพ่ิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ ์ 3 
9 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 2 
10 โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา 1 
11 โรงเรียนชุลีพร 5 
12 โรงเรียนอนุบาลบงกชเพชรมณี 7 

รวมทั้งสิ้น 40 
          (ท่ีมา: สารสนเทศโรงเรียนเอกชนพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 2564) 
 

2.2 รูปแบบการศึกษาค้นคว้า 
 ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าออกเป็น 2 

ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาความต้องการจำเป็น และระยะท่ี 2 คือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
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ระยะที่ 1 การศึกษาความต้องการจำเป็น 
 ในการดำเนินการศึกษาค้นคว้าในระยะที่ 1 ผู้รับผิดชอบได้ใช้วิธีการประชุมกลุ่มย่อย 

โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 4 กลุ่มย่อยแยกตามประสบการณ์ทำงาน 

ตารางท่ี 2 แสดงการแบ่งกลุ่มย่อยตามประสบการณ์ทำงานของกลุ่มเป้าหมาย 
 

กลุ่มย่อยที่ ประสบการณ์ทำงาน จำนวน (คน) 
กลุ่มย่อยที่ 1 ต่ำกว่า 1 ปี 6 
กลุ่มย่อยที่ 2 1 – 5 ป ี 19 
กลุ่มย่อยที่ 3 6 – 10 ป ี 5 
กลุ่มย่อยที่ 4 สูงกว่า 10 ปี 2 

รวมทั้งสิ้น 32 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างประกอบด้วย
คำถาม 4 ข้อคือ 1) สภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร 2) ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการ
สอนคืออะไร 3) สิ่งที่ต้องการพัฒนาเพื่อเพ่ิมสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนคืออะไร 4) ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยโดยผู้รับผิดชอบโครงการเป็น

ผู้ดำเนินการประชุมและบันทึกข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้รับผิดชอบโครงการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ของข้อมูล ถ้าข้อมูลมากความถี่มาก

แสดงว่าผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยมีความต้องการในการพัฒนาในเรื่องนั้นมาก 
 

ระยะที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือกเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการและแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีความหมายของแต่ละ
ระดับ ดังนี้ 

  5 หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 

  4 หมายถึง  พึงพอใจมาก 

  3 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง  พึงพอใจน้อย 

  1 หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ  
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แบบทดสอบก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ศึกษาให้ผู้เขาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทำ
แบบทดสอบก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่าน Google Form โดยมีแบบทดสอบจำนวน 20 ข้อ ใช้เวลา
ในการทำแบบทดสอบ 20 นาที 

แบบทดสอบหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ศึกษาให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทำ
แบบทดสอบผ่าน Google Form โดยมีแบบทดสอบจำนวน 20 ข้อ ใช้เวลาในการทำแบบทดสอบ 20 
นาท ี

การเก็บรวมรวมข้อมูลความพึงพอใจต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทำแบบประเมินความพึงพอใจ ผ่าน 
Google Form โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอถาม 
ด้านที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านที่ 3 ความพึงพอใจต่อวิทยากร และด้าน
ที่ 4 ความพึงพอใจต่ออาคารสถานที่ อาหารว่างและอาหารกลางวัน 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคระห์ข้อมูลแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจผู้รับผิดชอบโครงการใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

 การวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับผิดชอบโครงการใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วเบี่ยงเบน
มาตรฐานดังนี้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการดังนี้ 
 การหาค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

    
 เมื่อ   คือ ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

   คือ ผลรวมคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

  N คือ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การหาค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

    
 เมื่อ   คือ ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

   คือ ผลรวมคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

  N คือ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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การเปรียบเทียบผลการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ 

   -   = D 

   = P 

 เมื่อ   คือ ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

    คือ ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

   D คือ ผลต่าง 
   P  คือ ร้อยละ (%) 

 การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิค 
วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 

  การหาค่าเฉลี่ยรายข้อของแบบประเมินความพึงพอใจ 
    
 เมื่อ   คือ ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

   คือ ผลรวมคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

  N คือ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  การแปลความหมายระดับความพึงพอใจ โดยการแบ่งช่วงค่าตัวกลางเลขคณิต 5 กลุ่มใน
การแปลความหมาย ดังนี้ 
   0.00 – 1.49  หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 

   1.50 – 2.49  หมายถึง  พึงพอใจน้อย 

   2.50 – 3.49  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
   3.50 – 4.49  หมายถึง  พึงพอใจมาก 

   4.50 – 5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
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ส่วนที่ 3 
ผลการดำเนินงานโครงการ 

 ในการดำเนินงานโครงการ “ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด
กาฬสินธุ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกิจกรรมจำนวน 7 กิจกรรม คือ 

1. จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในศตวรรษที่ ๒๑ 

3. นิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 

4. คัดลือก Best Practice ด้านสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
5. แข่งขันทักษะการเรียนรู้ 
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนผลการดำเนินงานตามโครงการ (AAR) 

7. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมรายลเอียดดังนี้ 
 

1. จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน 
ดำเนินการจัดประชุมคณะดำเนินงานตามโครงการประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์                        

สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินุ์ จำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจการ
ดำเนินงานตามโครงการ “ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์” 
 

2. จัดกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑  
 ผู้รับผิดชอบโครงการได้ศึกษาผลการดำเนินงานโครงการ ๒ ด้านคือ ด้านความรู้ความเข้าใจ และ
ด้านความพึงพอใจต่อกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 

1. ผลการประเมินด้านความรู้ในเนื้อหาวิชาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้
เหมาะสมกับ 

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ยุค New Normal และความรู้ในเนื้อหาวิชาการประยุกต์ดิจิทัลคอนเทนต์ในการ
สร้างสื่อเพ่ือการสอน 

 ๒. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิควิธีการ
จัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑  
 

 ผลการวิเคราะห์ผล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 1 
 ผลการประชุมกลุ่มย่อยพบว่า  

1. สภาพการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ได้ ครูผู้สอนต้องทำใบ
งานให้นักเรียนเรียนในรูปแบบ On – Hand และออนไลน์ นักเรียนอยู่ห่างกันหลายพ้ืนที่ยากลำบากใน
การเดินทาง 
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 2. ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนคือ ครูไม่มีความรู้ในเนื้อหามากเพียงพอ ไม่
สามารถสร้างประโยคตัวอย่างอ่ืนนอกเหนือจากในแบบเรียน ไม่มีความรู้เรื่องการผลิตสื่อ ไม่มีความม่ันใจ
ในการพูดสนทนาและออกเสียงอักขระในภาษาอังกฤษ 

 3. สิ่งที่ต้องการพัฒนาเพื่อเพ่ิมสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนคือ การออกเสียงแบบโฟนิกส์ 
และการสร้างสื่อการสอน เทคนิคการจัดการเรียนการสอน การสอนโดยใช้เกมและเพลง 
 4. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการอบรมควรจัดในวันหยุดเสาร์ - 
อาทิตย์ เพ่ือไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอน 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 2 
 1. ผลการประเมินด้านความรู้ในเนื้อหาวิชาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้
เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ยุค New Normal และความรู้ในเนื้อหาวิชาการประยุกต์ดิจิทัล 

คอนเทนต์ในการสร้างสื่อเพ่ือการสอน 
 

 ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ยุค New Normal 
 

 
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 

 
คะแนนเต็ม 

ผลการประเมิน 
ก่อนการประชุม 

ผลการประเมิน 
หลังการประชุม 

 
สรุป 

 S.D  S.D 

32 20 6.41 1.91 9.68 2.93 เพ่ิมข้ึน 51% 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการคิดเป็นร้อยละ 6.41 คะแนนหลัง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 9.63 เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินก่อนและหลังการประชุม 
ผลต่างเท่า 3.27 คิดเป็นผลการประเมินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 51  
 

 ๒. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิควิธีการ
จัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑  
 2.1 สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 ตารางท่ี 4 เพศของผู้เข้ารับการประชุม 
 
  

เพศ จำนวน (คน)  
ชาย 4 12.5 

หญิง 28 87.5 
  

 ตารางท่ี 5 แสดง ช่วงอายุของผู้เข้ารับการอบรม 
 

ช่วงอายุ จำนวน (คน)  
20 – 29 ป ี 9 29.63 

30 – 39 ป ี 9 29.63 

40 – 49 ป ี 8 25.93 
50 – 59 ป ี 6 14.81 
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 ตารางท่ี 6 แสดงวุฒิการศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม 
 
 

วุฒิการศึกษา จำนวน (คน)  
ปริญญาตรี 32 100 

 

 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการ
เรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 
 

 

 ตารางที ่7 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการฝึกอบรม 
 
 

ตารางที ่7 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการ “ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและ
ประสทิธิภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ประสทิธิภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประสทิธิภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

ข้อที่ รายการ  S.D ผลการประเมิน 
 กระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 

1 การประชาสัมพันธ์โครงการ 4.76 0.52 พึงพอใจมากที่สุด 
2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการ 4.86 0.35 พึงพอใจมากที่สุด 
3 ความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการ 4.83 0.46 พึงพอใจมากที่สุด 
4 ความเหมาะสมของงบประมาณ 4.51 0.74 พึงพอใจมากที่สุด 
5 ภาพรวมกระบวนการข้ันตอนการดำเนินงานโครงการ 4.88 0.38 พึงพอใจมากที่สุด 

ด้านการฝึกอบรม 
6 เนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์ 4.22 0.75 พึงพอใจมาก 
7 ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 3.93 0.87 พึงพอใจมาก 

8 รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 4.19 0.79 พึงพอใจมาก 

9 คุณภาพของเอกสารประกอบการฝึกอบรม 3.81 0.83 พึงพอใจมาก 

10 หลักสูตรเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของท่าน 4.11 0.93 พึงพอใจมาก 

11 ท่านสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 4.19 0.88 พึงพอใจมาก 

12 ภาพรวมด้านการฝึกอบรม 4.15 0.77 พึงพอใจมาก 

ด้านวิทยากร 
13 ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร/ความเข้าใจ 4.22 0.75 พึงพอใจมาก 
14 การเรียงลำดับบรรยายเนื้อหาได้ครบถ้วน 4.04 0.71 พึงพอใจมาก 
15 การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น 4.22 0.69 พึงพอใจมาก 
16 การตอบคำถามได้ตรงประเด็นและชัดเจน 4.11 0.69 พึงพอใจมาก 
17 ใช้เวลาเหมาะสม 4.07 0.87 พึงพอใจมาก 
18 ภาพรวมด้านวิทยากร 4.22 0.75 พึงพอใจมาก 

     
ด้านสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและคุณภาพอาหาร 
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ตารางที ่7 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการ “ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและ
ประสทิธิภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ประสทิธิภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประสทิธิภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

19 ห้องประชุมมีความเหมาะสม 4.70 0.46 พึงพอใจมากที่สุด 
20 การเดินทาง 4.11 0.75 พึงพอใจมาก 
21 ความเหมาะสมของอาหารว่าง 4.74 0.53 พึงพอใจมากที่สุด 
22 ความเหมาะสมของอาหารกลางวัน 4.74 0.53 พึงพอใจมากที่สุด 
23 ภาพรวมด้านสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและคุณภาพอาหาร 4.66 0.48 พึงพอใจมากที่สุด 

รวมทั้ง 4 ด้าน 
24 ความพึงพอใจภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 4.54 0.41 พึงพอใจมากที่สุด 

 

 

 

 สรุปผล 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้
ของครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ พบว่าผู้เข้าร่วมการประชุมส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
88.89 และมีช่วงอายุ 20 – 39 ปีเป็นส่วนมากคิดเป็น ร้อยละ 29.63 และเป็นผู้จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมีผลการประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเนื้อหาวิชาเทคนิคการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้เหมาะสมกับ ผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ยุค New Normal และความรู้
ในเนื้อหาวิชาการประยุกต์ดิจิทัลคอนเทนต์ในการสร้างสื่อเพ่ือการสอนเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 51 ซึ่งบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  
 ในด้านการประเมินความพึงพอใจด้านการฝึกอบรมพบว่า ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการมีระดับ
ความพึงพอใจด้านการฝึกอบรมภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.15 ด้านวิทยากรภาพรวมมี
ความพึงพอระดับมากคิดเป็นร้อยละ 4.22 และด้านอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและคุณภาพ
อาหารภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 4.66 และภาพรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับ
มาก 

 ระดับความพึงพอใจระดับสูงสุด 3 อันดับเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความเหมาะสมของ
อาหารว่าง อาหารกลางวัล คิดเป็นร้อยละ 4.74 ห้องประชุมมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 4.70 และ
เนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์ ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร/ความเข้าใจ การเปิด
โอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 4.22 

 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 อันดับเรียงจากน้อยไปหามากได้แก่ คุณภาพของเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 3.18 ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 
3.93 และการเรียงลำดับบรรยายเนื้อหาได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 4.07 
 

3. นิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 
๒๑ 

การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ “ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในครั้งนี้ ผู้นิเทศใช้กระบวนการ
นิเทศ NPD3A ภายใต้การขับเคลื่อนผ่านวงจรคุณภาพ PDCA โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ในการนิเทศ 
๑. เพ่ือติดตามผลการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

รายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา 
 

 กลุ่มเป้าหมายในการนิเทศ  
การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการฯ ในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๒ โรงเรียน 

ดังนี้  
ตารางที่ ๘ แสดงรายชื่อโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการนิเทศ 

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
๑ โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ 
๒ โรงเรียนธนพรวิทยา 
๓ โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 

๔ โรงเรียนบุญมีวิทยา 

๕ โรงเรียนบุญมีวิทยา 

๖ โรงเรียนพุทธปัญญา 

๗ โรงเรียนพุทธปัญญา 

๘ โรงเรียนเพ่ิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 
๙ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

๑๐ โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา 
๑๑ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 

๑๒ โรงเรียนอนุบาลบงกชเพชรมณี 
  

เครื่องมือในการนิเทศ 
 ในการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการฯ ในครั้งนี้ผู้นิเทศได้สร้างเครื่องมือนิเทศจาก
เนื้อหาการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ดังนี้ 

๑. การบูรณาการการออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics) ในกิจกรรมการสอน 

๒. การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ตามทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

๓. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

๔. ปัญหา/อุปสรรค 

๕. ข้อเสนอแนะ 
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กระบวนการนิเทศ 
 ผู้นิเทศใช้กระบวนการนิเทศแบบ NPD3A ภายใต้การขับเคลื่อนผ่านวงจร PDCA ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               แผนภาพกระบวนการนิเทศ 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ ๑ แสดงกระบวนการนิเทศแบบ NPD3A ภายใต้การขับเคลื่อนผ่านวงจร PDCA 

 

สรุปผลการนิเทศ ติดตาม 
๑. การบูรณาการการออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics) ในกิจกรรมการสอน 

ครูผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียนด้วย เพลงและคำศัพท์โดยใช้บัตรคำศัพท์ให้เด็กฝึกอ่านและสะกด
คำตาม  

โดยคุณครูเปิดเสียงของเจ้าของภาษาจาก YouTube และเว็ปไซต์เพ่ือให้นักเรียนได้ฟังการออกเสียงแบบ
Phonics จากเจ้าของภาษา ครูแนะนำการออกเสียงผ่านอวัยวะสำคัญในการเปล่งเสียง คือ หู ปาก และ
ลิ้น 

๒. การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ตามทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ครูผู้สอนใช่สื่อจากช่อง YouTube ประกอบการจัดการเรียนรู้ เช่น วีดีโอ เกม เพลง การออก
เสียงพยัญชนะ นอกจากนี้ครูผู้สอนยังผลิตบัตรคำจากโปรแกรม power point ใช้กระดานแม่เหล็กในการ
สอนคำศัพท์โดยจัดหมวดหมู่ของสระและพยัญชนะในภาษาอังกฤาออกเป็นสีเพ่ือให้นักเรียนจดจำได้ง่าย
ขึ้น 

๓. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้
มากกว่าเนื้อหาวิชาเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นภายใน และ

Chumpon Niyomwan  

Chumpon Niyomwan  
๑๒



16 
 

จัดกิจกรรมเกมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทุกคน โดยการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มคละเด็กเก่ง ปานกลาง และ
อ่อน ใช้กิจกรรมเรียกสมาธิและจัดกิจกรรมที่เน้นย้ำซ้ำทวน บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ในการฝึกอ่านและสะกดคำ 

๔. ปัญหาอุปสรรค 

๔.๑ ครูยังออกเสียงแบบโฟนิกส์ไม่ชัดเจน 

๔.๒ การยกตัวอย่างผิดเนื่องจากครูไม่มีความรู้ลึกซึ้งในเนื้อหา 

๔.๓ ขาดความรู้ทักษะในการผลิตสื่อการสอนให้เด็กสนใจ 

๔.๔ ขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 
๕. ข้อเสนอแนะ 

    ๕.๑ ครูควรมีแผนการสอนและดำเนินการสอนตามแผน 

    ๕.๒ การคัดเลือกสื่อการสอนให้เหมาะสม เช่นเพลงไม่เร็วเกินไป และคำศัพท์ที่ไม่ยากเกินไป 

    ๕.๓ การควบคุมชั้นเรียนและการให้ความสำคัญกับนักเรียนควรให้ทั่วถึงไม่ให้ความสำคัญ
เฉพาะนักเรียนที่เรียนเก่ง ควรมีกระบวนการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

4. คัดลือก Best Practice ด้านสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
  ดำเนินการจัดการประกวดแข่งขันคลิปวีดีทัศน์สื่อการสอน มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 
25 คน  
ตารางท่ี ๙ แสดงรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันคลิปวีดีทัศน์สื่อการสอน 

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สอนรายวิชา ชื่อสถานศึกษา 
๑ นางสาววิไลพร บัวระคร วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านแสนสุข 

๒ นายอภิวิชญ์ ภวภูตานนท์ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 

๓ นางสาวนันทฉัตร ตีเมืองซ้าย ภาษาไทย พินิจราษฎร์บำรุง 
๔ นางสาวมัญชนา  พรมลี ภาษาญี่ปุ่น  โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 

๕ นายขุนทอง สุขทวี ศิลปะ โรงเรียนบัวขาว 

๖ นางสาวสุมลทิพย์ เพิ่มพูล คณิตศาสตร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

๗ นางสาวพิชญ์สินี ยังคง ภาษาจีน โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 

๘ นายครรชิต อุปดิษฐ์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 

๙ นายฐิตินันท์ โจณะสิทธิ์ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม  
๑๐ นายธนวรรธน์  รัตนมูล คณิตศาสตร์ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน  
๑๑ นายธนดล  ยะมะหาร ภาษาอังกฤษ ร.รบัณฑิตศึกษา 
๑๒ นางสาวคชาภรณ์ แก่นท้าว สังคมศึกษา โรงเรียนเอกปัญญา 

๑๓ นางทพิวรรณ บรรพบุตร วิทยาการคำนวณ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
๑๔ นายจักรกริช สบายใจ ภาษาจีน โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 

๑๕ นายสุรบดินทร์  ใจเย็น คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านกลาง 
๑๖ นางสาวศิริประภา มงคลมะไฟ ชีววิทยา เอกปัญญา 

๑๗ นายพิริยะ จุลสอน วิทยาการคำนวณ โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 

๑๘ นายสุปกฤษณ์  สีเหลือง พลศึกษา โรงเรียนบ้านกลาง 
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ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สอนรายวิชา ชื่อสถานศึกษา 
๑๙ นางอรณ ี ใจแน่น ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านโคกศรี 
๒๐ นายคมชาญ มาตรา ภาษาอังกฤษ โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 

๒๑ นายยุทธนา  ปัสพล คณิตศาสตร์ โรงเรียนขม้ินราษฎร์สงเคราะห์ 
๒๒ นายคมชาญ มาตรา ภาษาอังกฤษ โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 

๒๓ นางสาวจันศรี  สีสถาน คณิตศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว 

๒๔ นายจิระยุทธ สุปัญญาบุตร เคมี โรงเรียนเอกปัญญา 

๒๕ นางชญัญณณิณ์ ชยางกูร ณ อยุธยา คณิตศาสตร์ โรงเรียนขม้ินราษฎร์สงเคราะห์ 
  

 ดำเนินการตัดสินโดยคณะกรรมการจำนวน ๙ คน ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๒ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  
 

ตาราง ๑๐ แสดงผลการตัดสินการประกวดแข่งขันคลิปวีดีทัศน์สื่อการสอน 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อสถานศึกษา ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 
๑ นายคมชาญ มาตรา โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ 
๒ นายจักรกริช สบายใจ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
๓ นายครรชิต อุปดิษฐ์ โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
๔ นายขุนทอง สุขทวี โรงเรียนบัวขาว เหรียญทอง รางวัลมเชย 
๕ นางทิพวรรณ บรรพบุตร โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา เหรียญทอง รางวัลชมเชย 
๖ นายอภิวิชญ์ ภวภูตานนท ์ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม เหรียญทอง  
๗ นายฐิตินันท์ โจณะสิทธิ์ โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม  เหรียญทอง  
๘ นางสาวศิริประภา มงคลมะไฟ เอกปัญญา เหรียญทอง  
๙ นายธนดล  ยะมะหาร ร.รบัณฑติศึกษา เหรียญทอง  

๑๐ นางสาวคชาภรณ์ แก่นท้าว โรงเรียนเอกปัญญา เหรียญทอง  
๑๑ นางสาวพิชญ์สินี ยังคง โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม เหรียญเงิน  
๑๒ นายธนวรรธน์  รัตนมูล โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน  เหรียญเงิน  
๑๓ นายพิริยะ จุลสอน โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร เหรียญเงิน  
๑๔ นายสุปกฤษณ ์ สีเหลือง โรงเรียนบ้านกลาง เหรียญเงิน  
๑๕ นางอรณ ี ใจแน่น โรงเรียนบ้านโคกศรี เหรียญเงิน  
๑๖ นายสุรบดินทร์  ใจเย็น โรงเรียนบ้านกลาง เหรียญทองแดง  
๑๗ นางสาวจันศรี  สีสถาน โรงเรียนบัวขาว เหรียญทองแดง  
๑๘ นายจิระยุทธ สุปัญญาบุตร โรงเรียนเอกปัญญา เหรียญทองแดง  
๑๙ นางชญัญณณิณ์ ชยางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนขม้ินราษฎร์สงเคราะห์ เหรียญทองแดง  
๒๐ นางสาวนันทฉัตร ตีเมืองซ้าย พินิจราษฎร์บำรุง เข้าร่วม  
๒๑ นางสาวมัญชนา  พรมลี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เข้าร่วม  
๒๒ นางสาวสุมลทิพย์ เพิ่มพูล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เข้าร่วม  
๒๓ นายยุทธนา  ปัสพล โรงเรียนขม้ินราษฎร์สงเคราะห์ เข้าร่วม  
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๕. กิจกรรมแข่งขันทักษะการเรียนรู้ 
ดำเนินการจัดการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนและสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  

โดยแบ่งเป็นรายการละ ๓ รุ่นอายุ ดังนี้ 
  ๕.๑ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนรุ่นอายุ ๑๐ - ๑๒ ปี มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
จำนวน ๙ คน  
ตาราง ๑๑ แสดงรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนรุ่นอายุ ๑๐ - ๑๒ ปี 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อสถานศึกษา 

๑ เด็กหญิงกณิศา อ้ึงศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 
๒ เด็กหญิงพิรดาภร  ดอกดู่ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 
๓ เด็กหญิงเปมิกา ภูอ่าง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 
๔ เด็กหญิงวราภรณ์ ภูแลนช้าง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 
๕ เด็กหญิงศิรภัสสร  นามบิดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 
๖ เด็กหญิงมนธิรา ภูดวงจิตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
๗ เด็กหญิงปาริฉัตร  ประกอบเลิศ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 
๘ เด็กหญิงภาวินี ฉันสูงเนิน โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 
๙ เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยเทพ โรงเรียนเอกปัญญา 

 ดำเนินการประกวดแข่งขัน ๒ รอบได้แก่รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ  
 การประกวดแข่งขันรอบคัดเลือก คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานจากคลิปวีดีทัศน์ที่ผู้สมัครเข้า
ร่วมการประกวดแข่งขันได้ทำการบันทึกตามหัวข้อที่กำหนดให้แล้วอัฟโหลดในช่องยูทูป ในรอบคัดเลือกจะ
คัดเลือกจากผู้ที่มีผลงานดีเด่นจำนวน ๕ คน เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไป 

 การประกวดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการจะพิจารณาผลการแข่งขันจากผู้ที่มีผลงานการ
พูดดีเด่นโดยในรอบชิงชนะเลิศผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันจะทำการแข่งขันผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ Google meet คณะกรรมการตัดสินดำเนินการตัดสิน ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น ๒ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

ตารางท่ี ๑๒ แสดงผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนรุ่นอายุ ๑๐ - ๑๒ ปี  
ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อสถานศึกษา ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 
๑ เด็กหญิงภาวินี  ฉันสูงเนิน โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ 
๒ เด็กหญิงศิรภัสสร  นามบิดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
๓ เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยเทพ โรงเรียนเอกปัญญา เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
๔ เด็กหญิงกณิศา  อ้ึงศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ เหรียญทองแดง รางวัลชมเชย 
๕ เด็กหญิงปาริฉัตร  ประกอบเลิศ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย เหรียญทองแดง รางวัลชมเชย 
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๕.๒ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนรุ่นอายุ ๑๓ - ๑๕ ปี มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๑๕ คน  
ตาราง ๑๓ แสดงรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนรุ่นอายุ ๑๓ - ๑๕ ป ี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อสถานศึกษา 
๑ เด็กหญิงสุพิชญา  สีวะรา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 
๒ เด็กหญิงภัทราพร  แสงสาร โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 
๓ เด็กหญิงรุจิดา  พิลาแดง โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 
๔ เด็กหญิงณัฐพร สีทาหล่อน โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 
๕ นางสาววราพร ภูสาหัส โรงเรียนคำม่วง 
๖ เดก็หญิงจินตนา ศรีเครือดง โรงเรียนคำม่วง 
๗ นางสาวปาณิสรา บุตะเขียว โรงเรียนกุฉินารายณ์ 
๘ เด็กหญิงขวัญจิรา นิยมรัมย์ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 
๙ เด็กหญิงภูมิใจ ศรีสังข์ โรงเรียนกาญจนาพิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 

๑๐ เด็กหญิงกรรณิกา บุญเรือง โรงเรียนบัวขาว 
๑๑ นางสาวปิยะวัลย์  ศรีชมภู โรงเรียนกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๑๒ เด็กหญิงกรรณิการ์ ทางชอบ โรงเรียนอนุกูลนารี 
๑๓ เด็กหญิงกวินทิพย์ เหลี่ยมสิงขร โรงเรียนเอกปัญญา 
๑๔ เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุภาตะ โรงเรียนสามชัย 
๑๕ เด็กหญิงกมลพรรณ  ภาระพงษ ์ โรงเรียนสามชัย 

 

 ดำเนินการประกวดแข่งขัน ๒ รอบได้แก่รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ  
 การประกวดแข่งขันรอบคัดเลือก คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานจากคลิปวีดีทัศน์ที่ผู้สมัครเข้า
ร่วมการประกวดแข่งขันได้ทำการบันทึกตามหัวข้อที่กำหนดให้แล้วอัฟโหลดในช่องยูทูป ในรอบคัดเลือกจะ
คัดเลือกจากผู้ที่มีผลงานดีเด่นจำนวน ๕ คน เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไป 

 การประกวดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการจะพิจารณาผลการแข่งขันจากผู้ที่มีผลงานการ
พูดดีเด่นโดยในรอบชิงชนะเลิศผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันจะทำการแข่งขันผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ Google meet คณะกรรมการตัดสินดำเนินการตัดสิน ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น ๒ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

ตารางท่ี ๑๔ แสดงผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนรุ่นอายุ ๑๓ - ๑๕ ปี  
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อสถานศึกษา ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

๑ นางสาวปาณิสรา  บุตะเขียว โรงเรียนกุฉินารายณ์ เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ 
๒ เด็กหญิงรุจิดา  พิลาแดง โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
๓ นางสาวปิยะวัลย์  ศรีชมภู โรงเรียนกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
๔ เด็กหญิงกวินทิพย์  เหลี่ยมสิงขร โรงเรียนเอกปัญญา เหรียญเงิน รางวัลชมเชย 
๕ เด็กหญิงกรรณิกา  บุญเรือง โรงเรียนบัวขาว เหรียญเงิน รางวัลชมเชย 
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๕.๓ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนรุ่นอายุ ๑๖ - ๑๘ ปี มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๑๕ คน  
ตาราง ๑๕ แสดงรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนรุ่นอายุ ๑๖ - ๑๘ ป ี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อสถานศึกษา 
๑ นางสาวรัตนาภรณ์  พลอินทร์ โรงเรียนร่องคำ 
๒ นางสาวปิยณัฐ  เฉยพันธุ์ โรงเรียนร่องคำ 
๓ นางสาวเนตรดาว อัฐนาค โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 
๔ นางสาวธัญญาพร  รังกลิ่น โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 
๕ นางสาวอรทัย ดวงบุบผา สมเด็จพิทยาคม 
๖ นางสาวแพรวพราว  อ่อนโต โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 
๗ นางสาวอารัญญา วงสะอาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
๘ นายภควัฒน์ พันทะลา โรงเรียนคำม่วง 
๙ นางสาวพัชณี ไชยวัน โรงเรียนคำม่วง 

๑๐ นางสาวภควรรณ คงมวล โรงเรียนกุฉินารายณ์ 
๑๑ นางสาวญาณิกา ไชยเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 
๑๒ นางสาวธิดารัตน์ นามนเสน โรงเรียนเมืองสมเด็จ 
๑๓ นางสาวศิริยุภา บุญละขันธ์ โรงเรียนเมืองสมเด็จ 
๑๔ นางสาวธนัญชนก  จิตรเหลื่อม โรงเรียนกาญจนาพิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 
๑๕ นางสาวศศิวิมล เทพสุระ โรงเรียนบัวขาว 
๑๖ นางสาวอริศรา  สมบัติ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๑๗ นายศักดิ์ดา  วิชัยผิน โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๑๘ นางสาวพัชรี สีบุลำ โรงเรียนเอกปัญญา 
๑๙ นางสาวพิชญาภัส คำเพ็ชร โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 
๒๐ นางสาวทิพวรรณ  บัวชะตา โรงเรียนสามชัย 
๒๑ นางสาวรัตนาวดี  ศรีจันทร์ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 
๒๒ นางสาวชาลิสา การเลิศ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 

 

 ดำเนินการประกวดแข่งขัน ๒ รอบได้แก่รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ  
 การประกวดแข่งขันรอบคัดเลือก คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานจากคลิปวีดีทัศน์ที่ผู้สมัครเข้า
ร่วมการประกวดแข่งขันได้ทำการบันทึกตามหัวข้อที่กำหนดให้แล้วอัฟโหลดในช่องยูทูป ในรอบคัดเลือกจะ
คัดเลือกจากผู้ที่มีผลงานดีเด่นจำนวน ๕ คน เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไป 

 การประกวดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการจะพิจารณาผลการแข่งขันจากผู้ที่มีผลงานการ
พูดดีเด่นโดยในรอบชิงชนะเลิศผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันจะทำการแข่งขันผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ Google meet คณะกรรมการตัดสินดำเนินการตัดสิน ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น ๒ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
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ตารางท่ี ๑๖ แสดงผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนรุ่นอายุ ๑๖ – ๑๘ ปี  
ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อสถานศึกษา ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 
๑ นางสาวรัตนาภรณ์  พลอินทร์ โรงเรียนร่องคำ เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ 
๒ นางสาวธัญญาพร  รังกลิ่น โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
๓ นางสาวอรทัย  ดวงบุบผา สมเด็จพิทยาคม เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
๔ นางสาวอารัญญา  วงสะอาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เหรียญเงิน รางวัลชมเชย 
๕ นางสาวอริศรา  สมบัติ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เหรียญเงิน รางวัลชมเชย 

๕.๔ การประกวดแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ รุ่นอายุ ๑๐ - ๑๒ ปี มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
จำนวน ๑๒ คน 

ตารางท่ี ๑๗ แสดรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ รุ่นอายุ ๑๐ - 
๑๒ ป ี

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อสถานศึกษา 
๑ เด็กหญิงพิชญาภา  รุ่งวาณิชกุล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 
๒ เด็กชายไวทิน ถาวรโภคทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 
๓ เด็กชายธราเทพ ปัตลา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 
๔ เด็กหญิงลลิตพรรณ แหล่งิ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 
๕ เด็กหญิงปาณิสรา  การรัตน์ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 
๖ เด็กชายคณพศ สินธุรักษ์ โรงเรียนบานเย็นศึกษา 
๗ เด็กหญิงศิศิรา  ศิริบุตร โรงเรียนเอกปัญญา 
๘ เด็กหญิงณนภา ศรีละคุณ กาฬสินธุ์พิทยาสัย 
๙ เด็กหญิงสุชานาถ สาระณีย์ โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 

๑๐ เด็กหญิงภัทรธิดา เต็มไทรสงค ์ โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 
๑๑ เด็กหญิงสุธิดา ถิ่นอำนาจ ดอนจานวิทยาคม 
๑๒ เด็กหญิงญดา ศิริชัยราวรรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 

 ดำเนินการประกวดแข่งขัน ๒ รอบได้แก่รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ  
 การประกวดแข่งขันรอบคัดเลือก คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานจากคลิปวีดีทัศน์ที่ผู้สมัครเข้า
ร่วมการประกวดแข่งขันได้ทำการบันทึกตามหัวข้อที่กำหนดให้แล้วอัฟโหลดในช่องยูทูป ในรอบคัดเลือกจะ
คัดเลือกจากผู้ที่มีผลงานดีเด่นจำนวน ๕ คน เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไป 

 การประกวดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการจะพิจารณาผลการแข่งขันจากผู้ที่มีผลงานการ
พูดดีเด่นโดยในรอบชิงชนะเลิศผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันจะทำการแข่งขันผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ Google meet คณะกรรมการตัดสินดำเนินการตัดสิน ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น ๒ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
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ตารางท่ี ๑๘ แสดงผลการประกวดแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ รุ่นอายุ ๑๐ – ๑๒ ป ี

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อสถานศึกษา ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 
๑ เด็กชายคณพศ  สินธุรักษ์ โรงเรียนบานเย็นศึกษา เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ 
๒ เด็กหญิงพิชญาภา  รุ่งวาณิชกุล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
๓ เด็กชายไวทิน  ถาวรโภคทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
๔ เด็กหญิงณนภา  ศรีละคุณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เหรียญเงิน รางวัลชมเชย 
๕ เด็กชายธราเทพ  ปัตลา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย เหรียญทองแดง รางวัลชมเชย 

 

๕.๕ การประกวดแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ รุ่นอายุ ๑๓ - ๑๕ ปี มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
จำนวน ๒๖ คน 

ตารางท่ี ๑๙ แสดรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ รุ่นอายุ ๑๓ - 
๑๕ ป ี

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อสถานศึกษา 
๑ เด็กหญิงมิเชล มุกดาภรณ์ จอมทรักษ์  โรงเรียนกมลาไสย 
๒ นางสาวจินตกัญญา แสนท้าว โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 
๓ เด็กหญิงชนิษฐา ชัยรัมย์ โรงเรียนเพ่ิมพูนวิทยาคม 
๔ เด็กหญิงนิชธาวัลย์ อรรถวิลัย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 
๕ เด็กหญิงบุณยาพร  บัวขาว โรงเรียนสามชัย 
๖ เด็กหญิงศิริทิพพา  สิริวัฒนวนนท์ โรงเรียนสามชัย 
๗ นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีวิฆาร โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 
๘ เด็กหญิงปิยะธิดา เถาวัลย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
๙ เด็กหญิงชนาพร  พรดอนก่อ โรงเรียนเอกปัญญา 

๑๐ เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุวรรณ โรงเรียนอนุกูลนารี 
๑๑ เด็กหญิงอภิสุตา นาธงไชย โรงเรียนกมลาไสย 
๑๒ นายอดิศร หอมฮด โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 
๑๓ นางสาวปราณปรียา  อุปนิ โรงเรียนบัวขาว 
๑๔ เด็กชายณัฐชนน นพมงคล โรงเรียนกุฉินารายณ์ 
๑๕ เด็กหญิงกมลชนก นาอัก โรงเรียนกุฉินารายณ์ 
๑๖ นางสาวฤทัย ถินกะไสย โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 
๑๗ เด็กหญิงนภาวรรณ  ขันศรี โรงเรียนเอกปัญญา 
๑๘ เด็กหญิงภารดี  แก้วบัวดี โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 
๑๙ เด็กหญิงลภัสกร  ภูแดนไกล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กาฬสินธุ์ 
๒๐ เด็กหญิงปิ่นประภา  ชัยธีระสุเวท โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กาฬสินธุ์ 
๒๑ เด็กหญิงพิชญาภา ชากัน โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 
๒๒ เด็กหญิงพัชรศิริ  แสงเพชร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
๒๓ เด็กหญิงมุกดาภรณ์  ถนอมภักดี โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อสถานศึกษา 
๒๔ นางสาวอนุศรา กลางบุญเรือง โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 
๒๕ เด็กหญิงสิริกร  วะสัตย์ โรงเรียนบัวขาว 
๒๖ เด็กหญิงสิริยากร  หัดรัดชัย โรงเรียนคำม่วง 

 

 ดำเนินการประกวดแข่งขัน ๒ รอบได้แก่รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ  
 การประกวดแข่งขันรอบคัดเลือก คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานจากคลิปวีดีทัศน์ที่ผู้สมัครเข้า
ร่วมการประกวดแข่งขันได้ทำการบันทึกตามหัวข้อที่กำหนดให้แล้วอัฟโหลดในช่องยูทูป ในรอบคัดเลือกจะ
คัดเลือกจากผู้ที่มีผลงานดีเด่นจำนวน ๕ คน เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไป 

 การประกวดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการจะพิจารณาผลการแข่งขันจากผู้ที่มีผลงานการ
พูดดีเด่นโดยในรอบชิงชนะเลิศผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันจะทำการแข่งขันผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ Google meet คณะกรรมการตัดสินดำเนินการตัดสิน ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น ๒ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

ตารางท่ี ๒๐ แสดงผลการประกวดแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ รุ่นอายุ ๑๓ – ๑๕ ป ี

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อสถานศึกษา ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 
๑ เด็กหญิงนภาวรรณ  ขันศรี โรงเรียนเอกปัญญา เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ 
๒ เด็กหญิงสิริกร  วะสัตย์ โรงเรียนบัวขาว เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
๓ เด็กหญิงมเิชล มุกดาภรณ์  จอมทรักษ ์ โรงเรียนกมลาไสย เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
๔ เด็กหญิงศิริทิพพา  สิริวัฒนวนนท์ โรงเรียนสามชัย เหรียญเงิน รางวัลชมเชย 
๕ นางสาวปราณปรียา  อุปนิ โรงเรียนบัวขาว เหรียญทองแดง รางวัลชมเชย 

 

๕.๖ การประกวดแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ รุ่นอายุ ๑๖ - ๑๘ ปี มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
จำนวน ๒๓ คน 

ตารางท่ี ๒๑ แสดรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดแขง่ขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ รุ่นอายุ ๑๖ - 
๑๘ ป ี

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อสถานศึกษา 
๑ นางสาวชลลดา อุ่นบุรมณ์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 
๒ นายอชิรวัชณ์ ยี่วาศรี โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 
๓ นางสาวศตพร จิตระวัง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 
๔ นายวัชรวิทย์  การสรรพ์ โรงเรียนสามชัย 
๕ นางสาวพเยียชนก  ยานุ โรงเรียนสามชัย 
๖ นายกฤษณพล ขอมสระน้อย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  
๗ นางสาวภัทรวดี  ไร่ไสว โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 
๘ นางสาวจารุวรรณ  หงษ์ทอง โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 
๙ นางสาวณัฐธิชา  ปิดตาระโพธิ์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 

๑๐ นางสาวเพ็ญพิชชา นาสินพร้อม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อสถานศึกษา 
๑๑ นางสาวนรินทร์พร ด่านศักดิ์ชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
๑๒ นายธนภัทร อารีย์ โรงเรียนกมลาไสย 
๑๓ นางสาวนิรัชพร เหล่านายอ โรงเรียนบัวขาว 
๑๔ นางสาวนลินทิพย์ ภูแม่นเขียน โรงเรียนกมลาไสย 
๑๕ นายณัฐวัฒน์  เนตรคุณ โรงเรียนบัวขาว 
๑๖ นางสาวเกศรินทร์  เทนสึเอะ โรงเรียนเอกปัญญา 
๑๗ นางสาวสิรินทร์กัณฑ์ญา  บุบผาชื่น โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 
๑๘ นางสาววิศัลยา  สิงห์คาร โรงเรียนร่องคำ 
๑๙ นางสาวแพรวา อันทรง โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 
๒๐ นางสาวสิรินทรา ภูเวียนวงศ ์ โรงเรียนคำม่วง 
๒๑ นายพิทักษ์โชค  กิริกัน โรงเรียนคำม่วง 
๒๒ นายนายรฐพงศ์ จันโทมุข โรงเรียนอนุกูลนารี 
๒๓ นางสาวบุณยวีร์ สมรรถพันเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 

 

 ดำเนินการประกวดแข่งขัน ๒ รอบได้แก่รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ  
 การประกวดแข่งขันรอบคัดเลือก คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานจากคลิปวีดีทัศน์ที่ผู้สมัครเข้า
ร่วมการประกวดแข่งขันได้ทำการบันทึกตามหัวข้อที่กำหนดให้แล้วอัฟโหลดในช่องยูทูป ในรอบคัดเลือกจะ
คัดเลือกจากผู้ที่มีผลงานดีเด่นจำนวน ๕ คน เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไป 

 การประกวดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการจะพิจารณาผลการแข่งขันจากผู้ที่มีผลงานการ
พูดดีเด่นโดยในรอบชิงชนะเลิศผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันจะทำการแข่งขันผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ Google meet คณะกรรมการตัดสินดำเนินการตัดสิน ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น ๒ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

ตารางท่ี ๒๒ แสดงผลการประกวดแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ รุ่นอายุ ๑๖ – ๑๘ ป ี

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อสถานศึกษา ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 
๑ นายธนภัทร  อารีย์ โรงเรียนกมลาไสย เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ 
๒ นางสาวนิรัชพร  เหล่านายอ โรงเรียนบัวขาว เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
๓ นางสาวสิรินทรา  ภูเวียนวงศ ์ โรงเรียนคำม่วง เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
๔ นายกฤษณพล  ขอมสระน้อย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เหรียญทอง รางวัลชมเชย 
๕ นายณัฐวัฒน์  เนตรคุณ โรงเรียนบัวขาว เหรียญทอง รางวัลชมเชย 

 

๖.กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนผลการดำเนินงานตามโครงการ (AAR) 
 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนผลการดำเนินงานตามโครงการ ณ ห้องประชุม
มิตรภาพ ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเข้า
ร่วมประชุมจำนวน ๑๔ คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จำนวน ๑๔ คน 
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 ผลการสรุปสะท้อนผลการดำเนินงานตามโครงการมีข้อค้นพบดังนี้ 
๑. กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการคสรเพิ่มเติมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ 

ภาษาอาเซียนเช่น ภาษาเวียดนามเป็นต้น และภาษาญี่ปุ่น 

๒. ควรมีการดำเนินงานตามดครงการต่อเนื่องเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 

ภาษาอังกฤษ และเพ่ือเพามสมรรถนะกการจัดการเรียนรู้ ทักษะดิจิทัล สำหรับครูผู้สอน 

๓. การประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

๗. กิจกรรมสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการจำนวน ๑ เล่ม จัดทำใน
รูปแบบไฟล์ PDF จำนวน ๑ ฉบับเพ่ือเผยแพร่ในเว็ปไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  
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ส่วนที่ 4 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 จากการดำเนินงานโครงการ “ขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด
กาฬสินธุ์” ผู้รับผิดชอบโครงการได้สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการดังนี้ 
 

๑. ปัญหา อุปสรรค 
๑. อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ในการสร้างสื่อการสอนของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

บางเครื่องเป็นเครื่องรุ่นเก่าไม่รองรับโปรแกรมทำให้ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ 
๒. ระยะเวลาในการฝึกอบรมน้อย ส่งผลให้การประชุมเชิงปฏิบัติการมีเวลาไม่เพียงพอ 

ในการปฏิบัติกิจกรรม ผู้อบรมไม่ได้ลงมือปฏิบัติทำให้ไม่เข้าใจในเนื้อหาเท่าที่ควร 

๓. การเลือกโปรแกรมดิจิทัลมีความซับซ้อนทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่มีพ้ืนฐานตามไม่ทัน 
 

๒. ข้อเสนอแนะ 
๑. เพ่ิมเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษให้มากข้ึน 

๒. วิทยากรช่วงบ่ายควรมีเทคนิค วิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ 

๓. ให้ความรู้การออกเสียงตั้งแต่ a – z การออกเสียงแบบโฟนิกส์ การสนทนา 

๔. เพ่ิมหัวข้อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกม เพลง 
๕. การออกแบบใบงาน แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 

๖. จัดการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการท่ีหลากหลายเพ่ิมขึ้น 

๗. การประกวดคลิปสื่อวีดีทัศน์การสอนควรแยกแข่งขันเป็นรายวิชาและขนาดโรงเรียน 

๘. ระยะเวลาและหลักสูตรในการพัฒนาสมรรถนะครูควรมีระยะเวลามากกว่านี้ 
๙. การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานควรนิเทศเป็นระยะและนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยให้

ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการนิเทศ 
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ส่วนที่ 5 

แนวทางในการดำเนินงานในปีต่อไป 
 การดำเนินงานตามโครงการ “ขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษา 

จังหวัดกาฬสินธุ์” ผู้ดำเนินงานโครงการได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือสำรวจความต้องการและ
หัวข้อในการประชุมปฏิบัติการในครั้งต่อไป ดังนี้ 

 ประเด็นในการจัดการประชุมในครั้งต่อไป 

๑. การพัฒนาสื่อการสอน 

๒. เกมการศึกษา 

๓. ทักษะการใช้เพลงและเกมการศึกษา 

๔. ทักษะการอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ คำศัพท์ 
๕. การผลิตสื่อดิจิทัลและการนำเสนอ 

๖. จัดการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น 

๗. จัดการประกวดแข่งขันคลิปสื่อวีดีทัศน์แยกตามรายวิชา 
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ภาคผนวก 
  

1. สำเนาตัวโครงการ 

2. สำเนาหนังสือเชิญวิทยากร 

3. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ 

4. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

5. สำเนาใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการและวิทยากร 
6. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

7. แบบนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ 

8. สำเนาหนังสือเชิญผู้ชนะเลิศการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการเข้ารับรางวัล 

9. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ 
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10/5/22, 12:58 PM แบบประเ�นความ�งพอใจ โครงการยกระ�บประ�ท�ภาพและ�ณภาพการ�ดการ�กษา�งห�ดกาฬ�น�

https://docs.google.com/forms/d/1aMhPpYD8oTddRWc_99t0maFYcOHwbCURwOlHLImpAvg/edit 1/7

1

�เค�องหมายเ�ยงห�ง�อง

ชาย

ห�ง

2

�เค�องหมายเ�ยงห�ง�อง

20 - 29 �

30 - 39 �

40 - 49 �

50 - 59 �

60 � �นไป

3

�เค�องหมายเ�ยงห�ง�อง

�ก�าป�ญญาต�

ป�ญญาต�

ป�ญญาโท

ป�ญญาเอก

แบบประเ�นความ�งพอใจ โครงการยกระ�บ
ประ�ท�ภาพและ�ณภาพการ�ดการ�กษา
�งห�ดกาฬ�น�
ตอน� 1 สภาพ�วไปของ�ตอบแบบสอบถาม

*�เ�น

เพศ *

อา� *

ระ�บการ�กษา *
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10/5/22, 12:58 PM แบบประเ�นความ�งพอใจ โครงการยกระ�บประ�ท�ภาพและ�ณภาพการ�ดการ�กษา�งห�ดกาฬ�น�
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ระ�บความ�ดเ�นในการ�กอบรม
�านการ�กอบรม

4

�เค�องหมายเ�ยงห�ง�อง

1 2 3 4 5

5

�เค�องหมายเ�ยงห�ง�อง

1 2 3 4 5

6

�เค�องหมายเ�ยงห�ง�อง

1 2 3 4 5

7

�เค�องหมายเ�ยงห�ง�อง

1 2 3 4 5

เ�อหาในการ�กอบรมตรง�บ�ต�ประสง� *

ระยะเวลาในการ�กอบรม�ความเหมาะสม *

�ปแบบและ��การ�กอบรม�ความเหมาะสม�บสถานการ��จ��น *

�ณภาพของเอกสารประกอบการ�กอบรม *
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8

�เค�องหมายเ�ยงห�ง�อง

1 2 3 4 5

9

�เค�องหมายเ�ยงห�ง�อง

1 2 3 4 5

10

�เค�องหมายเ�ยงห�ง�อง

1 2 3 4 5

ระ�บความ�งพอใจในการ�กอบรม
�าน�ทยากร

11

�เค�องหมายเ�ยงห�ง�อง

1 2 3 4 5

ห�ก�ตรเ�อ�นวย�อการเ�ยน�และ�ฒนาความสามารถของ�าน *

�านสามารถ��ง�ไ��บจากโครงการ�ไปใ�ในการป���งาน *

ภาพรวม�านการ�กอบรม *

ความสามารถในการ�ายทอด/�อสาร/ความเ�าใจ *
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12

�เค�องหมายเ�ยงห�ง�อง

1 2 3 4 5

13

�เค�องหมายเ�ยงห�ง�อง

1 2 3 4 5

14

�เค�องหมายเ�ยงห�ง�อง

1 2 3 4 5

15

�เค�องหมายเ�ยงห�ง�อง

1 2 3 4 5

การเ�ยง��บบรรยายเ�อหาไ�ครบ�วน *

การเ�ดโอกาสใ��กถามและแสดงความ�ดเ�น *

การตอบ�ถามไ�ตรงประเ�นและ�ดเจน *

ใ�เวลาเหมาะสม *
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16

�เค�องหมายเ�ยงห�ง�อง

1 2 3 4 5

ระ�บความ�งพอใจในการ�ก
อบรม

�านสถาน� �ง�นวยความสะดวกและ�ณภาพ
อาหาร

17

�เค�องหมายเ�ยงห�ง�อง

1 2 3 4 5

18

�เค�องหมายเ�ยงห�ง�อง

1 2 3 4 5

19

�เค�องหมายเ�ยงห�ง�อง

1 2 3 4 5

ภาพรวม�าน�ทยากร *

�องประ�ม�ความเหมาะสม *

การเ�นทาง *

ความเหมาะสมของอาหาร�าง *
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20

�เค�องหมายเ�ยงห�ง�อง

1 2 3 4 5

21

�เค�องหมายเ�ยงห�ง�อง

1 2 3 4 5

22

�เค�องหมายเ�ยงห�ง�อง

1 2 3 4 5

23

�เค�องหมายเ�ยงห�ง�อง

1 2 3 4 5

ความเหมาะสมของอาหารกลาง�น *

ภาพรวม�านสถาน� �ง�นวยความสะดวกและ�ณภาพอาหาร *

ความ�ความเ�าใจ�อนการ�กอบรม *

ความ�ความเ�าใจห�งการ�กอบรม *
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24

25

เ�อหา��ไ��กส�าง�นห�อ�บรองโดย Google

�ว�อ��องการ�ฒนาในค�ง�อไป *

�อเสนอแนะเ�มเ�ม

 ฟอ�ม

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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แบบบันทึกการนิเทศ ติดตาม 
โครงการ “ขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุH” 

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุH 
************************ 

โรงเรียน....................................................................................................................................................................... 

ผู,รับการนิเทศ.............................................................................................................................................................. 
ระดับช้ันท่ีสอน............................................................................................................................................................ 
รายวิชาท่ีสอน..........................................รหัสวิชา.................ระดับช้ัน.............จำนวน (คาบ/สัปดาหC)...................... 

จำนวนนักเรียนท่ีทำการสอนในคร้ังน้ี.....................................................(ชาย...................คน หญิง......................คน) 

 การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามโครงการ “ขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุC” 
๑. การบูรณาการการออกเสียงแบบโฟนิกสCในการจัดกิจกรรมการสอน 
.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

๒. การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ตามทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
๓. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
๔.ปgญหา/อุปสรรค 
.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
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๕. ข,อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ...................................................  ลงช่ือ.................................................. 

                   (..................................................)                         (.................................................) 

                                  ผู,นิเทศ                                                         ผู,นิเทศ 
 
 

 
ลงช่ือ...................................................  ลงช่ือ.................................................. 

                   (..................................................)                         (.................................................) 

                                  ผู,นิเทศ                                                         ผู,นิเทศ 
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ภาพการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน 
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ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนาการจัดการเรียนรู้ 
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ภาพการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการฯ 
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ภาพการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chumpon Niyomwan  
๗๖



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการฯ 
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ภาพการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (AAR) 
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ภาพการเข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
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ภาพการเข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและ Best Practice 
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