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ค ำน ำ 

 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน                    
ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ และน ำ
ข้อมูลมำวิเครำะห์ วำงแผนกำรด ำเนินงำนในปีถัดไป ตลอดจนเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
สำธำรณชนได้รับทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำน โครงกำร/กิจกรรม ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครพนม เขต 2  

 ขอขอบคุณคณะผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เข ต 2 และ                            
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนที่อนุเครำะห์ให้ข้อมูลและมีส่วนร่วมให้รำยงำนเล่มนี้สมบูรณ์และส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี                 
มำ ณ โอกำสนี้ 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 

                                                                                       กุมภำพันธ์  2565 
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ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและขอ้มูลพืน้ฐาน 
 
ความเป็นมา 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ จัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่ ๗ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ 
โดยกำรยุบรวมหน่วยงำนทำงกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ภำยในจังหวัดนครพนม ดังนี้ 

๑. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรอ ำเภอ ๖ อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอศรีสงครำม อ ำเภอนำหว้ำ อ ำเภอบ้ำนแพง อ ำเภอ
ท่ำอุเทน อ ำเภอโพนสวรรค์ และอ ำเภอนำทม 
 ๒.  ส ำนักงำนกำรประถมศึกษำอ ำเภอ ๖ อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอศรีสงครำม อ ำเภอนำหว้ำ  อ ำเภอบ้ำนแพง 
อ ำเภอท่ำอุเทน อ ำเภอโพนสวรรค์ และอ ำเภอนำทม   

สภำพกำรจัดกำรศึกษำใน ๖ อ ำเภอ ในพื้นที่บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครพนม เขต ๒ จัดระบบกำรศึกษำตำมแนวทำงของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ง
ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับประถมศึกษำ ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น   
 
 
ท่ีตั้งและเขตพ้ืนท่ีบริการ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ประกอบด้วยสถำนศึกษำที่ตัง้อยู่ใน 
เขตพื้นที่ รวม 6 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอท่ำอุเทน อ ำเภอศรสีงครำม อ ำเภอนำหว้ำ อ ำเภอบ้ำนแพง อ ำเภอโพน
สวรรค์ และอ ำเภอนำทม มีอำณำเขตติดต่อดังนี้ 

 ทิศเหนือ    ติดอ ำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ 
 ทิศตะวันออก ติดแขวงค ำม่วน สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว โดยมีแม่น้ ำโขง 

เป็นแนวกั้นพรมแดน 
 ทิศใต ้     ติดอ ำเภอเมืองนครพนม 
 ทิศตะวันตก ติดอ ำเภอกุสมุำลย์อ ำเภออำกำศอ ำนวย และอ ำเภอเมืองสกลนคร  

           จังหวัดสกลนคร 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  เขต 2  ตั้งอยู่ที่ถนนศรีสงครำม – ท่ำดอกแก้ว   
บ้ำนปฏิรปู ต ำบลศรสีงครำม อ ำเภอศรีสงครำม จงัหวัดนครพนม 
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แผนท่ีแสดงเขตบริการของ สพป.นครพนม เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ้ืนท่ีและระยะทาง 
 
 ทั้ง 6 อ ำเภอ ในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 มีพื้นที่ทั้งหมดรวม 2,829.49   
ตำรำงกิโลเมตร ระยะทำงจำกแตล่ะอ ำเภอถึงส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีดงันี้ 
  จำก อ ำเภอบ้ำนแพง  ระยะทำง   45   กิโลเมตร 
  จำก อ ำเภอนำทม  ระยะทำง   40   กิโลเมตร 
  จำก อ ำเภอท่ำอเุทน  ระยะทำง   42   กิโลเมตร 
  จำก อ ำเภอโพนสวรรค์  ระยะทำง   62   กิโลเมตร 
  จำก อ ำเภอนำหว้ำ  ระยะทำง   28   กิโลเมตร 
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อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เปน็ไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรำ ๓๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และมำตรำ ๓๗  แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 

๑.  จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ  แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถ่ิน 

๒.  วิเครำะห์กำรจัดต้ังงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนรบัทรำบและก ำกับ  ตรวจสอบ  ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
หน่วยงำนดังกล่ำว 

๓.  ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
๔.  ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
๕  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
๖. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ  รวมทั้ งทรัพยำกรบุคคล  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน                   

กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำ 
๗. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
๘. ประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชำชีพ  สถำบันศำสนำ  สถำนประกอบกำรและสถำบันอื่น 
๙. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ   
๑๐. ประสำน ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะที่ท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
๑๑. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หน่วยงำนภำครัฐ  เอกชน และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
๑๒.ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกรรมภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของผู้ใดโดยเฉพำะ 

หรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่มอบหมำย 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ดูแลรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำ                  

ภำคบังคับ ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนในเขตพื้นที่ อ ำเภอศรสีงครำม อ ำเภอ
ท่ำอุเทน อ ำเภอบ้ำนแพง อ ำเภอนำหว้ำ อ ำเภอโพนสวรรค์ และอ ำเภอนำทม โดยจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดบัก่อน
ประถมศึกษำจนถึงมัธยมศึกษำตอนต้น ดังนี้  
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ตำรำง 1 จ ำนวนสถำนศึกษำจ ำแนกรำยอ ำเภอ 
 

ท่ี อ าเภอ 
ในสังกัด  

กลุ่มเครือข่าย โรงเรียน 
1 ท่ำอุเทน 5 42 
2 นำหว้ำ 3 24 
3 บ้ำนแพง 3 26 
4 ศรีสงครำม 6 44 
5 โพนสวรรค์ 3 30 
6 นำทม 2 15 
 รวม 22 181 

   
 

ตำรำง 2  จ ำนวนนักเรียน / หอ้งเรียน  จ ำแนกตำมระดบัช้ันเรียน  (ข้อมลู  25  มิถุนำยน  2564) 

 

ระดับชั้นเรียน 
โรงเรียนรัฐบาล 

ห้อง นักเรียน 
ระดับกอ่นประถมศึกษำ 397 5,307 
ระดับประถมศึกษำ 1,246 19,753 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 150 3,159 

รวม 1,793 28,219 
 

 

ตำรำง 3 จ ำนวนสถำนศึกษำแยกตำมขนำด (ข้อมูล  25  มถุินำยน  2564) 

ขนำด 1-120 ขนำด 121-300 ขนำด 301-500 ชนำด 501 ข้ึนไป รวม 
95 73 8 5 181 
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ตำรำง 4  จ ำนวนนักเรียนและจ ำนวนหอ้งเรียนจ ำแนกรำยช้ันเรียน  ปีกำรศึกษำ  2564   
             (ข้อมูล  25  มิถุนำยน  2564) 

ชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบำล 1 (3 ขวบ) 54 35 89 9 
อนุบำล 2 1,318 1,245 2,563 192 
อนุบำล 3 1,397 1,258 2,655 196 
รวมระดับก่อนประถม 2,769 2,538 5,307 397 
ประถมศึกษำปีที่ 1 1,560 1,498 3,058 205 
ประถมศึกษำปีที่ 2 1,639 1,460 3,099 206 
ประถมศึกษำปีที่ 3 1,773 1,739 3,512 210 
ประถมศึกษำปีที่ 4 1,742 1,685 3,427 212 
ประถมศึกษำปีที่ 5 1,694 1,529 3,223 205 
ประถมศึกษำปีที่ 6 1,725 1,709 3,434 208 
รวมระดับประถมศึกษา 10,133 9,620 19,753 1,246 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 591 469 1,060 50 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 569 511 1,080 53 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 525 494 1,019 47 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1685 1,474 3,159 150 
รวมท้ังสิ้น 14,587 13,632 28,219 1,793 

 
ตำรำง 5  จ ำนวนบุคลำกร ในส ำนักงำนเขตพื้นทีกำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  เขต 2 
 
ต าแหน่งในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม  เขต 2 กรอบท่ี ก.ค.ศ.     

ก าหนด 
บุคลากรในปัจจุบัน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 1 1 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ 3 3 
ศึกษำนิเทศก ์ 22 17 
ข้ำรำชกำร 38 ค(2) 52 18 
พนักงำนรำชกำร - 1 
ลูกจ้ำงประจ ำ - 2 
ลูกจ้ำงช่ัวครำว  - 16 

รวม 78 66 
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ตำรำง 6 จ ำนวนครู  จ ำแนกรำยอ ำเภอ 
 

ท่ี อ าเภอ 
จ านวนโรงเรียน จ านวนครู 

1 ท่ำอุเทน 42 353 
2 บ้ำนแพง 26 241 
3 นำหว้ำ 24 304 
4 ศรีสงครำม 44 418 
5 โพนสวรรค์ 30 352 
6 นำทม 15 142 
 รวม 181 1,810 
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ส่วนที่ 2 
 

การขับเคลื่อนนโยบายสูก่ารปฏบิตั ิ
 
 
นโยบายของนายกรัฐมนตรี  

ในค ำแถลงนโยบำยของนำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ  
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกำยน 2557 นโยบำยด้ำนกำรศึกษำก ำหนดไว้ในข้อที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้กำรทะนุบ ำรุง
ศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม และนโยบำยด้ำนวิจัย ข้อที่ 8 กำรพัฒนำและส่งเสริมในกำรใช้ประโยชน์จำก
วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรม จำกนโยบำยรัฐบำล 11 ด้ำน คือ  

1. กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์  
2. กำรรักษำควำมมั่นคงของรฐัและกำรต่ำงประเทศ  
3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ  
4. กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม  
5. กำรยกระดับคุณภำพบรกิำรด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพของประชำชน  
6. กำรเพิม่ศักยภำพทำงเศรษฐกจิของประเทศ  
7. กำรสง่เสรมิบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน  
8. กำรพฒันำและสง่เสริมกำรใช้ประโยชนจ์ำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพฒันำ และนวัตกรรม  
9. กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรพัยำกร และกำรสร้ำงสมดลุระหว่ำงกำรอนุรกัษ์ กับกำรใช้ประโยชน ์

อย่ำงยั่งยืน  
10. กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภำครัฐ  
11. กำรปรับปรงุกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 
 

นโยบายด้านการศึกษา ข้อท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือสร้างสังคม
ให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ และคุณธรรมควบคู่กัน ดังน้ี 
    - จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ ทั้งในระบบ และกำรศึกษำทำงเลือกไปพร้อมกัน 
   - ปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณและกำรเรียนรู้ สนับสนุนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นของ
ผู้เรียน และลักษณะของพื้นที่ของโรงเรียน ปรับปรุงและบูรณำกำรระบบกำรกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
   - ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชำชนทั่วไปมีโอกำสจัด
กำรศึกษำที่มีคุณภำพ ทั่วถึง และร่วมปฏิรูปกำรศึกษำและเรียนรู้ กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ สู่
สถำนศึกษำ เขตพื้นที่กำรศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    - พัฒนำคนในทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้ำงควำมรู้และทักษะใหม่ที่สำมำรถประกอบ
อำชีพได้อย่ำงหลำกหลำย รองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
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    - ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลยัชุมชน เพื่อสร้ำงแรงงำนที่มีทกัษะตรงตำมควำมต้องกำร
ท้องถ่ินและตลำดแรงงำน 
    - พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู ส่งเสริมให้ครูมีวุฒิตำม
วิชำที่สอน ให้สำมำรถน ำเทคโนโลยีและเครื่องมือมำใช้เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
    - ทะนุบ ำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอื่นๆ สนับสนุนให้ทุกองค์กรมีบทบำทในกำรปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม และพัฒนำคุณภำพชีวิต 
    - อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำนและวัฒนธรรมสำกลและกำร
สร้ำงสรรค์งำนศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสำกล เพื่อเข้ำสู่เสำหลักวัฒนธรรมของอำเซียนและประชำคมโลก 
    - ปลูกฝังค่ำนิยม และจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกำรผลิตสื่อคุณภำพ เปิดพื้นที่สำธำรณะ ให้เยำวชนและ
ประชำชนได้มีโอกำสแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 
นโยบายด้านการศึกษา ข้อท่ี 8  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือนาไปสู่การผลิตและบริการท่ีทันสมัย 
   - สนับสนุนกำรเพิ่มค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่เปำ้หมำยให้ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 1 ของ
รำยได้ประชำชำติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 เพื่อให้ประเทศสำมำรถแข่งขันและก้ำวหน้ำทัดเทียมประเทศ
อื่น 
   - เร่งเสริมสรำ้งสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบกำรเรียนกำรสอนที่เช่ือมโยงระหว่ำงวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ ผลิตก ำลังคนในสำขำที่ขำดแคลน เ ช่ือมโยงระหว่ำงกำรเรียนรู้กับกำรท่องจ ำ 
อุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อม มีช่องทำงในกำรใช้เทคโนโลยีระหว่ำงหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
   - กำรปฏิรูประบบให้สิง่จงูใจ ระเบยีบและกฎหมำยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรทำงำนวิจยัและพัฒนำ ไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรวิจัยและพัฒนำในระดับภำค หรือ กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้อง
ควำมต้องกำรของท้องถ่ิน และน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ได้ 
   - ส่งเสริมให้โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จำกผลกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำ และ
นวัตกรรมของไทยตำมควำมเหมำะสม โดยให้มีนโยบำยจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐที่เอื้ออ ำนวย สร้ำงโอกำสกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีของประเทศ 
   - ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 
และด้ำนนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงปัญญำในกำรต่อยอดสู่กำรใช้เชิงพำณิชย์ของภำคอุตสำหกรรม 

นอกจำกนโยบำยด้ำนกำรศึกษำสองข้อของรัฐบำลแล้ว นำยกรัฐมนตรียังได้ให้นโยบำยด้ำนกำรศึกษำไว้อีก 
10 ข้อ คือ  
    1. ท ำให้เร็ว มีผลสัมฤทธ์ิภำยในเดือนกันยำยน 2559 ให้มำกที่สุด ทีเ่หลือสง่ต่อใหร้ัฐบำลต่อไป  
    2. ประชำชน สังคมพงึพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภำพ  
    3. ปรับ ลดภำระงำนที่ไม่จ ำเป็นของกระทรวงศึกษำธิกำรลง  
    4. เร่งปรบัหลักสูตร/ต ำรำแต่ละกลุ่มให้เหมำะสม กำรพิมพต์ ำรำต้องคุ้มรำคำ  
    5. ผลิตคนใหท้ันกับควำมต้องกำรของประเทศ จบแล้วต้องมีงำนท ำ เข้ำท ำงำน AEC ให้ทันปีนี้ ช่วยแก้ไข
ปัญหำว่ำงงำน และปญัหำสังคมได้  
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    6. ปรับหลักสูตร ท ำใหเ้ด็ก ครู ผู้ปกครองมีควำมสุข  
    7. ใช้สื่อกำรสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรเรยีนรู้กับเด็ก  
    8. ลดควำมเหลื่อมล้ ำ จัดกำรศึกษำให้ทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ  
    9. น ำระบบ ICT เข้ำมำใช้จัดกำรเรียนรูอ้ย่ำงเป็นรปูธรรมและกว้ำงขวำง  
  10. เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 
 
 
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ค ำแถลงนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ ของ นำงสำวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร             
ณ ห้องประชุมรำชวัลลภ อำคำรรำชวัลลภ กระทรวงศึกษำธิกำร  โยบำยกำรจัดกำรศึกษำทั้ง ๑๒ ข้อ ดังนี้  

ข้อ ๑ กำรปรบัปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกใน 
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งพฒันำผูเ้รียนทุกระดับกำรศึกษำให้มคีวำมรู้ ทักษะและคุณลกัษณะที่เหมำะสมกับ บริบท
สังคมไทย 3  

ข้อ ๒ กำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครูและอำจำรย์ในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและอำชีวศึกษำ 
ให้มีสมรรถนะทำงภำษำและดจิิทลั เพื่อให้ครูและอำจำรย์ไดร้ับกำรพัฒนำให้มสีมรรถนะทั้งด้ำนกำรจัดกำร เรียนรู้ 
ด้วยภำษำและดิจิทัล สำมำรถปรับวิธีกำรเรียนกำรสอนและกำรใช้สื่อทันสมัย และมีควำมรบัผิดชอบต่อ ผลลัพธ์
ทำงกำรศึกษำที่เกิดกับผู้เรียน  

ข้อ ๓ กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทลัผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจทิัลแห่งชำติ(NDLP) และ                
กำร ส่งเสริมกำรฝึกทกัษะดิจิทลัในชีวิตประจ ำวัน เพื่อใหม้ีหน่วยงำนรับผิดชอบพฒันำแพลตฟอรม์กำรเรียนรู้ด้วย 
ดิจิทัลแห่งชำติทีส่ำมำรถน ำไปใช้ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้ำถึงแหลง่เรียนรู้ได้อย่ำง กว้ำงขวำง
ผ่ำนระบบออนไลน์ และกำรน ำฐำนข้อมลูกลำงทำงกำรศึกษำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ ประสิทธิภำพ                   
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  

ข้อ ๔ กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบรหิำรและกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรสง่เสริมสนบัสนุนสถำนศึกษำให้มี 
ควำมเป็นอสิระและคลอ่งตัว กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้จังหวัดเป็นฐำน โดยอำศัย
อ ำนำจตำมกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติที่ได้รบักำรปรบัปรุงเพื่อก ำหนดให้มีระบบบริหำรและกำร จัดกำร รวมถึง
กำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนให้เอือ้ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ สถำนศึกษำให้มี ควำมเป็นอสิระและ
คล่องตัว กำรบรหิำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้จังหวัดเป็นฐำน มีระบบกำรบรหิำรงำน บุคคลโดยยึดหลกั                 
ธรรมำภิบำล  

ข้อ ๕ กำรปรบัระบบกำรประเมินผลกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ พร้อมจัดทดสอบวัดควำมรู้และ 
ทักษะที่จ ำเป็นในกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำทั้งสำยวิชำกำรและสำยวิชำชีพ เพื่อให้ระบบกำรประเมินผล 
กำรศึกษำทุกระดับและระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รับกำรปรบัปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์            
ทำงกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม  

ข้อ ๖ กำรจัดสรรและกำรกระจำยทรัพยำกรใหท้ั่วถึงทุกกลุม่เป้ำหมำย รวมถึงกำรระดมทรัพยำกรทำง 
กำรศึกษำจำกควำมร่วมมือทกุภำคส่วน เพื่อใหก้ำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรมและสร้ำง 
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โอกำสให้กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพทัดเทยีมกลุม่อื่น ๆ กระจำยทรัพยำกรทั้งบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำ งบประมำณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่ำงทั่วถึง  

ข้อ ๗ กำรน ำกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้ำงองิอำเซียน (AQRF) สูก่ำรปฏิบัติเป็น 
กำรผลิตและกำรพัฒนำก ำลังคนเพื่อกำรพัฒนำประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแหง่ชำติ เช่ือมโยงระบบกำรศึกษำ และ
กำรอำชีพโดยใช้กลไกกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ด้วยธนำคำรหน่วยกิตและกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพใน สำขำที่
สำมำรถอ้ำงอิงอำเซียนได้ 4  

ข้อ ๘ กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ไดร้ับกำรดูแลและพฒันำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำเพือ่พัฒนำร่ำงกำย จิตใจ 
วินัย อำรมณ์สังคม และสตปิัญญำให้สมกับวัย เพือ่เป็นกำรขับเคลือ่นแผนบูรณำกำรกำรพฒันำเดก็ปฐมวัย ตำม
พระรำชบัญญัตกิำรพฒันำเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สู่กำรปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง น ำไปเป็น
กรอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพือ่พัฒนำเด็กปฐมวัย และมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำเป็นระยะ  

ข้อ ๙ กำรศึกษำเพื่ออำชีพและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เพือ่ใหผู้้จบกำรศึกษำ 
ระดับปรญิญำและอำชีวศึกษำมีอำชีพและรำยได้ทีเ่หมำะสมกับกำรด ำรงชีพและคุณภำพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วย เพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีโลกได้  

ข้อ ๑๐ กำรพลิกโฉมระบบกำรศึกษำไทยด้วยกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยทีี่ทันสมัยมำใช้ในกำรจัด 
กำรศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ เพื่อให้สถำบันกำรศึกษำทุกแห่งน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยทีี่ทันสมัยมำใช้ใน กำร
จัดกำรศึกษำผ่ำนระบบดจิิทลั  

ข้อ ๑๑ กำรเพิ่มโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุม่ผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ และ 
ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ เพือ่เป็นกำรเพิ่มโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำทีม่ีคุณภำพของกลุม่ 
ผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ และผูเ้รียนทีม่ีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ  

ข้อ ๑๒ กำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย โดยยึดหลักกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและกำร
มี ส่วนร่วมของผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิม่โอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุม่ผู้ด้อยโอกำสทำง 
กำรศึกษำและผู้เรียนทีม่ีควำมต้องกำรจ ำเป็นพเิศษ 
 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนให้เป็น 
“กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนวิถีใหม่ วิถีคุณภำพ” มุ่งเน้นควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ ส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำทีม่ี
คุณภำพอย่ำงเท่ำเทียม และบรหิำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมปีระสิทธิภำพ จึงก ำหนดนโนบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1. ด้ำนควำมปลอดภัย  
พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กบัผูเ้รียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ

สถำนศึกษำ จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรปูแบบ ควำมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อตอ่กำรมีสุขภำวะที่ดี
สำมำรถปรบัตัวต่อโรคอบุัติใหม่และโรคอุบัตซิ้ ำ 

2. ด้ำนโอกำส 
2.1 สนับสนุนใหเ้ด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ 

สังคม และสติปญัหำ ใหส้มกับวัย 
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2.2 ด ำเนินกำรใหเ้ด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนอย่ำงมีคุณภำพ ตำม
มำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพื่ออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพื่อกำรศึกษำต่อ และประกอบอำชีพตรงตำม
ศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพฒันำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพเิศษสู่ควำมเป็นเลิศ เพื่อ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนำระบบดูดแลช่วยเหลือเดก็และเยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เพื่อปอ้งกันไม่ให้
ออกจำกระบบกำรศึกษำ รวมทัง้ช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้ไดร้ับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมใหเ้ด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำทีม่ีคุณภำพ มีทักษะในกำร
ด ำเนินชีวิต มีพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ พึ่งตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมหลกัปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

3. ด้ำนคุณภำพ 
3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำใหผู้้เรียนมีควำมรู้ มทีักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็นของโลกใน

ศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 

3.2 พัฒนำผูเ้รียนให้มสีมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดข้ันสูง นวัตกรรม 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำรเลือก
ศึกษำต่อเพื่อกำรมีงำนท ำ 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ทีเ่น้นกำรพฒันำสมรรถนะหลักทีจ่ ำเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งสง่เสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ทีส่ร้ำงสมดุลทุกด้ำน ส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำเพือ่พัฒนำพหปุัญญำ พฒันำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมหลกัสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ด ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีดิจทิัลมีกำร
พัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู 

4. ด้ำนประสิทธิภำพ 
4.1 พัฒนำระบบบรหิำรจัดกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลกัในกำรขับเคลือ่นบน

ฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
4.2 พัฒนำโรงเรียนมัธยมดสีีมุมเมือง โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำดเล็ก และโรงเรียน

ที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคณุภำพอย่ำงยั่งยืน สอดคลอ้งกบับริบทของพื้นที่ 
4.3 บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีจ ำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 1-3 

น้อยกว่ำ 20 คน ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคลอ้งกับนโยบำยโรงเรียนคุณภำพของชุมชน 
4.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในสถำนศึกษำทีม่วัีตถุประสงค์เฉพำะ และสถำนศึกษำ

ที่ตั้งในพื้นทีล่ักษณะพิเศษ 
4.5 สนบัสนุนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำใหเ้ป็นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำและกำรเพิ่ม

ควำมคล่องตัวในกำรบรหิำรและกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
4.6 เพิ่มประสิทธิภำพกำรนเิทศ ติดตำม และประเมินผลกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
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จุดเน้นส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

 
จุดเน้นกำรขับเคลื่อนกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ

นครพนม เขต 2 โดย นำยวีรพล  สำรบรรณ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  
เขต 2 นโยบำย 5 Q ดังนี ้

1. Quality Student :  นักเรียนคุณภาพ  หมำยถึง  นักเรียนที่มีระเบียบวินัย   
มีสัมมำคำรวะ  ยิ้มง่ำย  ไหว้สวย  วจีไพเรำะ 
  2. Quality Classroom :  ห้องเรียนคุณภาพ  หมำยถึง  ห้องเรียนสะอำด  น่ำเรียน ท ำข้อมลู
ให้เป็นปัจจุบัน  ให้ทกุห้องอยู่ในสภำพที่พรอ้มใช้งำนและมีควำมปลอดภัย  มีบรรยำกำศทีเ่อื้อต่อกำรเรียนรู ้
  3. Quality Director and Teacher :  หมำยถึง  ผู้บริหารคุณภาพ  โดยผู้บริหำรต้องเป็น
แบบอย่ำงที่ดี  กำรแต่งกำย  กำรวำงตัว  มีควำมห่วงใย  มีควำมมุ่งมั่นในกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี  เป็นพ่อครู  แม่ครู  
เป็นผู้บริหำรในดวงใจ  รักและศรัทธำในอำชีพ  เน้นกำรบรหิำรแบบมสี่วนร่วม  เน้นควำมถูกต้อง  ไม่เน้นควำม
ถูกใจ  สิ่งทีจ่ะท ำใหง้ำนส ำเรจ็  คือ  (1)  รักตนเอง  (2)  กำรด ำรงตน  (3)  รักศักด์ิศรี  (4)  รักในอำชีพ,วิชำชีพ 
 
  4.  Quality School : โรงเรยีนคุณภาพ  หมำยถึง  โรงเรยีนที่มีห้องเรียนคุณภำพ 
นักเรียนคุณภำพ  ผู้บริหำรคุณภำพ  มีบริเวณให้พร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  มีแหล่งเรียนรู้ที่ 
เหมำะสม  เป็นโรงเรียนวำงใจ  โรงเรียนไว้ใจ  โรงเรียนใส่ใจ  และโรงเรียนห่วงใย 
  5.  Quality Educational Service Area :  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีคุณภาพ  หมำยถึง  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่ต้องเป็นแบบอย่ำงให้กบัโรงเรียน  มีกำรบรหิำรจัดกำรที่  พัฒนำ  ส่งเสรมิ   และสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของโรงเรียน  มีกำรจัดท ำ Big Cleaning ทุกวันศุกร์  จัดให้มจีุดเช็คอินทีส่วยงำม  มีที่บริกำรอื่น ๆ 
ส ำหรับผู้มำติดต่อรำชกำร 
 
วิสัยทัศน์   

     “ภำยในปี 2565 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 บริหำรจัดกำรศึกษำ         
ข้ันพื้นฐำนตำมหลกัธรรมำภิบำล บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย ได้มำตรฐำนระดบัสำกล น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำ สู่กำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงยัง่ยืน” 
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พันธกิจ  

1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสรมิสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ  และกำรปกครองในระบบ
ประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. จัดกำรศึกษำใหผู้้เรียน  ครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และสถำนศึกษำ  ได้รับควำมปลอดภัย
จำกภัยพิบัติ  ภัยคุกคำมทุกรปูแบบ  เพื่อรองรบัวิถีชีวิตใหม่ 

3. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผูเ้รียนให้มสีมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
ส่งเสริม สนบัสนุน กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลกัสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ
ที่ 21  

4. พัฒนำผูเ้รียนให้มีควำมสำมำรถและมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน                 
กำรแข่งขัน 

5. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลือ่มล้ ำ ให้ผูเ้รียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ                 
อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 

6. พัฒนำผูบ้รหิำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะด้ำนภำษำ และกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั 

7. จัดกำรศึกษำเพื่อพฒันำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่วแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

8. พัฒนำระบบกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำทกุระดบั และจัดกำรศึกษำ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital  
Technology) 
 

เป้าหมาย   
 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดบักำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่น                 
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริยท์รงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รูส้ิทธิและหน้ำทีอ่ย่ำงมี
ควำมรับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มีควำมรักและควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดบักำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ได้รบักำรศึกษำที่มีคุณภำพ ตำมำตรฐำนสอดคลอ้ง
กับศักยภำพ ให้เป็นผูม้ีสมรรถนะและทักษะทีจ่ ำเป็นส ำหรบัอนำคต มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถวำงแผนใน
กำรศึกษำต่อเพือ่กำรมีงำนท ำ และสำมำรถปรับตัวในกำรด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 

3. ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยจำกภัยพบิัติ
และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำ และรองรบัวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงกำรจัด
สภำพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อกำรมสีุขภำวะที่ด ี

4. ผู้บรหิำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มสีมรรถนะ ควำมรู้ ควำม
เช่ียวชำญ และจรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

5. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs)  และสร้ำงเสรมิคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ตำมหลกัปรัชญำของ
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เศรษฐกจิพอเพียง พัฒนำครูให้ทันตอ่กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เช่ือมโยงนโยบำยด้ำนดิจิทลั ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยด้ำนปญัญำประดิษฐ์ 

6. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีสมดลุใน
กำรบริหำรจัดกำรเชิงบรูณำกำร มีกำรก ำกบั ติดตำม ประเมนิผล มรีะบบข้อมลูสำรสนเทศทีม่ีประสิทธิภำพ และ
กำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบใช้งำนวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 

 
ค่านิยมองค์กร 
 “เป็นองค์กำรแห่งควำมสุข เป็นองค์กรคุณธรรม” 
 
อุดมการณ์การท างาน 
 “ยึดหลกัธรรมำภิบำล มำตรฐำนไฉไล บรกิำรเต็มใจ สร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำน” 
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ส่วนที่ 3 
 

ผลการด าเนนิงาน 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 มีผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564  ประสบผลส ำเร็จเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของโครงกำร นโยบำย 

 และเป้ำหมำยตัวช้ีวัดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน โดยมีผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้  
 

 

กลยุทธที่ 1 ด้านความม่ันคง 
 

1. โครงกาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 

      โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยศูนย์เฉพำะกิจดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน มีวัตถุประสงค์                  
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียน ของ
โรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภำพ เพิ่มทักษะในกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครู/
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เช่น กำรเยี่ยมบ้ำน กำรติดตำมนักเรียนเข้ำเรียน กำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองช่วยบรรเทำ 
ควำมเดือดร้อนเป็นกำรเบื้องต้นให้กับครอบครัวของนักเรียน และส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำรมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรก ำหนด ห่ำงไกลสิ่งเสพติด 
รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง  มีกิจกรรมกำรด ำเนินกำร ดังนี้  1) กำรลงพื้นที่เพื่อดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
2) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกำรจัดท ำแนวทำงปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรภัยคุกคำมรูปแบบใหม่  
 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครพนม เขต 2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสำมำรถน ำโปรแกรม 
Scan tool 4.0 มำใช้ในกำรบันทึกข้อมูลและคัดกรองนักเรียนตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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2. โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
    (ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต) 
ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
 

      โครงกำร เสริมสร้ ำง คุณธรรม  จริยธรรมและ                        
ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
(โครงกำรส ำงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต) มีวัตถุประสงค์               
เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นในกำรบริหำรงำนด้วยคุณธรรมและ              
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  เขต 2   ให้เกิดควำมร่วมมือ
ของบุคลำกรในกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต 
และให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยคุณธรรม
และควำมโปร่งใส มีกิจกรรมด ำเนินกำร ดังนี้ 1) เขตพื้นที่
กำรศึกษำสุจริต 2) กำรสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมใน                  
กำรปฏิบัติงำนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต  
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรและบรรลุตำมเป้ำหมำย                  

ที่ก ำหนดในแต่ละข้ันตอนเกิดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนเป็นที่น่ำพอใจ ส่งผลให้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครพนม เขต 2  มีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ระดับคะแนนรวม 98.45 อยู่ในระดับ AA  เป็นล ำดับที่ 19 ของประเทศ เป็นล ำดับที่ 3 ของภำค 
ตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นล ำดับที่ 1 ของจังหวัด  
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3. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
 

       โครงกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้
สถำนศึกษำขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรพัฒนำผู้เรียนให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์            
ตำมหลักกำรทรงงำนของในหลวงรัชกำลที่ 9 และเสริมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำพัฒนำเป็น
สถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบ และศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลกำรด ำเนินงำน นักเรียนร้อยละ 80 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สำมำรถปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่ำงถูกต้อง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่ำง
พอเพียง” ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ปกครอง ใช้ศูนย์กำรเรียนรู้                
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้  โรงเรียนที่เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้รับกำรรักษำและพัฒนำสมรรถนะศูนย์กำรเรียนรู้ ฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ  
    (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
 

      โครงกำรส่ ง เสริม คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึ งประสงค์และค่ำนิยมของชำติ               
(โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหำร ครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล ซึมซับคุณค่ำแห่งคุณธรรมควำมดี สร้ำง
ควำมรู้สึกผิดชอบช่ัวดี และภูมิใจในกำรท ำควำมดี สร้ำงเครือข่ำยคุณธรรม จริยธรรมและกำรมีส่วนร่วมเครือข่ำย
ชุมชนกับหน่วยงำนภำยนอก เรียนให้มีควำมรู้และเข้ำใจในกำรคิดค้น ผลิตนวัตกรรมคุณธรรมพร้อมทั้งสำมำรถ 
น ำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดข้ึนในตัวนักเรียน ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกิจกรรมด ำเนินกำร ดังนี้ 1) กำรอบรมและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ               
เพื่อส่งเสริม”โครงงำนคุณธรรม” ในโรงเรียนอย่ำงยั่งยืน 2) กำรด ำเนินงำนกำรก ำกับ ติดตำมและตรวจสอบ
คุณภำพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดำว และ ๓ ดำว ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 3) กำรส่งเสริมและ
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คัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดีประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 4) กำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรมกำรนิเทศ ติดตำม หรือกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 5) กำรด ำเนินกำรจัดท ำงำนวิจัยในประเด็น
ของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมตำมโครงกำรเสริมสร้ำงระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 6) กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำแนวพุทธ ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active 
Learning  โครงกำรเสริมสร้ำงระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรและบรรลุตำมเป้ำหมำย 

ที่ก ำหนด ดังนี้ 
กิจกรรมย่อยที่ 1 กำรอบรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อส่งเสริม “โครงงำนคุณธรรม”ใน

โรงเรียนอย่ำงยั่งยืน มีผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 41 คน ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรและบรรลตุำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดในแต่ละข้ันตอนเกิดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน  

กิจกรรมย่อยที่ ๒ กำรด ำเนินงำนกำรก ำกับ ติดตำมและตรวจสอบคุณภำพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 
๒ ดำว และ ๓ ดำว ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ และ กิจกรรมย่อยที่ ๓ กำรส่งเสริมและคัดเลือกคุรุชนคน
คุณธรรมและนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดีประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ผลกำรด ำเนินงำน  ผู้บริหำร / ครู / 
นักเรียนมีอุดมกำรณ์คุณธรรมในกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม มีกลไกและเครื่องมือ  (โครงงำนคุณธรรม) ในกำร
ปฏิบัติงำนคุณธรรม จริยธรรมร่วมกันทั้งโรงเรียน มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนควำมพอเพียง ควำมกตัญญู  และ
ควำมซื่อสัตย์สุจริตในโรงเรียนเพิ่มขึ้น พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง มีกระบวนกำรมีส่วนร่วม และสร้ำงควำม
รับผิดชอบจำกผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน มีองค์ควำมรู้ นวัตกรรมด้ำนคุณธรรมฯ และบูรณำกำรไว้ในช้ันเรียน เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมที่ยั่งยืน 

 
 

 

 

 

 

กิจกรรมย่อยที่ 4 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรนิเทศ ติดตำมหรือกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ผลกำรด ำเนินงำน เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 มีรำยงำน
กำรวิจัย เรื่อง แนวทำงกำรส่งเสริมกำรบริหำรงำนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ส ำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรบริหำรงำนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ใน
สังกัด  
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กิจกรรมย่อยที่  ๕ กำรด ำเนินงำนจัดท ำงำนวิจัยในประเด็นของ                 
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมตำมโครงกำรเสริมสร้ำงระเบียบ
วินัยคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลกำรด ำเนินงำน
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์  ดังนี้ ในกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ลดลง                 
ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยภำยในส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ อยู่ในระดับมำกที่สุด  

กิจกรรมย่อยที่ 6 กำรส่งเสรมิกำรจัดกำรศึกษำแนวพุทธ ด้วยกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบ Active Learning  ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ มีกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรและบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดในแต่ละข้ันตอนเกิด
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนเป็นที่น่ำพอใจ 

 
 
กลยุทธที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 
1. โครงการ  การนิเทศบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
        

 โครงกำรกำรนิเทศบูรณำกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อนิเทศก ำกับติดตำม                  
กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนตำมงำน/ประเด็น/กิจกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำ ปีงบประมำณ ๒๕๖๔  ศึกษำผล                
กำรนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน ศึกษำปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน  และศึกษำ
ควำมพึงพอใจของของโรงเรียนที่มีต่อกระบวนกำรนิเทศ มีกิจกรรมด ำเนินกำร ดังนี้ 1) นิเทศระบบและกำรจัดกำร
เรียนรู้ 2) นิเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรนิเทศกำรศึกษำ 3) นิเทศโรงเรียนคุณภำพของต ำบล 4) นิเทศโรงเรียน
คุณภำพของชุมชน 
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ผลการด าเนินงาน 
 ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้ กำรนิเทศครั้งนี้ใช้กระบวนกำรนเิทศแบบบรูณำกำร              
โดยใช้พื้นที่เป็นฐำน ใช้กระบวนกำร PLC ในกำรวิเครำะห์ปัญหำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ (KM) ในกำรถอดบทเรียนและสร้ำงองค์ควำมรู้ ใหม่ ใช้กระบวนกำรวิจัยในกำรศึกษำผลกำรด ำเนินงำน            
วัดประเมินผลตำมสภำพจริงจำกกำรปฏิบัติงำน จำกกำรสังเกตกำรปฏิบัติงำน สังเกตช้ันเรียน ตำมกจิกรรมย่อย 
ดังนี้  1) นิเทศระบบบรหิำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 2) นิเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรนเิทศกำรศึกษำ 3) นิเทศ
โรงเรียนคุณภำพของต ำบล และ 4) นิเทศโรงเรียนคุณภำพของชุมชน 

ปัญหำและอปุสรรคในกำรด ำเนินงำน    ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของงำน/โครงกำรไมเ่ป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้
ในแผน เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 และกำรจัดสรรงบประมำณ                
มำล่ำช้ำ ท ำให้กำรด ำเนินงำนไมเ่ป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะ ควรมกีำรวำงแผนในกำรจัดสรรงบประมำณใหท้ันกับระยะเวลำที่ด ำเนินกำร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. โครงกาบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  
ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ         

โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมข้ันพื้นฐำนทดแทนครูผู้เกษียณอำยุ 
ลำออก เปลี่ยนสำยงำน และเพื่อประเมินโรงเรียนที่ขอรับตรำพระรำชทำน บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 
ปีกำรศึกษำ 2563  

 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้  1) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
ทุกรุ่น สำมำรถจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยตรงวัตถุประสงค์ของโครงกำรได้อย่ำงมีคุณภำพและต่อเนื่อง 2) โรงเรียน
ที่เข้ำร่วมโครงกำรจัดกิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย อย่ำงน้อย 20 กิจกรรมต่อปี สรุปผลกำรจัด
กิจกรรม สะท้อนผลกำรท ำกิจกรรมในรปูแบบเอกสำรหรอืวิดีทัศน์ และท ำโครงงำนโดยใช้กระบวนกำรสืบเสำะของ
เด็กปฐมวัย ตำมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรข้ันพื้นฐำนทดแทนให้ครูผู้เกษียณ ลำออก เปลี่ยนสำยงำนและครูที่ยังไม่
ผ่ำนกำรอบรม  ด้วยระบบทำงไกลผ่ำน google classroom  
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ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน  ครูที่เข้ำอบรมที่มีอำยุมำกใช้งำนระบบออนไลน์ไม่คล่องจึงท ำให้
กำรเข้ำรับกำรอบรมเป็นไปด้วยควำมล ำบำก และกำรส่งงำนไม่ครบถ้วนเนื่องจำกส่งงำนทำงระบบไม่เป็น 
 ข้อเสนอแนะ  ผู้ที่เข้ำรับกำรอบรมควรมีพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา   
 

ผู้รับผิดชอบ  นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
        

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูผู้สอนจัดกำรเรียนกำรสอนเรื่องเพศวิถีศึกษำในโรงเรียน 
และนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อเพศวิถีในโรงเรียน 

  

ผลการด าเนินงาน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้ โรงเรียน
ในสังกัด สพป.นครพนม เขต 2 จัดกิจกรรมกำรเรียนรูเ้พศวิถีศึกษำ 
และทักษะชีวิตบูรณกำรใน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและ              
พลศึกษำเป็นหลัก ส่วนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น มีกำรสอน
สอดแทรกทักษะชีวิตในเนื้อหำสำระทีเ่กี่ยวข้องกบั 4 องค์ประกอบ 
คือ 1.กำรตระหนักรู้และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น 2.กำรคิด
วิเครำะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 3. กำรจัดกำร
กับอำรมณ์ควำมเครียด 4. กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น 
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4. โครงการส่งเสริมพัฒนาแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ปีงบประมาณ 2564 
ผู้รับผิดชอบ    นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ       
 
 โครงการส่งเสริมพัฒนาแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ปีงบประมาณ 2564  มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดหำสื่อที่ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด  ศึกษำแนวทำงและผลกำรแก้ปัญหำกำรอ่ำน
เขียนภำษำไทยของนักเรียน  และศึกษำแนวทำงและผลกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนของโรงเรียน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ สำมำรถจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนเพื่อน ำไปส่งเสริมพัฒนำ
แก้ปัญหำกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียน จ ำนวน 28 โรงเรียน ๆ ละ 50,000 บำท  ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 มีแนวทำงในกำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนเขียนภำษำไทยของเรียน และแนวทำง
กำรจัดกจิกรรมสง่เสรมินิสัยรักกำรอ่ำนของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 
 
5. โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และการเตรียมผู้เรียนให้ 
    สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21            
 

ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ    
      

กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนรู้ และกำรเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และพัฒนำผู้เรียนในสังกัด สพป.นครพนม เขต 2 ให้มีขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน เพื่อสรรหำและส่งเสริมนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

 

ผลการด าเนินงาน 
ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้ สพป.นครพนม เขต ๒ ได้ด ำเนินกำรส่งเสริม และพัฒนำ

ผู้เรียนในสังกัด ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และสรรหำและส่งเสริมนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ                        
ทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  โดยมีกำรประชำสัมพันธ์ให้นักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ เข้ำร่วมสอบ
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คัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ซึ่งมีนักเรียนที่สนใจสมัครเข้ำร่วมสอบ
วิชำคณิตศำสตร์จ ำนวน ๒๘๖ คน และวิชำวิทยำศำสตร์จ ำนวน ๓๑๔ คน     

ปัญหำและอุปสรรค์ในกำรด ำเนินงำน  ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของงำน/โครงกำรไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้
ในแผนเนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 

 
 
 
 
 
 

 

6. โครงการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขต 
    พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 
ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
 

      กำรถอดบทเรียนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ของโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) และถอดบทเรียนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 
Active Learning ของครูโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้ มีแนวปฏิบัติ
ที่ดี (Best Practice) กำรถอดบทเรียนกระบวนกำรจัดกำรเรียน                 
กำรสอนแบบ Active Learning โดยคณะครูโรงเรียนสำมำรถเล่ำ
ถ่ำยทอดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับคณะศึกษำนิเทศก์ได้รับฟัง
และให้ค ำปรึกษำแก่ครูผู้สอน ตลอดจนได้บทควำมเรื่องเล่ำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนแบบ Active Learning ของครูโรงเรียนบ้ำนหนองนำงเลิง                
อ.โพนสวรรค์  จ.นครพนม 
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ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน  กำรประชุมปฏิบัติกำรกำรถอดบทเรียนกระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนแบบ Active Learning ของครูโรงเรียนบ้ำนหนองนำงเลิง อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม อยู่ในช่วง
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ (Covid-19)  ท ำให้ต้องใส่หน้ำกำกอนำมัยเวลำพูด และ
ต้องนั่งเว้นระยะห่ำง ซึ่งท ำให้ได้ผู้ฟังได้ยินเสียงผู้พูดไม่ค่อยชัดเจน  

ข้อเสนอแนะ กำรจัดประชุมปฏิบัติกำรควรมีกำรเว้นระห่ำงและมีมำตรกำรกำรป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส             
โคโรนำ (C ovid-19) อย่ำงเข้มงวด และกระชับเวลำในกำรประชุมให้มำกที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. โครงการ  แนะแนวเพ่ือการศึกษาและอาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ        
  

โครงกำรแนะแนวเพื่อกำรศึกษำและอำชีพ มี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ ศึกษำต่อ                        
ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ ส่งเสริมใหน้ักเรยีนมีควำมรู้ในอำชีพที่ตนเองสนใจและมีควำมรู้สกึที่ดีต่ออำชีพสจุรติ 
และให้เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนทักษะอำชีพของผู้เรียนและเป็นเยำวชนที่ของประเทศต่อไป 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้  มี
กำรจัดกิจกรรมกำรประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจในกำร
ขับเคลื่อนงำนแนะแนวของคณะกรรมกำรศูนย์แนะแนว
ประจ ำเขตพื้นที่กำรศึกษำ ในวันที่ 26 สิงหำคม 2564 
และกำรประชุมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับครูแนะแนว
ทั้ ง  181 โรง เรียน ใน วันที่  30 สิ งหำคม 2564                
ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และได้จัดตั้ง
กลุ่มไลน์ครูแนะแนวประจ ำอ ำเภอทุกอ ำเภอของส ำนักงำน
เขตพื้นที่รวมทั้งกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปในรูปแบบ
กัลยำณมิตรที่ดี เป็นที่น่ำพอใจ 
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ข้อเสนอแนะและแนวทำงปรับปรุง แก้ไข ส ำหรับกำรด ำเนินงำน/โครงกำรครั้งต่อไป 1) ควรมี                          
กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินงำนให้เพียงพอกำรบริหำรงำน 2) ควรมีกรอบกำรขับเคลื่อนงำนแนะแนว  
ที่ เป็นรูปธรรม เช่น มีกำรจัดประกวด แข่งขันในด้ำนกำรด ำเนินงำนที่ เป็นเลิศของงำนแนะแนวหรือให้                          
ด้ำนผู้ปฏิบัติงำนในแต่ละปี โดยมีเกณฑ์มำจำก สพฐ. ๓) ด้ำนทักษะอำชีพควรเพิ่มควำมรู้ควำมเข้ำใจด้วยกำร                 
มีหลักสูตรระยะสั้นมำแนะแนวในรูปแบบต่ำงๆ ให้โรงเรียนขยำยโอกำสในสังกัดได้ทั่วถึงในแต่ละปีกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. โครงการ ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  O – NET  ชั้นป.6  และชั้นม.3 
ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ    
      

กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ  O – NET  ช้ันป.6  และ ช้ันม.3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ด ำเนินกำรจัดสอบช้ันประถมศึกษำปีที่  6  และช้ันมัธยมศึกษำปีที่  3 ส่ งกระดำษค ำตอบให้สถำบันทดสอบ                  
ทำงกำรศึกษำแห่งชำติให้ทันตำมก ำหนด และน ำผลกำรจัดสอบใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียนในสังกัดและในระดับเขต 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้ สพป.นครพนม เขต 2 สำมำรถด ำเนินกำรจัดสอบ                      
ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3  ได้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สำมำรถรวบรวมกระดำษค ำตอบส่งให้
สถำบันทำงกำรศึกษำแห่งชำติได้ทันตำมก ำหนด และน ำผลกำรจัดสอบแจ้งโรงเรียนในสังกัดเพื่อใช้ในกำรวำงแผน
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนต่อไป  

ปัญหำและอุปสรรค์ในกำรด ำเนินงำน  สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019  
ข้อเสนอแนะ  ควรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรกำรป้องกันอย่ำงเข้มงวด  
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9. โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา  
    2563 
ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ    
      

กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (RT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563                   
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (RT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ ๑ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ วิเครำะห์ผลกำรประเมินเป็นสำรสนเทศที่น ำไปใช้วำงแผนปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพ                
กำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที ่และก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำควำมสำมำรถใน
กำรอ่ำน ซึ่งเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ของนักเรียนในช้ันที่สูงข้ึนให้มีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้ สพป.นครพนม เขต ๒ ได้ด ำเนินกำรวัตถุประสงค์คือ 
ส่งเสริม และพัฒนำผู้เรียนในสังกัด ให้ได้รับกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน (RT) ช้ันประถมศึกษำปีที่ ๑               
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  ได้ครบทั้ง ๑๘๑ โรงเรียน  เพื่อน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้                   
ให้สอดคล้องกับผลกำรประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT) ปีการศึกษา 2563  
ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ    
      

กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ช้ันประถมศึกษำปีที่ 3 (NT) 
ปีกำรศึกษำ 2563  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภำพผู้เรียน 
(NT) ช้ันประถมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  ยกระดับผล 
กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT)   ช้ันประถมศึกษำปีที่ ๓ ปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๓ และเพื่อให้ครูผู้สอนได้น ำข้อมูลสำรสนเทศ  
จำกกำรประเมิน ไปใช้ในกำรแก้ไขปรับปรุง และพัฒนำคุณภำพ
นักเรียนเป็นรำยบุคคล 
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ผลการด าเนินงาน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้ สพป.นครพนม เขต ๒ ส่งเสริม และพัฒนำผู้เรียนในสงักดั 
ให้ได้รับกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  ได้ครบทั้ง ๑๘๑ โรงเรียน  
เพื่อน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลกำรประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. โครงการพัฒนาสมรรถนะขั้นสูงด้านการอ่าน และเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์  
       และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA โดยใช้ข้อสอบออนไลน์ PISA Style 
ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ       
 

พัฒนำสมรรถนะข้ันสูงด้ำนกำรอ่ำน และเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ในกำรประเมินระดับ
นำนำชำติตำมโครงกำร PISA โดยใช้ข้อสอบออนไลน์ PISA Style มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้นในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 41 
โรงเรียน สังกัด สพป.นครพนม เขต 2 ในด้ำนสมรรถนะข้ันสูงด้ำนกำร
อ่ำน และเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์  และวิทยำศำสตร์
ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA โดยใช้ข้อสอบ
ออนไลน์ PISA Style   เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นใน
โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 41 โรงเรียน สังกัด สพป.
นครพนม เขต 2 ได้เข้ำท ำแบบทดสอบในระบบ PISA Style   
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ผลการด าเนินงาน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้  ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์/วิทยำศำสตร์/
ภำษำไทย  โรงเรียนในสงักัดระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จ ำนวน ๔๑ โรง
สำมำรถสมัครเข้ำใช้งำนในระบบและฝกึนักเรียนใหส้ำมำรถท ำแบบทดสอบออนไลน์ PISA Style ได้ ร้อยละ ๑๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. โครงการ    การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ    
      

กำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตรแ์ละคณิตศำสตร ์ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และพัฒนำผู้เรียนในสังกัด 
สพป.นครพนม เขต 2 ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  สรรหำและ
ส่งเสริมนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้ สพป.นครพนม 
เขต ๒ ส่งเสริม และพัฒนำผู้เรียนในสังกัด ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และสรรหำและส่งเสริมนักเรียนทีม่ี
ควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  โดยมีกำรประชำสัมพันธ์ให้นักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 
๔ – ๖ เข้ำร่วมสอบคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ซึ่งมีนักเรียนที่สนใจ
สมัครเข้ำร่วมสอบวิชำคณิตศำสตร์จ ำนวน ๒๘๖ คน และวิชำวิทยำศำสตร์จ ำนวน ๓๑๔ คน     
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กลยุทธที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

1. โครงการตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ีเชิงประเมินเพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ    
 

โครงกำรกำรตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อ
พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิง
ประเมินเพื่อพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำที่ส่งผลต่อสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนที่มี
บริบทกำรจัดกำรศึกษำที่แตกต่ำงกัน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
ผู้บริหำร  / ครู  /  นัก เรียนมีอุดมกำรณ์คุณธรรม                     
ในกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม มีกลไกและเครื่องมือ  
(โครงงำนคุณธรรม) ในกำรปฏิบัติงำนคุณธรรม จริยธรรมร่วมกันทั้งโรงเรียน มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนควำม
พอเพียง ควำมกตัญญู  และควำมซื่อสัตย์สุจริตในโรงเรียนเพิ่มข้ึน  พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง มีกระบวนกำร
มีส่วนร่วม และสร้ำงควำมรับผิดชอบจำกผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนมีองค์ควำมรู้ นวัตกรรมด้ำนคุณธรรมฯ และบูรณำ
กำรไว้ในช้ันเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมที่ยั่งยืน 
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2. โครงการ  การพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    
 

โครงกำรกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลส ำหรับใช้ในประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่ง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อศึกษำผลกำรพัฒนำ                 
กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดเป็นเครื่องมือในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน
และน ำผลกำรประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำในเรื่อง
ต่ำงๆ เช่น กำรเลื่อนเงินเดือน กำรพัฒนำเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรงำนบุคคล ฯลฯ 

 

ผลการด าเนินงาน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2                     

มีข้อมูลส ำหรับใช้ในประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ  เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชำใช้เป็นเครื่องมือในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน  และน ำผลกำรประเมินไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำในเรื่องต่ำงๆ เช่น กำรเลื่อนเงินเดือน  กำร
พัฒนำเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน กำร
บริหำรงำนบุคคล ฯลฯ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนใน
สังกัด 

 
 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขวัญและก าลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    
 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพและเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                              
มีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำสุขภำพกำยสุขภำพจิตของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน เสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรมุ่ง
สร้ำงสรรค์บรรยำกำศควำมรัก ควำมสำมัคคี และเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์บุคลำกรในองค์กร เพื่อให้ได้มีโอกำส
พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์  ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ  อันจะก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์  เพื่อน ำมำ               
ซึ่งประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป 
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ผลการด าเนินงาน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดได้รับ                   
กำรส่งเสริมกำรพัฒนำสุขภำพกำยสุขภำพจิต  ได้รับกำรเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน  และ
เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์บุคลำกรในองค์กร  เพื่อให้ได้มีโอกำสพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์  ควำมรู้
ควำมเช่ียวชำญ  อันจะก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์  เพื่อน ำมำซึ่งประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป 

ปัญหำและอุปสรรค์ในกำรด ำเนินงำน  กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด 19)  
ท ำให้กำรด ำเนินกำรโครงกำรต้องจ ำกัดจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรประชุมอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. โครงการคัดเลือกบุคคลตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล 
  

โครงกำรารคัดเลือกบุคคลตามโครงการครูผู้
ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือสรรหำครูดี ครูเก่ง มผีลงำนเชิง
ประจักษ์ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครูสงูที่เกษียณอำยุ
รำชกำรไปแล้วเข้ำมำท ำกำรสอนในสถำนศึกษำ  เพื่อ
แก้ปัญหำสถำนศึกษำที่ขำดแคลนครูตำมเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนด หรอืสถำนศึกษำที่มีครูเกินเกณฑก์ ำหนดแต่ขำด
แคลนครูในสำขำวิชำที่จ ำเป็น ในสังกัด สพป.นครพนม 
เขต 2 และเพื่อให้ได้ครผูู้ทรงคุณค่ำแหง่แผ่นดิน ตำม
อัตรำที่ได้รบัจัดสรรงบประมำณจำก สพฐ. 
 
 
 
 



32 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 สำมำรถด ำเนินกำรสรรหำบุคคลที่เกษียณอำยุรำชกำรไปแล้ว ซึ่งมีผลงำนเชิงประจักษ์ มีจิตวิญญำณควำม
เป็นครูสูง มีสุขภำพดี มีจิตอำสำ มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ต ำแหน่งลูกจ้ำงช่ัวครำวปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอน 
ตำมโครงกำรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน จ ำนวน 4 อัตรำ / 4 โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลและการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
    การสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
 

 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลและ
กำรพัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและ            
กำรสื่อสำร มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตำม ก ำกับ ดูล บ ำรุง 
รักษำอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียมของโรงเรียนขนำด
เล็กในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)  
โรงเรียนขนำดเล็ก ในโครงกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเที่ยม (DLTV) ได้รับดำวเทียมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ครู นักเรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสถำนศึกษำ
ทุกแห่ง ได้พัฒนำควำมรู้  ทักษะกำรใช้ เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรและได้รับโอกำสในกำรเข้ำถึง
ครือข่ำยแหล่งเรียนรู้ 
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ผลการด าเนินงาน  
 โรงเรียนขนำดเล็กทุกโรง มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  ครูมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและมีทักษะสำมำรุจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โรงเรียน                 
ทุกแห่งในสังกัดมีระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่สอดคล้องกับกำรใช้งำนในหลำกหลำย
รูปแบบ  โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด มีช่องทำงในกำรติดต่อ สื่อสำรและประชำสัมพันธ์ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต                  
ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 

ปัญหำและอุปสรรค์ในกำรด ำเนินงำน    เนื่องจำกอยู่ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่ได้ก ำหนดไว้ได้ 

ข้อเสนอแนะ 1. จัดหำทีมช่ำงที่สำมำรถดูและและซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ให้สำมำรถใช้งำนได้  2.ปรับเปรียน
กิจกรรมให้มีควำมเหมำะสมกับสถำนะกำรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 6   ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565  
    (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มนโยบำยและแผน 
 

 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2565 
(ปรับปรุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนให้สอดคล้อง เช่ือมโยงกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด้ำน
กำรศึกษำ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2560-2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 
2579 และเพื่อให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครพนม เขต 2 มีกรอบและแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรศึกษำ
ที่ทันสมัย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของพื้นที่และนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
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ผลการด าเนินงาน 
 

 ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2                 
มีแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรบปรุง ปี พ.ศ. 2565)                
ที่สอดคล้อง เช่ือมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำร
ศึกษำแห่งชำติ ใช้เป็นกรอบและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่ทันสมัย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของพืน้ที่
และนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการติดตาม ตรวจสอบ และให้ค าปรึกษางานด้านการเงิน บัญชี และพัสดสุถานศึกษาในสังกัด      
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ผู้รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภำยใน     
 

ติดตำม ตรวจสอบ และให้ค ำปรึกษำงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี และ
พั สดุ สถำน ศึกษำในสั งกั ด  ประจ ำปี งบประมำณ พ .ศ .2564                           
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กิจกรรมกำรตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำย สำมำรถ ช่วยเหลือ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนใน
สังกัด กำรให้ค ำปรึกษำที่ เพิ่มคุณค่ำในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ 
ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และกำรประหยัด และพัฒนำ และสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในสังกัดให้ประสิทธิภำพ                     
กำรบริหำรงำนทำงกำรเงิน กำรบัญชี มีระบบควบคุมกำรปฏิบัติงำน               
ที่เหมำะสม รัดกุม และปฏิบัติงำนได้ถูกต้อง 

 



35 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ สำมำรถประเมินผล
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัด กำรให้ค ำปรึกษำที่เพิ่มคุณค่ำใน
กำรปฏิบัติงำน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงในกำรปรับปรุง
แก้ไข กำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงถูกต้อง ประหยัด เอื้อประโยชน์ และสนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงเหมำะสม 

ปัญหำและอุปสรรค์ในกำรด ำเนินงำน   เนื่องจำกกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบให้กำรปฏิบัติงำน
เปลี่ยนสถำนที่ปฏิบัติงำน ซึ่งไม่สะดวกต่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

ข้อเสนอแนะ แต่งตั้งบุคลำกรร่วมด ำเนินงำน/โครงกำร ให้มี
จ ำนวนเพียงพอ เพื่อให้กำรด ำเนินโครงกำรมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
 
 
3. โครงการ  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ    กลุ่มนโยบำยและแผน 
 

 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพ                  
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ มีวัตถุประสงค์ เพื่อช้ีแจงนโยบำย
และแนวทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร  
พัฒนำแนวทำงกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ และบรรลุเป้ำหมำยที่
ได้ก ำหนดไว้  ส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำในสังกัดให้
สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  และพัฒนำ
พัฒนำสมรรถนะ ควำมรับผิดชอบ และควำมเป็นมืออำชีพ
ให้กับบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

 ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์  ดังนี้ ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดทุกโรงเ รียนและ
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ มีควำมเข้ำใจในนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร และ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม                 
เขต 2 มีแนวทำงกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ และบรรลุเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้ บุคลำกรใน



36 
 

หน่วยงำน มีควำมรู้ ควำมสำมำรถทุกด้ำน สำมำรถขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ให้บรรลุวัตถุประสงค์               
ตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์จุดเน้นของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ข้ันพื้นฐำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  บุคลำกรในหน่วยงำน ได้รับกำรพัฒนำภำวะผู้น ำในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะ
สูง มีควำมรับผิดชอบและมีควำมเป็นมืออำชีพ เป็นผู้น ำทำงควำมรู้และควำมคิด ผลักดันภำรกิจ น ำกำร
เปลี่ยนแปลง พัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์ เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อเพื่อนร่วมงำนและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงระบบการยื่นขอรับบ าเหน็จ บ านาญ ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์  
    ผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้รบผิดชอบ กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย ์
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจง
ระบบการยื่นขอรับบ าเหน็จ บ านาญ ด้วยตนเอง                      
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้มีสิทธิรับบ ำเหน็จ บ ำนำญ สำมำรถยื่น
ขอ รั บ  บ ำ เ ห น็ จ  บ ำ น ำญ  ด้ ว ยตน เ อ งท ำ ง
อิ เล็กทรอนิกส์  (Pensions’  Electronic Filing) 
ผ่ำนระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ ได้ด้วยตนเอง  เตรียม
ควำมพร้อมเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรขอรับเบี้ยหวัด 
บ ำเหน็จ บ ำนำญ ได้ทรำบถึงหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ปฏิบัติในกำรขอรับเบี้ยหวัด บ ำเหน็จ บ ำนำญ  และได้ทรำบถึงกำรปฏิบัติตนหลังเกษียณอำยุรำชกำรเกี่ยวกับ                 
กำรติดต่อสื่อสำรกับส่วนรำชกำรต้นสังกัด เช่น กำรรับข้อมูลด้ำนกำรหัก ณ ที่จ่ำยเงินบ ำนำญ กำรขอรับเงิน
บ ำเหน็จด ำรงชีพเพิ่ม กำรขอรับเงินเพิ่ม กรณีต่ำง ๆ ฯลฯ 
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ผลการด าเนินงาน 
  

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ร้อยละ 100 ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ ที่จะ
เกษียณอำยุรำชกำร จะสำมำรถยื่นรับเบี้ยหวัด บ ำเหน็จ บ ำนำญ สำมำรถยื่นเรื่องขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเอง
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) ได้ส ำเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการนอกแผนปฏบิตัิการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ     
 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
ระบบปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้ ำงควำมรู้   ควำมเ ข้ำใจ  ในกำรใช้ระบบ
ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจนให้กับครูและบุคลำกรที่
รับผิดชอบ และเพื่อให้นักเรียนยำกจน  ได้รับควำม
ช่วยเหลือครบทุกคน 
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ผลการด าเนินงาน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
ผู้เข้ำร่วมประชุม มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในกำรใช้งำน
ระบบปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน  และสำมำรถ                    
คัดกรองได้ทันตำมปฏิทินกำรด ำเนินงำน  และนักเรียน
ยำกจนทุกคนได้รับทุนครบร้อยละ 100 

 
 
 
 

 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก   
 ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนเิทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ    
 

  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวมเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำร
จ ำเป็นพิเศษ มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้โรงเรียนที่จัดกำรศึกษำแบบเรียนรวมจัดท ำแผนกำรเรียนรู้เฉพำะ
รำยบุคคล ร้อยละ 100  ให้โรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนจำกกำรท ำแผน  IEP online จำกส ำนักงำนกำรศึกษำ
พิเศษ ประจ ำจังหวัดนครพนม และเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนส ำหรับนักเรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ครูสำมำรถจัดท ำแผนกำรสอนเฉพำะรำยบุคคลส ำหรับเด็ก 
นักเรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (IEP/IIP) ได้ โรงเรียนในสังกัดได้รับเงินสนับสนุนกำรจัดท ำแผน IEP  
จำกส ำนักงำนกำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดนครพนม นักเรียนได้รับกำรพัฒนำตรงตำมศักยภำพของตนเอง  
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3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ     
 

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ มีวัตถประสงค์เพื่อจัดท ำชุดควำมรู้ใน                    
กำรด ำเนินงำนป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ เพื่อให้ครูมีควำมรู้ในกำรด ำเนินงำนป้องกันยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ และเพื่อให้นักเรียนเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเกิดควำมสำมำรถในกำรจ ำแนก วิเครำะห์ ข้อมูล
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยำเสพติด 

 
ผลการด าเนินงาน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีชุดควำมรู้ในกำรด ำเนินงำน
ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ ครูมีควำมรู้ในกำรด ำเนินงำนป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ และนักเรียนเกิด
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถจ ำแนก วิเครำะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยำเสพติด นักเรียนที่ข้องเกี่ยวกับ
ยำเสพติดลดลง  

 
 
 
 
 
 
 
  
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
    ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ     
 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรระบบกำรรำยงำน ตรวจสอบ 
และจัดเก็บแบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (ปพ.3) ออนไลน์ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 มี วัตถประสงค์เพื่อช่วยลดปัญหำ                            
ในกำรจัดท ำแบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3) ที่ไม่
ถูกต้องตำมระเบียบแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษำธิกำร                
ลดระยะเวลำในกำรจัดท ำแบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ                   
(ปพ.3) เพิ่มระบบควำมปลอดภัย ป้องกันกำรสูญหำยของ
เอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำ เป็นข้อมูลสำรสนเทศต่อ                      
กำรสืบค้นในกำรบริกำรตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำ และ เสริมสร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจให้กับครู บุคลำกร                         
ทำงกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
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ผลการด าเนินงาน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำ มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ สถำนศึกษำมีควำมปลอดภัย ป้องกัน                       
กำรสูญหำยของเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำ เป็นข้อมูลในกำรสืบค้น 

5. โครงการยุวทูตความดี ฝึกจิตอาสา สานต่อปณิธานความดี ร่วมแรงร่วมใจต้านภัย Covid-19 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนเิทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 

  โครงกำรยุวทูตควำมดี ฝึกจิตอำสำ สำนต่อปณิธำนควำมดี ร่วมแรงร่วมใจต้ำนภัย Covid-19 มีวัตถุประสงค์               
เพื่อจัดสรรงบประมำณให้แก่โรงเรียนอนุบำลบ้ำนแพงในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรยุวทูตควำมดี ฝึกจิตอำสำ 
สำนต่อปณิธำนควำมดี ร่วมแรงร่วมใจต้ำนภัย Covid-19  
 
ผลการด าเนินงาน 
 

 ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์  ดังนี้ ตำมที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครพนม เขต 2 ได้แจ้งให้โรงเรียนอนุบำลบ้ำนแพงในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรยุวทูตควำมดี ฝึกจิตอำสำ               
สำนต่อปณิธำนควำมดี ร่วมแรงร่วมใจต้ำนภัย Covid-19 และได้รับจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินกำร                   
ตำมโครงกำรยุวทูตควำมดี ฝึกจิตอำสำ สำนต่อปณิธำนควำมดี ร่วมแรงร่วมใจต้ำนภัย Covid-19 ให้โรงเรียน
อนุบำลบ้ำนแพงนั้น โรงเรียนอนุบำลบ้ำนแพงในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรยุวทูตควำมดี ฝึกจิตอำสำ สำนต่อ
ปณิธำนควำมดี ร่วมแรงร่วมใจต้ำนภัย Covid-19 เป็นที่เรียบร้อยตรงตำมวัตถุประสงค์   
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 ปญัหำและอุปสรรค์ในกำรด ำเนินงำน    ขำดกำรประสำนงำนระหว่ำงคณะ
ด ำเนินงำนหรือผู้เกี่ยวข้อง และข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของงำน/โครงกำรไม่เป็นไป
ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนเนื่องอยู่ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรน่ำ 2019   
 
 
 
 
 
 
 
6. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ         

โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ระดับประถมศึกษำ มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนระดับประถมศึกษำให้
สำมำรถจัดกำรเรียนรู้โดยกำรบูรณำกำรกิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์
น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษำ เข้ำกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษำ ให้กับโรงเรียนที่
เข้ำร่วมโครงกำร และขยำยผลกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษำ ให้กับโรงเรียน
ในสังกัด 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ผ ล ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำน เ ป็ น ไปตำม วัต ถุป ร ะส ง ค์  ดั ง นี้                        
๑) โรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนที่ เ ข้ำร่วมโครงกำรบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์ ประเทศไทย ระดับประถมศึกษำ และครูผู้สอนระดับประถมศึกษำในสังกัดสำมำรถจัดกำรเรียนรู้
โดยกำรบูรณำกำร บ้ำนนักวิทยำศำสตร์ ประเทศไทย ระดับประถมศึกษำ เข้ำกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  2)  ครูสำมำรถจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Active Learning)  ๓)  นักเรียนและครูช่วยกันสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้
ร่วมกัน ผู้เรียนมีวิธีกำรเรียนรู้ของตนเองเรียนรู้ผ่ำนโครงงำน ซึ่งสำมำรถช่วยส่งเสริมกระบวนกำรคิดข้ันสูงอย่ำง
เป็นระบบ และช่วยพัฒนำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนได้ดีข้ีน          
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7. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม                 
    เขต 2 ปีการศึกษา 2564  
ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ    
      

 โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครพนม เขต 2 ปีกำรศึกษำ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำครูผู้สอนให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดกำร
เรียนรูวิทยำกำรค ำนวณและกำรออกแบบเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัดได้ สำมำรถน ำไปปร ะยุกต์ใช้ใน                     
กำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนตำมตัวช้ีวัดของสำระเทคโนโลยี หลักสูตรแกนกลำง กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ. 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และเพื่อนิเทศ ติดตำมและให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้มีศักยภำพ  
ในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณและกำรออกแบบเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัด  
 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ มีกระบวนกำร
จัดกิจกรรมในกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศำสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภำษำคอมพิวเตอร์
มำกข้ึน นักเรียนมีควำมรู้ และเข้ำใจในกำรเรียนรู้ตำมนโยบำยส่งเสรมิให้เด็กไทยยุคใหม่เก่งวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี 
วิศวกรรม คณิตศำสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภำษำคอมพิวเตอร์มำกขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
8. โครงการจัดท าคลิปวีดีโอการบริหารจัดการเรียนการสอนของส านักงานเขตพ้ืนท่ี 
 

ผู้รบัผิดชอบ นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ    
 

โครงกำรจัดท ำคลิปวีดีโอกำรบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอนของส ำนักงำนเขตพื้นที่  มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
จัดท ำคลิบวีดีโอกำรบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  เขต ๒                 
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 6 รูปแบบ 
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ผลการด าเนินงาน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้ ส ำนักงำนเขพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
มีคลิบวีดีโอกำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 6 รูปแบบ ที่มี
คุณภำพ โรงเรียนสำมำรถน ำไปบูรณำกำรใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. โครงการนิเทศและติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
    นครพนม เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ    
 

  โครงกำรกำรนิเทศและติดตำมโรงเรียนในโครงกำรคอนเน็กซ์อีดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ประจ ำปี
งบประมำณ 2564  มีวัตถุประสงค์ เพื่อนิเทศและติดตำมโรงเรียนใน
โครงกำรคอนเน็กซ์อีดี และเตรียมควำมพร้อมก่อนสมัครเข้ำร่วมโครงกำร 
Notebook for Education ให้แก่บุคลำกรโรงเรียนในโครงกำรคอนเน็กซ์อีดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

  ผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ จัดกำรประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อน
สมัครเข้ำร่วมโครงกำร Notebook for Education ให้แก่บุคลำกรโรงเรียน
ในโครงกำรคอนเน็กซ์อีดี มีผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
บุคลำกรโรงเรียนที่เข้ำร่วมประชุมสำมำรถเขียนโครงกำรและสมัครเข้ำร่วมโครงกำร Notebook for Education 
ได้ทั้ง 4 โรงเรียน สำมำรถรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ สรุป ประเมิน และรำยงำนผล ได้ตำมวัตถุประสงค์ โรงเรียนที่
เข้ำร่วมโครงกำรคอนเน็กซ์อีดี ส ำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ที่มีคุณสมบัติในกำรสมัคร
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เข้ำร่วมโครงกำร Notebook for Education ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรเบื้องต้น อย่ำงน้อยจ ำนวน 
1 โรงเรียน 

ปัญหำและอปุสรรค์ในกำรด ำเนินงำน   
  1. โรงเรียนมีระยะทำงที่ห่ำงไกลกันมำก  
  2. กำรด ำเนินงำนอยู่ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ (Covid-19) ท ำให้
ครูบำงโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ต้องใช้วิธีประชุมออนไลน์ซึ่งสัญญำณ
อินเน็ตไม่ค่อยดี 

ข้อเสนอแนะ   
  1. ควรมีกำรวำงแผนกำรนิเทศ กำรเดินทำง เพื่อให้กำรนิเทศและกำรด ำเนินทำงเป็นไปอย่ำงรำบรืน่และ
ประสำนงำนกับทำงโรงเรยีนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 สัปดำห์เพื่อให้ทำงโรงเรียนได้เตรียมข้อมลูเพื่อรบักำรนิเทศอยำ่ง
ครบคลุมองค์ประกอบของกำรนิเทศ 
  2. กำรจัดประชุมปฏิบัติกำรควรมีกำรเว้นระห่ำงและมีมำตรกำรกำรป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 
(Covid-19) อย่ำงเข้มงวด และกระชับเวลำในกำรประชุมให้มำกที่สุด 
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บทที่ 4 
 

กระบวนการที่ใช้ขับเคลื่อนการด าเนินงานสูค่วามส าเร็จ 

 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2  ตะหนักและเห็นควำมส ำคัญในกำรจัด
กำรศึกษำและพฒันำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ มุ่งเน้นผู้เรียน น ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติใหส้อดคล้องกับบริบท  
สภำพปัญหำ และควำมต้องกำรของเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ มีกำรวำงแผน กำรปฏิบัติงำน กำรตรวจสอบควบคุม                
กำรประเมินผล รำยงำนและน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  

 กระบวนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ให้บรรลุตำมเป้ำหมำย บริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ ก ำหนดทิศทำง
ยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ จุดเน้นในกำรพัฒนำกำรศึกษำ โดยมุงเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และบุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนที่
ได้รับมอบหมำยในกำรปฏิบัติงำนของทุกกลุ่ม/หน่วย มีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจและเห็นคุณค่ำในกำรขับเคลื่อนนโยบำย 
โดยน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติในรูปแบบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี มีกระบวนกำรที่ใช้ขับเคลื่อน                        
กำรด ำเนินงำนสู่ควำมส ำเร็จ ดังนี้  

1. สร้ำงควำมตระหนัก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในกำรขับเคลื่อน
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติกำร ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ให้ตระหนักในภำรกิจที่จะต้องด ำเนินกำร
ให้ประสบควำมส ำเร็จ โดยมุ่งพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและนักเรียนเป็นส ำคัญ รวมทั้งประชำสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องรับทรำบเพื่อให้กำรสนับสนุน ให้ควำมร่วมมือ 

2. จัดท ำแผนติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี เพื่อ
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและควำมส ำเร็จของโครงกำรและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในระบบติดตำมและประเมินผล
แห่งชำติ (eMENSCR)  

3. ก ำหนดเจ้ำภำพหลักในกำรดูแลตัวช้ีวัดและก ำกับ เก็บข้อมูลในแต่ละตัวช้ีวัด โดยจัดท ำแผน/โครงกำร/
กิจกรรม สนับสนุนตัวช้ีวัด 

4. เร่งรัดกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมตัวช้ีวัด เพื่อให้สำมำรถปรับปรุง พัฒนำกำรปฏิบัติงำนบรรลุผล
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรเป็นรำยไตรมำส 

5. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชนได้รับทรำบ  

นอกจำกนี้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 มุ่งเน้นหลักกำรสร้ำงและพัฒนำ
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ยึดกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้วยกำรพัฒนำให้เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้                         
กำรกระจำยอ ำนำจ และกำรเปิดโอกำสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนไปสู่
เป้ำหมำย   โดยใช้ 5A & P Model สู่คุณภำพ 5 มิติ (5Q)  
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ส่วนที่ 5 

 

สรุปผลการด าเนนิงาน 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 จำกผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรสนับสนุนกำรศึกษำ โดยภำพรวมของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครพนม เขต 2 มีหลำยปจัจัยทีเ่อื้อต่อกำรพฒันำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำรวมถึงกำรก ำกับ ติดตำม 
กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน และปรับปรงุกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้เกิดผลส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำย สรุปผลกำร
ด ำเนินงำน ดังนี้  

 ผลการปฏิบัติงาน  

1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 มีกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/กจิกรรม ทีก่ ำหนดไว้ในแผนปฏิบัตกิำร และด ำเนินงำนโครงกำรที่เป็นนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ดังนี้  

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร  
1. โครงกำพฒันำศักยภำพเครอืข่ำยศูนย์เฉพำะกจิดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
2. โครงกำรเสรมิสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำ (ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสจุริต) 
3. โครงกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถำนศึกษำ 
4. โครงกำรสง่เสรมิคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ำนิยมของชำติ     

(โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
5. โครงกำร กำรนิเทศบรูณำกำร ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564  
6. โครงกำบ้ำนนักวิทยำศำสตร์นอ้ยประเทศไทย  
7. โครงกำรกำรจัดกระบวนกำรเรียนรูเ้พศวิถีศึกษำ   
8. โครงกำรสง่เสรมิพัฒนำแกป้ัญหำกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียน ปีงบประมำณ 2564 
9. โครงกำรกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สูก่ำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนรู้ และกำรเตรียม

ผู้เรียนใหส้อดคล้องกบัศตวรรษที่ 21            
10. โครงกำรถอดบทเรียนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ของโรงเรียนสงักัด 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
11. โครงกำร  แนะแนวเพื่อกำรศึกษำและอำชีพ 
12. โครงกำร ประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ  O – NET  ช้ันป.6  และช้ันม.3 
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13. โครงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (RT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 1                    
ปีกำรศึกษำ 2563 

14. โครงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ช้ันประถมศึกษำปีที่ 3 (NT) ปีกำรศึกษำ 2563  
15. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะข้ันสูงด้ำนกำรอ่ำน และเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์  
และวิทยำศำสตร์ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA โดยใช้ข้อสอบออนไลน์ PISA 

Style 
16. โครงกำรกำรพัฒนำอจัฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ประจ ำปกีำรศึกษำ 

2563 
17 โครงกำรตรวจเยี่ยมพื้นทีเ่ชิงประเมินเพื่อพฒันำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

สถำนศึกษำ 
18. โครงกำร  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
19. โครงกำรพัฒนำศักยภำพและเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ 
20. โครงกำรคัดเลอืกบุคคลตำมโครงกำรครูผูท้รงคุณค่ำแหง่แผ่นดิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2564 
21. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลและกำรพฒันำระบบเครอืข่ำยเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสือ่สำร 
22. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพฒันำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2561 - 2565 (ปรับปรุง ปงีบประมำณ พ.ศ. 2565)  
23. โครงกำรติดตำม ตรวจสอบ และให้ค ำปรึกษำงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี และพสัดุสถำนศึกษำ

ในสังกัดประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564 
24. โครงกำร  พัฒนำและปรบัปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
25. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรช้ีแจงระบบกำรยื่นขอรบับ ำเหนจ็ บ ำนำญ ด้วยตนเองทำง

อิเลก็ทรอนิกส์ผ่ำนระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
โครงกำรตำมนโยบำย 
1. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเจ้ำหน้ำทีผู่ร้ับผิดชอบระบบปัจจัยพื้นฐำนนกัเรียนยำกจน 
2. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวมเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ

เด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
3. โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
4. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระบบกำรรำยงำน ตรวจสอบ และจัดเกบ็แบบรำยงำน

ผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (ปพ.3) ออนไลน์ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2563 
5. โครงกำรยุวทูตควำมดี ฝึกจิตอำสำ สำนต่อปณิธำนควำมดี ร่วมแรงร่วมใจต้ำนภัย Covid-19 
6. โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ระดับประถมศึกษำ ปกีำรศึกษำ 2564 
7. โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ

ประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ปีกำรศึกษำ 2564  
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8. โครงกำรจัดท ำคลิปวีดีโอกำรบรหิำรจัดกำรเรียนกำรสอนของส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
9. โครงกำรนิเทศและติดตำมโรงเรียนในโครงกำรคอนเน็กซ์อีดี สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 

2. ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรงุประสทิธิภำพในกำรปฏิบัตริำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ อยู่ในระดับมำตรฐำนข้ันสูง  มีคะแนนกำรประเมิน  
ค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.22 คิดเป็นรอ้ยละ 83.05 

 
3. ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2564 ตำมตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และมำตรฐำนส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ผลกำรประเมิน ดังนี้  

3.1 ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564  ผลกำรประเมิน บรรลุ จ ำนวน 7 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมี
พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคมและสตปิัญญำ ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนทีผ่่ำนกำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรระดับดีข้ึนไป ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของสถำนศึกษำทีส่อนในระดับ ม.ต้น ที่
ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำม
โครงกำร PISA และ ไมบ่รรลุ จ ำนวน 3 ตัวช้ีวัด  ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของผูเ้รียนไดร้ับกำรพฒันำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทกัษะอำชีพในด้ำนต่ำงๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ กำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสอดคล้อง
ตำมสภำพควำมต้องกำรและบรบิทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนควำมท้ำทำยที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 
(14.1 และ 14.2)  ตัวช้ีวัดที่ 15 อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับกำรศึกษำต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 
(15.2)  และตัวช้ีวัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนกัในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ตัวช้ีวัดที่ ไม่บรรลุ   จ ำนวน 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียน
ที่เข้ำร่วมกจิกรรมทีส่่งเสริม สนบัสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกบักำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรปูแบบ
ใหม่ในทุกรูปแบบ ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับ
กำรพัฒนำและยกระดบัควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดบักำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ทีก่ ำหนด 
และตัวช้ีวัดที่ 15.1 ประชำกรวัยเรียนทีม่ีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับเข้ำเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 1          
จำกผลกำรประเมินที่มีตัวช้ีวัดไม่บรรลุผล เนื่องจำก สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 
2019 เป็นอปุสรรคต่อกำรด ำเนินงำน จึงท ำให้บำงกิจกรรมไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ จึงท ำให้ไม่สำมำรถบรรลผุล
ตำมค่ำเป้ำหมำย  

 
3.2 มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ผลกำรประเมิน

โดยรวม อยู่ในระดบั ดีมำก ดังนี้ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 2 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ีที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ แลตัวบง่ช้ีที่ 6 
ผู้รบับริกำรและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพงึพอใจในกำรบรหิำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร อยู่ใน
ระดับ ดีมำก จ ำนวน 2 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดบักำรศึกษำข้ันพื้นฐำนมีคุณภำพ
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ตำมหลกัสูตร และตัวบ่งช้ีที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รบัสทิธิและโอกำสทำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนเท่ำเทียมกัน ศึกษำ
ต่อในระดับที่สงูข้ึนหรอืมีควำมรูท้ักษพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ อยู่ในระดับ ดี จ ำนวน 1 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ี
ที่ 1 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมผีลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ และอยู่ในระดับพอใช้ จ ำนวน 
1 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ีที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมผีลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ ได้รับกำรยกยอ่งเชิดชูเกียรติ จำกผลกำรประเมิน 
โดยรวมอยู่ในระดับ ดีมำก ทั้งนี้ เนือ่งจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 มี
กระบวนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสูก่ำรปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ให้บรรลุตำมเป้ำหมำย บรหิำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ ก ำหนดทิศทำงยุทธศำสตร์ 
และกลยุทธ์ จุดเน้นในกำรพัฒนำกำรศึกษำ โดยมุงเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ
กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และบุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัตงิำนที่ได้รบั
มอบหมำยในกำรปฏิบัติงำนของทุกกลุม่/หน่วย มีควำมมุ่งมัน่ ตั้งใจและเห็นคุณค่ำในกำรขับเคลื่อนนโยบำย                
โดยน ำนโยบำยสูก่ำรปฏิบัติได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพและเกิดประสทิธิผล 

 
4. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ

ออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 มีผล               
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ระดบัคะแนนรวม 98.45 อยู่ในระดับ AA  เป็นล ำดับที่ 19 ของประเทศ เป็นล ำดับที่ 
3 ของภำค และเป็นล ำดับที่ 1 ของจงัหวัด  

 
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1. ผลกำรพฒันำคุณภำพนักเรียนระดับปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2563  นักเรียนปฐมวัยในสงักัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 จ ำนวน   5,595 คน  มีผลกำรประเมินพัฒนำกำร
ของเด็กปฐมวัยในภำพรวมอยู่ในระดับ  ดีมำก  ทุกด้ำน  จ ำนวน  5,239 คน คิดเป็นร้อยละ 93.64 โดยแยกเป็น
รำยด้ำน ดังนี้  ด้ำนร่ำงกำย 5,217 คน คิดเป็นร้อยละ 93.20  ด้ำนอำรมณ์และจิตใจ  5,231 คิดเป็นรอ้ยละ  
93.49 คน ด้ำนสังคม  5,203 คน คิดเป็นร้อยละ 92.99  และด้ำนสติปัญญำ 5,210 คน คิดเป็นร้อยละ 
93.12 
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลกำรพัฒนำนกัเรียนปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2563 
 

2. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติ O-NET ปกีำรศึกษำ 2562-2563  
 

ตำรำง 7  เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรยีน ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 -  
            2563  
 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู ้

ค่ำเฉลี่ยร้อยละ ควำมก้ำวหน้ำ 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
ปีกำรศึกษำ 

2563 
+เพิม่ขึ้น - ลดลง 
(ปี กศ. 62-63) 

ภำษำไทย 50.82 44.83 51.03 +6.20 
คณิตศำสตร์ 30.24 28.66 26.22 -2.44 
วิทยำศำสตร ์ 36.40 31.72 34.57 +2.85 
ภำษำอังกฤษ 31.50 27.58 33.32 +5.74 
เฉลี่ย 37.24 33.20 36.29 +3.09 

 
ผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยรอ้ยละผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน ช้ันประถมศึกษำปทีี่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 

- 2563 พบว่ำ ปีกำรศึกษำ 2563 โดยรวมมีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 3.09 พิจำรณำ
จ ำแนกเป็นรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ กลุม่สำระกำรเรยีนรู้ที่มผีลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนเพิม่ขึ้น 3 กลุ่มสำระ 
โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ กลุ่มสำระกำรเรียนรูวิ้ชำภำษำไทย เพิ่มข้ึน ร้อยละ 6.20 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิชำภำษำอังกฤษ เพิ่มข้ึน ร้อยละ 5.74 และกลุม่สำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ เพิม่ขึ้น ร้อยละ 2.85 
 

92.7
92.8
92.9
93
93.1
93.2
93.3
93.4
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แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยร้อยละผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
ข้ันประถมศึกษำปทีี่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563 

 
ตำรำง 8  เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรยีน ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563  
            ระดับประเทศ กบัระดบัเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ  
ปีกำรศึกษำ 2562 

คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ  
ปีกำรศึกษำ 2563 

ผลต่ำ +/- 
เขต -สพฐ.ปี

กำรศึกษำ 2563 ระดับเขตพื้นที ่ ระดับประเทศ ระดับเขต
พื้นที ่

ระดับประเทศ 

ภำษำไทย 44.83 49.07 51.03 ๕๖.20 -5.17 
คณิตศำสตร์ 28.66 35.55 26.22 29.93 -3.71 
วิทยำศำสตร ์ 31.72 34.42 34.57 38.78 -4.21 
ภำษำอังกฤษ 27.58 32.92 33.32 43.55 -10.23 

เฉลี่ย 33.20 37.99 36.29 42.12 -5.83 
 

จำกตำรำง แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET) 
ภำพรวมของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปทีี่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 – 2563 พบว่ำ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ มี
คะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ ระดับประเทศ ทัง้ปีกำรศึกษำ 2562 และ 2563 โดยปีกำรศึกษำ 2563 มีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 
ระดับประเทศ คิดเป็นค่ำเฉลี่ยรอ้ยละ 5.83   
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ เฉลีย่

เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน(O-NET)  ชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563 

ปี กศ. 2561 ปี กศ. 2562 ปี กศ. 2563



53 
 

 
 

แผนภูมิแสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับประเทศกับระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 
ตำรำง 9 ปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563  
 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู ้

ค่ำเฉลี่ยร้อยละ ควำมก้ำวหน้ำ 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
ปีกำรศึกษำ 

2563 
+เพิม่ขึ้น - ลดลง 
(ปี กศ. 62-63) 

ภำษำไทย 47.10 49.44 47.66 -1.78 
คณิตศำสตร์ 24.50 22.43 21.04 -1.39 
วิทยำศำสตร ์ 28.38 28.42 27.17 -1.25 
ภำษำอังกฤษ 25.38 27.35 27.67 +0.32 
เฉลี่ย 31.37 31.91 30.88 -1.02 

 
ผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยรอ้ยละผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 

- 2563 พบว่ำ ปีกำรศึกษำ 2563 โดยรวมมีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนลดลง คิดเป็นร้อยละ 1.02 พิจำรณำ
จ ำแนกเป็นรำยกลุ่มสำรกำรเรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำอังกฤษ มีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนเพิ่มข้ึน 
คิดเป็นร้อยละ 0.32  
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ เฉลีย่

เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับประเทศ กับระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัประเทศ
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แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ปีกำรศึกษำ 2561- 2563 

 
 
ตำรำง 10 เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยร้อยละผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีน ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2563  
             ระดับประเทศ กับระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 

 
กลุ่มสำระกำร

เรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ  
ปีกำรศึกษำ 2562 

คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ  
ปีกำรศึกษำ 2563 

ผลต่ำ +/- 
เขต -สพฐ.ปี

กำรศึกษำ 2563 ระดับเขตพื้นที ่ ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที ่ ระดับประเทศ 
ภำษำไทย 49.44 55.14 47.66 54.29 -6.63 

ภำษำอังกฤษ 27.35 29.73 27.67 34.38 -6.71 
คณิตศำสตร์ 22.43 30.07 21.04 25.46 -4.42 
วิทยำศำสตร ์ 28.42 33.25 27.17 29.89 -2.72 

เฉลี่ย 31.91 36.30 30.88 36.01 -5.12 

 จำกตำรำงแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET) ภำพรวม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 – 2563 พบว่ำ ระดับเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ  มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำ
กว่ำ ระดับ ประเทศ ทั้งปีกำรศึกษำ   2562   และ ปีกำรศึกษำ  2563 โดยปีกำรศึกษำ 2563 มีค่ำเฉลี่ยต่ ำ
กว่ำ ระดับประเทศ คิดเป็นค่ำเฉลี่ยร้อยละ 5.12   
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ เฉล่ีย

ปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563

ปี กศ. 2561 ปี กศ. 2562 ปี กศ. 2563
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แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธ์ิทำงกำเรียน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ปีกำรศึกษำ 2563 ระดบัประเทศกับระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 

3. ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT) ช้ันประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2563   

3.1 ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT)                          
ช้ันประถมศึกษำปทีี่ 3 ระดับสังกัดกับเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ปีกำรศึกษำ 2562  
 
ตำรำง 11  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละผลกำรประเมนิคุณภำพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษำปีที่ 3 ระดับ 
              สังกัด  กับเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ปีกำรศึกษำ 2562 
 

รำยวิชำ คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ ผลต่ำง +/- 
เขต - สพฐ. ระดับเขตพื้นที ่ ระดับสังกัด 

ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 43.03 47.76 -4.73 
ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร ์ 35.90 41.30 -5.40 
รวมเฉลี่ย 2 ด้ำน 39.46 44.53 -5.07 

 
จำกตำรำง พบว่ำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 มีคะแนนต่ ำกว่ำ

ระดับสังกัดทั้งสองด้ำน คิดเป็นร้อยละ 5.07 เมือ่พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย ระดับ
สังกัดมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.76 ระดบัเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 43.03 ระดับเขตพื้นที่ มีคะแนนต่ ำกว่ำ
ระดับสังกัด 4.73 และด้ำนควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ ระดับสังกัด มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.30 ระดบัเขต
พื้นที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.90 ระดบัเขตพื้นที่ มีคะแนนต่ ำกว่ำระดับสังกัด 5.40  
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลีย่

เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับประเทศ กับระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัประเทศ
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แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมนิคุณภำพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษำปี

ที่ 3 ระดับสงักัด  กับเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ปีกำรศึกษำ 2562 
 

3.2 ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT)                         
ช้ันประถมศึกษำปทีี่ 3 ระดับประเทศ และระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562  
 
ตำรำง 12  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละผลกำรประเมนิคุณภำพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษำปีที่ 3  
               ระดับประเทศ และระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปกีำรศึกษำ 2563  
 

รำยวิชำ คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 
ระดับประเทศ ระดับสังกัด ระดับเขตพื้นที ่

ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย 47.46 47.76 43.03 
ควำมสำมำรถด้ำน คณิตศำสตร ์ 40.47 41.30 35.90 
รวมเฉลี่ย 2 ด้ำน 43.97 44.53 39.46 

 
จำกตำรำง พบว่ำ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีคะแนนเฉ่ียต่ ำกว่ำกว่ำระดับประเทศและระดบัสงักัดทัง้

สองด้ำน ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย ระดับเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ มีคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 43.03 ต่ ำกว่ำ
ระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 4.3 และต่ ำกว่ำระดับสังกัด คิดเป็นร้อยละ 4.71 ส่วนควำมสำมำรถด้ำน
คณิตศำสตร์ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.90 ต่ ำกว่ำระดับประเทศ คิดเป็นรอ้ยละ 4.57 
และต่ ำกว่ำระดบัสงักัด คิดเป็นร้อยละ 5.40  
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ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัสงักดั ผลต่าง

ความสามารถดา้นภาษา ความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ รวมเฉลีย่ 2 ดา้น
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แสดงแผนภูมเิปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมนิคุณภำพผู้เรียน (NT)                     
ช้ันประถมศึกษำปทีี่ 3  ระดับประเทศ และระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

 
3.3 ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT)                        

ช้ันประถมศึกษำปทีี่ 3 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระหว่ำงปกีำรศึกษำ 2562 - 2563  
 

ตำรำง 13  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละผลกำรประเมนิคุณภำพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษำปีที่ 3  
              ระดับเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ ระหว่ำงปกีำรศึกษำ 2562 - 2563 
 

รำยวิชำ คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ ผลต่ำง +/- 
ปี 2563-2562 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย 41.45 43.03 +1.58 
ควำมสำมำรถด้ำน คณิตศำสตร ์ 39.83 35.90 -3.93 
รวมเฉลี่ย 2 ด้ำน 40.64 39.46 -1.18 

 
จำกตำรำง พบว่ำ ภำพรวมของคะแนนเฉลี่ยร้อยละในปกีำรศึกษำ 2563 ต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยร้อย

ละในปีกำรศึกษำ 2562 คิดเป็นรอ้ยละ 1.18 เมื่อพจิำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย ปี
กำรศึกษำ 2563 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนมำกกว่ำปีกำรศึกษำ 2562 คิดเป็นร้อยละ 1.85 ควำมสำมำรถด้ำน
คณิตศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง คิดเป็นร้อยละ 3.93  
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แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมนิคุณภำพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษำปี

ที่ 3 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระหว่ำงปกีำรศึกษำ 2562 - 2563 
 
ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ปีกำรศึกษำ 2564 มีโรงเรียนทีเ่ข้ำรบักำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และได้รบักำรรบัรอง
คุณภำพภำยนอกรอบสี่  จำก สมศ.  จ ำนวน 50 โรง คิดเปน็ ร้อยละ 100 สถำนศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำควรน ำผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัตริำชกำรเป็นข้อมลูส ำหรบั                     
กำรวำงแผนกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ  และกำรจัดท ำแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี เพือ่ใหบ้ังเกิดผลดีและ            
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

2. จำกผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติ O-NET ปีกำรศึกษำ2563 และ กำรประเมินคุณภำพ
ผู้เรียน(National Test : NT) ช้ันประถมศึกษำปทีี่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำควรน ำ
สำรสนเทศที่ได้จำกกำรประเมินไปก ำหนดจุดเน้นในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ
บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง และก ำกับ นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำในสังกัดอย่ำงต่อเนือ่ง  

3. น ำนวัตกรรม “5A&P Model สู่คุณภำพ 5 มิติ (5Q)” สู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ไปบูรณำกำรในกำรท ำงำนร่วมกับผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
และครผูู้สอนในสถำนศึกษำ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
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60 
 

 
ท าเนียบผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวีรพล  สารบรรณ 
ผอ.สพป.นครพนม เขต  2 

นายอรรถกานต์  อรุณไพร 
รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2  

นายธงชัย  นนทสันต์ 
รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2  

นางอมรรัตน์  เชิงหอม 
รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2  
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ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางจันทนา จิตพิมพ์ อุทโย 
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอ านายการ 

นางแพรวพรรณ อรุณไพร 
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส.อ.ไกรทอง  ต่ออ านาจ 
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

นางปิยะนาฎ ทองหม้ัน 
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 

นางชลันธร ภูมี 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

นางพิศมัย สุวรรณมาโจ 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

นางจุฑามณี หอยตะคุ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย์ 

นางวัชราภรณ์  ทีสุกะ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

นางปิติพร  พานิชกิจ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
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ผลกำรติดตำม ประเมินผล กำรบรหิำรและจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
ของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ ตำมตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติรำชกำร 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
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ผลกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (พ.ศ. 2560) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
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ภาพกิจกรรมตามนโยบาย พุธเช้า ข่าว สพฐ. 
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ภาพประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
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ผลงานความภาคภูมิใจ 
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รางวัลสถานศกึษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดบัประถมศึกษา ขนาดเลก็  
ประจ าปีการศกึษา 2563 

โรงเรียนบ้านเหล่าพฒันา อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
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คณะผู้จัดท า 
 
 
ท่ีปรึกษา 
 

1. นำยวีรพล สำรบรรณ  ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 
2. นำยอรรถกำนต์ อรุณไพร  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 
3. นำงธงชัย นนทสันต์  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 
4. นำงอมรรัตน์ เชิงหอม  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 
5. นำงแพรวพรรณ อรุณไพร ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
6. สิบเอกไกรทอง  ต่ออ ำนำจ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
7. นำงจันทนำ จิตพิพม์ อุทโย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
8. นำงชลันธร ภูมี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
9. นำงพิศมัย สุวรรณมำโจ ผู้อ ำนวยกำรกล่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
10. นำงปิยะนำฏ ทองหมั้น ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน 
11. นำงจุฑำมณี หอยตะคุ ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
12.  นำงวัชรำภรณ์ ทีสุกะ  ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 
13. นำงปิติพร พำนิชกจิ  ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  
คณะผู้จัดท า/รวบรวม เรียบเรียงรูปเล่ม 
 

1. นำงชลันธร ภูมี   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโนบำยและแผน 
2. นำงจันทนำ จิตพิมพ์ อุทโย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  
3. นำงสำวอิสระ ชอนบุรี  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
4. นำงวัชรำภรณ์ ทีสุกะ  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
5. นำยประพำฬ มีบำง  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
6. นำยเกษมสันต์ ต้นศรี  เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ 
7. นำยพำริส เวียนวัฒนำ  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
8. นำงสำวน้ ำเพชร อำริกุล เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
9. นำยศิริศักดิ์  อินทรศรี  พนักงำนพิมพ์ดีด 
 
ผู้สนับสนุนข้อมูล/ รูปภาพกิจกรรม 
 

 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 งำน
ประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2  

 


