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เป้าหมายที่วางไว้ และมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามวิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคล  

 
   
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  2 
       กุมภาพันธ์  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
ส่วนที่                หน้า 
   1 บทน า                 1 
 ความส าคัญและความเป็นมา              1 
 สภาพปัจจุบัน                3 
 ข้อมูลอัตราก าลัง                                   4 
 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา             16 
   2 บริบทที่เกี่ยวข้อง               41 
 ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2560-2579)           41 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560-2564)        41 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ. 2560-2579)            41 
 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560-2564)       42 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ 2561        42 
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (แผนกลยุทธ์)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        46 
    ประถมศึกษานครพนม  เขต  2  ปีงบประมาณ  2560-2564 
   3 แนวทางการด าเนินงาน              47 
 วิสัยทัศน์               47 
 พันธกิจ                47 
 เป้าประสงค์รวม               47 
 รายละเอียดตัวชี้วัด เป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม         48 
   4 แนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นมืออาชีพ         53 
 ปัจจัยที่น าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้            53 
 สมรรถนะของข้าราชการ  “มืออาชีพ”            54 
 แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ปีงบประมาณ 2561-2563       63 
   5 แนวทางการบริหารโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา         63 
 การบริหารโครงการและงบประมาณ            63 
 การติดตามประเมินผลโครงการ             64 
 การรายงานผลการประเมินโครงการ            65 
 แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา         68 
ภาคผนวก                         69 
  
 
 
 



สำรบัญตำรำง 
ตารางที่            หน้า 
    1 จ านวนโรงเรียนจ าแนกรายอ าเภอ           4 
    2 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้น          5 
    3 แสดงจ านวนนักเรียนแยกตามเพศ  จ าแนกตามชั้น  ปีการศึกษา  2561      5 
    4 อัตราก าลังบุคลากร ลูกจ้าง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2    6 
    5 แสดงจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน  จ าแนกตามอ าเภอ       6 
    6 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดตามจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561        7 
    7 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2561                8 
    8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                 16 
           ปีการศึกษา 2559 - 2560        
    9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                   17 
           ปีการศึกษา 2559 - 2560 
    10 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test : NT)                    17 
          ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560    
    11 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน เขียนภาษาไทยของนักเรียน ปีการศึกษา 2560          18   
           ระดับดีข้ึนไป  (ในระบบ e-MES  Obec) 
    12   ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน เขียนภาษาไทยของนักเรียน ปีการศึกษา 2559          18 
          ระดับดีข้ึนไป  (ในระบบ e-MES  Obec) 
    13   ผลการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading  Listeracy) ตามแนว PISA           19  
          ปีการศึกษา 2560  ระดับดีขึ้นไป (ในระบบ e-MES  Obec) 
    14   ผลการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading  Listeracy) ตามแนว PISA           19 
          ปีการศึกษา  2559  ระดับดีข้ึนไป  (ในระบบ e – MES Obec) 
    15   จ านวนเด็กปฐมวัยที่มีผลการประเมินพัฒนาการผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานแต่ละด้าน ร้อยละ 90     19 
          ขึ้นไป ปีการศึกษา 2560 
    16   จ านวนเด็กปฐมวัยที่มีผลการประเมินพัฒนาการผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานแต่ละด้าน ร้อยละ 90     19 
          ขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 
    17  โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2559”  31  
    18  โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2560”  33 
    19  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560                34   
    20  โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2561                                       34 
    21  รายชื่อโรงเรียนน าร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย    รุ่นที่  1                                      34 
    22  รายชื่อโรงเรียนน าร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย    รุ่นที่  2                                      35 
    23  รายชื่อโรงเรียนน าร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย    รุ่นที่  3                                      36 



สำรบัญตำรำง 
ตารางที่            หน้า 
   24  รายชื่อโรงเรียนน าร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย    รุ่นที่  5                                      37 
   25  รายชื่อโรงเรียนน าร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย    รุ่นที่  6                                      37 
   26  รายชื่อโรงเรียนน าร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย    รุ่นที่  7                                      38 
   27 รายละเอียดตัวชี้วัด  เป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                                           48 
 
 



 
 

 
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

ความส าคัญและความเป็นมา 
1.ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2553  หมวด 7 มาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิต
และพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่  
และพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง  รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู  คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
               พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 9 (5) ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ 
คุรุสภาไว้ว่า สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้อง 
กับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548  ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทางการศึกษา  ประกอบด้วย  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  มาตรฐานการปฏิบัติงานจรรยาบรรณ                
ของวิชาชีพ 
                พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  หมวด  3 
มาตรา 11 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
อย่างสม่ าเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ด้านต่าง  ๆ  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา 
ความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี 
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง 
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
มาตรา 80 ก าหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่ง
และบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่เหมาะสมใน
อันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ 
               ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  พ.ศ.2537  หมวด  3  การเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ ข้อ  22  ก าหนดให้ลูกจ้างประจ าปฏิบัติตนให้                   
เหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจ าและปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจ              
ของทางราชการ 

2. การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
      ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  19/2560  เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  สั่ง  ณ  วันที่  3  เมษายน  พุทธศักราช  2560   

     ข้อ  7  ในแต่ละจังหวัดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “กศจ.”  
ประกอบด้วย  (1)  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(5)  ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ  (6)  รองศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
      ข้อ  8  ให้  กศจ.  มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้ 
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(1) อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก าหนดให้เป็น 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

(2) ก าหนดยุทธศาสตร์  แนวทางการจัดการศึกษา  และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กร 
วิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 

(3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
(4) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการด าเนินงาน 

ในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(5)  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  2 
(6)  ก ากับ  เร่งรัด  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(7) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
(8) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  2  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ตามข้อ  9 
(9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามความจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 

ของ กศจ.  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  และคณะอนุกรรมการเก่ียวกับ 
การพัฒนาการศึกษา  โดยให้น าองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(10)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด  หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  2 
มอบหมาย  
 3.  ภารกิจอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  2 
ที่ตั้ง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2   ประกอบด้วย                   
สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  รวม  6  อ าเภอ ได้แก่  อ าเภอท่าอุเทน  อ าเภอศรีสงคราม อ าเภอนาหว้า   
อ าเภอบ้านแพง  อ าเภอโพนสวรรค์  และอ าเภอนาทม 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2  ตั้งอยู่เลขที่ 10 ม.9 บ้านปฏิรูป  
ถนนศรีสงคราม – ท่าดอกแก้ว  ต าบลศรีสงคราม   อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
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พื้นที่และระยะทาง 
  ทั้ง  6  อ าเภอ  ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2  มีพื้นท่ี 
ทั้งหมดรวม  2,829.49   ตารางกิโลเมตร   ระยะทางจากแต่ละอ าเภอถึงส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามีดังนี้ 
  จาก อ าเภอบ้านแพง  ระยะทาง   45   กิโลเมตร 
  จาก อ าเภอนาทม  ระยะทาง   40   กิโลเมตร 
  จาก อ าเภอท่าอุเทน  ระยะทาง   42   กิโลเมตร 
  จาก อ าเภอโพนสวรรค์  ระยะทาง   62   กิโลเมตร 
  จาก อ าเภอนาหว้า  ระยะทาง   28   กิโลเมตร 
การคมนาคม 
  ถนนเชื่อมระหว่างอ าเภอเป็นถนนลาดยาง  ถนนระหว่างต าบล  ระหว่างหมู่บ้าน 
ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง 

 

สภาพเศรษฐกิจ 
  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  นอกจากนั้นเป็นอาชีพหัตถกรรม   
เช่น  ทอผ้า  จักรสาน  เป็นต้น 

 

สภาพสังคม 
  เป็นสังคมการเกษตร  หมดฤดูการท านาส่วนมากจะเดินทางไปท างานต่างถิ่น  นอกจากนี้สังคม
ประชาชนในพื้นท่ีจะประกอบไปด้วยชนหลายเผ่าพันธุ์หลากหลายวัฒนธรรม แต่ประชาชนก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่าง 
สงบสุข     

ตามภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2560  ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  2  มีปริมาณงาน  จ านวนนักเรียน จ านวน  31,515 คน                             
ข้าราชการครู   จ านวน  1,868   คน และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  29  คน 
 
สภาพการบริหารจัดการศึกษา   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  2   จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  7   
กรกฎาคม  พ.ศ.  2546  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546   
โดยการยุบรวมหน่วยงานทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ภายในจังหวัดนครพนม  ดังนี้ 

1. ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ  6  อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอศรีสงคราม  อ าเภอนาหว้า   
อ าเภอบ้านแพง  อ าเภอท่าอุเทน  อ าเภอโพนสวรรค์  และอ าเภอนาทม 
  2.  ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอ 6   อ าเภอ ได้แก่    อ าเภอศรีสงคราม   
อ าเภอนาหว้า  อ าเภอบ้านแพง  อ าเภอท่าอุเทน  อ าเภอโพนสวรรค์  และอ าเภอนาทม   

2.  สภาพการจัดการศึกษาใน  6  อ าเภอ  ในพ้ืนที่บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
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การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  2  จัดระบบการศึกษาตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  2542   ซ่ึงด าเนนิการ  3  รูปแบบ 
  การศึกษาในระบบ  2  ระดับ  คือ  การจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  และการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แบ่งเป็น  3  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  ซึ่งด าเนินการโดยภาครัฐและภาคเอกชน 
  การศึกษาระดับอุดมศึกษา  แบ่งเป็น  2  ระดับ  คือ  ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี   
และระดับปริญญาตรี  ซึ่งจัดโดยภาคเอกชน  2  แห่ง 
  การศึกษานอกระบบ   แบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ  ประเภทที่สามารถแบ่งเป็นระดับ 
ตามการศึกษาในระบบได้  กับประเภทที่ไม่แบ่งเป็นระดับ  คือ  รายวิชา  หรือกลุ่มวิชาที่ผู้เรียนได้รับการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมตามความต้องการ  แต่อาจเป็นการเก็บรวบผล  การเรียนรู้สะสมไว้เพ่ือเทียบเป็นระดับโดยใช้การศึกษาใน
ระบบเป็นหลักในการเทียบ 

การศึกษาตามอัธยาศัย   เป็นรูปแบบการศึกษาแบบหนึ่งที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง   
ตามความสนใจ  ตามศักยภาพ  ความพร้อมและโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ์  สังคม  สภาพแวดล้อม  
สื่อ  หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับการศึกษาในระบบ 
ได้เป็นรายวิชา  หรือเทียบเป็นระดับการศึกษาตามความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้สะสมไว้ได้ตลอดชีวิตผู้เรียนตาม
หลักสูตรที่กระทรวงก าหนด 
จ านวนสถานศึกษาจ าแนกรายอ าเภอ 

ที ่ อ าเภอ 
ในสังกัด  นอกสังกัด รวม

สถานศึกษา กลุ่มเครือข่าย โรงเรียน สช. ตชด. พศ. 
1 ท่าอุเทน 5 44 1 2  - 47  
2 นาหว้า 3 24 1  - 3  28 
3 บ้านแพง 3 28 1  -  - 29  
4 ศรีสงคราม 5 44 3  - 1 48  
5 โพนสวรรค์ 3 30 1 2  1 34  
6 นาทม 2 15  - 2 -  17 
 รวม 21 185 7 6 5  203 

 
หมายเหตุ : สพท. = ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โรงเรียนประถมศึกษา/โรงเรียนมัธยมศึกษา) 
               สช.  = ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (โรงเรียนเอกชน) 
               พศ.  = ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา) 
                  ตชด. = โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
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จ านวนนักเรียน / ห้องเรียน  จ าแนกตามระดับชั้นเรียน  (ข้อมูล  10  มิถุนายน  2561) 
 

ระดับชั้นเรียน 
โรงเรียน จ านวน 185 โรง 

ห้อง นักเรียน 
ระดับก่อนประถมศึกษา 415 6,411 
ระดับประถมศึกษา 1,260 20,887 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 150 3,391 

รวม 1,825 30,689 

 
จ านวนนักเรียนและจ านวนห้องเรียนจ าแนกรายช้ันเรียน  ปีการศึกษา  2561 

 (ข้อมูล  10  มิถุนายน  2561)  
 

ชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 69 82 15 13 
อนุบาล 2 1,536 1,389 2,925 199 
อนุบาล 3 1,661 1,674 3,335 203 
รวมระดับก่อนประถม 3,266 3,145 6,411 415 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,724 1,687 3,411 212 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,691 1,547 3,238 207 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,718 1,728 3,446 211 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,833 1,690 3,523 208 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,810 1,745 3,555 211 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,885 1,829 3,714 211 
รวมระดับประถมศึกษา 10,661 10,226 20,887 1,260 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 683 553 1,236 52 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 608 516 1,124 49 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 540 491 1,031 49 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,831 1,560 3,391 150 
รวมทั้งสิ้น 15,758 14,931 30,689 1,825 
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จ านวนบุคลากรตามกรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2 

 
ต าแหน่งในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต 2 กรอบท่ี ก.ค.ศ.     

ก าหนด 
บุคลากรในปัจจุบัน 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 1 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 1 
ศึกษานิเทศก์ 22 10 
ข้าราชการพลเรือน   
     - กลุ่มอ านวยการ 7 3 
     -กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 11 5 
     - กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 5 
     - กลุ่มนโยบายและแผน 7 2 
     - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 3 
     - กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน - - 
     - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 3 - 
     - หน่วยตรวจสอบภายใน 3 1 
ลูกจ้างประจ า 4 4 
ลูกจ้างชั่วคราว  12 12 

รวม 94 47 
 
จ านวนครู  จ าแนกรายอ าเภอ 
 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนคร ู

โรงเรียนในสังกัด จ านวนครู 
1 ท่าอุเทน 44 370 
2 บ้านแพง 28 263 
3 นาหว้า 24 328 
4 ศรีสงคราม 44 440 
5 โพนสวรรค์ 30 378 
6 นาทม 15 151 
 รวม 185 1,930 
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จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดตามจ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2561  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561) 
จ าแนกรายอ าเภอ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

 
 

อ าเภอ 

จ านวน ขนาดที่ 1 ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด รวม 

โรงเรียน   

 

  

 

  

 

  ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 ทั้งสิ้น 

  
< = 
20 

21-
40 

41-
60 

61-
80 

81-
100 

101-
120 รวม 

121-
200 

201-
300 

301-
499 

500-
1499 

1500-
2499 

>= 
2500   

ท่าอุเทน 42 - 3 8 5 6 2 24 10 6 3 - - - 42 

บ้านแพง 26 1 1 6 3 5 2 18 4 2 1 1 - - 26 

ศรีสงคราม 44 - - 7 7 7 4 25 7 7 4 1 - - 44 

นาหว้า 24 - - 3 2 1 1 7 9 3 3 2 - - 24 

โพนสวรรค์ 30 - - 2 3 1 5 10 7 7 5 1 - - 30 

นาทม 15 - - 1 1 4 1 7 3 5 - - - - 15 

รวม สพป.นพ.
2 181 2 4 27 20 24 15 91 40 30 16 5 - - 181 
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หมายเหตุ  สพป.นครพนม เขต 2 ได้ด าเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) มีโรงเรียนแม่เหล็ก จ านวน 3 โรง                  
คือ  1. โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี อ าเภอท่าอุเทน  มีโรงเรียนเครือข่าย จ านวน 1 โรง คือ โรงเรียนบ้านนาเพียง ได้มาเรียนรวมปีการศึกษา 2/2559 
     2. โรงเรียนชุมชนบ้านค าพอกท่าดอกแก้ว อ าเภอท่าอุเทน มีโรงเรียนเครือข่าย จ านวน 1 โรง คือ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ได้มาเรียนรวมปีการศึกษา 2/2559 
     3. โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง อ าเภอบ้านแพง  มีโรงเรียนเครือข่ายจ านวน 2 โรง คือ โรงเรียนบ้านแพงโคก และโรงเรียนบ้านนายาง ได้มาเรียนรวมปีการศึกษา 2/2559 
     4. ท าให้โรงเรียนเครือข่าย จ านวน 4 โรง ไม่มีนักเรียน แต่ยังไม่ได้ประกาศควบรวมสถานศึกษา 
 

จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามระดับช้ันที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561)  จ าแนกรายอ าเภอ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 

อ าเภอ จ านวนโรงเรียน จ านวนโรงเรียนที่เปิดสอนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

อ.1-ป.6 อ.1-ม.3 

ท่าอเุทน 44 35 7 

บ้านแพง 28 21 5 

ศรีสงคราม 44 36 8 

นาหว้า 24 17 7 

โพนสวรรค์ 30 21 9 

นาทม 15 10 5 

รวม  สพป.นครพนม เขต 2 185 140 41 
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หมายเหตุ  สพป.นครพนม เขต 2 ได้ด าเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) มีโรงเรียนแม่เหล็ก จ านวน 3 โรง                           
คือ  1. โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี อ าเภอท่าอุเทน  มีโรงเรียนเครือข่าย จ านวน 1 โรง คือ โรงเรียนบ้านนาเพียง ได้มาเรียนรวมปีการศึกษา 2/2559 

     2. โรงเรียนชุมชนบ้านค าพอกท่าดอกแก้ว อ าเภอท่าอุเทน มีโรงเรียนเครือข่าย จ านวน 1 โรง คือ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ได้มาเรียนรวมปีการศึกษา 2/2559 

     3. โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง อ าเภอบ้านแพง  มีโรงเรียนเครือข่ายจ านวน 2 โรง คือ โรงเรียนบ้านแพงโคก และโรงเรียนบ้านนายาง ได้มาเรียนรวมปีการศึกษา 2/2559 

     4. ท าให้โรงเรียนเครือข่าย จ านวน 4 โรง ไม่มีนักเรียน แต่ยังไม่ได้ประกาศควบรวมสถานศึกษา
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ความในมาตรา 8และ
มาตรา  34  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 ข้อ 5 ก าหนดให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

     1.  จัดท านโยบาย  แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ 
นโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา  และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งก ากับ  ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง  ๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและ 
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ประสาน  ส่งเสริมการด าเนินการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 

ด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างและรูปแบบการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
 
กลุ่มอ านวยการ                                กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
   

กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้บริหารจัดการศึกษา โดยมีนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
          1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
          2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
          3. พัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  
              3.1  เขตพ้ืนที่ชายแดน  
              3.2  เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ก.ต.ป.น. หน่วยตรวจสอบภายใน 

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุม่ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน 
การแข่งขัน 
          1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตรการวัด และประเมินผลที่
เหมาะสม 
  2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
  3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย  เช่น                                                                     
             1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on Mission  and 
Functional Areas as Majors)                  
              1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
              1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
          2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา  
 1. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและ
เสมอภาค 
              1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  ระบบ
คุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม     
          2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
              2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาสที่ 
ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน เป็นต้น  
 
   2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่                
อย่างทั่วถึง เช่นการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information 
technology :DLIT) ,การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (New Distance 
Learning Television : New DLTV) ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน า 
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

12 



 
 

 
 

              1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
              1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม                                                                       
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน 
การจัดการศึกษา 
         1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้นคุณภาพการศึกษา มี  17  จุดเน้น 

1. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
2. นักเรียนระดับประถมศึกษา  อ่านออกเขียนได้ 
3. ผลสัมฤทธิ์ O – NET 
4. ผลสัมฤทธิ์  NT 
5. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  สอดคล้อง

ตามช่วงวัย 
6. นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
7. ท่องอาขยาน  ท่องสูตรคูณ และสิ่งที่ควรจ าสอดคล้องตามช่วงวัย 
8. การประกันโอกาสทางการศึกษา  เด็กด้อยโอกาส  เด็กออกกลางคันและเด็กพิการ 
9. โรงเรียนมีคุณภาพและนักเรียนมีทักษะทางวิชาการเป็นเลิศ 
10. โรงเรียนคุณภาพ  โรงเรียนวิถีพุทธ  และโรงเรียนสุจริต 
11. โรงเรียนปลอดขยะและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
12. โรงเรียนจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนวดีเด่น 
13. สถานศึกษาพอเพียงและการส่งเสริมทักษะอาชีพมีคุณภาพ 
14. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารีมีคุณภาพ 
15. โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด 
16. โรงเรียนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มีคุณภาพ 
17. โรงเรียนจัดการเรียนการสอน  STEM  ศึกษามีคุณภาพ 

 จากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จนท าให้เกิดผลส าเร็จที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพใน 
การบริหารและการจัดการดังนี้ 
 
 
 

13 



 
 

 
 

จากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับการได้ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้พัฒนางานใน
หน้าที่ข้าพเจ้าจึงได้ก าหนด “ยุทธศาสตร์2  3  4  5” เพ่ือใช้ใน 
การขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2   และของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 
 2 หมายถึง  2ก การบริหารที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ได้แก่ 
      1. การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
      2. การสนับสนุนให้มีการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนางาน 
 3 หมายถึง 3ล การบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพครอบคลุม 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
      1. หลักการบริหาร 
      2. หลักการสนับสนุนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      3. หลักการวัดและประเมินผล 
 4 หมายถึง 4ท การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดควรมี 4 ประการ ได้แก่ 
      1. ความเป็นไทย 
      2. ความเป็นเทศ(ความเป็นสากล) 
      3. การท างานเป็นทีม 
      4. ก้าวทันเทคโนโลยี 

 5 หมายถึง 5ป จุดเน้นพ้ืนฐาน 5ประการที่โรงเรียนควรด าเนินการ ได้แก่ 
      1. ปลูกฝังสุขนิสัยในเรื่องการใช้ห้องน้ าห้องส้วม 
      2. ปลูกฝังสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร 
      3. ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 
      4. ปรับปรุงและจัดห้องเรียนอนุบาลให้เหมือนบ้าน 
    5. ปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง  
 จากการมุ่งมั่นพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพการจัดการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือผู้รับบริการ พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และพัฒนาชุมชนและสังคม ดังนี้ 
 ด้านการพัฒนาผู้เรียนหรือผู้รับบริการ ได้จัดท าโครงการดังนี้ 
  1) โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
(NT/O-NET) และ Pre O-Net โดยใช้กระบวนการ PLC   
  2) โครงการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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  3) โครงการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โดยใช้สื่อประสม 
 
  4) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถสู่ศตวรรษที่ 21 
  5) โครงการจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
  6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด 
 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดท าโครงการดังนี้ 
  1) โครงการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  2) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 
  3) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  4) โครงการส่งเสริมศีลธรรมคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทาง 
การศึกษา   
 ด้านการพัฒนาสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้จัดท าโครงการดังนี้ 
  1) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  2) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนสู่สากล การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ   
  3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานระบบดูแลและคุ้มครองนักเรียน  
  4) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ
คนไทย 12  ประการ  
  5) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
  6) โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
  7) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ได้จัดท าโครงการดังนี้ 
  1) โครงการจัดสรรโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  2) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  
  3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานระบบดูแลและคุ้มครองนักเรียน 
  4) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนเพ่ือเพ่ิมโอกาสความเสมอภาค
และความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  5) โครงการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล NKP2 Education Golf 2018 เพ่ือน ารายได้ช่วยเหลือครู
และนักเรียนที่ประสบวาตภัย 
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นอกจากท่ีได้ด าเนินโครงการการตามยุทธศาสตร์การท างานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ายังได้จัดท าโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้แนวทาง “2 ปลูก 3 ปรับ” ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดกิจกรรม 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา นิเทศก ากับติดตามการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา และลดจ านวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการจัดกิจกรรม 5 กิจกรรม ดังนี้ 
  1) กิจกรรมอบรมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  2) กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด 
  3) กิจกรรมการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
  4) กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
  5) กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ผลจากการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การท างานรวมทั้งการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือผู้รับบริการ ส่งผลต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลต่อ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส่งผลต่อชุมชนและสังคม ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 
1. ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียนหรือผู้รับบริการ 
 1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2559 - 2560 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ความก้าวหน้า 

+ เพ่ิมข้ึน 
-  ลดลง 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ภาษาไทย 49.40 41.38 -8.02 
คณิตศาสตร์ 34.87 31.68 -3.19 
วิทยาศาสตร์ 38.55 35.90 -2.65 
ภาษาอังกฤษ 28.90 29.15 +0.25 

เฉลี่ย 37.93 34.53 -4.46 
  
 จากตารางผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2559  และปีการศึกษา 2560  พบว่าโดยภาพรวมมีผลสัมฤทธิ์ลดลงคิดเป็นร้อยละ 
4.46  และเม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.25 
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 1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2559 - 2560 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ความก้าวหน้า 

+ เพ่ิมข้ึน 
-  ลดลง 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ภาษาไทย 41.08 41.76 +0.68 
คณิตศาสตร์ 24.27 20.09 -4.18 
วิทยาศาสตร์ 31.74 29.14 -2.60 
ภาษาอังกฤษ 27.33 27.07 -0.26 

เฉลี่ย 31.11 29.52 -1.59 
  
 จากตารางผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560  พบว่า โดยภาพรวมมีผลสัมฤทธิ์ลดลงคิดเป็นร้อย
ละ 1.59   และเม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.68 
 
 1.3  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test : NT) 
ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยเขตพื้นที่ 

ผลต่าง 
ปี 2559 ปี 2560 

ด้านภาษา 44.13 45.74 1.16 
ด้านค านวณ 30.59 32.68 2.09 
ด้านเหตุผล 45.30 39.54 - 5.76 

 
 จากตารางผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test : NT) 
ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560  พบว่า ด้านภาษา 
และด้านค านวณ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2559 ส่วนด้านเหตุผล มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 
ปีการศกึษา 2559 
 จากการที่พบปัญหาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) และผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test : NT) ของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 ลดลงทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ท าให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้เร่งด าเนินการแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดท า
โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) และ Pre O-Net โดยใช้
กระบวนการ PLC  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถสู่ศตวรรษที่ 21 
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และโครงการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเร่งปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและนิเทศติดตามการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาโดยมีเป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษาถัดไปให้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
 
 1.4  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน เขียนภาษาไทยของนักเรียน ปีการศึกษา 2560 
ระดับดีขึ้นไป  (ในระบบ e-MES  Obec)  
 

ชั้น ทั้งหมด การอ่าน ร้อยละ การเขียน ร้อยละ 
ป.1 2,944 2,178 73.98 2,052 69.70 
ป.2 2,978 2,094 70.32 1,913 64.24 
ป.3 2,915 2,249 77.15 2,073 71.11 
ป.4 2,960 2,150 72.64 2,296 77.57 
ป.5 3,080 2,195 71.27 2,408 78.18 
ป.6 2,986 2,204 73.81 2,318 77.63 

ค่าเฉลี่ย 73.20  73.07 
 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน เขียนภาษาไทยของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 
ระดับดีขึ้นไป  (ในระบบ e-MES  Obec)  
 

ชั้น ทั้งหมด การอ่าน ร้อยละ การเขียน ร้อยละ 
ป.1 3,059 2,174 71.07 2,153 70.38 
ป.2 3,017 2,046 67.82 2,318 76.83 
ป.3 3,029 2,143 70.75 2,129 70.27 
ป.4 3,124 2,139 68.46 1,142 36.54 
ป.5 3,099 2,051 66.19 1,186 38.27 
ป.6 2,933 1,920 65.46 1,204 41.03 

ค่าเฉลี่ย 68.29 
 

55.63 
 
 จากตารางผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน เขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.1 - 6 
ระดับดีข้ึนไป  (ในระบบ e-MES  Obec) เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 
ผลปรากฏว่า ด้านการอ่านเพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.91 ด้านการเขียน เพิ่มข้ึนร้อยละ 17.44 
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 1.5  ผลการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading  Listeracy) ตามแนว PISA  
ปีการศึกษา 2560  ระดับดีขึ้นไป (ในระบบ e-MES  Obec)  
 

ชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ผลการประเมินความสามารถในการรู้เรื่อง 
การอ่าน (Reading  Listeracy) ตามแนว PISA 

ร้อยละ 

ม.1 932 540 57.94 
ม.2 907 475 52.37 
ม.3 899 528 58.73 

 
ผลการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading  Listeracy) ตามแนว PISA 
ปีการศึกษา  2559  ระดับดีขึ้นไป  (ในระบบ e – MES Obec) 
 

ชั้น จ านวนนักเรียน 
ผลการประเมินความสามารถในการรู้เรื่อง
การอ่าน (Reading  Listeracy) ตามแนว 

ตามแนว PISA 
ร้อยละ 

ม.1 ไมมีการประเมิน   
ม.2 ไมมีการประเมิน   
ม.3 ไมมีการประเมิน   

 
   จากตารางผลการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading  Listeracy) ตามแนว PISA 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  (ในระบบ e – MES Obec) พบว่า ผลการประเมินในระดับดีขึ้นไปเกินร้อยละ 50 ทุก
ระดับชั้น เพราะการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading  Listeracy) ตามแนว PISA ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  เริ่มประเมินปีการศึกษา 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบผลการประเมินได้ 
 
 1.6  จ านวนเด็กปฐมวัยที่มีผลการประเมินพัฒนาการผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานแต่ละด้าน ร้อยละ 90  
ขึ้นไป ปีการศึกษา 2560  

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน ผลการประเมิน สรุป 
อนุบาล 2 3,266 97.99 ผ่าน 
อนุบาล 3 3,291 98.65 ผ่าน 

  
จ านวนเด็กปฐมวัยที่มีผลการประเมินพัฒนาการผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานแต่ละด้าน ร้อยละ 90  
ขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน ผลการประเมิน สรุป 
อนุบาล 2 3,291 94.25 ผ่าน 
อนุบาล 3 3,284 96.88 ผ่าน 
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  จากตารางเด็กปฐมวัยที่มีผลการประเมินพัฒนาการผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานแต่ละด้าน ร้อยละ 90  
ผลการเปรียบเทียบปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 พบว่า พัฒนาการเด็กอนุบาล 2 ผ่านเกณฑ์ตาม
มาตรฐานแต่ละด้านร้อยละ 90 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.74      เด็กอนุบาล 3 ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานแต่ละด้านร้อย
ละ 90 ขึ้นไป เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.77 
1.7  ร้อยละของจ านวนประชากรในวัยเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบท่ีได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ 
 ปีการศึกษาที่ 1  พ.ศ. 2560 จ านวน  3,284  คน คิดเป็นร้อยละ  100  
จากเป้าหมายส ามะโนประชากรในวัยเรียน 
 ปีการศึกษาที่ 1  พ.ศ. 2561 จ านวน  3,411  คน คิดเป็นร้อยละ  100  
จากเป้าหมายส ามะโนประชากรในวัยเรียน 
 รวมเฉลี่ย 2 ปีการศึกษา มีประชากรเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับคิดเป็น 
ร้อยละ 100 

 
 1.8  ร้อยละของจ านวนประชากรในวัยเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบท่ีส าเร็จการศึกษา 
ภาคบังคับแล้วศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 
 ปีการศึกษาที่ 1  พ.ศ. 2559 จ านวนนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาคบังคับจ านวน  942 คน ศึกษาต่อสายสามัญและสายอาชีพ จ านวน  847  คน คิดเป็น 
ร้อยละ  89.92 
 ปีการศึกษาที่ 2  พ.ศ. 2560 จ านวนนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาคบังคับจ านวน 958  คน ศึกษาต่อสายสามัญและสายอาชีพ จ านวน  900  คน คิดเป็น 
ร้อยละ  93.95 
 เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา พบว่า นักเรียนศึกษาต่อสายสามัญและสายอาชีพ 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.03 

 
 1.9  ผลงานนักเรียนได้รับรางวัลประสบความส าเร็จด้านต่าง ๆ จากการด าเนินงานตามจุดเน้น  
17 จุดเน้น และตามยุทธศาสตร์  2  3  4  5 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2   และของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้ 
ระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2560 
1.  ด.ญ.ปารวดี ค าลือฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนยุวทูตความดี ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง เป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมเผยแพร่วัฒนธรรม ณ 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2561 
1.  ด.ญ.พรจากฟ้า แก้วใส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการแข่งขัน  
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ชิงทุนไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น 
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2. ด.ช.วัชพล เทพวาริน นักเรียนโรงเรียนบ้านภูกระแต ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 เยาวชนในโครงการ “ยูเมะพลัส โรด
ทู เซเรโซ่” ไปเก็บตัวฝึกซ้อมฟุตบอลกับสโมสร เซเรโซ่  โอซาก้า  เมือง โอซาก้า ประเทศ ญี่ปุ่น  
รางวัลระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 - 2561 
1.  ด.ญ.น้ าฝน ประก่ิง โรงเรียนบ้านอูนนา มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2559  
ด้านพฒันาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  ด.ญ.มณฑิรา ไตริน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
ครั้งที่ 23  
3.  ด.ญ.อาทิตยานันท์ พันธุ์เมือง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชน ครั้งที่ 23 
4. ด.ญ.มณฑิรา  ไตริน ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับประเทศ กิจกรรมเขียนตามค าบอก  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 
5.  ด.ญ.มณฑิรา  ไตริน ได้รับรางวัล ความสามารถพิเศษระดับประเทศ กิจกรรมเขียนตามค าบอก  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 
6. ด.ช.กิตตพัฒน์ ต้อนโสกรี เป็นเยาชนผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ได้รับโล่พระราชทานกิตติคุณ 
“ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2560 
7.  ด.ช.จิรศักดิ์ กุจนา เป็นเยาชนผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ได้รับโล่พระราชทานกิตติคุณ 
“ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2560 
8. ด.ช.ณัฐพล กุจนา เป็นเยาชนผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ได้รับโล่พระราชทานกิตติคุณ 
“ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2560 
9. ด.ญ.ณัฐรัฐน์  เหล่าพัดมา เป็นเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ได้รับโล่พระราชทานกิตติคุณ 
“ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2560 
10. ด.ญ.วรา ต้ายบุญเทียม เป็นเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ได้รับโล่พระราชทานกิตติคุณ 
“ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2560 
11. ด.ญ.สุนิสา จูมพลาศรี เป็นเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ได้รับโล่พระราชทานกิตติคุณ 
“ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2560 
12. ด.ญ.แพรวพรรณ ดีแสง โรงเรียนชุมชนนางัว ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้าน 
ดนตรีไทย ประจ าปีพุทธศักราช 2561 ระดับ ดี ประเภท ประถมศึกษา ของกระทรวงวัฒนธรรม 
13. ด.ญ.ทิพรดา โกษาแสง โรงเรียนชุมชนนางัว ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 
14. ด.ญ.วรินทร ศรีสุข โรงเรยีนบ้านแพงวิทยา จังหวัดนครพนม เป็นผู้ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O –NET) ประจ าปีการศึกษา 2559 
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15. ด.ญ.ธัญลักษณ์ สิถิระบุตร โรงเรียนบ้านแพงวิทยา จังหวัดนครพนม เป็นผู้ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O –NET) ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
1.10 สรุปรางวัลผลงานนักเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในล าดับที่ 8  
จากทั้งหมด 61 เขต และมีเหรียญรางวัล มากกว่า ปีการศึกษา 2560 
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2.  ผลการพัฒนาที่เกิดกับบุคลากรทางการศึกษา 
 2.1 การส่งเสริม การสนับสนุน การท างานของบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.1.1 มีการจัดระบบบริหารจัดการศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนี้ ข้าพเจ้าใน
ฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้จัดระบบบริหารจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5  
มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรค2 ที่ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นกลุ่ม ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 จึงแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เป็น 9 กลุ่มงาน 1 หน่วย 
พร้อมก าหนดอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1) กลุ่มอ านวยการ พร้อมก าหนดอ านาจหน้าที่บุคลากรปฏิบัติงานในกลุ่มตามขอบข่ายภารกิจงาน
ของกลุ่ม และมีค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ตรงตามความรู้ ความสามารถและความสมัครใจอย่างชัดเจน ให้มีรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 คน และผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ก ากับดูแล ระบบงานภายใน
กลุ่มให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของงานทุกงาน 
 2) กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมก าหนดอ านาจหน้าที่บุคลากรปฏิบัติงานในกลุ่มตามขอบข่าย
ภารกิจงานของกลุ่ม และมีค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ตรงตามความรู้ ความสามารถและความสมัครใจอย่างชัดเจน 
ให้มีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 คน และผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ก ากับดูแล 
ระบบงานภายในกลุ่มให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของงานทุกงาน 
 3) กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมก าหนดอ านาจหน้าที่บุคลากรปฏิบัติงานในกลุ่มตามขอบข่าย
ภารกิจงานของกลุ่ม และมีค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ตรงตามความรู้ ความสามารถและความสมัครใจอย่างชัดเจน 
ให้มีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 คน และผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ก ากับดูแล 
ระบบงานภายในกลุ่มให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของงานทุกงาน 
 4) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมก าหนดอ านาจหน้าที่บุคลากรปฏิบัติงานในกลุ่มตาม
ขอบข่ายภารกิจงานของกลุ่ม และมีค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ตรงตามความรู้ ความสามารถและความสมัครใจอย่าง
ชัดเจน ให้มีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 คน และผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ก ากับดูแล ระบบงานภายในกลุ่มให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของงานทุกงาน 
 5) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมก าหนดอ านาจหน้าที่ศึกษานิเทศก์
และบุคลากร ปฏิบัติงานในกลุ่มตามขอบข่ายภารกิจงานของกลุ่ม และมีค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ตรงตามความรู้ 
ความสามารถและความสมัครใจอย่างชัดเจน ให้มีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 คน และ
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ก ากับดูแล ระบบงานภายในกลุ่มให้ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของงานทุกงาน 
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 6) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมก าหนดอ านาจหน้าที่บุคลากรปฏิบัติงานในกลุ่ม
ตามขอบขา่ยภารกิจงานของกลุ่ม และมีค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ตรงตามความรู้ ความสามารถและความสมัครใจ
อย่างชัดเจน ให้มีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 คน และผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย์ ก ากับดูแล ระบบงานภายในกลุ่มให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
งานทุกงาน 
 7) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมก าหนดอ านาจหน้าที่บุคลากรปฏิบัติงานใน
กลุ่มตามขอบข่ายภารกิจงานของกลุ่ม และมีค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ตรงตามความรู้ ความสามารถและความสมัคร
ใจอย่างชัดเจน ให้มีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 คน และผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ก ากับดูแล ระบบงานภายในกลุ่มให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของงานทุกงาน 
 8) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมก าหนดอ านาจ
หน้าที่บุคลากรปฏิบัติงานในกลุ่มตามขอบข่ายภารกิจงานของกลุ่ม และมีค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ตรงตามความรู้ 
ความสามารถและความสมัครใจอย่างชัดเจน ให้มีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 คน และ
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก ากับดูแล ระบบงานภายในกลุ่มให้
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของงานทุกงาน 
 9) กลุ่มกฎหมายและคดี พร้อมก าหนดอ านาจหน้าที่บุคลากรปฏิบัติงานในกลุ่มตามขอบข่าย
ภารกิจงานของกลุ่ม และมีค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ตรงตามความรู้ ความสามารถและความสมัครใจอย่างชัดเจน 
ให้ขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ก ากับดูแล ระบบงาน
ภายในกลุ่มให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของงานทุกงาน 
 10) หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมก าหนดอ านาจหน้าที่บุคลากรปฏิบัติงานในกลุ่มตามขอบข่าย
ภารกิจงานของกลุ่ม และมีค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ตรงตามความรู้ ความสามารถและความสมัครใจอย่างชัดเจน 
ให้ขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ก ากับดูแล ระบบงาน
ภายในกลุ่มให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของงานทุกงาน 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้ศึกษาคู่มือการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มทุกกลุ่มที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าข้ึน และถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
 1. ด าเนินการบริหารจัดการโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ 

1.1  สร้างบุคลากรในกลุ่มทุกกลุ่ม  เป็นครอบครัวเดียวกัน  รับผิดชอบงาน 
ร่วมกัน ในลักษณะร่วมรับผิดชอบเป็นผู้รับผิดชอบหลัก  บุคลากรที่เหลือเป็นผู้รับผิดชอบร่วม 

1.2  เรียนรู้งานทุกงานร่วมกัน  สามารถตอบค าถามและผู้ให้บริการผู้มาติดต่องานได้ทุกคน 
แม้จะไม่ใช่เจ้าของงานโดยตรง 
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 2. น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการได้แก่ 
   2.1  จัดหาคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจ าและความเร็วสูง  ครบทุกคนในกลุ่ม 
   2.2  ระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วและมีเสถียรภาพสูง  โดยอาศัยเครือข่ายหลายช่องทาง  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่  ในการเชื่อมโยงระหว่างเขตพ้ืนที่และโรงเรียน 
 3.  พัฒนาข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  เพื่อการพัฒนางานในกลุ่มฯ/ในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 2.1.2  มีการพัฒนาบุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครพนม เขต 2  เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  โดยมีการศึกษาข้อมูลบุคลากร  ความต้องการใน
การพัฒนา  ตลอดทั้งเพ่ิมทักษะ  ความรู้  ความสามารถท่ีจ าเป็น  ให้มีความพร้อมและความมั่นใจ  ซึ่งมี
กระบวนการพัฒนาส่งเสริม  สนับสนุนการปฏิบัติงานที่หลากหลาย  อาทิเช่น 
 2.1.2.1  ด าเนินการพัฒนาบุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  
เขต 2  ให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถปรับเปลี่ยนแนวความคิด  พฤติกรรม  ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก  (Mental  Model )  โดยวิธีการ  ดังนี ้

1)  สร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญของการปรับเปลี่ยนแนวความคิดและวิธี 
การปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกคน 

2)  พัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน โดย 
การอบรม  ปฏิบัติการ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทั้งภายในกลุ่ม  และภายในส านักงานเขต  อย่างต่อเนื่อง  และส่งเสริม  
สนับสนุนให้บุคลากรไปร่วมประชุมอบรม  สัมมนา  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถและทักษะที่จ าเป็น  เพื่อให้มี
ความพร้อมและความมั่นใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  เช่น  ระดับ
ปริญญาโท  และปริญญาเอก 

 3)  น าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา  สืบค้น  เรียนรู้  และใช้ใน 
การปฏิบัติงาน 

 4)  ประเมินสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 5)  จัดระบบข้อมูล  สารสนเทศ  และใช้เป็นฐานในการพัฒนาบุคลากร  อย่างถูกต้อง 
 6)  ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครู  ผู้บริหาร  และบุคลากรใน 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ  เพ่ือเตรียมและปรับเปลี่ยนตนเองสู่ประชาคมอาเซียน  ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทุก 
วันจันทร์ 

 7)  ประชุมสัมมนาเรื่องเตรียมตัวสู่อาเซียน 
 8)  อบรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่ 

                          2.1.2.2  การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2   
มีการบริหารที่มุ่งสร้างบรรยากาศ  และจิตส านึกให้กับบุคลากรในการใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนไปสู่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ (personal  mastery)  โดยด าเนินการ  ดังนี้ 
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 1) สร้างความตระหนักและจิตส านึกในการเรียนรู้แก่บุคลากร 
 2) ปรับปรุงบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ในหน่วยงาน  ได้แก่  

-  จัดศูนย์อาเซียนศึกษา  ในส านักงานเขตพ้ืนที่  มีมุมหนังสือพิมพ์มุมข่าวสารทางทีวี  มุมอ่าน
หนังสือทุกกลุ่มงาน 

- อาคารศูนย์สืบค้นทางอินเตอร์เน็ตส าหรับบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก 
- ห้องประชุมสัมมนา  จ านวน 3 ห้อง  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 

 3) ปรับปรุงภูมิทัศน์  สภาพแวดล้อมอาคาร  สถานที่ให้สวยงาม   
มีห้องน้ าห้องส้วมที่สะอาด  จัดสร้างสถานที่จอดรถเพียงพอกับบุคลากร  และผู้มาติดต่อราชการ 
 4) ก าหนดนโยบายให้บุคลากรทุกคนได้พัฒนาตนเองอย่างน้อย   
1  รายการ 

5) น าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและการสืบค้นของบุคลากร 
ในหน่วยงาน 

6) ส่งเสริมให้มีการประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 
บุคลากรในหน่วยงาน 
 7) ก าหนดนโยบายให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน  จัดให้มีการศึกษาดูงาน 

ผลของการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามวิธีการดังกล่าว  ท าให้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรในเขตพ้ืนที่  
และผู้มาติดต่อ  บุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และได้รับการพัฒนาตนเอง  ครบทุกคนจนเป็นผู้มีความรู้  
ความสามารถ  ในการพัฒนางาน  สู่เป้าหมายที่ก าหนด 
 2.1.3  มีระบบสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 1)  พิจารณาความดีความชอบและเลื่อนขั้นเงินเดือน  โดยการมีส่วนร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการ  
มีเครื่องมือ  และเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดอย่างชัดเจน  พิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
ความส าเร็จของงาน  จึงได้รับการประกาศเกียรติคุณเพ่ือแสดงว่า  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2  ได้ด าเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  
ประจ าปี  พ.ศ.  2561 

 2)  กิจกรรม  ชื่นชมยินดี  ให้ก าลังใจ  และช่วยเหลือ  ครอบครัว/ญาติ  ของบุคลากรในโอกาสงาน
ส าคัญทุกงาน  เช่น  การท าบุญ  งานแต่งงาน  งานบวช  งานบายศรีสู่ขวัญ  งานศพ  ตลอดจนการเยี่ยมเยียนเมื่อมีการ
เจ็บป่วยหรือการคลอดบุตร 

 3)  จัดกิจกรรมสังสรรค์  เนื่องในโอกาส  วันส าคัญต่าง ๆ  เช่น  วันขึ้นปีใหม่   
วันสงกรานต์  จัดแข่งขันกีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ภายในเขต  มีการจับสลากของรางวัลต่างๆ มากมาย 

 4)  ประกาศเกียรติคุณ  มอบรางวัล  แสดงความชื่นชมยินดี  ในโอกาสต่าง ๆ 
 5)  จัดกองทุนสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  แก่บุคลากร  และลูกจ้าง 

 2.1.4  มอบหมายงานสอดคล้องกับความรู้  ความสามารถ  และความต้องการของ 
บุคลากร 
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 1)  ศึกษากรอบภาระงาน  และมาตรฐานต าแหน่งของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2)  ศึกษา  วิเคราะห์  รายงานผลการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รายงานผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นรายบุคคล 
 3)  ประชุม  สะท้อนผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา  งานภายในกลุ่ม/ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
 4)  ส ารวจ  สอบถาม  สัมภาษณ์  ความพึงพอใจ  สภาพปัญหาและความต้องการใน 

การปฏิบัติงานของ  บุคลากรทุกคน 
 5)  ประชุมพิจารณา  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้  ความสามารถ  และความต้องการ

ของบุคลากร 
 จากการด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2 ดังกล่าว   
ท าให้บุคลากรในสังกัด  สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมีผลให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างดียิ่ง  ดังจะเห็นได้
จาก   
 1.  ผลการประเมินการบริหารจัดการตัวช้ีวัดความส าเร็จของงาน (KRS) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีผลการประเมินดังนี้ 
  ปีงบประมาณ  2559  อยู่ในระดับ  3.44  
  ปีงบประมาณ  2560   อยู่ในระดับ 4.02   
 ผลการเปรียบเทียบการประเมินการบริหารจัดการตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน (KRS)  
 พบว่า เพิ่มขึ้น 0.58 
 
      2.  บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่จนได้รับเกียรติบัตร  จากการปฏิบัติหน้าที่ตามจุดเน้น 17 
จุดเน้น และยุทธศาสตร์ 2  3   4   5  มีดังนี้ 

รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี”  จาก  คุรุสภา   
1) ประเภทผู้บริหารการศึกษา นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืน 

การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
2) ศึกษานิเทศก์ นายพงษ์ศักดิ์ เอกจักรแก้ว  
3) ผู้บริหารสถานศึกษา นายอ าพัน พรมโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากอูน 
4) ครู  1) นายสุวัฒนา เวฬุวนารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านเชียงยืน 

    2) นางศิรินภา รุ่งเรืองเจริญกิจ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 
 5) นายประสงค์ สุภา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
      ประจ าปี พ.ศ. 2555 
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 รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “ครูดีในดวงใจ”   
1) ระดับปฐมวัย         นางทิพวรรณ บุพศิริ      ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง 
2) ระดับประถมศึกษา นายณัฐพงค์ ภูชุม          ครูโรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 
3) ระดับมัธยมศึกษา    นางมลิวรรณ สรรคชา   ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง 
รับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. ( OBEC  AWARDS)   
1) นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าอุเทน 
2) นายชนาธิป โกษาแสง  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนนางัว 
3) นางเรือนแก้ว โกษาแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามัคคี 
4) นางจารุวรรณ กิติศรีวรพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าอุเทน 
5) นางเกศรา อุดมเดชาเวทย์ ครูโรงเรียนชุมชนค าพอกท่าดอกแก้ว 
6) นายประสงค์ สุภา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

                  ปีการศึกษา 2555 – 2557 
รางวัล  MOE AWARDS  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
1. นายประสงค์  สุภา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
2. นายเจริญพร ค าจารย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 
3. นางอรวรรนี  ไชยปัญหา ผู้อ านวยการโรงเรียนราษฎร์สามัคคี 
4. นางวัชราภรณ์ ทีสุกะ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
5. นายชนาธิป โกษาแสง  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนนางัว 
6. นางเรือนแก้ว โกษาแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 
7. นางพิราพรรณ แสนเมืองชิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุ่ง 
8. นางอมรรัตน์ เชิงหอม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง 
9. นายวิญญู  ค าหา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 
10. นางปฏิมาพร นาโควงค์  ครูโรงเรียนชุมชนนางัว 

 เกียรติบัตรยกย่อง เชิดชูเกียรติ โล่รางวัล ของ ผอ.ประสงค์ สุภา 
1.  เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2559  
2. ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2556 
3. ได้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการด้านกฎหมาย มหาชน พ.ศ.2554 
4.  เป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
เสียสละ อุทิศตนท าคุณประโยชน์ในการจัดการศึกษา อย่างดียิ่ง ได้รับเกียรติบัตรจาก รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประธาน ก.ค.ศ. พ.ศ. 2556 
5.  ส าเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่8 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 

 

28 



 
 

 
 

       3.  การส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  ให้ได้รับ 
รางวัลระดับชาติ  ดังนี้ 
1. นายชนาธิป โกษาแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนนางัว ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นโครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558 
2. นางยอพกลิ่น จ าปาไชยศรี ครูโรงเรียนบ้านท่าอุเทน เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ความสามารถพิเศษ กิจกรรม
เขียนตามค าบอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เนื่องในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 จาก ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. น.ส.สุภาพร ทีสุกะ ครูโรงเรียนบ้านท่าอุเทน ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา การแข่งขัน
ตอบค าถามสาราณุกรมไทยส าหรับเยาวชน ประจ าปี พ.ศ. 2560 
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก ดีโคตร ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนยุวทูตความดี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง เป็นตัวแทนนักเรียนประเทศไทยเข้าร่วมเผยแพร่
วัฒนธรรม ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2560 
5. นายอ าพัน พรมโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) เป็นผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทจน
ท าให้นักเรียนได้คะแนนเต็ม ในการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ประจ าปี
การศึกษา 2559 
6. นายศิลป  ประกิ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอูนนา มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2559 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
7. นางจิรายุ  เคนไชยวงค์ ครูโรงเรียนบ้านอูนนา มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2559 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
8. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าอุเทน เป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน 
หนึ่งนวัตกรรม ประจ าปี 2559 ระดับประเทศ จากคุรุสภา เรื่อง การบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้ PISUT MODEL 
9. นายอภิวัฒน์ บุญนิธิภัทร ครูโรงเรียนบ้านท่าอุเทน เป็นร่วมพัฒนานวัตกรรมได้รับรางวัลผลงาน 
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจ าปี 2559 ระดับประเทศ จากคุรุสภา เรื่อง การบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้ 
PISUT MODEL 
10. นายวินัย จันทร์ดาประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าอุเทน เป็นร่วมพัฒนานวัตกรรมได้รับรางวัลผลงาน 
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจ าปี 2559 ระดับประเทศ จากคุรุสภา เรื่อง การบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้ 
PISUT MODEL 
11. น.ส.สภุาพร ทีสุกะ ครูโรงเรียนบ้านท่าอุเทน เป็นร่วมพัฒนานวัตกรรมได้รับรางวัลผลงาน 
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจ าปี 2559 ระดับประเทศ จากคุรุสภา เรื่อง การบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้ 
PISUT MODEL 
12. น.ส.กมลรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูโรงเรียนบ้านท่าอุเทน เป็นร่วมพัฒนานวัตกรรมได้รับรางวัลผลงานหนึ่ง
โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจ าปี 2559 ระดับประเทศ จากคุรุสภา เรื่อง การบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้ PISUT 
MODEL 
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13. นางจารุวรรณ กิติศรีวรพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าอุเทน เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
ประถมศึกษา การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน ประจ าปี พ.ศ. 2560 
14. น.ส.กมลรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูโรงเรียนบ้านท่าอุเทน เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
ประถมศึกษา การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน ประจ าปี  
พ.ศ. 2560  
15. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าอุเทน เป็นผู้ขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชรได้เป็นผลส าเร็จต่อเนื่อง พ.ศ. 2561 จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
16. นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าอุเทน เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 
2560 จาก นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
17. นายเศรษฐกานต์  สุภารีย์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน พ.ศ. 2556 
18. นางอัจฉราพร พุทธพรหม โรงเรียนบ้านนาโส่ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ พ.ศ.2557 
19. น.ส.ปาริชาติ รวมแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแข้ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  
พ.ศ. 2557 
20. นางสราญจิต สรรพวุธ โรงเรียนบ้านดอนฮี ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา  ด้านบริหารจัดการ พ.ศ. 2557 
21. นายธนู ว่องไงตระกูล ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับ
ประถมศึกษา  ขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
พ.ศ. 2555 
22. นายชัชวาล ยั่งยืน ครูโรงเรียนบ้านหนองแข้ ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินไกล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 
2556 
23. นางปานทอง ยั่งยืน ครูโรงเรียนบ้านหนองแข้ ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินไกล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 
2556 
24. ว่าที่ร้อยตรี ประมูล จันทร์สว่าง ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านการ
บริหารจัดการ พ.ศ. 2556 
25. นางเกษร  บานชล น าเสนอผลงานวิจัย การประชุมสัมมนาวิชาการ น าเสนอผลงานระดับชาติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2556 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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26. นางเกษร  บานชล ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง  
ครูผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ด้านบริหารจัดการ ประจ าปี พ.ศ. 2558 
27. นางเกษร  บานชล มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2559 ด้านการพัฒนา 
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
28. นางเกษร บานชล ได้รับรางวัล ครูดีปูชนียบุคคล ตามโครงการ “ครูดีปูชนียบุคคล” ประจ าปี  
พ.ศ. 2560 จาก ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา (สกสค.) 
29. นางเกษร บานชล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงาน
อาชีพ รูปแบบโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประเภท  
โรงเรียนศูนย์แกนน าขยายเครือข่าย  พ.ศ. 2560 จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
30. น.ส.อัชราภรณ์ สาริบูรณ์ ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นโครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 
31. นางกมลรัตน์ ส าราญสุข ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นโครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 
32. น.ส.กฤษณาพร สายค าวงศ์ เป็นครูผู้ฝึกสอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พ.ศ. 2558 
จาก คุรุสภา 
33. นางวิไลวรรณ อุ่นอกพันธุ์ ได้รับรางวัลครูดีชายขอบ ประจ าปี พ.ศ. 2560 จาก ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 
 
จากการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2  ได้ด าเนินการ  ส่งเสริม  สนับสนุนให้โรงเรียน
วางระบบบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้แผนเป็นเครื่องมือและประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาท้ังหมด 181  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100 
  ดังจะเห็นได้จากการผ่านการประเมินภายนอก  โรงเรียนต้นแบบ  และดีเด่น   
ในด้านต่าง ๆ  มากมาย  ดังต่อไปนี้ 

1. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2559”                
มีโรงเรียนที่ยื่นขอรับการประเมิน 39 โรงเรียน ผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 

ที ่ รายชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
2 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
3 โรงเรียนบ้านค าเตย สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
4 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
5 โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอย

พัฒนา 
สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
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ที ่ รายชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
7 โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
8 โรงเรียนบ้านยางงอย สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
9 โรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลาง สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
10 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
11 โรงเรียนพันห่าวดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
12 โรงเรียนหนองดุด สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
13 โรงเรียนบ้านชัยมงคล สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
14 โรงเรียนนาโดโพธิ์ศรี สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
15 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
16 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
17 โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
18 โรงเรียนบ้านนาเพียง สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
19 โรงเรียนบ้านดงขวาง สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
20 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
21 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
22 โรงเรียนบ้านปากทวย สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
23 โรงเรียนบ้านไชยศรี สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
24 โรงเรียนบ้านบุ่ง สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
25 โรงเรียนบ้านนาข่าค าพอก สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
26 โรงเรียนบ้านนาเข สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
27 โรงเรียนบ้านโคกยาว สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
28 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
29 โรงเรียนบ้านนาเพียง สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
30 โรงเรียนเหล่าศรีโหนโห่ สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
31 โรงเรียนบ้านโพนแดง สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
32 โรงเรียนบ้านท่าหนาวแก้วสวนกล้วย สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
33 โรงเรียนบ้านน้อยทวย สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
34 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
35 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
36 โรงเรียนเพียงหลวง 10 สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
37 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
38 โรงเรียนดงวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
39 โรงเรียนบ้านต้าย สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
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“สถานศึกษาพอเพียง 2560 ”    มีโรงเรียนที่ยื่นขอรับการประเมิน 35 โรงเรียน ผ่าน 100% 
ที ่ รายชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
2 โรงเรียนบ้านดอนแดง(ศรีสงคราม) สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
3 โรงเรียนบ้านปากยาม สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
4 โรงเรียนบ้านแค สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
5 โรงเรียนบ้านเซียงเซา สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
6 โรงเรียนชุมชนเอ้ืองก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
7 โรงเรียนบ้านโพนขาว สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
9 โรงเรียนบ้านนางัว สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
10 โรงเรียนบ้านพืชผล สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
11 โรงเรียนบ้านโคกสายทอง สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
12 โรงเรียนบ้านอูนยางค า สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
13 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
14 โรงเรียนบ้านดง สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
15 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
16 โรงเรียนบ้านนานอ สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
17 โรงเรียนบ้านโคกศรี สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
18 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
19 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
20 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
21 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
22 โรงเรียนบ้านนาใน สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
23 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาผักแงว สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
24 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
25 โรงเรียนบ้านบงค า สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
26 โรงเรียนบ้านนาค า สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
27 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
28 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
29 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
30 โรงเรียนบ้านนาหนองบก สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
31 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
32 โรงเรียนบ้านจอมศรี สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
33 โรงเรียนบ้านท่าจ าปา สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
34 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
35 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
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เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560 
มีโรงเรียนที่ยื่นขอรับการประเมิน 2 โรงเรียน ผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ  100 
 

ที ่ รายชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1 โรงเรียนชุมชนบ้านค าพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
2 โรงเรียนบ้านบ้านอูนนา สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 

 
เรื่อง โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

มีโรงเรียนที่ยื่นขอรับการประเมิน 1 โรงเรียน ผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ  100 
 

ที ่ รายชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1 โรงเรียนบ้านบ้านอูนนา สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 

 
 2.  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  

รายช่ือโรงเรียนน าร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย    รุ่นที่  1 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  นครพนม  เขต  2 ปี  2555 

 
ที ่ รายช่ือโรงเรียน อ าเภอ ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 โรงเรียนบ้านหนองเทา ท่าอุเทน   
2 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ท่าอุเทน   
3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี นาหว้า   
4 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร นาหว้า   
5 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม บ้านแพง   
6 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน บ้านแพง   
7 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ศรีสงคราม   
8 โรงเรียนบ้านหาดแพง ศรีสงคราม   
9 โรงเรียนบ้านเสาเล้า โพนสวรรค์   
10 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ นาทม   

รวม 10  
คิดเป็นร้อยละ 100  
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รายช่ือโรงเรียนน าร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย    รุ่นที่  2 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  นครพนม  เขต  2 ปี  2556 

 
ที ่ รายช่ือโรงเรียนน าร่อง อ าเภอ ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 โรงเรียนบ้านปากอูน ศรีสงคราม   
2 โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีสงคราม   
3 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ท่าอุเทน   
4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ ท่าอุเทน   
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง บ้านแพง   
6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง บ้านแพง   
7 โรงเรียนบ้านนาหว้า นาหว้า   
8 โรงเรียนชุมชนนางัว นาหว้า   
9 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ โพนสวรรค์   
10 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ โพนสวรรค์   
11 โรงเรียนบ้านนาทม นาทม   
12 โรงเรียนบ้านหมูม้น นาทม   
13 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ท่าอุเทน   
14 โรงเรียนบ้านดอนแดง ท่าอุเทน   
15 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา นาหว้า   
16 โรงเรียนบ้านดอนแดง นาหว้า   
17 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา นาหว้า   
18 โรงเรียนบ้านเซียงเซา ศรีสงคราม   
19 โรงเรียนบ้านหนองแวง บ้านแพง   
20 โรงเรียนท่าลาด (ราษฎร์สามัคคี) บ้านแพง   
21 โรงเรียนบ้านข่า ศรีสงคราม   

รวม 21  
คิดเป็นร้อยละ 100  
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รายชื่อโรงเรียนน าร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย    รุ่นที่  3 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  นครพนม  เขต  2 ปี  2556 

ที ่ รายชื่อโรงเรียนน าร่อง อ าเภอ อ าเภอ ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 โรงเรียนบ้านโพนงาม นาค า ศรีสงคราม   
2 โรงเรียนบ้านนาอินทรน์าโอฯ นาเดื่อ ศรีสงคราม   
3 โรงเรียนบ้านดงน้อย สามผง ศรีสงคราม   
4 โรงเรียนบ้านภูกระแต นาค า ศรีสงคราม   
5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ  นาค า ศรีสงคราม   
6 โรงเรียนบ้านปฏิรูป ศรีสงคราม ศรีสงคราม   
7 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ  ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม   
8 โรงเรียนบ้านโพนจาน โพนจาน โพนสวรรค ์   
9 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ ่ นาขมิ้น โพนสวรรค ์   
10 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก โพนบก โพนสวรรค ์   
11 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง นาหัวบ่อ โพนสวรรค ์   
12 โรงเรียนชุมชนบ้านค าพอกท่าดอกแกว้ ท่าจ าปา ท่าอุเทน   
13 โรงเรียนบ้านหว้ยพระ ท่าจ าปา ท่าอุเทน   
14 โรงเรียนบ้านบุง่ รามราช ท่าอุเทน   
15 โรงเรียนบ้านพนอม พนอม ท่าอุเทน   
16 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท เวินพระบาท ท่าอุเทน   
17 โรงเรียนบ้านดอนศาลา เหล่าพัฒนา นาหว้า   
18 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง เหล่าพัฒนา นาหว้า   
19 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บ้านเสียว นาหว้า   
20 โรงเรียนบ้านนาคอย นางัว นาหว้า   
21 โรงเรียนบ้านนาน้อย เหล่าพัฒนา นาหว้า   
22 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย หนองแวง บ้านแพง   
23 โรงเรียนบ้านโพนทอง โพนทอง บ้านแพง   
24 โรงเรียนบ้านนาเข นาเข บ้านแพง   
25 โรงเรียนบ้านค านกกก หนองแวง บ้านแพง   
26 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ นางัว บ้านแพง   
27 โรงเรียนบ้านค าแม่นาง หนองซน นาทม   
28 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง นาทม นาทม   
29 โรงเรียนบ้านหนองซน หนองซน นาทม   
30 โรงเรียนบ้านชัยมงคล ชัยมงคล นาทม   

รวม 29 1 
คิดเป็นร้อยละ 96.66 3.33 
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รายช่ือโรงเรียนน าร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่  4 
                                -ไม่มี – 
 

รายช่ือโรงเรียนน าร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่  5 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  นครพนม  เขต  2 ปี 2559 

 

ที่ ชื่อโรงเรียน  อ าเภอ ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 โรงเรียนบ้านดอนถ่อน ศรีสงคราม   
2 โรงเรียนบ้านโพนสวา่ง ศรีสงคราม   
3 โรงเรียนบ้านอ้วน ศรีสงคราม   
4 โรงเรียนบ้านอีอูด ศรีสงคราม   
5 โรงเรียนบ้านจอมศรี ศรีสงคราม   
6 โรงเรียนบ้านค าเตย ท่าอุเทน   
7 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง ท่าอุเทน   
8 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ โพนสวรรค ์   
9 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น โพนสวรรค ์   
10 โรงเรียนบ้านโพนบก โพนสวรรค ์   
11 โรงเรียนบ้านหนองบัว นาหว้า   
12 โรงเรียนบ้านอูนนา นาหว้า   
13 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา นาทม   
14 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศร ี นาทม   
15 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู ่ นาทม   

รวม 15  
คิดเป็นร้อยละ 100  

 
รายช่ือโรงเรียนน าร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่  6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  นครพนม  เขต  2 ปี 2560 
ที่ ชื่อโรงเรียน  อ าเภอ ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 โรงเรียนบ้านหนองผือ ศรีสงคราม   
2 โรงเรียนชุมชนเอ้ืองก่อนาดี ศรีสงคราม   
3 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง ศรีสงคราม   
4 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย โพนสวรรค ์   
5 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว โพนสวรรค ์   
6 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ นาหว้า   
7 โรงเรียนบ้านนาข่าทา่ ท่าอุเทน   
8 โรงเรียนบ้านสามผง ศรีสงคราม   
9 โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม ศรีสงคราม   

รวม 9  
คิดเป็นร้อยละ 100  
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รายช่ือโรงเรียนน าร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 7 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  นครพนม  เขต  2 ปีการศึกษา 2561 

 

ที ่ รายช่ือโรงเรียน อ าเภอ ผ่าน ปรับปรุง 
1 โรงเรียนบ้านค าไฮ ศรีสงคราม   
2 โรงเรียนบ้านค้อ โพนสวรรค์   
3 โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีสงคราม   
4 โรงเรียนบ้านรามราช ท่าอุเทน   
5 โรงเรียนบ้านบงค า โพนสวรรค์   

รวม 3 2 
คิดเป็นร้อยละ 60 40 

รายช่ือโรงเรียนน าร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  โรงเรียนขนาดเล็ก รุ่นที่ 1  
1 โรงเรียนบ้านปากทวย ท่าอุเทน ยังไม่ประเมิน 
2 โรงเรียนบ้านโพนแดง ท่าอุเทน ยังไม่ประเมิน 
3 โรงเรียนเพียงหลวง 10 นาทม ยังไม่ประเมิน 
4 โรงเรียนหัวหาด บ้านแพง ยังไม่ประเมิน 
5 โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า ท่าอุเทน ยังไม่ประเมิน 
6 โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย ศรีสงคราม ยังไม่ประเมิน 
7 โรงเรียนบ้านโนนกุง นาหว้า ยังไม่ประเมิน 
รายช่ือโรงเรียนน าร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  โรงเรียนขนาดเล็ก รุ่นที่ 1  

8 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง โพนสวรรค์ ยังไม่ประเมิน 
9 โรงเรียนหนองท่ม โพนสวรรค์ ยังไม่ประเมิน 
10 โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว ศรีสงคราม ยังไม่ประเมิน 
11 โรงเรียนบ้านนาเพียง ศรีสงคราม ยังไม่ประเมิน 
 

 
 3.  โรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับชาติ  ที่ด าเนินการตามจุดเน้น 17 จุดเน้น และตามยุทธศาสตร์ 
2  3   4  5  มีดังนี้ 
1. โรงเรียนบ้านข่า ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน “ดี” ระดับประเทศ  จากกองทุนเพ่ือโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจ าปี 2560 
2. โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ได้รับรางวัล MOE AWARDS สาขา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี
การศึกษา 2560 
3.  โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ได้รับรางวัลโครงการรักชาติให้ถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี 
2560 
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4.  โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ การประเมินโรงเรียนสุจริตต้นแบบด้าน
ความโปร่งใส ประเภท โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  พ.ศ. 2560 
5.  โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ได้รับรางวัลในฐานะโรงเรียนต้นแบบในการด าเนินการวิจัยและพัฒนาสู่การ
เป็นโรงเรียนสุจริต 
6.  โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ปีการศึกษา 2558 
7.  โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง เป็นสถานศึกษาเครือข่ายการน าหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ในตับและ
มะเร็งท่อน้ าดีในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 
8.  โรงเรียนบ้านอูนนา เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ  
ปี พ.ศ. 2559 จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ  
9. โรงเรียนบ้านอูนนา ผ่านการประเมินต้นแบบโรงเรียนดีประจ าต าบลที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
10. โรงเรียนบ้านดอนกลาง เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค ประเภท โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ประจ าปี 2561 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
11. โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ได้ผ่านการประเมินผลการด าเนินงานระดับดีเด่น เป็นสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ าปี 2557 จากกระทรวงศึกษาธิการ 
12. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา ได้รับรางวัล MOE AWARDS  ปีการศึกษา 2558 
ประเภทสถานศึกษา สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
13. โรงเรียนบ้านไชยศรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 
ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
14. โรงเรียนบ้านค้อ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับประถมศึกษา ปี พ.ศ. 2559 
15. โรงเรียนบ้านค้อ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 3 ประเภททีมนักเรียน ระดับประถมศึกษา 
การประกวดสวดแปลศีลห้า ตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2559 
16. โรงเรียนบ้านค้อ ได้รับรางวัลระดับประเทศ การประกวดกล่าวค าอาราธนาและถวายทานใน 
พุทธศาสนพิธี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. 2560  
17. โรงเรียนบ้านค้อ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น ระดับประเทศ ในการส่งเสริมนักเรียน ท่องพุทธวจน ประเภททีม 10 
คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 พ.ศ. 2558 
18. โรงเรียนบ้านโพนบก ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2560 ปีที่4 ติดต่อกัน จากกระทรวง
แรงงาน  
19. โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ได้รับรางวัลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจ าปี 2559 เรื่อง การบริหาร
โรงเรียนคุณภาพโดยใช้ PISUT MODEL จากคุรุสภา 
20. โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สมัยที่ 2 จากกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2561 
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21. โรงเรียนบ้านโพนจาน ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  “เยาวชนไทย ท าดี  
ถวายในหลวง” ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 
22. โรงเรียนชุมชนบ้านค าพอกท่าดอกแก้ว ได้รับรางวัลโครงงานค าพอกพอเพียงเคียงคู่การออม 
จากธนาคารออมสิน พ.ศ. 2561 
23.  โรงเรียนชุมชนนางัว ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ปีการศึกษา 2559 จากกระทรวงศึกษาธิการ 
24. โรงเรียนชุมชนนางัว ได้รับรางวัล MOE AWARDS  ปีการศึกษา 2558  สาขา  
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
25. โรงเรียนชุมชนนางัว ได้รับรางวัล MOE AWARDS  ปีการศึกษา 2558  สาขา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  
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ส่วนที่  2 
บริบทที่เกี่ยวข้อง 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (พ.ศ. 2560-2579)  
บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่
จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทย มีความมั่นคง เสมอ
ภาคและเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ” 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
1) ความม่ันคง   
2) การสร้างความสามารถในการเข่งขัน  
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12(พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข้งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
          ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) 
 6 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน       
                   ของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 
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แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560-2564) 

 

 วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุขในสังคม” 
 พันธกิจ    1.ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
                        2.เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
                        3.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าหมายหลัก 
              1.คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมีภูมิคุ้มกัน ต่อการเปลี่ยนแปลงและ 
                          การพัฒนาประเทศในอนาคต 
                        2.ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
                        3.คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                        4. มีองค์ความรู้  เทคโนโลยี นวัตกรรม  สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
                        5. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุก            
                           ภาคส่วน   

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ  2561 
 วิสัยทัศน์ 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย  มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 พันธกิจ 
 1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพ 
 2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก 
ของคนไทย  12  ประการ 
 3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม  เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
และบูรณาการการจัดการศึกษา 
 เป้าประสงค์ 
 1.  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน  มีพัฒนาการเหมาะสม 
ตามวัยและมีคุณภาพ 
 2.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง  มีคุณภาพและเสมอภาค 
 3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน  และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น 
ผลสัมฤทธิ์ 
 4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษและสถานศึกษา  มีประสิทธิภาพ 
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 5.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เน้นการท างานแบบบูรณาการ  มีเครือข่ายการบริหาร 
จัดการ  บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 
สู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 6.  พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
ตามบริบทพ้ืนที่ 
 7.  หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ  เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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โดยมียุทธศาสตร์ในการด าเนนิงานดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ  สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
หรือ  “ศาสตร์พระราชา”  มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
      1.2  ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  ความสามัคคี  สมานฉันท์  สันติวิธี  ตอ่ต้นการทุจริต 
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      1.3  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ผ่านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
 2.  ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
      2.1  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ 
      2.2  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  เช่น  อาชญากรรมและ 
ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ  สิ่งเสพติด  ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัยจากไซเบอร์  ฯลฯ 
 3.  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
      3.1  เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
      3.2  เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
      3.3  เขตสามเหลี่ยมมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน 
      3.4  เขตพ้ืนที่ชายแดน 
      3.5  เขตเศรษฐกิจพิเศษฯลฯ 

 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน 
 1.  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร  การวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสม 
      1.1  ปรับหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และน าหลักสูตร 
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ  และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร  ตามความจ าเป็นและ 
ความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  ท้องถิ่นและสังคม 

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ภาษาประเทศคู่ค้า 
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย  1  ภาษา 

1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
 2.  พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
      2.1  พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม 
และสติปัญญา  ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
      2.2  ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
      2.3  ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
      2.4  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active  Learning) 
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เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา  และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทั้งในและนอกห้องเรียน 
      2.5  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 
      2.6  ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย 
      2.7  สนับสนุนการผลิต  จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน  เทคโนโลยี  นวัตกรรมและสิ่งอ านวย 
ความสะดวกที่หลากหลาย  รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
      2.8  ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ  เช่น  ทวิศึกษา  (Dual  Education) 
หลักสูตรระยะสั้น 
      2.9  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  (ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มคีวามสามารถพิเศษ)  ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
      2.10  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 3.  สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
      3.1  ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ  PISA(Programme  for  International 
Student Assessment) 
 3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 
      3.3  ส่งเสริมการเรียนรู้เชงิบูรณาการแบบสหวิทยาการ  เช่น  สะเต็มศึกษา  (Science  Technology 
Engineering and  Mathematics  Education :  STEM  Education)  เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและ 
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับประเทศไทย  4.0 
 4.  ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย  และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
      4.1  ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
      4.2  ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  โดยเน้นให้ 
มีการวิจัยในชั้นเรียน 

 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการส่งเสริม  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น 
      1.1  TEPE  Online  (Teachers  and  Educational  Personals  Enhancement  Based  on 
Mission  and  Functional  Areas  as  Majors) 
      1.2  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional  Learning  Community :  PLC) 
 1.3  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active  Learning)ฯลฯ 
 2.  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
      2.1  การก าหนดแผนอัตราก าลัง  การสรรหา  การบรรจุแต่งตั้ง  การประเมินและการพัฒนา 
      2.2  การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
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 ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านโอกาส  ความเสมอภาคและความเท่าเทียม  การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 1.  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      1.1  ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
มีคุณภาพและเสมอภาค 
      1.2  สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
ระบบคุ้มครองนักเรียนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยุ่ 

ในทะเบียนราษฎร  เช่น  เด็กไร้สัญชาติ  เด็กพลัดถิ่น  เด็กต่างด้าว  เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน  เป็นต้น 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง  เช่น 

การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Distance  learning  information  technology : 
DLIT)  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance  Learning 
Television :DLTV)  ฯลฯ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่  5ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม  จริยธรรมและน้อมน าแนวคิด 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

1.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และสื่อการเรียนรู้ 
ต่าง  ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1.4  

 ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  การก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ   

และประเมินผล  เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
1.4 สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่  เช่น  โรงเรียน 

ที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา  (ICU)  โรงเรียนประชารัฐ  (ดีใกล้บ้าน)  โรงเรียนคุณธรรม  โรงเรียน 
ห้องเรียนกีฬา  โรงเรียนมาตรฐานสากล  ฯลฯ 

1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน  (Area-base  Management) 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ  “CLUSTERs”  เป็นต้น 

2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และส านักงานศึกษาธิการภาค 
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2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น  เครือข่ายส่งเสริม 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  สหวิทยาเขต  กลุ่มโรงเรียน  ฯลฯ 
      2.4  ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
      3.1  ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครอง  ชุมชน  สังคมและสาธารณชนให้มีความรู้  ความเข้าใจ 
สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  การก ากับดูแล  ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
      3.2  ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนกลยุทธ์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ปีงบประมาณ 2560-2564 
 

วิสัยทัศน์   
 “สพป.นครพนม เขต 2 เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็ง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
สามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐาน 
ความเป็นไทย” 
 

พันธกิจ  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึงและ    มีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคน

ไทย  12  ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม  การบูรณาการการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความ

รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
 

เป้าหมาย   
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการที่ 

                เหมาะสมตามวัย  มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพ  และ 
      เสมอภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน  และมีวัฒนธรรมการท างาน 

ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. สถานศึกษามีประสิทธิภาพ  และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. มีเครือข่ายในการบริหารจัดการ  เน้นการท างานแบบบูรณาการ  บริหารแบบมีส่วนร่วม 

จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษามีการพัฒนาสื่อ  เทคโนโลยี  และระบบ 

ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่  3 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  2  ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง   
ประกอบด้วย  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2560-2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ             
ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560-2564)  แผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ. 2560-2579)  แผนพัฒนาการศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560-2564)  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีงบประมาณ  2561  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (แผนกลยุทธ์)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครพนม  เขต  2  ปีงบประมาณ  2560-2564  ข้อมูลพ้ืนฐานและผลการด าเนินงานที่ผ่านมาด้านการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  จึงก าหนดแนวทางการด าเนินงานของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ปีงบประมาณ 2561-2563
ดังนี้ 
วิสัยทัศน์   
 “สพป.นครพนม  เขต 2  เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็ง  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
สามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐาน 
ความเป็นไทย” 
พันธกิจ  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึงและ    มีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ 

คนไทย  12  ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม  การบูรณาการการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความ

รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
เป้าหมาย   

1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการที่ 
                เหมาะสมตามวัย  มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพ  และ 
      เสมอภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน  และมีวัฒนธรรมการท างาน 

ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. สถานศึกษามีประสิทธิภาพ  และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. มีเครือข่ายในการบริหารจัดการ  เน้นการท างานแบบบูรณาการ  บริหารแบบมีส่วนร่วม 

จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษามีการพัฒนาสื่อ  เทคโนโลยี  และระบบ 

ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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รายละเอียดตัวชี้วัด  เป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

ที ่

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic  Issues) 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ข้อมูล 
ปีฐาน 

Baseline 
Data 
2560 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(Initiative  Project) 

 
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

 
ผู้รับผิดชอบร่วม 

61 62 63 

1 พัฒนาระบบการจัดการ 
ฐานข้อมูลสารสนเทศเป็น 
เครื่องมือในการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล การบริหาร 
อัตราก าลังและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา 
ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
สารสนเทศ 
ค าอธิบาย 
ระดับ 1 มีฐานข้อมูลของ 
ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาครอบคลุม 
ทุกกลุ่มต าแหน่งและถูกต้อง 
ครบถ้วนสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา 
ของหน่วยงาน 
ระดับ 2 มีตามระดับ 1 และมี 
การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็น 
ปัจจุบันและเชื่อถือได้ 
ระดับ 3 มีตามระดับ 2 และ 
พัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปจัดเก็บ 
ข้อมูลให้ทันสมัย สะดวกต่อ 
การเข้าถึงของผู้เกี่ยวข้อง 
ระดับ 4 มีตามระดับ 3 และ 

n/a 4 5 5 พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านการบริหารทรัพยากร 
บุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 
นครพนม เขต 2 

กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
 
 
 

- กลุ่ม 
การศึกษา 
ทางไกล 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
และการ 
สื่อสาร 
-กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 
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เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของ 
ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาต่อผู้เกี่ยวข้องและ 
สาธารณชนหลากหลายช่องทาง 
ระดับ 5 มีตามระดับ 4 และน า 
ข้อมูลสารสนเทศของข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของ 
บุคคลและหน่วยงาน 

2 พัฒนาระบบการจัดการ 
ความรู้ภายในองค์กร  
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา 
ระบบการจัดการความรู้ภายใน 
องค์กร 
ค าอธิบาย 
ระดับ 1 มีการจัดท าแผนการ 
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ 
หน่วยงาน 
ระดับ 2 มีตามระดับ 1 และ 
ด าเนินการจัดการความรู้โดยใช้ 
กระบวนการ PLC 
ระดับ 3 มีตามระดับ 2 และ 
ด าเนินการจัดการความรู้ได้ 
ครบถ้วนทุกเป้าหมายการจัด 
การความรู้ที่ก าหนดไว้ในแผน 

n/a 4 5 5 
 

การจัดการความรู้   
(KMActionPlan) 
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
และภารกิจหลัก โดยใช้ 
กระบวนการ  PLC 

กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
 
 

- กลุ่ม 
นโยบาย 
และแผน 
- กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 
การจัดการ 
ศึกษา 
- กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ 
ศึกษา 
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ระดับ 4 มีตามระดับ 3 และ 
ด าเนินการติดตามประเมินผล 
และรายงานความส าเร็จของ 
แผนการจัดการความรู้และ 
น าเสนอผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรับฟัง 
ความคิดเห็น 
ระดับ 5 มีตามระดับ 4 และ 
เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจาก 
กระบวนการจัดการความรู้ (KM) 
และชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
ของหน่วยงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
และสาธารณชน 

3 พัฒนาระบบบริหารงาน 
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา 
ระบบบริหารงานบุคคล 
ค าอธิบาย 
ระดับ 1 มีแผนพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล ระยะ 3 ปี ของหน่วยงาน 
ที่สอดคล้องกับประเด็น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
หน่วยงาน 
ระดับ 2 มีตามระดับ 1  
และมีการแต่งตั้งมอบหมาย
คณะกรรมการด าเนินการ 
ตามแผนครอบคลุมทุกภารกิจ 
ระดับ 3 มีตามระดับ 2 และมี 

n/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 
พัฒนาข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา4  
ศูนย์  สนับสนุนจุดเน้น 
การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษา 
(แผนกลยุทธ์) ของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษานครพนม เขต 2ได้แก่ 

1.1 ศูนย์การเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
ของผู้เรียน 

1.2 ศูนย์การเรียนรู้ 

กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
 

- กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 
- กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 
การจัดการ 
ศึกษา 
- กลุ่ม 
นโยบาย 
และแผน 
-คณะกรรมการ 
ขับเคลื่อน 
จุดเน้นฯ 
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โครงการน าร่อง (Pilot Project) 
ด้านการพัฒนาข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา 
ของหน่วยงาน 
ระดับ 4 มีตามระดับ 3  
และมีเครือข่ายความร่วมมือจาก 
หน่วยงานภายนอกเพ่ือการ 
พัฒนาข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
ระดับ 5 มีตามระดับ 4   
และมีการติดตามประเมินผล 
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือน าไปพัฒนาระบบบริหาร 
งานบุคคลของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน 
1.3 ศูนย์การเรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

1.4 ศูนย์การเรียนรู้ 
“ศาสตร์พระราชา” 
2. พัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือจากหน่วยงาน 
ภายนอกที่มีศักยภาพ 
ด้านวิชาการและเทคโนโลยี 
เพ่ือการจัดการศึกษา 
 

4 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถและสมรรถนะ 
ในการท างานอยู่เสมอ 
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการ 
ท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ของงาน 

ร้อยละของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาที่มี 
การประเมินประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 (ระดับดีมาก)  ขึ้นไป 

80 85 90 100 
 

ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาจัดท า 
แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
และด าเนินการตาม 
แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
 

กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

5 สร้างเสริมจิตส านึกด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ความซื่อสัตย์สุจริต  และ 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

ร้อยละของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

n/a 70 80 90 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ   
“ครูดีศรีนครพนม” 

กลุ่มพัฒนา 
ครูและ 
บุคลากร 
ทาง 
การศึกษา 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 
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ที่รับมอบหมายและ 
ความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 

 

6 สร้างสมดุลระหว่างคุณภาพ 
ชีวิตและการท างาน   
จัดสภาพแวดล้อมให้ 
เหมาะสมและปลอดภัย 
ในการท างาน 

ร้อยละของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
ต่อการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อม 
การท างาน 

91 95 100 100 
 

ยกระดับคุณภาพการบริการ 
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
(One  Stop  Service) 

กลุ่ม 
อ านวยการ 

- กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 
- กลุ่มบริหาร 
งานการเงิน 
และสินทรัพย์ 
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ส่วนที่ 4 

แนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นมืออาชีพ 
 
 ตามแนวทางการด าเนินงานของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ปีงบประมาณ  2561-2563  ของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  2  ก าหนดวิสัยทัศน์  “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม  เขต  2  เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็ง  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล” นั้น 

การเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ  ในการท างานได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การปฏิบัติภารกิจ
ขององค์กรให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด  เพ่ือน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  ได้
นั้น   ความสามารถในการพัฒนาบุคลากรจึงต้องด าเนินการต่อเนื่องไปตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร  เพื่อ
สร้างทรัพยากรบุคคลไปสู่บุคลากรแห่งการเรียนรู้โดยองค์กรส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ทัศนคติที่ดีในการท างาน  สู่ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลดียิ่งขึ้น  จึงมีแนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  ดังนี้ 

1. ปัจจัยท่ีน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ปัจจัยที่น าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยการปลูกฝังบุคลากรให้มีระเบียบ 

และวินัย  5  ประการ  ได้แก่ 
      1.1ความเป็นนายของตัวเอง (Personal Mastery)  คนในองค์กรจะต้องกระตือรือร้นในการแสวงหา
ความรู้ใหม่ ๆ  ฝึกฝนอบรมตนเองด้วยการเรียนรู้อยู่เสมออย่างต่อเนื่อง เพื่อเพ่ิมศักยภาพของตนเอง 
      1.2 แบบแผนความคิดอ่าน (Mental Models) คนในองค์กรจะต้องมีแบบแผนความคิด ทัศนคติและความ
เชื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนพัฒนาแบบแผนความคิดอ่านของตนเองอยู่เสมอและยืดหยุ่น ท าให้
สามารถปรับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติได้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 
      1.3 วสิัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) คนในองค์กรจะต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน รู้เป้าหมายร่วมกัน โน้มน้าวให้
เกิดการปฏิบัติร่วมกันเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร 
      1.4 การเรียนรู้ของทีม (Team Learning) เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์กร ร่วมกันคิดเพ่ือให้เกิด
ความคิดท่ีหลากหลาย แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นโดยผ่านการพูดคุย เสวนา อภิปราย เสนอมุมมองต่าง ๆ เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน น าไปสู่การคัดสินใจเลือกและเลือกแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดน าไปปฏิบัติ 
      1.5 การคิดอย่างมีระบบ (System Thinking)  เป็นการคิดในภาพรวม  โดยตระหนักถึงองค์ประกอบย่อย
ที่มีความสัมพันธ์และมีหน้าที่ต่อเชื่อมกัน 
 การสร้างบุคลากรไปสู่บุคคลแห่งการเรียนรู้  หมายถึง ผู้ที่มีคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความกระตือรือร้น  สนใจแสวงหาความรู้อยู่เสมอ  มุ่งม่ันที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้   สามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  
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 2.  สมรรถนะของข้าราชการ  “มืออาชีพ” 
 2.1  การท างานอย่าง  “มืออาชีพ”  หมายถึง  ผู้มีความสามารถและประสบการณ์สูงในงานที่ท าท างานทุกครั้ง
จะท าได้บรรลุเป้าหมาย  โอกาสที่จะล้มเหลว  ผิดพลาดแทบจะไม่มี  ผู้บริหารสามารถไว้วางใจได้เมื่อมอบหมายงานให้
ท าค านี้ตรงกันข้ามกับ  “มือสมัครเล่น”  “ผู้ฝึกงาน”  ซึ่งเป็นผู้เข้ามารับงานไม่นาน  ยังขาด 
ประสบการณ์ในการท างานซึ่งจะต้องมีหัวหน้าคอยแนะน า  แก้ไข  ปรับปรุงอยู่ด้วยเพราะไม่สามารถท างาน 
คนเดียวได้องค์ประกอบของมืออาชีพอย่างน้อย  3  ประการ 
  2.1.1  มีความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องท่ีท า  รู้หลักวิชา  รู้เหตุรู้ผลที่ไปที่มาของเรื่องที่ท าอย่างรอบด้าน
และสามารถคาดคะเนเพ่ือหาทางแก้ไขได้กรณีท่ีมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น 
  2.1.2  มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  ความสามารถนี้จะเกิดข้ึนได้จาก
ประสบการณ์ไหวพริบปฏิภาณจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญพิเศษท่ีคนทั่วไปไม่มี 
  2.1.3  มีความสามารถในการประสานสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ  สื่อสารท าความเข้าใจได้ดี   
มีการสนทนาที่สร้างสรรค์  รู้จักอดทน  อดกลั้น  เพ่ือที่จะได้ท าผลงานที่ตอบสนองความต้องการได้ถูกต้อง 
      2.2  การท างานแบบเจ้าหน้าที่ช านาญการ  (Knowledge  worker) 
  เนื่องจากบทบาทที่เปลี่ยนไปของภาครัฐในยุคปัจจุบันที่ก าลังเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ระบบราชการในบทบาทใหม่  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร 
ข้อมูล  จ าเป็นต้องพัฒนาความรู้ความสามารถท่ีเกี่ยวข้องกับเอกสารข้อมูล  ฉะนั้นต้องพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของข้าราชการให้สามารถท างานอย่างมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร 
ซึ่งต้องการความสามารถเพ่ิมอีกอย่างน้อย  3  เรื่อง 

2.2.1  ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง  ๆ  เพ่ือให้ท างานได้เบ็ดเสร็จ 
ด้วยตนเอง  เช่น  รู้จักการใช้งานของโทรศัพท์  โทรสาร  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต 
เพ่ือการติดต่อสื่อสารและน าเสนอผลงานได้เอง 

2.2.2  ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ  ซึ่งเป็น 
ภาษากลางในการสื่อสาร  และเป็นสื่อน าสู่แหล่งความรู้ที่ส าคัญของโลกปัจจุบัน 

2.2.3  ความสามารถในการคิด  วิเคราะห์จากการรับทราบข่าวสารข้อมูล  ความเคลื่อนไหว 
ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว  เพ่ือสร้างทางเลือกเชิงนโยบายให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
 3.  แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ  2561-2563 ดังนี้ 

     3.1 การพัฒนาความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์  จ าแนกตามลักษณะเวลาการปฏิบัติงาน 
  3.1.1 ในขณะปฏิบัติงาน 
  1) การสอนงาน 
  2) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
  3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  3.1.2 นอกเวลาการปฏิบัติงาน 
  1) การฝึกอบรมในสถานที่ที่ก าหนดการฝึกอบรมทางไกลที่หน่วยงานจัดเองและหน่วยงานภายนอกจัด 
  2) การบรรยาย / เสวนา / เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา 
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  4) การทัศนศึกษา / ดูงาน (ในประเทศ ต่างประเทศ) 
     3.1.3 การพัฒนาด้วยตนเอง 
  1) การศึกษาต่อ 
  2) การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
  3) การศึกษาจากเอกสาร / องค์ความรู้ใหม่ ๆ 
  4) แลกเปลี่ยนความรู้ 
  5) ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว 

    3.2 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร  
น ามาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด  โดยแบ่งความรู้เป็น 2 ประเภท คือ 
         3.2.1 ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)  เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์  พรสวรรค์ หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด 
ออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย  เช่น  ทักษะในการท างาน  งานฝีมือ  หรือ  การคิดเชิง 
วิเคราะห์   ความรู้ประเภทนี้เรียกว่า ความรู้แบบนามธรรม 
         3.2.2 ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)  เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่าน
วิธีการต่าง ๆ   เช่น  การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  ทฤษฎี  คู่มือต่าง ๆ  ความรู้ประเภทนี้เรียกว่าความรู้แบบ
รูปธรรม 

    3.3 จัดการด้านระบบข้อมูลสารสนเทศในองค์กร 
ระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information) เป็นทรัพยากรเพ่ือการบริหารที่ส าคัญขององค์กรยุคใหม่  เพราะระบบข้อมูล
สารสนเทศจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาองค์การ และการพัฒนาบุคลากรไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  การ
จัดท าฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ส าหรับเป็นฐานข้อมูลของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  
เพ่ือน าข้อมูลไปประมวลผลและจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
 3.3.1) ชื่อ – สกุล 
 3.3.2) อายุ 
 3.3.3) ต าแหน่ง 
 3.3.4) สถานที่ปฏิบัติงาน 
 3.3.5) อายุราชการ 
 3.3.6) วุฒิ / วิชาเอก 
 3.3.7) วิทยฐานะ 
 3.3.8) ความรู้ความสามารถพิเศษ 
 3.3.9) การผ่านการอบรมสัมมนา 
 3.3.10) การได้รับความยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 3.3.11) ความต้องการที่จะได้รับการพัฒนา 
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     3.4 การพัฒนาสมรรถนะ 
 มาตรฐานต าแหน่ง   หมายถึง   ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะของงาน   หน้าที่ความรับผิดชอบของงาน   
 มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  หมายถึง  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพ 
ที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม  เพ่ือให้
เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ  สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการจากวิชาชีพได้ว่า 
เป็นบริการที่มีคุณภาพ  เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการ
ประกอบวิชาชีพ ในส่วนของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา ได้ก าหนดไว้ทั้งสาระความรู้และ
สมรรถนะ 
 สมรรถนะ (Competency) คือ คุณลักษณะของบุคคลที่ท าให้พฤติกรรมการท างานมีประสิทธิภาพ และเป็น
คุณลักษณะที่สามารถวัดและประเมินได้  เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาองค์กร  ดังนี้ 

3.4.1 สมรรถนะหลัก  
 สมรรถนะหลัก  คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรในสังกัดทุกต าแหน่ง ซึ่งก าหนดขึ้นเพ่ือหล่อหลอม
ค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ  
      1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
      2) การบริการที่ดี 
               3) การพัฒนาตนเอง 
     4) การท างานเป็นทีม 
     5) จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3.4.2 สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน/ประจ าสายงาน 
 สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน หรือ สมรรถนะประจ าสายงาน  คือ  สมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับแต่ละกลุ่ม
งาน เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่และส่งเสริมปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น โดย
ก าหนดกลุ่มงานตามลักษณะตามภารกิจ  อ านาจหน้าที่  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม 
เขต 2 ตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

1) กลุ่มครูผู้สอนรวมทั้งพนักงานราชการและอัตราจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน 
1.1)  การใช้ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู 

   1.1.1)  สามารถใช้ทักษะในการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อ
ความหมายได้อย่างถูกต้อง 
  1.1.2)  สามารถใช้ทักษะในการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ
อ่ืน  ๆ  เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง 
   1.1.3)  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 
   1.2)  การพัฒนาหลักสูตร 
   1.2.1)  สามารถวิเคราะห์หลักสูตร 
  1.2.2)  สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย 
  1.2.3)  สามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร 
  1.2.4)  สามารถจัดท าหลักสูตร 
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 1.3)  การจัดการเรียนรู้ 
   1.3.1)  สามารถน าประมวลรายวิชามาจัดท าแผนการเรียนรู้รายภาคและตลอดภาค 
   1.3.2)  สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
   1.3.3)  สามารถเลือกใช้  พัฒนาและสร้างสื่ออุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  1.3.4)  สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและจ าแนกระดับ 
การเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล 
   1.3.5)  สามารถศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน 
  1.3.6)  สามารถจัดท าแผนการเรียนรู้ 
  1.3.7)  สามารถฝึกปฏิบัติการสอน  ตั้งแต่การจัดท าแผนการสอน  ปฏิบัติการสอน  ประเมินผลและ
ปรับปรุง 
  1.3.8)  สามารถจัดท าโครงงานทางวิชาการ 
  1.3.9)  สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 
  1.3.10)  สามารถประเมิน  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
 1.4)จิตวิทยาส าหรับครู 
   1.4.1)  เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน 
  1.4.2)  สามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน 
  1.4.3)  สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  1.4.4)  สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 1.5)  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  1.5.1)  สามารถวัดและประเมินผลได้ตามสภาพความเป็นจริง 
  1.5.2)  สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร 
  1.5.3)  สามารถจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน 
 1.6)  การบริหารจัดการในห้องเรียน 
  1.6.1)  มีภาวะผู้น า 
  1.6.2)  สามารถบริหารจัดการในชั้นเรียน 
  1.6.3)  สามารถสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ 
  1.6.4)  สามารถในการประสานประโยชน์ 
  1.6.5)  สามารถน านวัตกรรมใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการ 
 1.7)  การวิจัยทางการศึกษา 
   1.7.1)  สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  1.7.2)  สามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา 
  1.7.3)  สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 1.8)  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
  1.8.1)  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้างและปรับปรุงนวัตกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี 
  1.8.2)  สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี 
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  1.8.3)  สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
          1.9)  ความเป็นครู 
  1.9.1)  รัก  เมตตา  และปรารถนาดีต่อผู้เรียน 
  1.9.2)  อดทนและรับผิดชอบ 
  1.9.3)  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และผู้น าทางวิชาการ 
  1.9.4)  มีวิสัยทัศน์ 
  1.9.5)  มีศรัทธาในวิชาชีพครู 
  1.9.6)  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

2)กลุ่มผู้บริหาร  ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
2.1)  หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 

  2.1.1)  สามารถน าความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารการศึกษา 
   2.1.2)  สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  และสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการศึกษา 
   2.1.3)  สามารถก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของการศึกษา 
   2.1.4)  สามารถจัดองค์กร  โครงสร้างการบริหารและก าหนดภารกิจของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้เหมาะสม 

2.2)  นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
 2.2.1)  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท านโยบายการศึกษา 
 2.2.2)  สามารถก าหนดนโยบาย  วางแผนการด าเนินงานและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
 2.2.3)  สามารถจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี  คุ้มค่าต่อการศึกษาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
  2.2.4)  สามารถน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 
  2.2.5)  สามารถติดตาม  ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
           2.3)  การบริหารจัดการศึกษาและการบริหารด้านวิชาการ 
  2.3.1)  สามารถบริหารจัดการเรียนรู้ 
  2.3.2)  สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  2.3.3)  สามารถนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  2.3.4)  สามารถส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
  2.3.5)  สามารถบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 2.4)  การบริหารด้านธุรการ  การเงิน  พัสดุและอาคารสถานที่ 
  2.4.1)  สามารถจัดระบบงานสารบรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.4.2)  สามารถบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรอย่างถูกต้องและเป็นระบบ 
  2.4.3)  สามารถวางระบบงบประมาณและจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.4.4)  สามารถพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
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 2.5)  การบริหารงานบุคคล 
  2.5.1)  สามารถสรรหาบุคคลที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน 
  2.5.2)  สามารถจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  2.5.3)  สามารถพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.5.4)  สามารถเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
  2.5.5)  สามารถให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
 2.6)  การบริหารกิจการนักเรียน 
  2.6.1)  สามารถบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 
  2.6.2)  สามารถบริหารจัดการให้เกิดงานบริการผู้เรียน 
  2.6.3)  สามารถส่งเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 
  2.6.4)  สามารถส่งเสริม  วินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและความสามัคคีในหมู่คณะ 
 2.7)  การประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.7.1)  สามารถจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา/หน่วยงาน 
  2.7.2)  สามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/
หน่วยงาน 
  2.7.3)  สามารถจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 
 2.8)  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.8.1)  สามารถใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างเหมาะสม 
  2.8.2)  สามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาปรับปรุงการบริหารจัดการ 
  2.8.3)  สามารถส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 2.9)  การนิเทศการศึกษา 
  2.9.1)  สามารถนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 
  2.9.2)  สามารถพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
 2.10)  การพัฒนาหลักสูตร 
  สามารถเป็นผู้น าในการพัฒนาหลักสูตรและก ากับ  ติดตาม  การจัดท าหลักสูตร 
ที่สอดคล้องกับความต้องการและตามจ าเป็นของท้องถิ่น 
 2.11)  การวิจัยทางการศึกษา 
  สามารถน ากระบวนการทางการวิจัย  การวัดและประเมินผลไปใช้ในการบริหาร 
จัดการศึกษาได้ 
 2.12)  การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน 
  2.12.1)  สามารถบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้เรียน  ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
  2.12.2)  สามารถเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาไปสู่ชุมชน 
  2.12.3)  สามารถใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์ 
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  2.12.4)  สามารถสร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน  โดยมีเป้าหมาย 
ในการเข้าไปช่วยเหลือชุมชน  และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
  2.12.5)  สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 2.13)  คุณธรรม  จริยธรรมส าหรับผู้บริหารการศึกษา 
  2.13.1)  เป็นผู้น าเชิงคุณธรรม  จริยธรรมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
  2.13.2)  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  2.13.3)  ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ร่วมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม 

3)กลุ่มศึกษานิเทศก์ 
       3.1)  การนิเทศการศึกษา 
 3.1.1)  สามารถวิเคราะห์  วิจัย  ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา

ได้ 
 3.1.2)  สามารถติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้  การสอนและการ

บริหารจัดการศึกษา 
 3.1.3)  สามารถประสาน  สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษา 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3.1.4)  สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 
    3.2)  นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
 3.2.1)  สามารถให้ค าแนะน า  ปรึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูล  และรายงานผลเพ่ือจัดท านโยบาย  

แผนและการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา 
 3.2.2)  สามารถให้ค าแนะน า  ปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและการวางแผนด าเนินงานและ

การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
 3.2.3)  สามารถให้ค าแนะน า  ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งให้เกิดผลดี  

คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 3.3)  การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 3.3.1)  สามารถให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตร

สถานศึกษา 
 3.3.2)  สามารถสาธิต  แนะน าครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน 
 3.3.3)  สามารถประเมินหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 
 3.4)  การประกันคุณภาพการศึกษา 
 3.4.1)  สามารถศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  การจัดท ามาตรฐานและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา 
 3.4.2)  สามารถนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 3.4.3)  สามารถให้ค าปรึกษา  ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก 
  3.5)  การบริหารจัดการการศึกษา 

60 



 
 

 
 

  3.5.1)  สามารถให้ค าปรึกษา  แนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเจตนารมณ์ของ
การศึกษา 
  3.5.2)  สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  3.5.3)  สามารถบริการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  3.6)  การวิจัยทางการศึกษา 
  3.6.1)  สามารถให้ค าแนะน า  ปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอน 
  3.6.2)  สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน 
  3.6.3)  สามารถด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  ๆ  ด้านการเรียนรู้ 
และการจัดการศึกษา 
 3.7)กลวิธีการถ่ายทอด  ความรู้  แนวคิด  ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ 
  3.7.1)  สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ 
  3.7.2)  สามารถแนะน าและให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
  3.7.3)  สามารถน าเสนอความรู้  แนวคิด  ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
 3.8)  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3.8.1)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม 
  3.8.2)  สามารถให้ค าปรึกษา  แนะน า  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 
การจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 
 3.9)  คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ 
   3.9.1)  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   3.9.2)  มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 

4)  กลุ่มบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4.1)  การคิดวิเคราะห์ 
4.2)  การมองภาพองค์รวม 
4.3)  ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
4.4)  การควบคุมตนเอง 
4.5)  ความถูกต้องของงาน 
4.6)  ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
      4.7)  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
5) กลุ่มลูกจ้าง  (นักการภารโรง  พนักงานขับรถ  อัตราจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

และในสถานศึกษา) 
 5.1)  การคิดวิเคราะห์ 
 5.2)  ความถูกต้องของงาน 
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 5.3)  ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
 5.4)  จิตส านึกในการให้บริการ 

3.5 การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล 
การจัดสวัสดิการประเภทต่างๆ  โดยความร่วมมือกับ หน่วยงานต่างๆ  เช่น  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว 

จ ากัด  ธนาคารออมสิน  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารกรุงไทย  ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดและร้านค้า  สมาคมพัฒนาชีวิตครู   เป็นต้น 
 3.6  การพัฒนาบริหารจัดการหลักสูตรใช้กระบวนการเชิงระบบ (Systematic  Approach) ประกอบด้วย1)  
ปัจจัยน าเข้า (Inputs)  2)  กระบวนการพัฒนาครู (Process  Development)  3)  ผลลัพธ์  (Outputs)และ  4)  
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key  Success Factory) 

      3.6.1 ปัจจัยน าเข้า  (Inputs)  เป็นกระบวนการวิเคราะห์  สังเคราะห์บริบท  ข้อจ ากัด   
ความต้องการพัฒนาของครู  (Need  Analysis)  มาตรฐานต าแหน่ง  มาตรฐานวิชาชีพครู  ตลอดจนแนวโน้มอนาคต
และยุทธศาสตร์ชาติ  และนโยบายการพัฒนาที่เชื่อมโยงมาตรฐานต าแหน่ง  การประเมินประสิทธิภาพ 
และระบบวิทยฐานะใหม่  พร้อมประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้  

      3.6.2 กระบวนการพัฒนาครู  (Process  Development)  การพัฒนาครูมุ่งการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ(Action  Training  Program)  เน้นการบริหารสถานการณ์จริง  เพ่ือการพัฒนางานโดยใช้หน่วยงานเป็น
ฐานการพัฒนา  แบ่งเป็น  4  ระยะ  ดังนี้ 

1) ระยะที่  1  Train  &  Treatment  เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคัญที่มุ่งการละลายพฤติกรรม 
การสร้างแรงบันดาลใจ  บนหลัก “ระเบิดจากข้างใน :  เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา”และรับหลักการ  ทฤษฎี 
และการฝึกปฏิบัติ 

  2)  ระยะที่  2  Do  &  Development  เป็นขั้นตอนลงมือปฏิบัติพัฒนาตนเองและงาน 
ในสถานศึกษา  พร้อมกระบวนการ  Online PLC 

  3) ระยะท่ี  3  Follow  &  Form  Up  เป็นขั้นตอนการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  (Coaching 
and  Monitoring)  โดยทีมวิทยากร  ศึกษานิเทศก์  และผู้บริหารสถานศึกษา  ตลอดจนการบันทึก 
ความก้าวหน้าการพัฒนา  (Logbook) 

4) ระยะที่  4  Show  &  Share  เป็นขั้นตอนการสะท้อนผลของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLC)  และเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานที่เป็น  Best   Practice 
                3.6.3 ผลลัพธ์  (Outputs)  ครูที่ผ่านการฝึกอบรมจะเกิดความรู้  ทักษะ  และสามารถสร้าง 
แบบแผนการพัฒนาตนเองสู่มาตรฐานวิชาชีพ  และสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและนวัตกรรมสู่การพัฒนาผู้เรียน 
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  สามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพแห่งตน  รองรับการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ 
Thailand 4.0 

3.6.4 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  (Key  Success  Factory)  การพัฒนาครูจะบรรลุวัตถุประสงค์ 
อย่างเต็มประสิทธิภาพจะต้องเสริมสร้างความพร้อมทั้งตัวผู้อบรม  บรรยากาศ  และวัฒนธรรมองค์กร   
การเสริมสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาครู  โดยครูจะต้องมีภาวะผู้น า  (Leadership) 
มีแรงบันดาลใจบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีระบบเสริมสร้างแรงจูงใจ 
และเครือข่ายความร่วมมือ  โดยกระบวนการ  PLC  
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ส่วนที่  5 
แนวทางการบริหารโครงการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา 

 
การบริหารโครงการและงบประมาณ 

1. แนวทางการบริหารโครงการ 
1.1 หลักการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมและพัฒนา  
 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาอย่างน้อย 1 คน 1 หลักสูตร และคัดเลือกตาม
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาจากข้อมูลการประเมินตนเองตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan)  และข้อมูล
ผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วยผลงาน
ภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผลงานจ าแนกตามกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาและรายสถานศึกษาแล้วแต่
กรณี  เช่น  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบระดับชาติ (O-NET,NT)  ผลการประเมินคุณภาพภายใน  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ผลการประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการ
ปฏิบัติงานที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  อัตราการเรียนต่อสายอาชีพ  
อัตราการออกกลางคันและความพึงพอใจของผู้รับบริการ คุณภาพการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผลการด าเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

1.2 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ  แบ่งเป็น 3 ระยะ 
 ระยะที่ 1  ให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการแก้ไขและพัฒนา

ที่เก่ียวข้องกับงานในความรับผิดชอบเพื่อประกอบการศึกษาอบรม เป็นกรณี ศึกษาและฝึกปฏิบัติ        
 ระยะที่ 2  จัดให้ผู้อบรมได้ฝึกประสบการณ์ในพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง  เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประสบความส าเร็จเป็นแบบ 
อย่างที่ดี  โดยระหว่างการฝึกปฏิบัติในพ้ืนที่ จัดให้มีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคณะอนุกรรมการ/คณะท างานที่เก่ียวข้องซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
แต่งตั้งข้ึนร่วมนิเทศ ติดตามตรวจสอบประเมินผลระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนามแบบพ่ีเลี้ยง (Coaching)  
 ระยะที่ 3 การน าเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

1.3 สถานที่จัดอบรม  
 ยึดความพร้อมด้านสื่อเทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ความ
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทางและความประหยัดคุ้มค่า 
 1.4 ห้วงเวลาในการจัดอบรม  
 ยึดหลักการ “ลดการทิ้งห้องเรียนของครู” จัดอบรมช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุดราชการ ทั้งนี้ ค านึงถึงความ
สมดุลของมิติคุณภาพชีวิตและความดุลระหว่างชีวิตกับการท างานตามเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมด้วย 

1.5 เครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดท าหลักสูตรการอบรมและวิทยากร 
 ด าเนินการแบบความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านการพัฒนาบุคลากร เช่น  มหาวิทยาลัยนครพนม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
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จังหวัดนครพนม  รวมทั้งสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้ด าเนินโครงการพัฒนาครูและ              
บุคลากรทางการศึกษาร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 อยู่ก่อนแล้ว 

1.6 แหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน 
 การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครพนมและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง เช่น สถานศึกษาที่เป็น
ต้นแบบตามนโยบายต่าง ๆ   โครงการตามพระราชด าริ   สถานประกอบการภาคเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและนิคม
อุตสาหกรรม เป็นต้น 
 2. แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ 
 2.1 กลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักประสานงาน
จัดท าแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2   
ฉบับสมบูรณ์ 
 2.2 กลุ่มอ านวยการ งานสารบรรณกลางรับและส่งหนังสือที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐานแจ้งจัดสรรงบประมาณทุกรายการเพ่ือการจัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล  ผ่านกลุ่มนโยบายและแผนก่อน จากนั้นกลุ่มนโยบายและแผนบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาและส าเนา
แจ้งกลุ่ม/หน่วยให้ด าเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 2.3 กลุ่ม/หน่วยผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอโครงการและประมาณการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 
ปฏิบัติการและแผนทรัพยากรบุคคล  เพ่ือขออนุมัติงบประมาณผ่านกลุ่มนโยบายและแผน ทั้งงบประมาณของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและงบประมาณจากทุกหน่วยงาน  ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีระบบที่สามารถตรวจสอบได้ มีข้อมูลเพียงพอต่อการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในกรณี งบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 
 2.4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดระบบควบคุมการเบิกจ่ายและรายงานผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  จ าแนกประเภทงบประมาณและรายการ  กรณี งบประมาณจ าแนกโครงการ/กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ  
และรายงานผ่านกลุ่มนโยบายและแผนเป็นรายไตรมาส เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 2.5 กรณีผู้รับผิดชอบโครงการ มีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ทั้งท่ีเป็นผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส่วนที่ผู้รับผิดชอบมีความจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนและไม่ว่าการปรับเปลี่ยนนั้นจะเป็นผลต่อวงเงินงบประมาณหรือไม่ก็ตาม ให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงาน
ขออนุมัติการปรับเปลี่ยนดังกล่าวผ่านกลุ่มนโยบายและแผน  เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมรายงานผลการด าเนินงาน
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  การจัดท ารายงานการจัดการศึกษาประจ าปี  การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและรายงานผลงานตามนโยบายต่อผู้เกี่ยวข้อง  
 
การติดตามประเมินผลโครงการ 

1.การประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
               1.1 การประเมินผลผู้เข้าอบรมเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการอบรมรวมทั้งผลการน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานหลังการอบรม 
               1.2 น าผลการประเมินระหว่างอบรมและเมื่อส าเร็จหลักสูตรของผู้เข้าอบรมเป็นองค์ประกอบ 
ในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (พิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน) 
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          2.การติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะส าหรับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
               2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  ประกอบด้วย แบบสอบถาม   แบบสัมภาษณ์       
การสังเกต แบบทดสอบ การใช้ระบบควบคุมภายใน  และ หลักฐาน / เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2.2 แนวทางการจัดท าระบบประเมินสมรรถนะ 
 การจัดท าระบบประเมินสมรรถนะส าหรับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือต้องการทราบขีดความสามารถของบุคลากร และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย  จัดท าค าอธิบายสมรรถนะและระดับความช านาญการ  จัดท ามาตรฐานของ 
ต าแหน่งงาน หรือสมรรถนะต าแหน่งงาน (Job Competency)  ประเมินสมรรถนะเบื้องต้นและพัฒนาแบบประเมิน 
 
การรายงานผลการประเมินโครงการ 

1. รายงานผลการด าเนินงานระหว่างปีงบประมาณหรือระหว่างด าเนินโครงการตามแบบตรวจราชการหรือ
แบบติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การรายงานผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานศึกษาธิการภาค  
การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือกลุ่มนโยบายและแผนรวบรวม
รายงานผลการด าเนินงาน 
          2. รายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณหรือเม่ือด าเนินโครงการเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว  
ให้รายงานตามหลักการการวิจัยและจัดท าวิทยานิพนธ์ โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้มีคุณภาพ ดังนี้  

2.1 เนื้อหาของรายงานต้องครบถ้วนตามสาระส าคัญของแผนงาน โครงการ ซึ่งจะต้องครอบคลุม 
ปัญหาและความต้องการของการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนหรือการบริหารจัดการ   กระบวนการปฏิบัติงานซึ่ง
ออกแบบการจากความรู้และเทคนิควิธีที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และผลการด าเนินงานตามกิจรมโครงการรวมทั้งผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 

2.2 รายงานผลการด าเนินโครงการ มีข้อมูลครบถ้วนเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

แบบรายงานผลการประเมินโครงการ 
 

ชื่อโครงการ  ............................................................................................................................. ........... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ............................................................................................................................. ........... 
ระยะเวลาด าเนินงาน ............................................................................................................................. .......... 
 
1.   รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ 
 1.1  หลักการและเหตุผล 
  .............................................................. ........................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
................................................................. .................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
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 1.2  วัตถุประสงค์ 
  ............................................................................................................................. ......................... 
...................................................................................................................................................................... ............ 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................. .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
 1.3  กิจกรรม 
  ............................................................................................................................. ......................... 
................................................................ ..................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................. .....................................................................................................  
 

2.  ทรัพยากร 
 2.1  เงินงบประมาณ 

รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 
   
  ความเพียงพอของเงิน 
     เพียงพอ    น้อยเกินไป    มากเกินไป 
 2.2  บุคคล 
  1.  จ านวนคนที่ร่วมด าเนินโครงการ ..............  คน นักเรียน .................. คน 
       ผู้ด าเนินโครงการ ................. คน 
  2.  ความเพียงพอของคนที่ร่วมด าเนินโครงการ 
     เพียงพอ    ไม่เพียงพอ เนื่องจาก  .............................................. 
 2.3  สิ่งอ านวยความสะดวก (กรณีท่ีใช้) 
  1.  วัสดุอุปกรณ์ 
     เพียงพอ    ไม่เพียงพอ เนื่องจาก  .............................................. 
 
  2.  อาคารสถานที่ 
     เหมาะสม    ไม่เหมาะสม  เนื่องจาก  ........................................... 
3.  กระบวนการด าเนินงาน 
 3.1  กิจกรรมที่ด าเนินการ 
     ท าได้ครบทุกกิจกรรม   ท าได้น้อยกว่ากิจกรรมที่ก าหนดเนื่องจาก 
 3.2  ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 
     ท าได้ตามก าหนดเวลาทุกกิจกรรม 
     ท าได้ตามก าหนดเวลาเป็นส่วนใหญ่ 
     ท าได้ช้ากว่าก าหนดเวลาเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก ............................................. 
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4.  ผลการด าเนินงาน 
 4.1 ผลผลิต (Out put) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
หน่วย 
นับ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลกระทบ 

เชิงปริมาณ     
     
เชิงคุณภาพ     
     
 

 4.2 ผลผลิต (Out Come) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
หน่วย 
นับ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลกระทบ 

เชิงปริมาณ     
     
เชิงคุณภาพ     
     

5.  สรุปผลการประเมินโครงการ 

การด าเนินโครงการ การประเมินโครงการ 

5.1 ผลของโครงการบรรลุตามวตัถุประสงค ์  
5.2 ระยะเวลาด าเนินการในแตล่ะกิจกรรมเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้  
5.3 มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในแผนด าเนินงานท่ีก าหนดไว ้  
5.4 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจ านวนตรงตามเป้าหมาย  
5.5 กลุ่มเป้าหมาย (ผู้เข้าร่วมโครงการ) มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม  

 

6.  องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการและควรน าไปประยุกต์ใช้ (KM) 
     ............................................................................................................................. ..................................... 
     .................................................................................................................................................... .............. 
 

 

7.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ  
     ............................................................................................................................. ..................................... 
     ................................................................................... ............................................................................... 
     

8.  ข้อเสนอ / แนวทางปรับปรุงและแก้ไข 
     ............................................................................................................................. ..................................... 
     ............................................................................................................................. ..................................... 
      

ลงชื่อ   ..........................................................  ผู้รายงาน/ประเมินผล 
    (.......................................................) 
                    วันที่ ............................................... 
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แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
1. แหล่งงบประมาณ  
นอกจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีแหล่ง 

ประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษาเพ่ิมเติม  ดังนี้ 
- งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ 
- งบประมาณจากส่วนราชการต้นสังกัดของหน่วยงานทางการศึกษา 
- งบประมาณจากส านักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด 

 -  งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 
- งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและภาคเอกชน 
- งบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นต้น 

          2.  แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
- จัดท าข้อมูลเพ่ือการประสานงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานด้านสังคม  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนอื่น รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการติต่อประสานงานขอความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา 

- การประสานความร่วมมือ หรือจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับหน่วยงาน 
ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องหรือทุกภาคส่วนที่มีแนวทางให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา 

-การแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ  
คณะท างานในการบริหารจัดการศึกษา  “ร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตามประเมินผลและร่วมรับผิดชอบผลงาน” 
 - ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
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