
รายงานผลการตดิตามประเมินผล

ตามประเด็นการตรวจราชการและตดิตามประเมินผล

การจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑

กลุม่นโยบายและแผน

กลุม่งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน
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แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และหน่วยงำนกำรศึกษำในจังหวัด 
ขอรำยงำนผลกำรติดตำมประเมินผล ตำมประเด็นกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ประเด็นการตรวจราชการและการติดตามประเมินผล   
1.1 การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 1  ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

ในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง 
ตารางท่ี 1  แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำที่ใช้กระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำดในกำรจัด 
กำรเรียน กำรสอน/ กิจกรรมเพ่ือปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง 

หน่วยงาน 
จ านวน

สถานศึกษา
ทั้งหมด (แห่ง) 

สถานศึกษาที่ใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาดในการจัดการเรียน
การสอน/กิจกรรมเพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง 

ด าเนินการ (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 
สพป.นพ.2 181 

 
181 100 

 
 ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 2  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบ ทัศนคติ 
ที่ถูกต้อง ผ่านกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

ตารางที่ 2  แสดงจ ำนวนและร้อยละของนักเรียนที่ได้รับกำรปลูกฝังควำมมีระเบียบ  ทัศนคติที่ถูกต้อง  
              ผ่ำนกระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด 

สังกัด จ านวนนักเรียน/
นักศึกษา 

ทั้งหมด (คน) 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบ ทัศนคติที่ถูกต้อง  
ผ่านกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

ลูกเสือ คิดเป็นร้อยละ ยุวกาชาด คิดเป็นร้อยละ 
สพป.นพ.2 
 

29,767 22,426 75.33 1,502 5.04 

1. ผลการด าเนินการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือ  
และยุวกาชาด 

- นักเรียนแต่งกำยเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรงต่อเวลำ มีควำมรับผิดชอบ เคำรพสิทธิผู้อื่น   
มีควำมอดทนอดกลั้น และมีควำมเป็นผู้น ำ 

 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 

- สถำนกำรณ์โรคติดต่ออันตรำย  COVID-19 เป็นปัญหำและอุปสรรคต่อกำรด ำเนินกำร 
 
 
 

แบบ รต.63 
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 3. ข้อเสนอแนะ 
 - ไม่มี 

 
 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

โรงเรียนอนุบำลบ้ำนแพง อ ำเภอบ้ำนแพง จังหวัด
นครพนม สพป.นพ.2 

โครงกำรส่งเสริมวินัยในสถำนศึกษำ 

โรงเรียนบ้ำนหนองเทำ อ ำเภอท่ำอุเทน จังหวัด
นครพนม สพป.นพ.2 

โครงกำรลูกเสือจิตอำสำ 

โรงเรียนบ้ำนตำลรำษฎร์อุทิศ อ ำเภอนำหว้ำ จังหวัดนครพนม 
สพป.นพ.2 

โครงกำรลูกเสือจิตอำสำ 

 
 
3. นโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ประเด็นการตรวจราชการและการติดตามประเมินผล  
3.1 การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning 
ตัวชี้วัดตรวจราชการฯ ที่ 14  ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียน 

ได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ (Active learning) 
 

ตารางที่ 16  แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผู้ เรียนได้ใช้   
                   กระบวนกำรคิดวิเครำะห์และลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

สังกัด สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้ฯ (Active learning) 

จ านวนสถานศึกษาทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาที่จัดกระบวนการ
เรียนรู้ฯ (Active learning) (แห่ง) 

ร้อยละ 

สพป.นพ.2 
 

181 181 100 

 1. ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน 

ในสังกัดทุกโรงเรียน (จ ำนวน 181 โรงเรียน) จัดกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมกำรคิดวิเครำะห์ Active 
learning โดยได้จัดไว้ในแผนนิเทศ กำรด ำเนินงำน บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ใน
โครงกำร 
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วิธีการ/ปัจจัยท่ีสามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจราชการฯ 
1. มีกำรสร้ำงควำมตระหนัก กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรเพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ        

ในกำรด ำเนินงำน  
2. มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่จะพัฒนำอย่ำงชัดเจน 
3. ได้รับงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนอย่ำงเพียงพอ     
4. กำรนิเทศ ก ำกับติดตำมอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
5. มีกำรวัด ประเมิน และรำยงำนผลเป็นระยะๆ   
 
ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ  
1. นักเรียนในสังกัดทุกคนได้รักำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active learning 
2. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำมีพัฒนำกำร ทั้ง 4 ด้ำนดีขึ้น นักเรียนระดับประถมศึกษำและ

มัธยมศึกษำตอนต้นมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น   
3. ชุมชนมีควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู 
 

2. ปัญหาและอุปสรรค 
2.1 งบประมำณในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้เกิดควำมต่อเนื่องมีจ ำกัด    
2.2 บุคลำกรบำงส่วนยังไม่เห็นควำมส ำคัญ 
 

3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 ควรให้ชุมชน เข้ำมำมีบทบำทในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ 
3.2 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรอย่ำงทั่วถึง 
 

 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

1. โรงเรียนรำษฎร์สำมัคคี อ ำเภอนำหว้ำ จังหวัดนครพนม กำรจัดกำรเรียนรู้แบบกรณีศึกษำ 
2. โรงเรียนอนุบำลบ้ำนแพง อ ำเภอบ้ำนแพง จังหวัด

นครพนม 
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน 

3.  โรงเรียนบ้ำนปำกอูน อ ำเภอศรีสงครำม จังหวัด
นครพนม 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบกำรแก้ปัญหำ 
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3.2 การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการฯ ที่ 15  ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิด

แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 

ตารางที่ 17  แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผล  
                 และเป็นขั้นตอน (Coding) 

สังกัด สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding) 

จ านวนสถานศึกษา
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน 
เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็น

ขั้นตอน (Coding) (แห่ง) 

ร้อยละ 

สพป.นพ. 2 
 

181 40 22.09 

 

 1. ผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding) 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2  ได้ด ำเนินกำรพัฒนำครู 
ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) ในโรงเรียน
คุณภำพประจ ำต ำบล  จ ำนวน 40 โรงๆ ละ 3  คน  โดยขอควำมอนุเครำะห์วิทยำกรกำรฝึกอบรมจำก                 
บริษัทอักษรเจริญทัศน์ ท ำให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์จำกวิทยำกร พร้อมทั้งได้
ลงมือฝึกปฏิบัติกิจกรรม 

 

   วิธีการ/ปัจจัยท่ีสามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจราชการฯ  
 1. โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  เป็นโรงเรียนที่จะต้องมีคุณภำพในทุกด้ำน  ดังนั้น กำร

จัดกำรเรียนรู้เรื่อง (Coding) เป็นเรื่องใหม่ที่นักเรียนในโรงเรียนต้องจัดกิจกรรมให้เป็นแบบอย่ำงได้ 
๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กับครู ครูวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และคอมพิวเตอร์ จ ำนวน  

2 วัน วันแรก วิเครำะห์มำตรฐำนและตัวชี้วัด ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ และออกแบบ  กำรวัดและ
ประเมินผล  วันที่สอง วิทยำกรมำให้ควำมรู้พร้อมลงมือปฏิบัติกิจกรรม กำรจัดกำรเรียนกำรสอน                       
โดยใช้อุปกรณ์  และไม่ใช้อุปกรณ์ 

3. นิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ  
  1. ครูในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 40 โรงเรียน ครูวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ สำมำรถวิเครำะห์มำตรฐำนและตัวชี้วัดในกำรสำระวิทยำกำรค ำนวณ 

2. ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  โดยกำรบูรณำกำรทั้ง 3 กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ได้ 

3. ออกแบบกำรจัดกำรเรียนแบบโดยไม่มีอุปกรณ์  และใช้อุปกรณ์ในกำรเรียนรู้ 
๔. ทรำบแนวทำงกำรวัดและประมำณผลโดยเน้นกำรประเมินตำมสภำพจริง 
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 2. ปัญหาและอุปสรรค 
- อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ รำคำแพง  ขำดงบประมำณกำรในกำรจัดซื้อ  

3. ข้อเสนอแนะ 
 - สอนโดยไม่ใช้อุปกรณ์ 
 

 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice)  

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

โรงเรียนอนุบำลบ้ำนแพง อ ำเภอบ้ำนแพง จังหวัดนครพนม 
สพป.นพ.2 

กำรใช้สื่อ อุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณ 

โรงเรียนบ้ำนหำดแพง 
(หำดแพงวิทยำ) 

อ ำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม 
สพป.นพ.2 

กำรใช้สื่อ อุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณ 

 
 

3.3 การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวิทยาการค านวณ (Coding)  
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที่ 16  ร้อยละของครูที่ได้เข้ารับการพัฒนาอบรมภาษาอังกฤษ 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 17  ร้อยละของครูที่ได้เข้ารับการพัฒนาอบรมวิทยาการค านวณ 

(Coding) 

ตารางที่ 18  แสดงจ ำนวนและร้อยละของครูที่ได้เข้ำรับกำรพัฒนำอบรมภำษำอังกฤษและวิทยำกำรค ำนวณ 
(Coding) 

สังกัด การพัฒนาอบรมครูภาษาอังกฤษ การพัฒนาอบรมครูวิทยาการค านวณ 

จ านวนครู 
ที่สอน
ภาษา 
อังกฤษ
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนคร ู
ที่ได้เข้ารับ 

การพัฒนาอบรม
ภาษาอังกฤษ 

(คน) 

ร้อยละ จ านวนคร ู
ที่สอน

วิทยาการ
ค านวณทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนคร ู
ที่ได้เข้ารับ 

การพัฒนาอบรม
วิทยาการค านวณ 

(คน) 

ร้อยละ 

สพป.นพ.2 
 

861 - - - - - 

1. ผลการด าเนินการพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวิทยาการ
ค านวณ (Coding)      

- อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร   
 2. ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 
 3. ข้อเสนอแนะ 

 - ไม่มี  
 



6 
 

 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice)  

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

- - - 
 

3.4 การจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM  Education) 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 18  ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 

(STEM  Education)  
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 19  ร้อยละของสถานศึกษาที่ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม 

จากการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM  Education) 

ตารางที่ 19  แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนสะเต็มศึกษำ (STEM  Education)  
                 และสถำนศึกษำที่ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมจำกกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ  
                 (STEM  Education) 

สังกัด 

จ านวน
สถานศึกษา

ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษา 
ที่จัดการเรียนการสอน

แบบสะเต็มศึกษา (แห่ง) 
ร้อยละ 

จ านวนสถานศึกษาที่ผู้เรียน
สามารถสร้างนวัตกรรมจากการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

(แห่ง) 

ร้อยละ 

สพป.นพ.
2 

181 80 44.18 40 44.18 

1. ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM  Education) 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2  มีศูนย์ฝึกอบรม STEM Education  

และได้ด ำเนินกำรจัดอบรมตำมกระบวนของ สสวท. ผ่ำนช่อง online กำรพัฒนำครู เป็นไปตำมเป้ำหมำยของ 
สสวท. เมื่อครูที่ได้รับลกำรพัฒนำแล้ว จะต้องน ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกับผู้เรียนตำมระดับชั้นที่
ตนสอน 

วิธีการ/ปัจจัยท่ีสามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจราชการฯ  
1. ศูนย์ฝึกอบรม  ส่งครูแกนน ำเข้ำรับกำรอบรมจำก สสวท. 
๒. วำงแผนกำรอบรม  และรับสมัครผู้เข้ำรับกำรอบรมตำมเป้ำหมำยที่ สสวท.ก ำหนด 
๓. ด ำเนินกำรฝึกอบรม ประเมินผลตำมเกณฑ์ 
ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ  
1. ครูผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ STEM  

Education 
2. ขณะฝึกอบรม มีผลงำนชิ้นงำนที่เกิดจำกคิด กำรวำงแผนกำรท ำงำนของ STEM  

Education ทั้งส่วนบุคคล และรำยกลุ่ม 
3. ครูน ำควำมรู้ที่ๆได้รับไปใช้จัดกิจกรรม STEM Education ในรูปแบบกำรบูรณำกำร 
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 2. ปัญหาและอุปสรรค 
  ข้อจ ากัดของจ านวนที่ศูนย์ฝึกอบรมที่จะรับผู้ฝึกอบรมทได้ 
  2.  ขาดงบประมาณในการนิเทศติดตาม 
  3. ขาทงบประมาณในการต่อยอดให้ผู้ผ่านการอบรม 
 3. ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการนิเทศฯ ติดตามและต่อยอดให้ผู้ผ่านการอบรม 

 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของตน้แบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

1. โรงเรียนชุมชนค ำพอก 
    ท่ำดอกแก้ว 

อ ำเภอท่ำอุเทน  
จังหวัดนครพนม สพป.นพ.2 

กิจกรรม  ขนส่งทัน ลื่นไถลก็ไม่กลัว 

๒. โรงเรียนบ้ำนนำคอย อ ำเภอนำหว้ำ  
จังหวัดนครพนม สพป.นพ.2 

กิจกรรม  เก็บดำวมำฝำกเธอ 

๓. โรงเรียนบ้ำนหำดแพง อ ำเภอศรีสงครำม  
จังหวัดนครพนม สพป.นพ.2 

กิจกรรม หนู หนู กับZoo  ใหม ่

 
 
3.5 การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 

3.5.1 การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 20  ร้อยละของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1–6 ที่ผ่าน

เกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป 

ตารางที่ 20  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 1–6 ที่ผ่ำนเกณฑ์ทดสอบ   
                   ภำษำอังกฤษเพ่ือใช้ในกำรสื่อสำรในระดับดีขึ้นไป 

สังกัด จ านวนผู้เรียนระดับ 
ป. 1 – 6 ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียนระดับ ป. 1 – 6 ที่ผ่านเกณฑ์
ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสาร 

ในระดับดีขึ้นไป (คน) 

ร้อยละ 

สพป.นพ.2 
 

20,591 -ก ำลังด ำเนินกำรเก็บข้อมูล- - 

 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 21  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ 
(EP/MEP/IEP) 

 

ตารางท่ี 21  แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีกำรจัดกำรศึกษำห้องเรียนพิเศษ (EP/MEP/IEP) 

สังกัด จ านวนสถานศึกษาทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา 
ห้องเรียนพิเศษ (EP/MEP/IEP) (แห่ง) 

ร้อยละ 

สพป.นพ.
2 

-ไม่มีสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียน
ห้องเรียนพิเศษ (EP/MEP/IEP) 

- - 

 
 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 22  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 

ตารางที่ 22  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรทดสอบทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน 
                  ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) 

สังกัด จ านวน
ผู้เรียนที่
เข้ารับ
การ

ทดสอบ 
CEFR 

ทั้งหมด 
(คน) 

ผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบ CEFR 

Below 
A1 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ 

สพป.
นพ.2 

-ไม่มี- - - - - - - - - - - - - - - 

1. ผลการด าเนินการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสาร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ไม่ได้ด าเนินการ  

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
-  

 3. ข้อเสนอแนะ 
-  

 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

- - - 
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3.6 การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 24  ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 

ตารางท่ี 24  แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำที่สำม) 

สังกัด จ านวน 
สถานศึกษา

ทั้งหมด 
(แห่ง) 

สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  

(ภาษาที่สาม) 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) ที่จัดการเรียนรู้ 

จ านวน
สถานศึกษา 

(แห่ง) 

ร้อยละ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส อ่ืน ๆ 
(ระบุ

..........) 
แห่ง ร้อย

ละ 
แห่ง ร้อย

ละ 
แห่ง ร้อย

ละ 
แห่ง ร้อย

ละ 
แห่ง ร้อย

ละ 
สพป.
นพ.2 

185 1 0.54 1 0.54 - - - - - - - - 

 

1. ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
   - สพป.นครพนม เขต 2 มีโรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ

(ภำษำจีน) จ ำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้ำนปำกอูน(ปำกอูนผดุงวิทย์) ท ำกำรสอนโดยครูชำวไทย  
และครูชำวจีน โดยโรงเรียนได้ท ำกำรจ้ำงครูชำวจีน ด้วยงบประมำณของโรงเรียนเอง   นักเรียนตั้งแต่ชั้น  
อนุบำล – ประถมศึกษำปีที่ 6 ได้เรียนรู้วิชำภำษำจีนทุกคน  
 2. ปัญหาและอุปสรรค 

     - มีครูชำวจีนที่จะท ำกำรสอนในโรงเรียนจ ำนวนน้อย ล ำบำกในกำรคัดเลือก และในบำงครั้ง  
มำท ำกำรสอนไม่ต่อเนื่อง เนื่องจำกข้อก ำหนดระยะเวลำของวีซ่ำ 
 3. ข้อเสนอแนะ 

     -  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ควรมีกำรขึ้นบัญชีครูชำวต่ำงชำติ ที่ประสงค์จะ
ท ำกำรสอนในประเทศไทย ท ำกำรเช็คประวัติชำวต่ำงชำติ พร้อมทั้งออกวีซ่ำให้ครูชำวต่ำงชำติพร้อมเลย  

 
 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

 โรงเรียนบ้ำนปำกอูน 
(ปำกอูนผดุงวิทย์) 

อ ำเภอศรีสงครำม -ภำษำจีนเพ่ือกำรสื่อสำร 
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3.7 การส่งเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 25  ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ (ระดับประถมศึกษาที่ 1–3)  

ตารางท่ี 25  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่อ่ำนออกเขียนได้ (ระดับประถมศึกษำที่ 1–3) 

สังกัด 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่อ่าน
ออกเขียนได้ (คน) 

ร้อยละ 
จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่อ่าน
ออกเขียนได้  (คน) 

ร้อยละ 

สพป.นพ.
2 

5,237 4,793 91.52 4,704 4,431 94.20 

 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 26  ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านคล่องเขียนคล่อง (ระดับประถมศึกษาที่ 4–6) 

ตารางท่ี 26  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่อ่ำนคล่องเขียนคล่อง (ระดับประถมศึกษำที่ 4–6) 

สังกัด 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่อ่าน
คล่องเขียนคล่อง (คน) 

ร้อยละ 
จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่อ่าน
คล่องเขียนคล่อง (คน) 

ร้อยละ 

สพป.
นพ.2 

5,289 4,974 94.04 4,718 4,573 96.93 

1. ผลการด าเนินการส่งเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
- ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด แต่ยังมีนักเรียนในกลุ่มท่ีผลกำรคัดกรองให้เป็น 

เด็กบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนยังต้องแก้ปัญำและพัฒนำอย่ำง
เร่งด่วนอีกต่อไป 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
  2.1 ปัญหำด้ำนเด็กนักเรียน คือ นักเรียนไม่สนใจอ่ำน ไม่มีควำมพยำยำมในกำรอ่ำน 
  2.2 จำกกำรนิเทศติดตำม พบว่ำ ครูบำงส่วนยังจัดกำรเรียนรู้แบบเดิม ไม่จัดกำรเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ จัดกำรเรียนรู้ให้ทุกคนเรียนรู้เรื่องเดียวกันในช่วงเวลำเดียวกัน ท ำให้นักเรียนกลุ่มเรียนช้ำ
เรียนมั่น 
 3. ข้อเสนอแนะ 
  - สถำบันภำษำไทยควรสนับสนุนงบประมำณให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยระบุ                 
เพ่ือนิเทศตดิตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยตรง 

 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

1. ร.ร.บ้ำนขำมเปี้ย อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม  จัดกำรเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
2. ร.ร.บ้ำนนำคูณน้อยหนอง
หัวงัว 

อ.นำหว้ำ จ.นครพนม  จัดกำรเรีนรู้โดยใช้สื่อที่หลำกหลำย 

3. ร.ร.บ้ำนตำล อ.ท่ำอุเทน จ.นครพนม  จัดกำรเรียนรู้โดยใช้กำรวิจัยในชั้นเรียน 
 



11 
 

4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม 
ประเด็นการตรวจราชการและการติดตามประเมิน  
4.1 การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ 

    ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 27  ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
เพื่อการเรียนรู้หรือเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ 

ตารางที่ 27  แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำที่ส่งเสริมกำรใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือกำรเรียนรู้  
                  หรือเป็นเครื่องมือเพ่ือกำรเรียนรู้ 

หน่วยงาน 

สถานศึกษาที่ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ 
หรือเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ 

จ านวนสถานศึกษาที่มีครูเข้ารับ
การอบรมน าร่องการใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ 

จ านวนสถานศึกษาที่มีครู 
ผ่านการอบรมฯ และน าการใช้ดิจิทัล

แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้  
ไปใช้ในสถานศึกษา 

คิดเป็นร้อยละ 

สพป.นพ.2 123 123 100 

1. ผลการด าเนินการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ 
เนื่องจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดเป็น

โรงเรียนระดับประถมศึกษำและขยำยโอกำส  ดังนั้น จึงด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยกำรส่งเสริม และ
สนับสนุนให้โรงเรียนได้ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์เวบไซด์ที่เกี่ยวข้องให้กับนักเรียนในโรงเรียนทรำบและให้
นักเรียนด ำเนินกำรตอบบแบบสอบถำมออนไลน์ ตลอดจนส่งเสริมกำรใช้โปรแกรมในกำรวัดแววอำชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และเวบไซต์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในกำรสร้ำงอำชีพให้กับนักเรียน 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 

1. มีครูบำงส่วนที่ยังไม่มีควำมนัดในกำรดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
2. โรงเรียนขนำดเล็กส่วนมำกคอมพิวเตอร์ช ำรุด 
3. ระบบสัญญำณอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ไม่ทั่วถึงและไม่เสถียร 

 3. ข้อเสนอแนะ 
1.ควรมีกำรจัดอบรมกำรใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือกำรเรียนรู้ให้กับครูอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2.ควรมีกำรจัดท ำเครือข่ำยกำรใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือกำรเรียนรู้ในแต่ละอ ำเภอเพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในกำรพัฒนำงำนต่อกัน 
3.ควรจัดกำรถอดบทเรียนของโรงเรียนต้นแบบในกำรใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือกำรเรียนรู้ 
 

 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

- - - 
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4.2 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเด็กปฐมวัย  
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที่ 29 สัดส่วนของนักเรียนระดับอนุบำล 1-3 ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 3-6 ปี  

ตารางท่ี 29  แสดงสัดส่วนของนักเรียนระดับอนุบำล 1-3 ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 3-6 ปี 
นักเรียน
ปฐมวัย 
ระดับ 

จ ำนวน
ประชำกร
ตำมช่วง
อำยุ 3-

6 ป ี
(ทร.14) 

จ านวนนักเรียนปฐมวัย แยกตามสงักัด ปีการศึกษา 2563 
สพป. สศศ. สช. สกอ.  อปท. อื่นๆ นักเรียนรวม 

จ ำนวน (คน) 
 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ ำนวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ ำนวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ ำนวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ ำนวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ ำนวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ ำนวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

อนุบาล  
1-3 

12,096 5,849 48.35             

รวม 12,096 5,849 48.35             
 

1. ผลการด าเนินการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเด็กปฐมวัย 
จ ำนวนประชำกรตำมช่วงอำยุ 3-6 ปี จ ำนวน 12,096 คน เข้ำเรียนในโรงเรียน สังกัด 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 จ ำนวน 5,849 คน (ชั้น อนุบำล 1 – 3) 
และมีบำงส่วนที่เข้ำเรียนในชั้นที่สูงกว่ำ และไปเรียนในโรงเรียนสังกัดอ่ืน  ท ำให้เด็กนักเรียนระดับ
ปฐมวัยมีที่เรียนทุกคน                                                                                                                       
 

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
เนื่องจำกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  เขต  2  

 ไม่มีโรงเรียนแข่งขันสูง  จึงไม่มีปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน                                                          
 3. ข้อเสนอแนะ 
  -  ไม่มี 

 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

- - - 
 

4.3 การส่งเสริมเด็กปฐมวัยสุขภาวะ และโภชนาการ 
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที่ 30  จ านวนเด็กปฐมวัยที่มีสุขภาวะและโภชนาการสมวัยตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

ตารางท่ี 30  แสดงจ ำนวนเด็กปฐมวัยที่มีสุขภำวะและโภชนำกำรสมวัยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

หน่วยงาน น้ าหนักของเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนสูงของเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 

น้ าหนักต่ ากว่า
เกณฑ์

มาตรฐาน 

น้ าหนักสมวัย
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

น้ าหนักเกิน
กว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

ส่วนสูงต่ า
กว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

ส่วนสูงสมวัย
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ส่วนสูงเกิน
กว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

สพป.นพ.2 1,521 3,903 415 968 4,423 448 
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1. ผลการด าเนินการส่งเสริมเด็กปฐมวัยสุขภาวะ และโภชนาการ 
   สพป.นครพนม เขต 2 ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
กำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำ และเสริมสร้ำงภำวะโภชนำกำรในเด็กวัยเรียน   
โดยจัดกิจกรรมจ ำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่  

1. กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงภำวะโภชนำกำรในเด็กวัยเรียนโดยเป้ำหมำย 
ได้แก่ ครูอนำมัยโรงเรียนหรือครูอำหำรกลำงวันในสังกัด จ ำนวน 182 แห่ง โดยให้ควำมรู้และกำรฝึกฏิบัติ 
กำรจัดส ำรับอำหำรกลำงวันให้ถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร โดยกำรใช้โปรแกรมThai School Lunch และ
อบรมให้ควำมรู้พร้อมฝึกปฏิบัติในกำรชั่งน้ ำหนัก วัดส่วนสูง โดยใช้โปรแกรม Inmu Thaigrowth ในกำร 
แปรผลภำวะโภชนำกำรของนักเรียน เพื่อเตรียมรำยงำนข้อมูลในโปรแกรม Lunch System  ของ สพฐ. 
ได้อย่ำงถูกต้อง 

2. กิจกรรมกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
ในโรงเรียนประถมศึกษำ โดยกำรให้ควำมรู้ ให้ค ำแนะน ำโรงเรียนในกำรด ำเนินงำนอำหำรกลำงวัน กำรจัด
ส ำรับอำหำรกลำงวันโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch ระบบสุขำภิบำลอำหำรในโรงเรียนและระบบกำร
จัดกำรน้ ำดื่มสะอำดในโรงเรียน โดยได้รับควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง 

 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
   1.  เนื่องจำกมีงบประมำณจ ำกัด  ท ำให้กำรจัดอบรมมีข้อจ ำกัดหลำยอย่ำง  เช่น  เวลำที่ใช้ 
ในกำรจัดอบรมน้อยเกินไป  ท ำให้ผู้เข้ำอบรมไม่ได้ควำมรู้เต็มที่จำกวิทยำกร 
   2.  ครูผู้รับผิดชอบโครงกำรอำหำรกลำงวันหรือครูอนำมัยโรงเรียนยังขำดควำมรู้  ควำมเข้ำใจ
ในกำรใช้โปรแกรม  Thai school lunch  และจัดอำหำรตำมควำมสะดวกของโรงเรียน  ไม่ด ำเนินกำรตำม 
โปรแกรม Thai school lunch  เนื่องจำกเห็นว่ำเป็นเรื่องยุ่งยำกและเพ่ิมภำระ 
 3. ข้อเสนอแนะ 
   1.  ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  เขต  2  จัดสรรงบประมำณ 
ในกำรจัดอบรมและออกนิเทศ  ติดตำม  เนื่องจำกที่ผ่ำนมำกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  ไม่เคยได้รับ 
งบประมำณสนับสนุน  ได้รับงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเท่ำนั้น  ซึ่ง 
ไม่เพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวัน  ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนขำดประสิทธิภำพ 
   2.  จัดอบรมให้ควำมรู้ครูผู้รับผิดชอบโครงกำรอำหำรกลำงวันและครูอนำมัยโรงเรียน 
2  วัน  เนื่องจำกเนื้อหำของกำรจัดอบรมมีเยอะและมีโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องเยอะ 

 

 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

1. ร.ร.บ้านขามเตี้ยใหญ่ อ.โพนสวรรค์  จ.นครพนม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
2. ร.ร.บ้านนาเพียง อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
3. ร.ร.บ้านปากอูน อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม โครงกำรขยับกำยห่ำงไกลโรคอ้วน 
 
 



14 
 

5. การปรับสมดุลและการบริหารจัดการภาครฐั 
ประเด็นการตรวจราชการและการติดตามประเมินผล  
5.1 โครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที่ 32  ร้อยละของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที่ 33  ร้อยละของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที่ 34  ร้อยละของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตารางท่ี 32  แสดงจ ำนวนและร้อยละของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลที่มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
                 ด้ำนส่งเสริมกำรศึกษำ และด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด รัฐ โรงเรียน 

สังกัด 
(1) 

จ านวน
โรงเรียน
คุณภาพ
ประจ า
ต าบล
ทั้งหมด     

ปีการศึกษา 
2562 
(2) 

จ านวนและร้อยละของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลท่ีมีการพัฒนาสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้านส่งเสริมการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม
ของเอกชน บ้าน 
วัด รัฐ โรงเรียน 

สถานศึกษา       
มีการพัฒนา   

ครบทั้ง 3 ด้าน 
ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ภาษา ICT 

จ านวน 
(3) 

ร้อยละ 
(4) 

จ านวน 
(5) 

ร้อยละ 
(6) 

จ านวน 
(7) 

ร้อยละ 
(8) 

จ านวน 
(9) 

ร้อยละ 
(10) 

จ านวน 
(11) 

ร้อยละ 
(12) 

จ านวน 
(13) 

ร้อยละ 
(14) 

จ านวน 
(15) 

ร้อยละ 
(16) 

จ านวน 
(17) 

ร้อยละ 
(18) 

สพป.
นพ.2 
 

40 40 100 40 100 40 100 40 100 10 25 40 100 40 100 30 75 
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1. ผลการด าเนินการโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
  โรงเรียนในโครงกำร จ ำนวน 10 โรงเรียน (100%) มุ่งมั่นและด ำเนินงำนตำมแนวทำงของ
โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ทั้งด้ำนอำคำรสถำนที่ ภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ กำรพัฒนำบุคลำกร กำรพัฒนำ
ผู้เรียน โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกบุคลำกร หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ชุมชน ตำมศักยภำพและบริบท
ของแต่ละโรงเรียน  
 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 

2.1 ขำดแคลนงบประมำณสนับสนุนจำกชุมชม ไม่สำมำรถน ำใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำ
โรงเรียนได้ เพรำะชุมชนเป็นชุมชนกำรเกษตร มีรำยได้น้อย 

2.2 นักเรียนในเขตบริกำรบำงส่วนยังเดินทำงไปเรียนในตัวเมือง ท ำให้จ ำนวนนักเรียนในโรงเรียน
ที่ร่วมโครงกำรหลำยโรงเรียนมีแนวโน้มลดลง อำจเนื่องจำกชุมชนยังไม่มีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพของโรงเรียน
คุณภำพประจ ำต ำบล 

 
 3. ข้อเสนอแนะ 

3.1  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ควรพัฒนำด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำนของโรงเรียน
ก่อนเรื่องอ่ืน เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้กับชุมชน 

 
 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

1.  โรงเรียนบ้ำนนำอินทร์ 
     นำโอ นำคอยพัฒนำ 

อ ำเภอศรีสงครำม  
จังหวัดนครพนม 

กำรพัฒนำครูด้ำนกำรสร้ำงสื่อ ICT 

2. โรงเรียนชุมชนบ้ำนค ำ
พอกท่ำดอกแก้ว 

อ ำเภอท่ำอุเทน จังหวัด
นครพนม 

กำรบริหำรจัดกำรเรื่องกำรจัดกำรเรียน
กำรอสนงำนอำชีพให้กับนักเรียนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

3. โรงเรียนบ้ำนอูนนำ อ ำเภอนำหว้ำ จังหวัดนครพนม  โรงเรียนต้นแบบด้ำนกำรน ำกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงครบวงจร 
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5.2 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และองค์กร และชุมชนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (6 รูปแบบกิจกรรม) 
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที่ 35 ร้อยละของสถานศึกษาที่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ตารางท่ี 33  แสดงจ ำนวนสถำนศึกษำท่ีจัดกำรศึกษำปฐมวัย และพ่อแม่ ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนมีส่วนร่วมในกำรออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 

สังกัด 
จ านวน

สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาปฐมวัย 

จ านวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย และพ่อแม่ ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชน  
มีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

กิจกรรม
เสรี 

ร้อยละ กิจกรรม
สร้างสรรค์ 

ร้อยละ กิจกรรม
เคลื่อน 
ไหวและ
จังหวะ 

ร้อยละ กิจกรรม
เสริม

ประสบ 
การณ์ 

ร้อยละ กิจกรรม
กลางแจ้ง 

ร้อยละ กิจกรรม
เกม

การศึกษา 

ร้อยละ 

สพป.นพ.2 
 

181 181 100 181 100 181 100 181 100 181 100 181 100 
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1. ผลการด าเนินการให้สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และองค์กร 
และชุมชนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (6 รูปแบบกิจกรรม) 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ได้ด ำเนินกำรให้สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง
ควำมร่วมมือกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ผลกำรด ำเนินกำร               
มีดังนี้ 

1) สถำนศึกษำมีแผนพัฒนำสถำนศึกษำ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและบริบทของชุมชน  
2) ผู้ปกครองและชุมชนให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของสถำนศึกษำ และกิจกรรม                   

กำรจัดประสบกำรณกำรเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
3) สถำนศึกษำมีเครือข่ำยผู้ปกครองในกำรสนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ  
4) ผู้ปกครองรู้และเข้ำใจในกำรอบรมเลี้ยงดู ตลอดจนเอำใจใสให้ควำมรัก ควำมอบอุน ส่งเสริม                

กำรเรียนรูและพัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ ของเด็กปฐมวัย 
5) ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและแกไขปัญหำพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค์ตลอดจนส่งเสริม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

6) ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลพัฒนำกำรของเด็กและในกำรประเมินกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
 ไม่มี 
 3. ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนในกำรชี้แจงสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
องค์กรและชุมชนในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

- - - 
 
 
 
 
 

 
      ผู้รำยงำน  
                 (นำยพลชัย ชุมปัญญำ) 
                                  ต ำแหน่ง  ผอ.สพป.นครพนม เขต 2   
          วันที่    24  / มี.ค.  / 63 
       โทรศัพท์ติดต่อประสำนงำน     ๐๙๑-๘๖๗๔๘๓๕ 

 
 
 




