
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ค ำน ำ 

 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน                    
ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพ่ือรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ และ             
น ำข้อมูลมำวิเครำะห์ วำงแผนกำรด ำเนินงำนในปีถัดไป ตลอดจนเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
สำธำรณชนได้รับทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำน โครงกำร/กิจกรรม ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครพนม เขต 2  

 ขอขอบคุณคณะผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำป ระถมศึกษำนครพนม เขต 2 และ                            
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนที่อนุเครำะห์ให้ข้อมูลและมีส่วนร่วมให้รำยงำนเล่มนี้สมบูรณ์และส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
มำ ณ โอกำสนี้ 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
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ส่วนที ่1 

 
บทน ำ 

 
ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ 
  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ได้ก ำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโนบำย
ของรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ยุทธศำสตร์ 
ตัวชี้วัด โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร ก ำหนดทิศทำงและแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ที่มีควำมสอดคล้องกันในทุกระดับ และมีระบบกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนอย่ำงเป็นระบบ                           
โดยมีเป้ำหมำยที่ส ำคัญ คือ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้นักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและ               
มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม         
เขต 2 มีผลกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องและเป็นไปได้ตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ               
ขั้นพ้ืนฐำน และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็นกระบวนงำนที่สะท้อนถึง
ควำมส ำเร็จทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตำมภำรกิจ  
 
อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
 1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และแจ้งจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบและก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้งบประมำณ
ของหน่วยงำนดังกล่ำว 
 3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4. ก ำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดและ
พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 7. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม                
กรอบกฏกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 
 8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กำรชุมชน องค์กำรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอื่นที่จัดรูปแบบ             
ที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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 9. ด ำเนินกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัย และพัฒนำกำรศึกษำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำน                     
ด้ำนกำรศึกษำ 
 11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 12. ปฏิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นหรือท่ีได้รับมอบหมำย 
  
  
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
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ข้อมูลพื้นฐำน  
 

จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
 

ต ำแหน่งในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนครพนม  เขต 2 กรอบท่ี ก.ค.ศ.     
ก ำหนด 

บุคลำกรในปัจจุบัน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1 1 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 3 1 
ศึกษำนิเทศก์ 22 9 
ข้ำรำชกำรพลเรือน   
     - กลุ่มอ ำนวยกำร 7 3 
     -กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 11 4 
     - กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 13 5 
     - กลุ่มนโยบำยและแผน 7 2 
     - กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 8 3 
     - กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 3 - 
     - หน่วยตรวจสอบภำยใน 3 1 
ลูกจ้ำงประจ ำ - 4 
ลูกจ้ำงชั่วครำว - 13 

รวม 78 46 
 
 จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
 (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2562)   จ ำแนกรำยอ ำเภอ  
 

อ ำเภอ จ ำนวนโรงเรียน จ ำนวนโรงเรียนที่เปิดสอนจ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิด
สอน 

อ.1-ป.6 อ.1-ม.3 
ท่ำอุเทน 44 35 7 
บ้ำนแพง 28 21 5 
ศรีสงครำม 44 36 8 
นำหว้ำ 24 17 7 
โพนสวรรค์ 30 21 9 
นำทม 15 10 5 

รวม   185 140 41 
หมำยเหตุ : จัดกำรเรียนรวม จ ำนวน 4 โรงเรียน ยังไม่ประกำศยุบโรงเรียน 
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 จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรที่ท ำหน้ำที่สอน จ ำแนกรำยอ ำเภอ (ข้อมูล  10  มิถุนำยน  2562)  
 

ที ่ อ ำเภอ 
จ ำนวนครู 

โรงเรียนในสังกัด จ ำนวนครู 
1 ท่ำอุเทน 44 319 
2 บ้ำนแพง 28 222 
3 นำหว้ำ 24 288 
4 ศรีสงครำม 44 390 
5 โพนสวรรค์ 30 321 
6 นำทม 15 127 
 รวม 185 1,667 

 
 จ ำนวนนักเรียนตำมระดับกำรศึกษำ จ ำแนกรำยชั้นเรียน  ปีกำรศึกษำ  2562   
(ข้อมูล  10  มิถุนำยน  2562) 
 

ชั้นเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

จ ำนวนห้องเรียน 
ชำย หญิง รวม 

รวมระดับก่อนประถม 2,995 2,844 5,839 416 
รวมระดับประถมศึกษำ 10,509 10,082 20,591 1,280 
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 1,777 1,560 3,337 148 
รวมทั้งสิ้น 15,281 14,486 29,767 1,844 

 
ข้อมูลพ้ืนฐำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ O-NET ปีกำรศึกษำ 2560 - 2561 

 
กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ 
O-NET ชั้น ป. 6 O-NET ชั้น ม.3 

ค่ำเฉลี่ยร้อยละ ควำมก้ำว 
หน้ำ 

ค่ำเฉลี่ยร้อยละ ควำมก้ำวหน้ำ 
ปี กศ.60 ปี กศ.61 ปี กศ.60 ปี กศ.61 

ภำษำไทย 41.38 50.82 +9.44 41.76 47.10 +5.34 
คณิตศำสตร์ 31.68 30.24 -1.44 20.02 24.50 +4.48 
วิทยำศำสตร์ 35.90 36.40 +0.50 29.14 28.38 -0.76 
ภำษำอังกฤษ 29.15 31.50 +2.35 27.07 25.38 -1.69 
เฉลี่ย 34.53 37.24 +2.71 29.50 31.34 +1.84 
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ขอบเขตของกำรรำยงำน 
 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  เพ่ือให้ทรำบ                  
ผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำ และรำยงำนผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีองค์ประกอบของผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 2. ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขัน 
 3. ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 4. ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 
 5. ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศำสตร์ที่  6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม                   
ในกำรจัดกำรศึกษำ 
 
วิธีด ำเนินกำร 

1. ศึกษำ วิเครำะห์นโยบำย จุดเน้นเป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จจำกเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เช่น  
ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (ยุทธศำสตร์ สพฐ.) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561,  ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                 
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ 2561, รำยงำนผลกำรประเมิน                        
สวนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เป็นต้น 
 2. ก ำหนดขอบเขตในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   
 3. เก็บรวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562                  
โดยศึกษำจำกเอกสำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
 4. วิเครำะห์ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   
 5. สรุป เขียนรำยงำนเผนแพร่และประชำสัมพันธ์  
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 น ำข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน                        
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ไปใช้ในกำรพัฒนำและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในปีต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
 

กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัต ิ
 
  

วิสัยทัศน์   
 “ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  เขต 2  บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล                    
จัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ได้มำตรฐำนระดับสำกล บนพ้ืนฐำนควำมเป็นไทย น้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรปฏิบัติ
อย่ำงยั่งยืน” 
 

พันธกิจ  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ

ตำมมำตรฐำนระดับสำกล 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลัก   

ของคนไทย 12 ประกำร 
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลเน้นกำรมีส่วนร่วม กำรบูรณกำรกำรจัดกำรศึ กษำ

และเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนน้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืน 
 
เป้ำหมำย   
1. ผู้ เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ  และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม  

พัฒนำกำรที่เหมำะสม มีคุณภำพและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง  มีคุณภำพ  และ 

เสมอภำค 
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ 
4. สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพ  และเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงและใช้ศำสตร์พระรำชำพัฒนำคุณภำพสู่ระดับมำตรฐำนสำกล 
5. มีเครือข่ำยในกำรบริหำรจัดกำร  เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร  บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำก                   

ทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  และสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำสื่อ  เทคโนโลยี  และระบบข้อมูล

สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 



 

 

ยุทธศำสตร์  
1. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
2. ด้ำนพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขัน 
3. ด้ำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
4. ด้ำนโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 
5. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 
นโยบำยและจุดเน้น  
1. โครงกำรตำมพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำรที่ 10 แบะพระบรมวงศำนุวงศ์ 
2. โครงกำรตำมนโยบำยของรัฐบำล 
 2.1 โครงกำรโรงเรียนร่วมพัฒนำ Partnership School Project 
 2.2 โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล (1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ) 
 2.3 โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ 
 2.4 โครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนเพื่อรองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor : EEC) 
 2.5 โครงกำรพื้นที่นวัตกรรมศึกษำ 
3. โครงกำรตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ                  

ขั้นพ้ืนฐำน 
 3.1 โครงกำร อ่ำนออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 
 3.2 โครงกำร กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Big Data) 
 3.3 โครงกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 3.4 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำระหว่ำง สพฐ. กับ สอศ. และ

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำอ่ืน และโครงกำรห้องเรียนอำชีพ (กำรแนะแนวเพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรมีงำนท ำ) 
 3.5 โครงกำรอำหำรกลำงวัน 
 3.6 โครงกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
 3.7 โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 3.8 โครงกำร Boot camp 
 3.9 โครงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก “บริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กสู่ควำมยั่งยืน” 
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ส่วนที่ 3 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 
 ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ด ำเนินงำนประสบผลส ำเร็จเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของ
โครงกำรในแผนปฏิบัติกำรและเป็นไปตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
โดยมีผลกำรปฏิบัติงำนจ ำแนกเป็นรำยยุทธศำสตร์และรำยโครงกำร ดังนี้  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
 
1. โครงกำรแข่งขันกีฬำ กรีฑำ  นักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กลุ่มรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ระหว่ำงวันที่  26 - 27  ธันวำคม 2561 
หลักกำรและเหตุผล   

“กีฬำ” เป็นกิจกรรมที่ส ำคัญในกำรพัฒนำนักเรียนทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม มีสุขภำพ
ร่ำงกำยสมบูรณ์ แข็งแรง มีระเบียบวินัยและมีน้ ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสำมัคคีในหมู่คณะ และให้นักเรียน              
ได้แสดงออกถึงทักษะควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำตำมควำมสนใจและเต็มศักยภำพของแต่ละบุคคล ตลอดจน
ได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำด้ำนกำรเล่นกีฬำให้ได้ตำมมำตรฐำนสำกล 

เพ่ือเป็นกำรคัดเลือกตัวแทนนักกีฬำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2               
ให้ก้ำวไปสู่กำรแข่งขันในระดับจังหวัดและระดับภำค ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกีฬำของนักเรียนในสังกัด สพป.นครพนม เขต 2 ให้ได้มำตรฐำนสำกล  
ควำมสำมำรถเข้ำแข่งขันในระดับจังหวัดและระดับภำค 
 2.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัด มีร่ำงกำยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัย  รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย                    
รู้รักสำมัคคีในหมู่คณะ 
 3.  เพ่ือสนองนโยบำยรัฐบำลในกำรใช้กีฬำต้ำนภัยยำเสพติด 
 4.  เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้พัฒนำทักษะกำรสอนกีฬำและกำรดูแลนักเรียนได้                  
อย่ำงเหมำะสม  ถูกต้อง 
  
 
 
 



 

 

กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 4.1  จัดท ำและขออนุมัติโครงกำร 
 4.2  ประชุมประธำนกลุ่มเครือข่ำย ร.ร. 
 4.3  คัดเลือกตัวแทนอ ำเภอ  ๆ ละ 2 คน เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำน/ประชุม 
 4.4  ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำน 
 4.5  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน คณะกรรมกำรตัดสิน คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ  
 4.6  รับสมัครและจัดกำรแข่งขัน 
 4.7  ประเมินโครงกำร 
 4.8  สรุป/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
             1. นักเรียนในระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้นในสังกัดทุกคนได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ด้ำนกีฬำเต็มตำมศักยภำพ อย่ำงถูกต้อง ตำมมำตรฐำนสำกล 
             2. ครูผู้ฝึกสอนนักกีฬำของทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรสอนกีฬำและดูแลนักกีฬำ
ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะ 

ปัญหำ/อุปสรรค 
            1. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนไม่แจ้งมติที่ประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมกำรแข่งขัน แนวทำงกำรด ำเนินกำร
จัดกำรแข่งขันให้แก่คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน คณะกรรมกำรตัดสินกีฬำได้ทรำบ 
            2. มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่จัดกำรแข่งขัน สูจิบัตรกำรแข่งขัน กีฬำบำงชนิดในวันจัดกำรแข่งขัน 
ก่อให้เกิดควำมสับสน วุ่นวำย นักกีฬำหำสนำมแข่งขันไม่เจอ 
            3. คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน คณะกรรมกำรตัดสินกีฬำ ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรส่งเอกสำรล้ำง
หนี้เงินยืม 
           4. กำรส่งรำยชื่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน คณะกรรมกำรตัดสินกีฬำล่ำช้ำมำก 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
            1. ควรให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดกำรแข่งขัน 
            2. ควรจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย  
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รูปภำพประกอบกิจกรรม 
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2. โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด ำริหลักสูตรจิตอำสำ 904 “หลักสูตรพื้นฐำน”  
 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลำด ำนินกำร ระหว่ำงวันที่  มิถุนำยน  2562  - กันยำยน  2562 
หลักกำรและเหตุผล  

  สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ทรงห่วงใยและค ำนึงถึงควำมเป็นอยู่ดีมีสุข
ของประชำชน พระองค์ทรงมีพระรำชปณิธำนที่จะสืบสำน รักษำ ต่อยอด พระรำชกรณียกิจ และโครงกำร
พระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 
ให้จัดตั้งโครงกำรจิตอำสำ เรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ โดยปัจจุบันโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนได้ด ำเนินกิจกรรม
ตำมแนวทำงพระรำชด ำริมำอย่ำงต่อเนื่อง และขยำยผลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่ำงๆ ทั่วประเทศ  
          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  เขต 2  ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของพระบรม
รำโชบำย จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือสำนต่อพระรำชปณิธำนและพัฒนำศักยภำพเด็กไทยให้มี
คุณลักษณะอังพึงประสงค์ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
             1.  เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนมีควำมเข้ำใจถึงกำรน ำกระบวนกำรน ำกระบวนกำรจิตอำสำพระรำชทำน
ตำมแนวพระรำชด ำริมำบูรณำกำรใช้ในหลักสูตรสถำนศึกษำ   
             2.  เพ่ือต้องกำรปลูกจิตส ำนึกของควำมเป็นไทย ให้ผู้บริหำร ครู และนักเรียนตลอดจนบุคลำกรใน
สถำนศึกษำได้ตระหนักรู้ถึงควำมเป็นชำติไทยด้วยพระมหำกรุณำธิคุณของสถำบันพระมหำกษัตริย์  
    3.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนได้พัฒนำศักยภำพของนักเรียนให้เป็นพลเมืองดีในสังคมและ            
เป็นอนำคตที่ดีของประเทศชำติต่อไป 

กระบวนกำรและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน  
            1. จัดท ำโครงกำรและแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
   2. ด ำเนินกำรประชุมมอบนโยบำยกำรด ำเนินกิจกรรมให้โรงเรียนโดยก ำหนดผู้เข้ำรับประชุมครูที่
ปฏิบัติกำรสอนวิชำสังคมศึกษำและครูวิชำกำรโรงเรียนให้น ำลงสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ 
            3. น ำเสนอกิจกรรมที่สำมำรถลงไปบูรณำกำรโรงเรียนที่มีรูปแบบกำรด ำเนินกิจกรรมดีเยี่ยม 
   4. ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำนเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำรพร้อมข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำ  

ผลกำรด ำเนินงำน 
            1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแนวทำงท่ีก ำหนด ผู้บริหำร ครูผู้สอน 
นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และตระหนักในบทบำทหน้ำที่ได้ตลอดจนกำรปฏิบัติกิจกรรมเป็นรูปธรรม  
            2. นักเรียนในสังกัดมีทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร  มีควำมตระหนัก  
รักและหวงแหนในสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และเป็นเยำวชนที่ดีของประเทศชำติในอนำคต 
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       3. ครูที่เข้ำรับกำรอบรมในครั้งนี้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในพระบรมรำโชบำยของรัชกำลที่ 10                   
ในกำรน ำไปสู่กำรปฎิบัติในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม เช่น กำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระบรมรำโชบำย
ด้ำนกำรศึกษำ  กำรจัดกิจกรรมที่น ำเอำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มำใช้ในโรงเรียน                       
กำรจัดกิจกรรมโครงงำนคุณธรรม กำรสร้ำงวินัย กำรสร้ำงคุณธรรมด้ำนต่ำงๆ เป็นต้น 
      4. ครูมีควำมตระหนักในกิจกรรมจิตอำสำ และสำมำรถน ำไปสู่หลักสูตรบูรณำกำรหรือขยำยผล                
สู่กำรปฏิบัติกับผู้เรียนได้ 
       5. โรงเรียนในสังกัดมีเป้ำหมำยในกำรน ำโครงกำรจิตอำสำ 904 ไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดรูปธรรม และ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่มีกำรนิเทศติดตำมในแต่ละภำคเรียนตลอดปีกำรศึกษำเพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติ
ต่อไป   

ปัญหำ/อุปสรรค  
ไม่มี 

แนวทำงกำรพัฒนำ  
1. ควรให้ครูที่สอนกลุ่มสำระสังคมศึกษำฯสมัครเป็นสมำชิกโครงกำรจิตอำสำของประเทศและเชิญชวน

นักเรียนสมัครเพ่ือท ำกิจกรรมตำมโครงกำรในกำรช่วยเหลือชุมชนและประเทศชำติต่อไป 
    2. กำรจัดกิจกรรมควรด ำเนินกำรต่อเนื่องและสรุปเป็นรำยภำคเรียนเพ่ือให้ทรำบผลกำรด ำเนินงำน               
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและสำมำรถน ำไปต่อยอดกิจกรรมอ่ืนในภำคเรียนต่อไปได้ 

 
ภำพประกอบกิจกรรม 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 
1. โครงกำรงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมวิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน  
    ปีกำรศึกษำ  2561  

กลุ่มรับผิดชอบ  นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร    ระหว่ำงวันที่ วันที่  8 -10 ตุลำคม  และ 12-14  ธันยวำคม  2562 

หลักกำรและเหตุผล 
  

       เจตนำรมณ์พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)              
พ.ศ.2545 กำรจัดกำรศึกษำมีจุดหมำยที่มุ่งเน้นให้ท้องถิ่นและสถำนศึกษำได้มีบทบำทและมีส่วนร่วม                          
ในกำรพัฒนำหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพและควำมต้องกำรของท้องถิ่น (ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 2542) 
 กระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดวิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียน 
ทุกคนซึ่งเป็นก ำลังของชำติให้เป็นมนุษย์ที่มีควำมสมดุลทั้งด้ำนร่ำงกำย คุณธรรม มีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ยึดมั่นในกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นมุข มีควำมรู้และ
ทักษะพ้ืนฐำน โดยยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญบนพ้ืนฐำนควำมเชื่อว่ำทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้                     
เต็มตำมศักยภำพ โดยมีหลักกำรส ำคัญคือกำรกระจำยอ ำนำจให้สังคมมีส่วนร่วมในกำร จัดกำรศึกษำ                        
เป็นหลักสูตรซึ่งมีจุดหมำยและมำตรฐำนกำรเรียนรู้เป็นเป้ำหมำย โดยมีกรอบทิศทำงในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ให้ เป็นคนดี มีปัญญำ มีควำมสุข มีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีโลก 
(กระทรวงศึกษำธิกำร, 2544) 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ได้ตระหนักในควำมส ำคัญดังกล่ำว และ
พร้อมจะขับเคลื่อน เครือข่ำย ด ำเนินกำรส่งเสริม เติมเต็มและสร้ำงควำมเข็มแข็งทำงปัญญำแก่นักเรียนตั้งแต่
ระดับปฐมวัยถึงกำรศึกษำภำคบังคับ ตำมโครงกำร งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม  วิชำกำรและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ  2562 

วัตถุประสงค์  
           1. เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมศักยภำพด้ำนควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมวิชำกำรและเทคโนโลยีของ
นักเรียน  
 2. เพ่ือเป็นกำรส่งเสริม เติมเต็มด้ำนควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของ
นักเรียน  
 3. เพ่ือเป็นกำรสืบสำนควำมร่วมมือแบบพหุภำคีเครือข่ำย 
 
 
 
 
 

13 



 

 

กระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบันไดดำรำ 
 เป็นกิจกรรมกำรประกวด แข่งขันคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่ำยโรงเรียนและ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 1. ศูนย์เครือข่ำยโรงเรียนด ำเนินกำรคัดเลือกตัวแทนเสร็จภำยในวันที่ 30  กันยำยน  2562 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ด ำเนินกำรคัดเลือกตัวแทนนักเรียน                  
เขตพ้ืนทีร่ะหว่ำงวันที่  8 – 10  ตุลำคม  2561 
 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมเสริมปัญญำเพื่อคว้ำเหรียญ 
 เป็นกิจกรรมกำรสอนเสริมเติมเต็มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษำคู่มือตลอดทั้งเกณฑ์กำรแข่งขันทุกกิจกรรม 
เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งทุกมิติ ซึ่งเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 มีควำมพร้อม ควำมเชื่อมั่นในตนเอง ก่อนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประกวด
และแข่งขันทั้งระดับภูมิภำคและระดับประเทศ 
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสู่เวที ห้องเรียนเหรียญทอง 
 เป็นกิจกรรมกำรเข้ำร่วมประกวด แข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนทั้งระดับ
ภูมิภำค และระดับประเทศ ณ จังหวัดบุรีรัมย์                                                        

ผลกำรด ำเนินงำน 
    ได้ตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม จ ำนวน 245  กิจกรรม     
    ได้รับรำงวัล  ดังนี้ 

ชนะเลิศ   จ ำนวน  2  กิจกรรม 
รองชนะเลิศอันดับ  1 จ ำนวน             4   กิจกรรม 
รองชนะเลิศอันดับ  2 จ ำนวน             4   กิจกรรม 
รำงวัลเหรียญทอง จ ำนวน  153  กิจกรรม 
รำงวัลเหรียญเงิน  จ ำนวน  48  กิจกรรม 
รำงวัลเหรียญทองแดง จ ำนวน  27  กิจกรรม 
เข้ำร่วมกำรแข่งขัน จ ำนวน  17  กิจกรรม 
   รวม        245  กิจกรรม 

 จำกผลกำรแข่งขันท่ี  สพป.นครพนม  เขต 2  ได้อันดับที่ 8  ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปัญหำ/อุปสรรค  
1.   โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่ไปแข่งขันในระดับภำค ใช้งบประมำณจ ำนวนมำก 
2.  ที่พักในระดับภำค  ค่อนข้ำงหำยำกและล ำบำก 

แนวทำงกำรพัฒนำ  
  สพป.นครพนม  เขต  2  ควรสนับสนุนงบประมำณ  โดยค ำนึงถึงจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขันในแต่ละกิจกรรม  
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รูปภาพประกอบกิจกรรม 
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4. โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ปีงบประมำณ 2562  

กลุ่มรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1  สิงหำคม  -  30  กนัยำยน  2562 
หลักกำรและเหตุผล  

 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล (1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ) มีแนวคิดมุ่งเน้นกำรพัฒนำโรงเรียนให้มี
คุณภำพได้มำตรฐำนตำมบริบทของโรงเรียน สร้ำงโอกำสให้นักเรียนในพื้นท่ีได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มที่ เกิดควำม 
เท่ำเทียม ลดควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของประเทศ ให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลำงของชุมชน เป็นต้นแบบ
โรงเรียนที่มีคุณภำพ สำมำรถให้บริกำรกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน                   
มีอุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ผู้บริหำรและครูมีควำมพร้อมด้ำนสมรรถนะ ศักยภำพ 
และควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด รัฐ โรงเรียน                    
ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนกำรบริหำรกำรจัดกำร กำรพัฒนำผู้เรียน เพ่ือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่ำ 
โรงเรียนจะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับควำมรู้ กระบวนกำรและทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรธ ำรงตน 
ด ำรงชีวิตในกำรเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชน
มีส่วนร่วมและควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ สร้ำงควำมเชื่อมั่นและศรัทธำในกำรพัฒนำคุณภำพของโรงเรียน                         
ในกำรส่งบุตรหลำนเข้ำมำเรียน น ำไปสู่กำรลดค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรม
ทำงกำรศึกษำท่ีเป็นประโยชน์ เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ  

วัตถุประสงค์ 
    1.  เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรเก่ียวกับแนวทำงกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณภำพประจ ำ
ต ำบล 
 2.  เพ่ือศึกษำผลกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
 3.  เพื่อศึกษำปัญหำ อุปสรรค ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 

กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน    
 กำรด ำเนินงำนครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดหลักกำรของกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge 
Management Proess) และกระบวนกำร  PLC ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning 
Community)  ดังนี้ 
 1. กำรศึกษำกรอบแนวคิด หลักกำร มำตรฐำน ตัวชี้วัดของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล จัดท ำสื่อ
ส ำหรับเผยแพร่ให้โรงเรียนและบุคลำกรศึกษำและน ำไปวำงแผนด ำเนินงำน 
             2. โรงเรียนใช้กระบวนกำรชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC : Professional Learning 
Community)  ในกำรพัฒนำแผนกำรด ำเนินงำนตำมกรอบแนวคิด หลักกำร มำตรฐำน ตัวชี้วัดของโรงเรียน
คุณภำพประจ ำต ำบล  
ด ำเนินงำนตำมแผนงำนที่ก ำหนด เก็บรวบรวมผลกำรด ำเนินงำน วิเครำะห์ ประเมินปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน
เป็นระยะๆ สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน   
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 3. คณะนิเทศน ำผลกำรนิเทศก ำกับติดตำมมำน ำเสนอและแลกเปลี่ยนรู้ โดยประยุกต์ใช้กระบวนกำร
ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC : Professional Learning Community)  
 4.  โรงเรียนที่ร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลทุกโรงเรียนร่วมน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะแนวทำงแก้ไขและพัฒนำ  
 5.  ร่วมกันสรุปองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลแต่ละโรง เป็นแนวทำง
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 กำรด ำเนินงำนครั้งนี้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร ดังนี้   
  1.  บุคลำกรในโรงเรียนที่ร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลร้อยละ 100 (40 โรงเรียน)        
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถวำงแผนขับเคลื่อนโรงเรียนตำมกรอบแนวคิดหลักกำร มำตรฐำน ตัวชี้วัดโรงเรียน
คุณภำพประจ ำต ำบลได้ 
 2.  โรงเรียนที่ร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลร้อยละ 75 (30 โรงเรียน) สำมำรถพัฒนำ
แผนขับเคลื่อนโรงเรียนตำมกรอบแนวคิดหลักกำร มำตรฐำน ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลและม ี                  
ผลกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลได้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีโรงเรียนก ำหนด 

ปัญหำ/อุปสรรค 
 ปัญหำ/อุปสรรคในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน พบว่ำ ด้ำนงบประมำณมำกท่ีสุดคืองบประมำณ                
ในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  ด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำมำกท่ีสุดคือกำรส่งเสริมด้ำนภำษำอังกฤษใน                
กำรสื่อสำร ด้ำนกำรมีส่วนร่วม มำกที่สุดคือกำรสนับสนุนบุคลำกรสอนภำษำ  
แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ควรส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนักให้กับ ผู้บริหำร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้น ำชุมชน                   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ตลอดจน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรด ำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกัน ลดควำม
ขัดแย้ง ควำมไม่ไว้ใจ ให้เกิดควำมรักควำมสำมัคคีกัน 
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รูปภำพประกอบกิจกรรม 
 

กำรประยุกต์ใช้แนวคิดหลักกำรของกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management Proess)  
และกระบวนกำร  PLC ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community)  

ในกำรขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
 

1.  กำรวำงแผนขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
 

                            
 

                                            
 
 
2.  กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวคิด หลักกำร มำตรฐำน ตัวช้ีวัดของโรงเรียนในโครงกำร 
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3.  กำรน ำเสนอผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนพัฒนำฯ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
     กำรศึกษำ 
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5. โครงกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

กลุ่มรับผิดชอบ    นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร       มถิุนำยน  2562  - กันยำยน  2562 
หลักกำรและเหตุผล  

       กำรนิเทศกำรศึกษำเป็นภำรกิจที่จ ำเป็นต่อกำรจัดกำรศึกษำ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจ ำเป็นต้องอำศัย
ควำมร่วมมือจำกบุคคลหลำยฝ่ำยในหลำยๆด้ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทำงด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
ดังจะเห็นได้จำกเหตุผลควำมจ ำเป็นในหลำยประกำร เช่น ควำมเปลี่ยนแปลงของสังคม ควำมจริญก้ำวหน้ำ                 
ด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีที่และเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว บุคลำกรในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
จ ำเป็นต้องปรับปรุงตนเองให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือจะได้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรนิเทศก ำกับ
ติดตำม จึงเป็นกำรส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนน ำกระบวนกำรนิเทศภำยในมำใช้ในกำรพัฒนำระบบบริหำร              
จัดกำรศึกษำตำมกรอบภำระงำนของโรงเรียน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ช่วยให้ครูมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง                  
ท ำหน้ำที่ได้สมบูรณ์แบบ และมีควำมเข้มแข็งในกำรปฏิบัติงำนทุกด้ำน  สนับสนุนให้ครูสำมำรถประเมินผล                 
กำรท ำงำนได้ด้วยตนเอง ครูสำมำรถมองเห็นด้วยตนเองว่ำตนเองประสบผลส ำเร็จในกำรสอนได้มำกน้อยเพียงใด 
ช่วยให้ครูได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน ครูผู้สอนแต่ละคนสำมำรถสังเกตกำรท ำงำนหรือกำรสอนของ
ครูคนอ่ืนๆ เพ่ือปรับปรุงกำรสอนของตน โดยกรอบกำรนิเทศครั้งนี้เป็นกำรนิเทศงำนตำมแผนนิเทศกำรศึกษำ 
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครพนม เขต 2   

วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนน ำกระบวนกำรนิเทศภำยในมำใช้ในกำรบริหำรกำรศึกษำ  
2.2 เพ่ือศึกษำผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  

ปีกำรศึกษำ 2562 
2.3 เพ่ือศึกษำปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไขในกำรด ำเนินงำนตำมแผนนิเทศกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 
    2.4 เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของบุคลำกรในสังกัดท่ีมีต่อกระบวนกำรนิเทศก ำกับศึกษำติดตำม                   
กำรด ำเนินงำนตำมแผนนิเทศกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562  

กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
  1. สพป. นครพนม เขต 2 วเิครำะห์สภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำและผลกำรจัดกำรเรียนรู้ของ

โรงเรียน  
  2. จัดอันดับควำมส ำคัญของปัญหำ วิเครำะห์สำเหตุ ศึกษำแนวทำงแก้ปัญหำและพัฒนำ  
  3. จัดท ำโครงกำร แต่งตั้งคณะท ำงำน วำงแผนนิเทศ ก ำหนดปฏิทิน พัฒนำสื่อกำรนิเทศ ประสำน

โรงเรียน  
  4.คณะกรรมกำรนิเทศ นิเทศก ำกับติดตำม ร่วมวิเครำะห์สภำพปัญหำกับโรงเรียน สร้ำงควำมตระหนัก

ในกำรเสนอแนะแนวทำงแก้ปัญหำและพัฒนำ  
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 5 โรงเรียนจัดท ำแผนงำน พัฒนำสื่อนวัตกรรมฯ จัดกิจกรรมตำมแผนงำน  
 6.คณะกรรมกำรนิเทศ ศึกษำและเก็บรวบรวมผลกำรด ำเนินงำน ศึกษำปัญหำอุปสรรค สังเกตชั้นเรียน 

ทดสอบนักเรียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมเสนอแนะแนวทำงแก้ไข   
7. ศึกษำควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อกำรด ำเนินงำน 
8. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ วัดผลประเมินผล สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
         1. ได้พบจุดเด่นของโรงเรียนในสังกัดแต่ละเครือข่ำยแล้วสำมำรถน ำมำขยำยผลเพ่ือพัฒนำต่อไปได้ 
เช่น   
           1.1 เครือข่ำยลุ่มน้ ำหนองสังข์โรงเรียนบ้ำนดอนมะจ่ำงมีโมเดลกำรจัดท ำรูปแบบโครงกำรเกษตรและ
อำหำรกลำงวันโดยมีควำมร่วมมือกับองค์กรส่วนนอกท่ีช่วยเหลือและสนับสนุน 
        1.2  เครือข่ำยอุเทนโนนตำล  ได้แก่โรงเรียนบ้ำนโพนมีกิจกรรมพ่ีช่วยน้องสอนกำรบ้ำนก่อนเลิกเรียน
และมัคคุเทศก์น้อย 
       1.3  เครือข่ำยลุ่มน้ ำสงครำม โรงเรียนบ้ำนท่ำบ่อ(บ่อศรีรัตนอ ำนวย) มีโครงงำนอำชีพกำรท ำปลำส้ม
ที่สำมำรถเผยแพร่และสร้ำงอำชีพให้กับนักเรียนได้  เป็นต้น 
    2. พบว่ำกระบวนกำรนิเทศภำยในโรงเรียนในแต่ละเครือข่ำยที่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร                   
ในเครือข่ำยแล้วด ำเนินกำรนิเทศด้ำนต่ำงๆ ท ำให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในแต่กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สูงขึ้น 
    3. กลุ่มเครือข่ำยแต่ละพ้ืนที่มีบริบทโรงเรียนที่แตกต่ำงกันและมีเอกลักษณ์ในกำรบริหำรจัดกำรได้ 
อย่ำงเป็นรูปแบบโดยกำรก ำกับติดตำมจำกคณะกรรกำรบริหำรวิชำกำรเครือข่ำย 
      4. โรงเรียนกลุ่มเครือข่ำยที่มีควำมเข้มแข็งและมีควำมร่วมมือกันด้วยดีท ำให้ประสบผลส ำเร็จใน               
หลำยด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร  ด้ำนกีฬำและควำมสัมพันธ์ที่ดี  เช่น   เครือข่ำยเวินพระบำทรำมรำช เครือข่ำย
หนองแวง   เครือข่ำยนำงัว และเครือข่ำยชำยโขง เป็นต้น มีผลโอเน็ตสูงขึ้น 
    5. โรงเรียนในสังกัดมีควำมพึงพอใจในรูปแบบกำรนิเทศ  เพรำะในกำรออกนิเทศรอบนี้ครอบคลุม                 
ทุกประเด็นสำมำรถบูรณำกำรทุกงำนได้และเจำะลึกด้ำนที่ต้องกำรพัฒนำโดยมีเครื่องมือในกำรติดตำมอย่ำง
ชัดเจน 

ปัญหำ/อุปสรรค  
 1.โรงเรียนขนำดเล็กขำดวัสดุ สื่อกำรสอนและ บุคลำกรไม่เพียงพอ 

            2.โรงเรียนขนำดกลำงยังมีนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3 อ่ำนไม่คล่องมำกกว่ำโรงเรียนขนำดเล็ก 
            3.ศึกษำนิเทศก์มีจ ำนวนน้อยเกินไป 
            4. บำงกลุ่มเครือข่ำยยังขำดกำรนิเทศติดตำมภำยใน ท ำให้กระบวนกำรสอนยังไม่ประสบผลส ำเร็จ
ตำมท่ีตั้งเป้ำหมำยไว้ 
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แนวทำงกำรพัฒนำ  
1. ควรเพิ่มจ ำนวนศึกษำนิเทศก์ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

    2. ควรจัดสรรสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอส ำหรับโรงเรียนขนำดเล็กและขนำดกลำง 
3. ควรจัดสรรบุคลำกรตำมสำขำให้เพียงพอกับโรงเรียนขนำดเล็กที่ขำดแคลน 

          4. ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเก่ียวกับเรื่องหลักสูตร กำรจัดท ำแผนกำรจัดเรียนรู้แบบ active  learning 
          5..ควรจัดอบรมกำรวิจัยเพื่อเพ่ิมควำมรู้ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด สพป.นครพนม เขต 2 

 
 

รูปภำพประกอบกิจกรรม 
 
 

โครงกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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6. โครงกำรนิเทศติดตำมกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย และกำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนกำรเขียน 
   ภำษำไทยของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 

กลุ่มรับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
ระยะเวลำด ำเนินกำร  กรกฎำคม - 30  กันยำยน  2562 
หลักกำรและเหตุผล 

    กำรอ่ำนและกำรเขียนเป็นทักษะที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำชีวิตเพรำะจะน ำมำ    
ซึ่งควำมรู้และส่งเสริมให้เกิดกำรคิดวิเครำะห์ มีวิจำรณญำณ แยกแยะ และประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต  
พร้อมทั้งสำมำรถถ่ำยทอดสื่อสำรควำมรู้ ควำมคิดให้ผู้อ่ืนทรำบและเข้ำใจได้ ซึ่งเป็นทักษะที่ส ำคัญในศตวรรษที่ 21  
หำกผู้เรียนบกพร่องหรือขำดควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียน จะส่งผลให้กำรเรียนรู้ไม่อำจก้ำวหน้ำได้ และ                  
จะประสบควำมยำกล ำบำกในกำรด ำรงชีวิต จึงเป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำที่จะต้อง
พัฒนำควำมสำมำรถของผู้เรียนในด้ำนนี้ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินกำรจัดกำรศึกษำ ได้จัดท ำโครงกำรนิเทศ
ติดตำมกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย และกำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทยของนักเรียน                  
ปีกำรศึกษำ 2562 นี้ขึ้นเพ่ือ ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนนิเทศติดตำมกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยและ
กำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนเขียนภำษำไทยของนักเรียน ปีกำรศึกษำ  2562  ให้บรรลุตำมแนวทำงท่ีก ำหนด 

วัตถุประสงค์ 
    1.  เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยของโรงเรียนในสังกัด  
 2. เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนเขียนภำษำไทยของนักเรียน 
 3.  เพ่ือศึกษำผลกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและแก้ปัญหำกำรอ่ำนภำษำไทยของนักเรียน   
 4.  เพ่ือศึกษำสภำพปัญหำ อุปสรรค ในด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย และกำรแก้ปัญหำ 
กำรอ่ำนเขียนภำษำไทยของโรงเรียนในสังกัด   

กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
     1. วิเครำะห์ผลกำรอ่ำนของโรงเรียนในภำพรวมของเขต  
 2.  ศึกษำแนวทำงด ำเนินงำน 
 3.  จัดท ำเครื่องมือนิเทศฉบับร่ำง 
 4.  ประชุมคณะกรรมกำรนิเทศ น ำเสนอเครื่องมือฉบับร่ำงต่อที่ประชุม ปรับปรุงเครื่องมือ จัดท ำ
เครื่องมือฉบับจริง  
 5. ประสำนโรงเรียนเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของเขต แจ้งปฏิทินกำรนิเทศ แจ้งแนวทำง
กำรนิเทศ 
 6.  นิเทศติดตำม   
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ผลกำรด ำเนินงำน 
 กำรด ำเนินงำนในครั้งนี้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรดังนี้ 
    1.  กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยของโรงเรียนในสังกัด พบว่ำ โรงเรียนใน
สังกัดทุกโรงเรียน มีแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำงที่หลักสูตรก ำหนด                    
มีเอกสำรหลักสูตร เอกสำรประกอบหลักสูตร เช่น เอกสำรตัวชี้วัดและมำตรฐำนกำรเรียนรู้  แนวทำง                         
วัดประเมินผล มีแผนจัดกำรเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน มีสื่อ มีแบบบันทึกคะแนน  และเอกสำรประกอบ
อ่ืนๆ  
 2.  แนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนภำษำไทยของนักเรียน พบว่ำ โรงเรียนทุกโรงเรียนด ำเนินกำร 
ตำมแนวทำงที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนด  จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้วิธีกำรสอนที่หลำกหลำยจัดกำร
เรียนกำรสอนตำมแผนจัดกำรเรียนรู้ ที่สอดคล้องตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดในหลักสูตร มีบันทึกข้อมูลนักเรียน
เป็นรำยบุคคล จัดกำรเรียนกำรสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ เช่น นักเรียนกลุ่มอ่อน/กลุ่มเก่ง โรงเรียนจัดกำร
เรียนกำรสอนซ่อมเสริมให้  
 3.  ผลกำรศึกษำกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและแก้ปัญหำกำรอ่ำนภำษำไทยของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ  2562   

 ผลกำรประเมินนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม 
เขต 2  ซึ่งโรงเรียนจ ำนวน  149  โรงเรียน ได้รำยงำนผลในระบบออนไลน์ (ข้อมูล ณ 15  กันยำยน  2562)               
ผลกำรประเมิน ดังตำรำง  
 
ชั้น ทั้งหมด 

(คน) 
จ ำนวนนักเรียนแยกตำมผลกำรประเมิน 

ดีมำก (คน) ดี (คน) พอใช้ (คน) ปรับปรุง (คน) 
ป.1  2621 1342 632 350 250 
 - (51.20%) (24.11%) (13.35%) (9.54%) 
ป.2 2493 1350 538 346 247 
 - (54.15%) (21.58%) (13.88%) (9.91%) 
ป.3 2310 1251 545 291 225 
 - (54.16%) (23.59%) (12.60%) (9.74%) 
ป.4 2503 1371 614 283 235 
 - (54.77%) (24.53%) (11.31%) (9.39%) 
ป.5 2516 1506 515 284 209 
 - (59.86%) (20.47%) (11.29%) (8.31%) 
ป.6 2538 1598 540 237 172 
 - (62.96%) (21.28%) (9.34%) (6.78%) 
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ปัญหำ/ อุปสรรค  
 ปัญหำ/ อุปสรรค ในด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย และกำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนเขียน
ภำษำไทยของโรงเรียนในสังกัด ดังนี้ 
 1.  โรงเรียนบำงโรงไม่มีหนังสือเรียน หรือมีแต่ไม่ครบกับจ ำนวนนักเรียน  
 2.  นักเรียนที่ใช้ภำษำถิน่ (ภำษำโส้) จะมีปญัหำด้ำนใช้ค ำในกำรสื่อควำมหมำย  
 3.  โรงเรียนขนำดเล็กครูไม่ครบชั้น  
 4.  ขำดงบประมำณในกำรจัดหำสื่อที่เป็นรปูธรรม 
 
แนวทำงกำรพัฒนำ  
   ส่งเสริมสนบัสนุนให้ศึกษำนิเทศก์ โรงเรียนน ำกระบวนวิจัยมำใชใ้นกำรศึกษำผลกำรด ำเนนิงำน  เช่น 
กำรศึกษำเปรียบเทียบระหวำ่งกลุ่ม กำรศึกษำผสำนวิธี ตลอดจนกำรศึกษำเชิงคุณภำพในกรณีโรงเรียนที่มี                            
ผลกำรด ำเนนิงำนทีสุ่ดโตง่ 

 
 
 
 

รูปภำพประกอบกิจกรรม 
 
 
 

1.  ร่วมวิเครำะห์สภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  กำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนกำรอ่ำนภำษำไทยของนักเรียน 
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2.  กำรจัดท ำแบบทดสอบ 
 

                     
 
 
3.  กำรนิเทศก ำกับติดตำม สงัเกตชั้นเรียน วัดและประเมินผลกำรอ่ำน 
 

                     
 
4.  กำรวิเครำะห์ประเมินผลกำรด ำเนินงำน กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรเสนอแนะผลกำรด ำเนินงำน 
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7. โครงกำรกำรขยำยผลกำรอบรม (Boot Camp) และกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 
    แบบเข้มส ำหรับนักเรียน ให้แก่ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ ชั้น ป.6 และ ม.3                                                      

กลุ่มรับผิดชอบ     นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  30, 31 กรกฎำคม 2562 และวันที่  1 สิงหำคม  2562   
หลักกำรและเหตุผล  

       ตำมท่ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ได้พัฒนำครูผู้สอนภำษำอังกฤษ เพ่ือเป็นครูแกนน ำ
ภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค โดยจัดสรรโควต้ำให้แต่ละเขตพ้ืนที่ส่งครูผู้สอนภำษำอังกฤษเข้ำรับกำรอบรมที่ศูนย์
อบรมในภูมิภำคของตนเอง ในระยะเวลำ 15 วัน ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
ได้ส่งครูเข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรดังกล่ำวแล้วทั้งหมด จ ำนวน 98  คน และยังมีครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ยัง
ไม่ได้เข้ำรับกำรอบรม(Boot Camp) ตำมโครงกำรดังกล่ำวอยู่อีกจ ำนวนหนึ่ง  ที่ต้องท ำกำรพัฒนำ  ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้นมำ เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ยัง
ไม่ได้เข้ำรับกำรอบรม(Boot Camp) และอบรมแนวทำงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษแบบเข้ม
ส ำหรับนักเรียน ให้แก่ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ ชั้น ป.6 และ ม.3   

วัตถุประสงค์  
         1. เพ่ือขยำยผลกำรอบรม (Boot Camp) ให้แก่ครูผู้สอนภำษำอังกฤษชั้น ป.6 และ ม.3   
ที่ยังไม่ได้เข้ำรับกำรอบรม(Boot Camp)  
         2. เพ่ืออบรมแนวทำงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษแบบเข้มส ำหรับนักเรียน ให้แก่ครูผู้สอน
ภำษำอังกฤษ ชั้น ป.6 และ ม.3   
         
กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
2. ประชุมคณะกรรมกำร เตรียมกำรและจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม 
3. จัดอบรมขยำยผล Boot Camp และกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ                      

แบบเข้มส ำหรับนักเรียน ให้แก่ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ ชั้น ป.6 และ ม.3                                                                                            

ผลกำรด ำเนินงำน 
   1. กำรขยำยผลกำรอบรม (Boot Camp) ให้แก่ครูผู้สอนภำษำอังกฤษชั้น ป.6 และ ม.3   
ที่ยังไม่ได้เข้ำรับกำรอบรม  Boot Camp และรับทรำบแนวทำงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษแบบ
เข้มส ำหรับนักเรียน 

เป้ำหมำยจ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมที่ก ำหนดไว้จะเข้ำร่วมโครงกำร  จ ำนวน              165   คน 
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมที่เข้ำร่วมโครงกำรจริง          จ ำนวน              165   คน 
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร (รุ่นละ)      จ ำนวน             1    วัน        
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- กำรขยำยผลกำรอบรม (Boot Camp) ให้แก่ครูผู้สอนภำษำอังกฤษชั้น ป.6 และ ม.3  ยังไม่ได้เข้ำรับ 

กำรอบรม  Boot Camp มำก่อน และรับทรำบแนวทำงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษแบบเข้ม
ส ำหรับนักเรียน นั้น  มีครูผู้สอนภำษำอังกฤษชั้น ป. 6 และ ม 3. เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 165 คน                   
แบ่งกำรอบรมเป็น 3 รุ่น ๆละ  1 วัน พบว่ำ ครูผู้เข้ำอบรมได้รับเทคนิคกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน                   
โดยใช้ เกม เพลง และสำมำรถ จัดท ำแผนกำรสอน ในรูปแบบ 3Ps ได้ พร้อมทั้งได้ทรำบแนวทำง                           
ในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษแบบเข้มส ำหรับนักเรียน ส ำหรับเตรียมควำมพร้อมในกำรสอบ
ระดับชำติต่อไป 
   2. ประชุมเสวนำ ถอดบทเรียน(Boot Camp) ให้แก่ครูผู้สอนภำษำอังกฤษชั้น ป.6 และ ม.3   
ที่ผ่ำนกำรอบรม Boot Camp มำแล้ว และรับทรำบแนวทำงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษแบบ
เข้มส ำหรับนักเรียน 

เป้ำหมำยจ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมที่ก ำหนดไว้จะเข้ำร่วมโครงกำร  จ ำนวน              30   คน 
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมที่เข้ำร่วมโครงกำรจริง               จ ำนวน              31   คน 
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร      จ ำนวน               1    วัน  
-กำรประชุมเสวนำ ถอดบทเรียน (Boot Camp) ให้แก่ครูผู้สอนภำษำอังกฤษชั้น ป.6 และ ม.3   

ที่ผ่ำนกำรอบรม Boot Camp มำแล้ว และรับทรำบแนวทำงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 
แบบเข้มส ำหรับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 นั้น พบว่ำ มีครูผู้สอนครูผู้สอนภำษำอังกฤษชั้น ป.6 และ ม.3   
ที่ผ่ำนกำรอบรม Boot Camp มำแล้ว เข้ำร่วมประชุมเสวนำ ถอดบทเรียน  จ ำนวน 31 คน ทุกคน                     
ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในด้ำน กิจกรรมที่จัดแล้วนักเรียนสนใจ (เกมต่ำงๆ เพลง) รวมทั้งปัญหำ อุปสรรค                  
ที่ได้รับ ( งบประมำณมีน้อย, สอนหลำยวิชำ หลำยชั้น, ท ำงำนหลำยอย่ำง, จัดกิจกรรมแล้วเสียงดังรบกวน     
ห้องอ่ืน)  พร้อมทั้งได้จัดท ำตัวอย่ำงแผนกำรสอนวิชำภำษำอังกฤษ  ตำมรูปแบบ 3Ps เพ่ือเป็นตัวอย่ำงให้แก่
ผู้สนใจต่อไป 
 
ปัญหำ/อุปสรรค  

ไม่มี 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ  
ขยำยผลกำรจัดกิจกรรมให้ครูผู้สอนในสังกัด 
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รูปภำพประกอบกิจกรรม 
 
 

กำรอบรมขยำยผล Boot Camp  และแนวทำงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 
ส ำหรับครูผู้สอนชั้น ป.6 และ ม.3 
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8. โครงกำรกำรขยำยผลกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
กลุ่มรับผิดชอบ     นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ไตรมำสที่ 4   ระหว่ำงวันที่ วันที่  11, 16, 17  กันยำยน  2562 
หลักกำรและเหตุผล  

       กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะส ำหรับศตวรรษที่ 21 กำรปรับเปลี่ยน
บทบำทครู ให้เป็นครูยุคใหม่ เปลี่ยนจำกผู้สอน มำเป็นผู้สนับสนุนกำรเรียนรู้  กำรเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) คือ กระบวนกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท ำ และได้ใช้กระบวนกำรคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เข้ำได้กระท ำ  
ลงไป เรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติ ควำมรู้ที่เกิดขึ้นเป็นควำมรู้ที่ได้จำกประสบกำรณ์ ท ำให้ผู้เรียนสำมำรถรักษำ                   
ผลกำรเรียนรู้ให้อยู่คงทน ได้มำกว่ำ และนำนกว่ำ เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย (กลุ่มเครือข่ำย
ล ำน้ ำห้วยโคน จ ำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้ำนนำอินทร์นำโอ นำคอยพัฒนำ โรงเรียนบ้ำนนำเดื่อ โรงเรียน
บ้ำนนำชุมใหม่นิรมิต โรงเรียนบ้ำนอีอูด) และครูวิชำกำรโรงเรียนทุกโรง ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำร                   
จัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   

วัตถุประสงค์  
          1. เพ่ือขยำยผลกำรอบรมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  ให้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน
กลุ่มเป้ำหมำยทุกคน จ ำนวน 4 โรงเรียน 
          2. เพ่ือขยำยผลกำรอบรมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  ให้แก่ ครูวิชำกำรของโรงเรียน 
ทุกโรง ในสังกัด สพป.นครพนม เขต 2   

กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
1. .แต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำน เตรียมกำรและจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม 
2. .จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรขยำยผลกำรอบรม จัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   ให้แก่  

ครูผู้สอนทุกคน ในกลุ่มโรงเรียนเป้ำหมำย และ  ครูวิชำกำรโรงเรียน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรขยำยผลกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   

          เป้ำหมำยจ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมท่ีก ำหนดไว้จะเข้ำร่วมโครงกำร  จ ำนวน              224   คน 
          จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมท่ีเข้ำร่วมโครงกำรจริง         จ ำนวน              224   คน 
          ระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร (รุ่นละ)         จ ำนวน                 1   วัน          

- กำรขยำยผลกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้แก่ ครูผู้สอน ในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย
หลัก ซึ่งมี จ ำนวน 4 โรง คือ โรงเรียนบ้ำนนำอินทร์ นำโอนำคอยพัฒนำ, บ้ำนนำเดื่อ, บ้ำนนำชุมใหม่นิรมิต และ
บ้ำนอีอูด และครูวิชำกำรโรงเรียนทุกโรงนั้น มีครูเข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 224  คน แบ่งกำรอบรมเป็น 3 รุ่น ๆ
ละ 1 วัน พบว่ำ ครูผู้เข้ำอบรมได้รับทรำบแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning สำมำรถออกแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ได ้
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ปัญหำ/อุปสรรค  
- ไม่มี 

 
แนวทำงกำรพัฒนำ  

ขยำยผลกำรจัดกิจกรรมให้ครูผู้สอนในสังกัด 
 
 
 

รูปภำพประกอบกิจกรรม 
 

กำรขยำยผลกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
วันที่  11, 16, 17  กันยำยน  2562 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

31 



 

 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
 

1. โครงกำรกำรอบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่   
    กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 

กลุ่มรับผิดชอบโครงกำร  กลุ่มอ ำนวยกำร 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลำคม  2561 – กันยำยน  2562 
หลักกำรและเหตุผล         

กำรพัฒนำบุคลำกร เป็นหัวใจส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลำกรจึงจ ำเป็นที่จะต้องได้รับ                   
กำรพัฒนำตลอดเวลำเพ่ือให้ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ ๆ กำรพัฒนำบุคลกร จึงเป็นกำรน ำ
ศักยภำพของแตล่ะบุคคลมำใช้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรน ำเอำควำมรู้ ควำมสำมำรถที่มีอยู่ รวมทั้ง กฎหมำยและระเบียบ
ต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติรำชกำร กำรพัฒนำองค์กร ต้องอำศัยองค์ประกอบที่ส ำคัญ ๒ ประกำร คือ                    
กำรพัฒนำระบบในกำรท ำงำนต้องมีกำรพัฒนำและปรับให้มีควำมเหมำะสมกับยุคสมัยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลำ กำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรท ำงำนรวมถึงควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ ของบุคลำกรเป็นเรื่องที่จะต้องมี                     
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นที่บุคลำกรจะต้องได้รับได้รับพัฒนำสมรรถนะหลัก                            
ด้ำนมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) จึงเห็นสมควรจัดกำรฝึกอบรม หลักสูตร “กำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล ในกำรปฏิบัติงำน” ในครั้งนี้ขึ้น  

วัตถุประสงค์    

  1. เพ่ือให้บุคลำกรได้รับพัฒนำสมรรถนะหลักด้ำนมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  
2. เพ่ือให้บุคลำกรได้รับพัฒนำสมรรถนะอย่ำงต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภำพ และสำมำรถ 

ดึงศักยภำพของตนเองมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
1.  เสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
3.  ประชุมคณะกรรมกำร 
4.  จัดกิจกรรมตำมก ำหนดกำร 
5.  ประเมินผล สรุป และรำยงำนผล 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
ผู้บริหำรกำรศึกษำ  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

นครพนม เขต 2  ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกำรพัฒนำคุณภำพร่ำงกำย และ
สุขภำพจิต ที่เป็นประโยชน์เพ่ือนำไปพัฒนำงำนและสร้ำงสรรค์ผลงำนให้เกิดประสิทธิภำพ มีขวัญก ำลังใจ และ
ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและผู้เรียน 
 
ปัญหำและอุปสรรค 

1. กำรมอบหมำยงำนไม่ตรงกลุ่มที่รับผิดชอบ  
2. บุคลำกรไม่ดึงควำมสำมำรถท่ีตัวเองมีมำใช์้ในกำรด ำเนินงำน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมอบหมำยงำนให้ตรงกับกรอบเนื้องำน  
2. บุคลำกรในสังกัดต้องท ำควำมเข้ำใจในงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
3. ควรด ำเนินกำรต่อเนื่องในปีต่อไป เพ่ือเป็นกำรพัฒนำสมรรถนะ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ในกำรพัฒนำคุณภำพร่ำงกำย และสุขภำพจิต ที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปพัฒนำงำนและสร้ำงสรรค์ผลงำนให้เกิด
ประสิทธิภำพ 
 
 
2. โครงกำรประชุมชี้แจงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้วยระบบ TEPE Online ประจ ำปี 
    งบประมำณ 2562 

 

กลุ่มรับผิดชอบ  กลุ่มงำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   

ระยะเวลำด ำเนินกำร    15 กรกฎำคม – 13 กันยำยน 2562 

หลกักำรและเหตุผล  

 

 ตำมที่ กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ก ำหนดนโยบำยต่ำงๆ เพ่ือเตรียมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษ                     
ที่ 21 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2  จึงได้จัดท ำโครงกำรประชุมชี้แจงกำรพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้วยระบบ  TEPE Online ประจ ำปีงบประมำณ 2562  เพ่ือพัฒนำระบบรองรับ               
กำรปฏิบัติงำนและพัฒนำคน ให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม เพ่ือกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ และน ำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในระดับ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำระดับสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพ
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจพัฒนำงำนในหน้ำที่ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้วยระบบ 
TEPE Online 
 2.  เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรขอให้มีและต่อใบประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้วยระบบ TEPE Online 
 3.  เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรขอให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษและเชี่ยวชำญของครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้วยระบบ TEPE Online 
 4. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้งกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ รองผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ รองผู้บริหำรกำรศึกษำ และผู้บริหำรกำรศึกษำ ด้วยระบบ TEPE Online 
 5. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจพัฒนำก่อนแต่งตั้งกำรมีและเลื่อนวิทยฐำนะของครู ศึกษำนิเทศก์ รอง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ รองผู้บริหำรกำรศึกษำ และผู้บริหำรกำรศึกษำ ด้วยระบบ TEPE 
Online  

ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้ำรำชกำรครูในสังกัดที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 100 คน  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถใช้งำนระบบ 

TEPE Online  ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถขยำยผลสู่บุคลำกรในโรงเรียนได้ 
 
 

ปัญหำ/อุปสรรค 
1. เนื่องจำกงบประมำณมีจ ำกัด จึงท ำให้ระยะเวลำในกำรจัดอบรมสั้นเกินไป  

2. กำรเข้ำใช้งำนในระบบหำกไม่มีอินเตอร์เน็ตก็ไม่สำมำรถเข้ำเรียนหรืออบรมได้  
 
 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ควรจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอส ำหรับระยะเวลำในกำรจัดอบรม เพ่ือชี้แจงให้เกิดควำมเข้ำใจใน

ระบบมำกยิ่งขึ้น 
2. ควรมีกำรศึกษำค้นคว้ำและพัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เหมำะสมส ำหรับ     

กลุ่มเป้ำหมำยในแต่ละกลุ่ม 
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ภำพประกอบกิจกรรม 

 
กำรด ำเนินงำนประชุมชี้แจงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้วยระบบ  TEPE Online 

 ปีงบประมำณ 2562 ณ ห้องประชุมกันเกรำ  โรงเรียนบ้ำนปำกอูน (ปำกอูนผดุงวิทย์) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม  
กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 

 

 

1. โครงกำรตรวจติดตำมอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนำดเล็ก  
   เพื่อจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
 

กลุ่มรับผิดชอบโครงกำร  กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ระยะเวลำด ำเนินกำร     พฤศจิกำยน – ธันวำคม 2561 
หลักกำรและเหตุผล 

กำรศึกษำเป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำควำมเป็นอยู่ของประชำชน และกำรพัฒนำประเทศ กำรสร้ำง
โอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ จะช่วยสร้ำงพลเมืองให้มีคุณภำพและสร้ำงสังคมแห่งปัญญำ กำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม ช่วยแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนครู สร้ำงควำมเสมอภำคในกำรศึกษำ ตลอดจน  เปิดโอกำสให้
ประชำชนทั่วไปเรียนรู้ผ่ำนโทรทัศน์ ทำงช่องทีวี ได้ตลอดเวลำ สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกช่วงเวลำ และไม่มีข้อจ ำกัด
ด้ำนสถำนที่อีกต่อไป  หลักกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  เป็นกำรถ่ำยทอดกระบวนกำรเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนจำกห้องเรียนในโรงเรียนต้นทำง  ส่งตรงไปยังห้องเรียนในโรงเรียนในพ้ืนที่ต่ำง ๆ หรือ  โรงเรียน
ปลำยทำง  โดยครูจำกโรงเรียนต้นทำงจัดกำรเรียนกำรสอนตำมตำรำง ในขณะที่โรงเรียนปลำยทำงจะมี                     
กำรท ำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนไปพร้อมกันในเวลำเดียวกัน มีกำรถ่ำยทอดออกอำกำศตลอด 24 ชั่วโมง                 
เป็นประจ ำทุกวัน   

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ก ำหนดให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
เป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยเฉพำะโรงเรียนขนำดเล็กเพ่ือแก้ไขปัญหำครู
ไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงวิชำเอก ครูสอนโดยไม่ใช้สื่อ กำรขำดแคลนวัสดุ อุปกรณ์และทรัพยำกร ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 จึงเห็นเป็นเรื่องจ ำเป็นที่จะต้องพัฒนำครูผู้สอนให้สำมำรถดูแล
รักษำชุดอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียมให้อยู่ในสภำพที่สำมำรถใช้งำนได้เป็นอย่ำงดี เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุด                
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับโรงเรียนต้นทำง   

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือตรวจติดตำมกำรซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนำดเล็ก     
2. เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม    
3. เพ่ือให้ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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กระบวนกำรขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
    1. จัดท ำโครงกำรเพื่อเสนอขออนุมัติโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
            2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรตรวจและติดตำม และจัดท ำเครื่องมือเพ่ือใช้ในกำรตรวจติดตำมอุปกรณ์
รับสัญญำณดำวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนำดเล็ก  โดยแจ้งปฏิทินและส่งแบบตรวจติดตำมดังกล่ำวให้
โรงเรียนขนำดเล็ก จ ำนวน 82 โรง เพื่อให้ครูและบุคลำกรผู้รับผิดชอบกรอกแบบบันทึกตรวจติดตำม   
  3. คณะกรรมกำรตรวจติดตำมด ำเนินกำรตรวจติดตำมโรงเรียนขนำดเล็ก จ ำนวน 82 โรง ตำมปฏิทิน               
ที่ก ำหนด ในระหว่ำงวันที่ 6 - 28 พฤศจิกำยน 2561 เว้นวันหยุดรำชกำร รวม  17  วัน   

ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
     1.1 โรงเรียนทุกโรงได้รับ งบประมำณเต็มรูปแบบ ได้แก่ จำนรับสัญญำณ 3 จำน ขนำด 75 
เซนติเมตร ขึ้นไป เครื่องรับสัญญำณ HD 6 กล่อง โทรทัศน์ 32 นิ้ว 6 เครื่อง และได้รับกำรซ่อมแซมอุปกรณ์                   
รับสัญญำณดำวเทียม และส่งมอบพัสดุ ครบถ้วน 
     1.2 โรงเรียนได้เริ่มท ำกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม นับตั้งแต่วันที่ได้รับกำรซ่อมแซม
อุปกรณ์ครบถ้วน 
 2. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน  
    2.1 โรงเรียนใช้สอนครบทุกชั้นแต่สอนบำงรำยวิชำ 
    2.2 กำรจัดชั้นเรียน โรงเรียนจัดกำรเรียน 1 ห้อง 2 ชั้น มีครู 1 คน 
    2.3 โรงเรียนบำงแห่งติดตั้งอุปกรณ์โทรทัศน์ไม่เหมำะสม แต่ต่อเครื่องรับสัญญำณถูกต้อง และกำรรับ
สัญญำณดำวเทียมชัดเจน 

ปัญหำอุปสรรค   ไม่มี   

ข้อเสนอแนะ/แนวทำงกำรพัฒนำ 
 1.  สภำพแวดล้อมของโรงเรียนและภำยในห้องเรียน ต้องสะอำดและเป็นระเบียบ  
 2.  โทรทัศน์ขนำดเหมำะสมกับห้องเรียนและจ ำนวนนักเรียน ติดตั้งโทรทัศน์ให้มี ควำมสูงเหมำะสม             
กับระดับสำยตำนักเรียน  
 3. บทบำทของครูต้องเอำใจใส่ก ำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก่อนเรียน ระหว่ำงเรียน และ 
หลังเรียน 
 4. ครูต้องจัดสภำพห้องเรียนให้เหมำะสมเอ้ือต่อกำรปฏิบัติกิจกรรมตำมแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
 5. ครูต้องเตรียมกำรสอนล่วงหน้ำทั้งสื่อ วัสดุอุปกรณ์ใบงำน ใบควำมรู้ และ กิจกรรมเสริม     
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รูปภำพประกอบกิจกรรม 
 
 

ตรวจติดตำมอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนำดเล็ก  
เพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต 

                                            ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 

- ไม่ได้ด ำเนินกำรโครงกำร 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและ 
ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 
 

1. โครงกำรกำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ   
   ประถมศึกษำนครพนม เขต 2 

กลุ่มรับผิดชอบโครงกำร  กลุ่มอ ำนวยกำร 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลำคม  2561 – กันยำยน  2562 
หลักกำรและเหตุผล         

ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประธำนคณะกรรมกำรกลุ่มเครือข่ำย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/
หน่วย/ศูนย์ และเจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 นับเป็นหัวใจส ำคัญใน
กำรน ำนโยบำยส ำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ ซึ่งบุคลำกรเหล่ำนี้จะต้องมีควำมรู้               
ควำมเข้ำใจในเรื่องนโยบำยและแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรศึกษำ ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อน
ตลอดเวลำ เพ่ือจะได้น ำไปขยำยผลในโรงเรียนและกลุ่มงำน จึงเป็นเรื่องที่ส ำคัญจะต้องมีกำรประชุม พบปะ 
ชี้แจงถึงนโยบำย ประเด็นปัญหำ รับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน เพ่ือให้
สำมำรถด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครพนม เขต 2  ให้ไปสู่เป้ำหมำยที่วำงไว้  
 
วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือชี้แจงนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครพนม เขต 2 

2.  เพ่ือชี้แจงและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
นครพนม เขต 2  

3. เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหำแนวทำงแก้ไขร่วมกัน  
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กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
 1.  เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

2.  ยืมเงินทดลองรำชกำร 
3.  แจ้งหนังสือเชิญผู้บริหำรประชุม     
4.  จัดท ำวำระประชุม 
5.  เตรียมสถำนที่ประชุม 
6.  รับรำยงำนตัวผู้มำประชุม และด ำเนินกำรประชุม 
7.  บันทึกกำรประชุม 
8.  จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 1.  ผู้บริหำรโรงเรียนได้รับทรำบควำมรู้ ข่ำวสำร เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในโรงเรียนและ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

2. ผู้บริหำรโรงเรียนได้มีโอกำสเผยแพร่ผลงำนของโรงเรียน ร่วมปรึกษำหำรือและ 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนซึ่งกันและกัน 
 3.  ผู้บริหำรโรงเรียนได้มีโอกำสได้ปฏิสัมพันธ์ สร้ำงควำมรักควำมสำมัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนกำรให้
ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำในโรงเรียนที่รับผิดชอบ 
 
ปัญหำและอุปสรรค 

1. กำรรับส่งหนังสือเชิญประชุมมีบำงโรงเรียนที่ขำดกำรประสำนงำนระหว่ำงครูธุรกำร 
2. กำรจัดส่งหัวข้อวำระกำรประชุมของแต่ละกลุ่มงำนไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนด 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้ำรำชกำรในโรงเรียนควรมีกำรประสำนแจ้งเวียนข้อมูล  
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำรต้องติดตำม  
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ภำพประกอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. พัฒนำเพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนด้ำนเงินกำรบัญชีของหน่วยรับตรวจ 100,000  ตสน. 
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3.โครงกำร ประชุมเชิงปฏิบัติกำรชี้แจงระบบกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จ บ ำนำญ ด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
              (Pensions Electronic Filing) ผ่ำนระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
กลุ่มรับผิดชอบโครงกำร   บริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   1 มีนำคม  2562  -   31 สิงหำคม  2562 
วัตถุประสงค์   
          1. เพ่ือให้ผู้มีสิทธิรับบ ำเหน็จ บ ำนำญ สำมำรถยื่นขอรับ บ ำเหน็จ บ ำนำญ ด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์
(Pensions’ Electronic Filing) ผ่ำนระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ  ได้ด้วยตนเอง   

2.  เพ่ือให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยหวัด บ ำเหน็จ บ ำนำญ  เตรียมควำมพร้อมเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรขอรับ 
เบี้ยหวัด บ ำเหน็จ บ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยหวัด บ ำเหน็จ บ ำนำญ ได้ทรำบถึงหลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติในกำรขอรับ  
 3. เพ่ือให้ผู้สิทธิรับเบี้ยหวัด บ ำเหน็จ บ ำนำญ ได้ทรำบถึงหลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติในกำรขอรับเบี้ย
หวัด บ ำเหน็จ บ ำนำญ 
 4. เพ่ือให้ผู้มิสทธิรับเบี้ยหวัด บ ำเหน็จ บ ำนำญ ได้ทรำบถึงกำรปฏิบัติตนหลังเกษียณอำยุรำชกำร
เกี่ยวกับกำรติดต่อสื่อสำรกับส่วนรำชกำรต้นสังกัด เช่น กำรรับข้อมูลด้ำนกำรหัก ณ ที่จ่ำยเงินบ ำนำญ กำรขอรับ
เงินบ ำเหน็จด ำรงชีพเพ่ิม กำรขอรับเงินเพ่ิม กรณีต่ำงๆ ฯลฯ 
 

กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
     1. จัดเตรียมเอกสำร หลักฐำน ข้อมูลของผู้จะเกษียณอำยุรำชกำร เช่น ก.พ.7 บัตรเงินเดือน ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวข้ำรำชกำร ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำบัญชีเงินฝำกธนำคำรหน้ำแรกที่มีเลขที่บัญชี เพ่ือเป็นข้อมูลใน
กำรลงระบบขอรับ 

 2. นัดประชุม ในวันที่ 12 กรกฎำคม  2562 รวมเป็น 104 คน  ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 

 3. ปฏิบัติตำมก ำหนดกำรประชุมที่แนบในโครงกำรทุกอย่ำงไม่เปลี่ยนแปลง 
 4. จัดแบ่งกลุ่มฝึกภำคปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  มีวิทยำกรพี่เลี้ยงประจ ำกลุ่มให้ค ำแนะน ำชี้แจง 

กำรเข้ำสู่ระบบ พร้อมแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ในระบบ 
 
ผลกำรด ำเนินกิจกรรม  

1. ผู้เข้ำร่วมประชุมสำมำรถด ำเนินกำรขอรับเงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ ด้วนตนเอง จ ำนวน  100 คน                   
ไม่สำมำรถเข้ำขอในระบบได้ จ ำนวน 4 คน  

2. ผู้เข้ำร่วมประชุมเข้ำใจสิทธิและประโยชน์ ที่จะได้รับหลังเกษียณอำยุรำชกำร  
ปัญหำ/อุปสรรค 

     1. ผู้เข้ำร่วมประชุมสูงอำยุ ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ ไม่มีควำมช ำนำญ 
     2. ระบบอินเตอร์เน็ต ในกำรใช้งำนในระบบล่ำช้ำ และไม่เสถียร ท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำระบบได้ 

อย่ำงต่อเนื่อง ระบบหลุดบ่อย  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. แนะน ำให้ผู้เข้ำร่วมประชุม สำมำรถน ำเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร หรือ บุตรหลำน ผู้สนิท เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์  

ด้วยได้ เพ่ือสำมำรถไปต่อยอดกำรปฏิบัติหลังเกษียณอำยุรำชกำร 
 2. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ให้สำมำรถใช้งำนได้ 100 % ในโอกำสต่อไป หรือ ขอใช้สถำนที่ประชุม             

ทีม่ีระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมมำกกว่ำนี้ 
 
 

รูปภำพประกอบกิจกรรม 
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4. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
    เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มรับผิดชอบ    นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลำด ำเนินกำร     ระหว่ำงวันที่ วันที่  10 - 11 กรกฎำคม 2562 
หลักกำรและเหตุผล  
       คุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนได้มีกำรประกำศให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษ ที่สองที่ก ำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์
ในกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยและกำรศึกษำไทยในอนำคต ประกอบกับมี นโยบำยให้ปฏิรูประบบกำรประเมินและ                 
กำรประกันคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกของทุกระดับให้หน่วยงำนต้นสังกัด  ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน บทบำทส ำคัญประกำรหนึ่งของหน่วยงำนต้นสังกัด                     
เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อีกทั้งยัง
ด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ด้ำนกำรศึกษำจุดเน้นด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและ
มำตรฐำนรวมถึงนโยบำยหลัก ของ สพป.นครพนม เขต 2 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2  ถือว่ำกำรด ำเนินงำนด้ำนระบบประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ เป็นภำรกิจส ำคัญเร่งด่วนที่จะต้องด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบทบทวนและประเมินคุณภำพ
ภำยในตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพ 
กำรศึกษำในครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงค์  
              1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัด 
              2. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดมีควำมรู้ ในกำรดควำมเข้ำใจด ำเนินกำรพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 

   3. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ (SAR) ตำมหลักเกณฑ์ 
และวิธีกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ของโรงเรียนในสังกัดให้เข้มแข็ง 
 

กระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  

1.. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน เตรียมกำรและจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม 
2.. อบรม ให้ควำมรู้ ให้ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือและแนะน ำกำรวำงระบบคุณภำพและกำรด ำเนินกำร 

ประกันคุณภำพที่เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำในสังกัด เพ่ือกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำตำมกฎกระทรวง
ฯ ที่ก ำหนดกำรเตรียมควำมพร้อมและกำรซักซ้อมกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสี่ ให้แก่สถำนศึกษำในสังกัด 

   3. นิเทศติดตำมกำรเตรียมควำมพร้อมและกำรซักซ้อมกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสี่ ให้แก่
สถำนศึกษำท่ีเป็นกลุ่มเป้ำหมำย 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

1. โรงเรียนได้รับกำรอบรม ให้ควำมรู้ ให้ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือและแนะน ำกำรวำงระบบคุณภำพและ 
กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพที่เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำในสังกัด เพ่ือกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ
ตำมกฎกระทรวงฯ ที่ก ำหนดกำรเตรียมควำมพร้อมและกำรซักซ้อมกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสี่ ให้แก่
สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน  181 โรงๆ ละ 2  คน  รวมทั้งสิ้น  370  คน 

2. นิเทศติดตำมกำรเตรียมควำมพร้อมและกำรซักซ้อมกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสี่ ให้แก่ 
สถำนศึกษำท่ีเป็นกลุ่มเป้ำหมำย 
 
ปัญหำ/อุปสรรค  

กำรนิเทศติดตำมระบบประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียนในสังกัดไม่ต่อเนื่อง เนื่องจำกระยะเวลำประชั้นชิด 
และขำดงบประมำณในกำรนิเทศติดตำมโรงเรียนครบร้อยละ 100   

แนวทางการพัฒนา  

จัดท ำโครงกำรนิเทศติดตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน ในปีงบประมำณ 2563 ให้พร้อมรับกำรประเมิน

ภำยนอกรอบสี่ 

รูปภำพประกอบ 
 

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

จ ำนวน 2  รุ่น ในวันที่ 10 , 11 กรกฎำคม 2562  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 



 

 

5. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรรำยงำนข้อมูลกำรเงินด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
   (ระบบบัญชีกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร  กลุ่มนโยบำยและแผน 
หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ได้ก ำหนดกรอบกำรประเมินส่วนรำชกำร                        
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร(มำตรำ 44) องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรระบบงำนงบประมำณทรัพยำกรบุคคลและกำรให้บริกำรประชำชน
หรือหน่วยงำนของรัฐ(Innovation Based)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้พิจำรณำจัดท ำ
โครงกำรรำยงำนข้อมูลกำรเงินด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ (ระบบบัญขีกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน) ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2556  โดยให้สถำนศึกษำรำยงำนข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ โดยใช้ Google chrome  Address : http://e-
budget.jobobec.in.th จ ำนวน 2 ครั้ง รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562)  และ รอบ 6 เดือน
หลัง (1 เมษำยน – 30 กันยำยน 2562)  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 จึงได้จัดท ำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรรำยงำน
ข้อมูลกำรเงินด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ (ระบบบัญชีกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพ่ือประชุม
ชี้แจง ท ำควำมเข้ำใจ และฝึกปฏิบัติ กำรรำยงำนข้อมูลผ่ำนเว็บไชต์ให้กับโรงเรียนในสังกัด และเร่งรัด ตรวจสอบ                 
กำรรำยงำนข้อมูลให้มีควำมสมบูรณ์ ครบถ้วน ทันตำมก ำหนดเวลำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ก ำหนด 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติกำรให้ครูผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถรำยงำน
ข้อมูลตำมโครงกำรพัฒนำระบบบัญชีขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ทันตำมก ำหนดเวลำ 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ได้ข้อมูลกำรรำยงำนตำมโครงกำรฯ ที่มี                 
ควำมถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์  
 
กระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  

  กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติกำรระบบกำรจัดเก็บข้อมูลกำรใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ให้กับ 
กลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน 181 โรง  

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ 
2. ศึกษำแบบรำยงำน/ฝึกปฏิบัติกำรรำยงำนผ่ำนเว็บไซต์ เพ่ือท ำควำมเข้ำใจ 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนโครงกำรฯ ของโรงเรียน 
4. ตรวจสอบกำรรำยงำนข้อมูลตำมโครงกำรฯ ของสถำนศึกษำให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
5. สรุปผลกำรรำยงำนข้อมูล 

 
 
 
 
 

47 



 

 

ผลกำรด ำเนินงำน/ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  เขต 2 รำยงำนข้อมูลตำมโครงกำร

พัฒนำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลกำรใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ผ่ำนเว็บไซต์                 
โดยใช้ Google chrome  Address : http://e-budget.jobobec.in.th  ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันตำม
ระยะเวลำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด  
 2. มีกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและรับผิดชอบกำรตืดตำมและประเมินผลระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และโรงเรียน 
 3. ระบบกำรจัดเก็บข้อมูลกำรใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มีควำมเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง สมบูรณ์  
 4. ลดควำมเสี่ยงในงำนกำรเงินและบัญชีของสถำนศึกษำ 
 
ปัญหำ อุปสรรค 
 กำรเปลี่ยนบุคลำกรของครูที่ปฏิบัติหน้ำที่งำนกำรเงินและบัญชีของสถำนศึกษำ   
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 กำรสร้ำงเครือข่ำยงำนกำรเงิน พัสดุ และบัญชีของสถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็ง 

 
 

รูปภำพประกอบกิจกรรม 
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6. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำย    
   กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปี 2562    
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบำยและแผน    
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม และประเมินผล                
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 2. เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                 
ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ผ่ำนระบบ e-MES  
 3. เพ่ือจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562  
กระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  

 1. กิจกรรมที่ 1 รับกำรตรวจรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 จ ำนวน 3 ครั้ง 
 2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโนบำย ยุทธศำสตร์ และตัวชี้วัด 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
 3. กิจกรรมที่ 3 จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
 
ผลกำรด ำเนินงำน  

 1. รับกำรตรวจรำชกำร ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 ได้อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  

2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ               
ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ผ่ำนระบบ e-MES  อย่ำงมีประสิทธิภำพ ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

3. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562  เพ่ือเผยแพร่ 
ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีให้กับหน่วยงำนต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบ 

 

49 



 

 

ปัญหำ/ อุปสรรค 
 เนื่องจำกบุคลำกรมีจ ำนวนน้อย แต่ภำระงำนมีมำก ท ำให้กำรรวบรวมผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 ล่ำช้ำ  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

ควรก ำหนดปฏิทินกำรส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแต่ละโครงกำรเมื่อสิ้นสุดโครงกำรอย่ำงชัดเจน  
 
 

ภำพประกอบกิจกรรม 
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7. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และ        
    แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบำยและแผน 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลำคม  2562 
หลักกำรและเหตุผล 
   

กำรวำงแผนเป็นกำรก ำหนดทิศทำงหรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนในอนำคตขององค์กร  โดยจะเน้นที่ 
กระบวนกำร  และจุดมุ่งหมำยรวมที่หน่วยงำนหรือองค์กรมุ่งหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนำคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้               
กำรบริหำรและกำรจัดกำรขององค์กรมีประสิทธิภำพสูงสุด  เพื่อให้หน่วยงำนมีแนวทำงและทิศทำงที่ชัดเจนสอดคล้อง
กับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ซึ่งในแต่ละปีจะต้องมี                 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือเป็นกำรก ำหนดทำงเลือกหรือแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำน  รวมทั้งกำรก ำหนดวิธีกำรใช้
ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้ำ  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณจะเป็นเครื่องมือส ำคัญใน                 
กำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติตำมแผนงำน/โครงกำรที่วำงไว้  และน ำไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน  คือ  ควำมส ำเร็จ                     
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 จำกควำมส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  เขต  2  จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  เขต  2  มีกรอบและแนวทำงใช้ 
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำท่ีถูกต้อง  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

2.  เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  เขต  2  มีแผนปฏิบัติกำร แผนพัฒนำ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ที่เป็นเอกสำรรูปเล่ม  สำมำรถใช้ในกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงรวดเร็ว 
 3.  เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ใช้แผนปฏิบัติกำร แผนพัฒนำกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน เป็นเครื่องมือในกำรตรวจสอบ ติดตำมกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
 
กระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  

แบ่งเป็น  2  กิจกรรม  ดังนี้ 
กิจกรรมที่  1   ประชุมเตรียมด ำเนินกำร จ ำนวน 1  วัน วันที่ 28 ตุลำคม 2562 ณ สพป.นครพนม เขต 2 
กิจกรรมที่  2  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2561-

2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) จ ำนวน 3 วัน ระหว่ำงวันที่ 29-31 ตุลำคม 2562 ณ บ้ำนพักริมดอยรีสอร์ท                
อ.บุ่งคล้ำ จ.บึงกำฬ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
 1.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 มีแผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  
2563  และแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง 2563) ที่มำจำกกำรมีส่วนร่วมจำก                
ทุกภำคส่วน 
 2.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 และบุคลำกรในสังกัดสำมำรถใช้แผนปฏิบัติกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2563 และแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง 2563)                 
เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำน  ตรวจสอบ  ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนและใช้แผนเป็น
เครื่องมือในกำรบริหำร ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 สำมำรถปฏิบัติงำนส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำท่ีมีคุณภำพมำกข้ึน 
 
ปัญหำและอุปสรรค 
 นโยบำยยังไม่ชัดเจนเนื่องจำกอยู่ในช่วงต้นปีงบประมำณ นโยบำยอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง 
 
แนวทำงกำรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะ 
 1. อยำกให้ทุกโรงเรียนน ำเสนอโครงกำร มำตรกำรที่จะด ำเนินกำร เพื่อน ำไปประกอบในกำรจัดท ำแผนให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรของ สพป.นครพนม เขต 2 
 2. ควรประชุมในรูปแบบและวิธีกำรอย่ำงนี้ทุกปี เพ่ือให้โรงเรียนได้ขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ             
โดยกำรมีส่วนร่วม 
 3. ขอให้เพ่ิมกลุ่มเป้ำหมำยกลุ่มเครือข่ำยละ 2 คน 
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รปูภำพประกอบกิจกรรม 
 

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2563 
และแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง 2563) 

วันที่  28  ตุลำคม  พ.ศ.  2562 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  เขต  2 
วันที่  29-31  ตุลำคม  พ.ศ.  2562 ณ  บ้ำนพักริมดอยรีสอร์ท อ ำเภอบุ่งคล้ำ จังหวัดบึงกำฬ 
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8. โครงกำรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้ระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ  
    และระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
กลุ่มรับผิดชอบ  อ ำนวยกำร 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ระหว่ำงวันที่  17-20  ตุลำคม 2562   
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2  จึงได้จัดท ำโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรขยำยผล
กำรใช้ระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
ขึ้น เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัด มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสำมำรถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำรรับ – ส่งหนังสือรำชกำร 
ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด และ
เป็นทำงเลือกในกำรใช้และพัฒนำระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัดต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
สำมำรถใช้ระบบส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC) และระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (Smart Area) ในกำรรับ – ส่งหนังสือรำชกำร ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสำมำรถใช้ระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(AMSS++:Area Management  Support System) ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรงำนตำมภำรกิจ
บำงส่วนได้ 

2.2 เพ่ือให้บุคลำกรระดับสถำนศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถใช้ระบบ Smart Area ในกำรรับ – ส่ง 
หนังสือรำชกำร ระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกับสถำนศึกษำในสังกัดได้ และสำมำรถน ำระบบสนับสนุน                   
กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (School Management Support System : SMSS ) ไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและ
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำต่อยอด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ให้มีควำมเข้มแข็งและมีคุณภำพ
เป็นที่ยอมรับ 
 

กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  

1. ประชุมคณะท ำงำน เพ่ือพิจำรณำก ำหนดขอบเขต หัวข้อกำร 
  2. จัดท ำโครงกำรฯเพ่ือเสนออนุมัติ 

3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรขยำยผลฯ 
4.ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรขยำยผลฯ 

  5. ประสำนงำน จัดเตรียมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรขยำยผลฯ 
6. ด ำเนินกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรขยำยผลฯ ให้บุคลำกร ใน สพป.นครพนม เขต 2 

       6.1 ระบบส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC) 
6.2 ระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ (AMSS++) หรือ SMSS 
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7. ด ำเนินกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรขยำยผลฯ ให้ตัวแทนสถำนศึกษำในสังกัด 
7.1 กำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำรผ่ำนระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

กำรศึกษำ (AMSS++) หรือ Smart Area ระหว่ำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกับสถำนศึกษำในสังกัด 
    7.2 ระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (SchoolManagement Support System : 
SMSS ) 

8. สรุปรำยงำนผลกำรจัดอบรม  
9. ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถรับ – ส่งหนังสือผ่ำนระบบ 
ดังกล่ำวได้ จำกกำรสอบถำม /สังเกต /ประเมินสภำพจริงแบบสอบถำมออนไลน์ 

2. ร้อยละ 70 ของโรงเรียนที่เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 
สถำนศึกษำได้  จำกกำร สอบถำม/สังเกต 
 

7. แนวทำงกำรพัฒนำ 
7.1  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด  

มีระบบสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
7.2 บุคลำกรในสังกัด สำมำรถน ำระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

และสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรงำนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
และคุ้มค่ำ 

7.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 
มีแนวทำงในกำรพัฒนำต่อยอดระบบเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ ต่อไป 
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รูปภำพประกอบกิจกรรม 
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8. โครงกำรกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่กำรเงินกำรบัญชีของสถำนศึกษำ 

กลุ่มรับผิดชอบ  หน่วยตรวจสอบภำยใน  
ระยะเวลำด ำเนินกำร ระหว่ำงวันที่  17-20  ตุลำคม 2562   
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้กำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินของสถำนศึกษำมีควำมน่ำเชื่อถือสำมำรถเป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำร และกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินทันตำมระยะเวลำที่ระเบียบก ำหนด 

2. เพ่ือให้สถำนศึกษำบันทึกบัญชีรับ-จ่ำยเงินเป็นปัจจุบัน 
3. เพ่ือให้สถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์ประเมินกำรเงินกำรบัญชีตำมเกณฑ์ที่ สพฐ.ก ำหนด 

 

กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  

 1. กิจกรรม ให้ควำมรู้ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรมคือ กำรบรรยำย 
  2. กิจกรรม กำรเงิน กำรบัญชี ลงมือปฏิบัติบันทึกจริงในทะเบียนคุมแยกประเภทตำมโจทย์ 
ที่ก ำหนด 
    
ผลกำรด ำเนินงำน 
 จำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่กำรเงินกำรบัญชีของ
สถำนศึกษำ  มีข้อค้นพบในกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
  1. จุดเด่นของโครงกำร เป็นโครงกำรที่ได้รับควำมสนใจจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้ปฏิบัติงำน                     
ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และทุกโรงเรียนในกลุ่มเป้ำหมำยได้ตอบรับเข้ำร่วมโครงกำร 
  2. จุดควรพัฒนำของโครงกำร  

2.1 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ทะเบียนต่ำงๆ ควรมีครบถ้วน 
2.2 วิทยำกรควรมีควำมเชี่ยวชำญในแต่ละด้ำน เช่น ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสถำนศึกษ 

ข้อเสนอแนะ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ควรให้กำรสนับสนุน ส่งเสริม ให้มีกำรด ำเนิน
โครงกำรลักษณะดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำในสังกัด 
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ภำพประกอบกิจกรรม 
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โครงกำรตำมนโนบำย 
 

 
1. โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนำดเล็ก  
   สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ระยะเวลำด ำเนินกำร     มิถุนำยน – สิงหำคม ๒๕๖๒ 
หลักกำรและเหตุผล  
 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำชับให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกแห่งก ำกับดูแล 
และแก้ไขปัญหำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยเฉพำะโรงเรียนขนำดเล็กเพ่ือแก้ไขปัญหำครู                  
ไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงวิชำเอก ครูสอนโดยไม่ใช้สื่อ กำรขำดแคลนวัสดุ อุปกรณ์และทรัพยำกร   ซึ่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โดยศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล ได้จัดสรร
งบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ DLTV และด ำเนินกิจกรรม  ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนขนำดเล็ก 
ในโครงกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2                    
โดยกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV  ในโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม 
เขต 2  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือติดตำม ก ำกับ ดูแล บ ำรุงรักษำอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียมของโรงเรียนขนำดเล็กในโครงกำร                    
จัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)      
 2. เพ่ือให้โรงเรียนขนำดเล็กในโครงกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม(DLTV) ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุน 
นิเทศ ติดตำม และประเมินผล กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมอย่ำงทั่วถึง 
 
กระบวนกำรขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
  1. จัดท ำโครงกำรเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครพนม เขต 2               
    2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตำมและประเมินผลโรงเรียนขนำดเล็กในโครงกำร
จัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม และจัดท ำเครื่องมือเพ่ือใช้ในกำรนิเทศติดตำมและประเมินผล โรงเรียนที่                    
จัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม            
   3. คณะกรรมกำร ส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ติดตำมและประเมินผลโรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม ได้ด ำเนินกำรออก นิเทศ ติดตำมและประเมินผล  จ ำนวน ๘๒  
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ผลกำรด ำเนินงำน 
     1. โรงเรียนขนำดเล็กที่จัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียมทุกโรง ได้รับกำร ดูแล ซ่อม บ ำรุงรักษำ 
อุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียมให้พร้อมใช้งำนเต็มศักยภำพ และ ครูทุกคน ได้สมัครเข้ำใช้ line dlict เพ่ือนิเทศ ติดตำม 
ซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ dltv           
     2. โรงเรียนขนำดเล็กได้จัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียมครบทุกชั้น และได้จัดท ำแผน                      
กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้รำยชั่วโมง ซึ่งได้แนะน ำให้ ดำวน์โหลดจำก app dltv เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำ                
โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ ได้สนับสนุนกระดำษ ให้ครูจัดท ำแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
     3. ครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ได้รับกำรส่งเสริม แนะน ำให้ 
ดำวน์โหลดสื่อ 60 พรรษำ สมเด็จพระเทพฯ เพ่ือใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน 
 
ปัญหำอุปสรรค  ไม่มี     
ข้อเสนอแนะ/แนวทำงกำรพัฒนำ 
 1. ครูต้องเอำใจใส่ก ำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก่อนเรียน ระหว่ำงเรียน และ 
หลังเรียน 
 2. ครูต้องจัดสภำพห้องเรียนให้เหมำะสมเอ้ือต่อกำรปฏิบัติกิจกรรมตำมแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
 3. ครูต้องเตรียมกำรสอนล่วงหน้ำทั้งสื่อ วัสดุอุปกรณ์ใบงำน ใบควำมรู้ และ กิจกรรมเสริม     
 4. ผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องให้กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 
             รูปภำพประกอบโครงกำร ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)  
                ในโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ 
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2. โครงกำรประชุมสัมมนำปฐมนิเทศข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  
    ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

 

กลุ่มรับผิดชอบ  กลุ่มงำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562 

 

หลักกำรและเหตุผล  

 

 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มำตรำ 79 
และ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปศึกษำฝึกอบรม ดูงำน 
หรือ ปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำ พ.ศ. 2552 ข้อ 5 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่พัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ เพ่ือให้มี
ควำมรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณของวิชำชีพที่เหมำะสม ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิด
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและควำมก้ำวหน้ำแก่ข้ำรำชกำร ทั้ งนี้  ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำ
ผู้ใต้บังคับบัญชำให้ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง และได้มำตรฐำนโดยถือว่ำกำรปฏิบัติงำนและกำรเรียนรู้               
เป็นเรื่องเดียวกัน และให้มีกำรประเมินสรุปผลกำรพัฒนำ ทุกรอบ 6 เดือน 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 จึงมีบำทส ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพครูสู่                  
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตนับตั้งแต่บรรจุจนถึงวันเกษียณอำยุรำชกำร เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ               
ได้พัฒนำตนเองโดยกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง และเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง           
กำรศึกษำที่ท ำคุณประโยชน์ให้แก่วงกำรศึกษำให้มีควำมพร้อมทำงด้ำนสมรรถนะ ควำมภำคภูมิใจในอำชีพและมุ่งมั่น
ปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมนโยบำยและจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
 
 

วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อให้ข้ำรำชกำรคูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดมีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่และมีควำมรู้ในสิทธิ

ประโยชน์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน 
 2.  เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ ควำมสัมพันธ์ สร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด 
   
กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1. ศึกษำเอกสำร / เสนอขออนุมัติโครงกำร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
3. ประชุมคณะกรรมกำร / จัดท ำเอกสำร 
4. ติดต่อประสำนงำนเตรียมควำมพร้อม สถำนที่จัดประชุม ฯ  เชิญผู้เข้ำประชุมฯ 
5. ด ำเนินกำรจัดอบรม 
6. จัดท ำเอกสำรรำยงำน / สรุปโครงกำร 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดมีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่และมีควำมรู้ในสิทธิ

ประโยชน์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน 
2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำทุกคนมีควำมเข้ำใจ ควำมสัมพันธ์ขวัญก ำลังใจ             

ในกำรปฏิบัติงำนและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
 
 

ปัญหำ/อุปสรรค 
1. เนื่องจำกไม่มีงบประมำณ จึงท ำให้กำรจัดกิจกรรมอบรมมีข้อจ ำกัดทั้งระยะเวลำและกิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
2. ควรจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอส ำหรับกำรจัดอบรม  

 
ภำพกำรด ำเนินงำนโครงกำรปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ปีงบประมำณ 2562 

ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
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3. โครงกำรประชุมสัมมนำปฐมนิเทศข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
   ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

 

กลุ่มรับผิดชอบ  กลุ่มงำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562 

หลักกำรและเหตุผล  

 

 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มำตรำ 79 
และ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปศึกษำฝึกอบรม ดูงำน 
หรือ ปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำ พ.ศ. 2552 ข้อ 5 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่พัฒนำผู้ ใต้บังคับบัญชำ เพ่ือให้มี
ควำมรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณของวิชำชีพที่เหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิด
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและควำมก้ำวหน้ำแก่ข้ำรำชกำร  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 จึงมีบำทส ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร
สถำนศึกษำสู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตนับตั้งแต่บรรจุจนถึงวันเกษียณอำยุรำชกำร เพ่ือให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ได้พัฒนำ
ตนเองโดยกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง และเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ท ำ
คุณประโยชน์ให้แก่วงกำรศึกษำให้มีควำมพร้อมทำงด้ำนสมรรถนะ ควำมภำคภูมิใจในอำชีพและมุ่งมั่นปฏิบัติงำน                 
ให้บรรลุตำมนโยบำยและจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครพนม เขต 2 อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดมีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่และมีควำมรู้ในสิทธิประโยชน์และ

ระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำน 
           2.  เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ ควำมสัมพันธ์ สร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ                 
ในสังกดั  
  
กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1. ศึกษำเอกสำร / เสนอขออนุมัติโครงกำร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
3. ประชุมคณะกรรมกำร / จัดท ำเอกสำร 
4. ติดต่อประสำนงำนเตรียมควำมพร้อม สถำนที่จัดประชุม ฯ  เชิญผู้เข้ำประชุมฯ 
5. ด ำเนินกำรจัดอบรม 
6. จัดท ำเอกสำรรำยงำน / สรุปโครงกำร 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดมีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่และมีควำมรู้ในสิทธิประโยชน์และระเบียบ              
ที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำน 

2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำทุกคนมีควำมเข้ำใจ ควำมสัมพันธ์ขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนและ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

 
 
 

ปัญหำ/อุปสรรค 
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เนื่องจำกไม่มีงบประมำณ จึงท ำให้กำรจัดกิจกรรมอบรมมีข้อจ ำกัดทั้งระยะเวลำและกิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ควรจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอส ำหรับกำรจัดอบรม  

 
ภำพกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุมสัมมนำปฐมนิเทศข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ 2562  ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
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ส่วนที่ 4 
 

กระบวนกำรที่ใช้ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนสู่ควำมส ำเร็จ 
 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญ                         
ในกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ โดยให้ควำมส ำคัญกับผู้เรียน และน ำนโยบำยรัฐบำล 
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ จุดเน้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สู่กำรปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับบริบท สภำพปัญหำ และควำมต้องกำรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกำรวำงแผน กำรปฏิบัติงำน 
กำรตรวจสอบควบคุม กำรประเมินผล รำยงำนและน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 ระบบติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรจัดกำรศึกษำ มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งเป็นเครื่องมือ                   
ในกำรบริหำร เป็นขั้นตอนสุดท้ำยของกำรบริหำรท ำให้ผู้บริหำรได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้น                     
จำกกำรด ำเนินงำนว่ำบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ กำรด ำเนินงำนประสบควำมส ำเร็จ มีประสิทธิภำพมำกน้อย
เพียงใด ซึ่งจะช่วยให้กำรบริหำรจัดกำรตำมนโนบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น แผนงำนและโครงกำร                 
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
 กระบวนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม 
เขต 2 บริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ ก ำหนดทิศทำงยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ                  
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษ 
และบุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยในกำรปฏิบัติงำนของทุกกลุ่ม/หน่วย              
มีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจและเห็นคุณค่ำในกำรขับเคลื่อนนโนบำย โดยน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติในรูปแบบกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี มีกระบวนกำรที่ใช้ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนสู่ควำมส ำเร็จ ดังนี้ 
 1. สร้ำงควำมตระหนัก ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ ให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                      
ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ให้ตระหนักในภำรกิจ               
ที่ จะต้องด ำเนินกำรให้ประสบควำมส ำเร็จ โดยมุ่งพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและนักเรียนเป็นส ำคัญ รวมทั้ง
ประชำสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบเพื่อให้กำรสนับสนุน ให้ควำมร่วมมือ 
 2. จัดท ำแผนติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี               
เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำและควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 3. ก ำหนดเจ้ำภำพหลักในกำรดูแลตัวชี้วัดและก ำกับ เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด โดยจัดท ำแผน/
โครงกำร/กิจกรรม สนับสนุนตัวชี้วัด 
 4. เร่งรัดกำรด ำเนินงำนโครงกำร ตำมตัวชี้วัด เพ่ือให้สำมำรถปรับปรุง พัฒนำกำรปฏิบัติงำนบรรลุผล
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรเป็นรำยไตรมำส 
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ส่วนที่ 5 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
  
 จำกผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรสนับสนุนกำรศึกษำ โดยภำพรวมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครพนม เขต 2 มีปัจจัยอันหลำกหลำยที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  รวมถึง               
กำรก ำกับติดตำม กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้เกิด ผลส ำเร็จ                   
ตำมเป้ำหมำยอยู่เป็นระยะ ท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นที่                 
พึงพอใจ สรุปผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 ผลกำรปฏิบัติงำน 
  1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีกำรด ำ เนินงำน                 
ตำมโครงกำร/กิจกรรม ตำมท่ีก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร มีกำรด ำเนินงำนโครงกำรที่เป็นนโยบำยเร่งด่วนของ
กระทรวงศึกษำธิกำรที่มุ่งเน้นผู้เรียน ได้แก่ โครงกำรงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมวิชำกำรและ
เทคโนโลยีของนักเรียน  โครงกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำนเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

โครงกำรนิเทศติดตำมกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย และกำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทย
ของนักเรียน  โครงกำรกำรขยำยผลกำรอบรม (Boot Camp) และกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 
โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนำดเล็ก เป็นต้น 
นอกจำกนี้ยังมีโครงกำรตำมนโยบำยใหม่ๆ ที่ได้ด ำเนินกำร ได้แก่ โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด ำริหลักสูตรจิตอำสำ 904 “หลักสูตรพ้ืนฐำน” โครงกำร           
กำรขยำยผลกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นต้น ทั้งนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครพนม เขต 2 มีผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรที่อนุมัติให้ด ำเนินกำรทั้งจำกในแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีและนอกแผนปฏิบัติกำร คิดเป็นร้อยละ 100 
 2. ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ อยู่ในระดับ มำตรฐำนขั้นสูง มีคะแนนกำรประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.89  กำรประเมินผู้บริหำร ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.83 รวมคะแนนเฉลี่ย 3.99 
คิดเป็นร้อยละ 79.83  
 
 3. ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ผลกำรประเมิน ภำยรวมอยู่ในระดับ ดีมำก ซึ่งผลกำรประเมินแต่
ละนโยบำย ดังนี้ 
 ประเมินผลตำมระดับคุณภำพ นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง อยู่ในระดับดีเยี่ยม (5.00) 
นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดี (3.11) นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม (5.00) นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
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มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม (4.57) นโยบำยที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำร อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม (4.33)  
 ประเมินผลเทียบค่ำเป้ำหมำย นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง บรรลุเป้ำหมำยทุกตัวชี้วัด 
นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน มี 13 ตัวชี้วัด บรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน 8 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้ำหมำย                 
4 ตัวชี้วัด ไม่เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 1 ตัวชี้วัด นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ไม่บรรลุเป้ำหมำย 1 ตัวชี้วัด นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน 
และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ บรรลุเป้ำหมำยทุกตัวชี้วัด นโยบำยที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำร บรรลุเป้ำหมำยทุกตัวชี้วัด  

มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 
ดีมำก  
  
 ผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
  1. ผลกำรพัฒนำนักเรียนปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2561 นักเรียนปฐมวัยในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 จ ำนวนทั้งสิ้น 3,335 คน มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย
ในภำพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทุกด้ำน คิดเป็นร้อยละ 88.10 โดยแยกเป็นรำยด้ำน ดังนี้ ด้ำนร่ำงกำย อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ  90.15 ด้ำนอำรมณ์และจิตใจ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 89.00                     
ด้ำนสังคม อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 87.10 และด้ำนสติปัญญำ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
86.10 
 
 2. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระชำติ O-NET ปีกำรศึกษำ 2560 -2561  
 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6   
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ O-NET ชั้น ป. 6 
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ ควำมก้ำว 

หน้ำ ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 
ภำษำไทย 49.40 41.38 50.82 +9.44 
คณิตศำสตร์ 34.87 31.68 30.24 -1.44 
วิทยำศำสตร์ 38.55 35.90 36.40 +0.50 
ภำษำอังกฤษ 28.90 29.15 31.50 +2.35 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 43.24 - - - 
เฉลี่ย 38.99 34.53 37.24 +2.71 
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ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลและแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ      
 

โดยภำพรวมมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 2.71  แต่เม่ือพิจำรณำเป็นรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
ยังมีสำระกำรเรียนรู้ที่ต้องเร่งรัดพัฒนำ  ดังนี้ 

- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ได้แก่ 1) สำระกำรเขียน 2) สำระกำรฟัง กำรดู และกำรพูด              
3) สำระกำรอ่ำน  4) สำระวรรณคดีและวรรณกรรม 5) สำระหลักกำรใช้ภำษำ 

- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ ได้แก่  1)  สำระภำษำ เพ่ือกำรสื่อสำร 2) ภำษำกับควำมสัมพันธ์
กับชุมชนและโลก 3) ภำษำและวัฒนธรรม 

- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ได้แก่ 1) สำระกำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมน่ำจะเป็น                      
2) สำระพีชคณิต 3) สำระจ ำนวนและกำรด ำเนินกำร 4) สำระบูรณำกำร 5) สำระกำรวัด 6) สำระเรขำคณิต 

- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ได้แก่ 1) สำระบูรณำกำร 2) สำระพลังงำน  3) สำระสำรและสมบัติ
ของสำร 4) สำระ สิ่งมีชิวิตกับกระบวนกำรด ำรงชีวิต 5) สำระ ดำรำศำสตร์และอวกำศ 6) สำระกระบวนกำร
เปลี่ยนแปลงของโลก 7) สำระ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 8) สำระแรงและกำรเคลื่อนที่    

แนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
1. วิเครำะห์ผลกำรทดสอบ O – NET  ปีกำรกำรศึกษำ  2559  ปี 2561  เพื่อจุดปรับปรุงแก้ไขและ 

พัฒนำ  เช่น  ถ้ำผลกำรทดสอบ มีแนวโน้มสูงให้พัฒนำ และผดุงว่ำกิจกรรมกำรเรียนรู้  สื่อนวัตกรรมที่ใช้ดี 
ควรใช้และพัฒนำต่อไป แต่ผลกำรสอบมีแนวโน้มต่ ำ  ต้องไปแก้ไขท่ีครู  ว่ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม   
ที่ใช้ดีควรใช้ควรมีกำรพัฒนำขึ้น  ส่วนผลกำรทดสอบสูง ต่ ำ  แก้ไขที่ตัวผู้เรียน 
  2.  วำงแผนกำรยกระดับตำมสำระที่ควรเร่งรัดพัฒนำตำมล ำดับ โดยกำรจัดหำสื่อนวัตกรรม                  
ให้เหมำะสมกับสำระที่ควรเร่งรัด  ร่วมถึงกิจกรรมที่กำรเรียนรู้ที่จะท ำให้เด็กได้เรียนรู้ยิ่งขึ้น  
  3. ใช้กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน สื่อนวัตกรรมให้เหมำะสมกับสำระ  แล้วใช้กำรตรวจสอบผล                
กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมสำระนั้นๆ โดยใช้ข้อสอบ o – NET หลำยปีที่ผ่ำนมำใช้ทดสอบ เพื่อตรวจสอบเป็น              
รำยสำระ 
  4. หำกผลกำรทอสดบยังไม่บรรลุผล จัดหำสื่อจัดหำสื่อนวัตกรรมให้เหมำะสมและกิจกรรมกำรเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน  แลพตรวจสอบใช้ข้อสอบ o – NET อีกรอบ หำกประสบผลส ำเร็จ ก็ผ่ำนไปยังสำระกำรเรียนรู้อื่น
ต่อไป 
  5.  ศึกษำโครงสร้ำงแบบทดสอบในปีที่จะด ำเนินกำรสอบ เพ่ือศึกษำสำระและตัวชี้วัดที่จะด ำเนินกำร
สอบ 
  6.  ด ำเนืนกำร  Pre  O – NET   เพ่ือตรวจสอบทุกสำระในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3   
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ O-NET ชั้น ม.3 
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ ควำมก้ำวหน้ำ 

ปีกำรศึกษำ 
2559 

ปีกำรศึกษำ 
2560 

ปีกำรศึกษำ 
2561 

ภำษำไทย 41.08 41.76 47.10 +5.34 
คณิตศำสตร์ 24.27 20.02 24.50 +4.48 
วิทยำศำสตร์ 31.74 29.14 28.38 -0.76 
ภำษำอังกฤษ 27.33 27.07 25.38 -1.69 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 43.35 - - - 

เฉลี่ย 33.55 29.50 31.34 +1.84 
 
 โดยภำพรวมมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น  2.93 แต่เม่ือพิจำรณำเป็นรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
ยังมีสำระกำรเรียนรู้ที่ต้องเร่งรัดพัฒนำ  ดังนี้ 

- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ได้แก่  1) สำระกำรเขียน 2) สำระกำรอ่ำน 3) สำระกำรฟังกำรดูและ
กำรพูด 4) สำระวรรณคดีและวรรณกรรม 5) สำระหลักกำรใช้ ภำษำไทย 

- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ  ได้แก่  1) สำระภำษำเพ่ีอกำรสื่อสำร 2) สำระภำษำและวัฒนธรรม 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  1) สำระกำรวิเครำะห์ หข้อมูลและควำมน่ำจะเป็น 2) สำระบูรณำ

กำร 3) สำระกำรวัด 4) สำระเรขำคณิต  5) สำระ พีชคณิต  6) สำระจ ำนวนและกำรด ำเนินกำร 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 1) สำระชีวิตกนับสิ่งแวดล้อม  2) สำระสิ่งมีชีวิตกับกระบวนกำร

ด ำรงชีวิต 3) สำระบูรณำกำร  4) สำระกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 5) สำระพลังงำน                     
6) สำระสำรและสมบัติของสำร 7) สำระแรงและกำรเคลื่อนที่ 8) สำระดำรำศำสตร์และอวกำศ 

แนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
1. วิเครำะห์ผลกำรทดสอบ O – NET  ปีกำรกำรศึกษำ  2559  ปี 2560  ปี 2561  เพื่อจุดปรับปรุง

แก้ไขและพัฒนำ  เช่น  ถ้ำผลกำรทดสอบมีแนวโน้มสูงให้พัฒนำ และผดุงว่ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม 
ที่ใช้ดีควรใช้และพัฒนำต่อไป แต่ผลกำรสอบมำแนวโน้มต่ ำ ต้องไปแก้ไขที่ครูว่ำกิจกรรมกำรเรียนรู้  สื่อ
นวัตกรรมที่ใช้ดีควรใช้ควรมีกำรพัฒนำขึ้น  ส่วนผลกำรทดสอบสูง ต่ ำ  แก้ไขท่ีตัวผู้เรียน 

2. วำงแผนกำรยกระดับตำมสำระท่ีควรเร่งรัดพัฒนำตำมล ำดับ  โดยกำรจัดหำสื่อนวัตกรรมให้
เหมำะสมกับสำระที่ควรเร่งรัด  ร่วมถึงกิจกรรมที่กำรเรียนรู้ที่จะท ำให้เด็กได้เรียนรู้ยิ่งขึ้น 

3. ใช้กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน สื่อนวัตกรรมให้เหมำะสมกับสำระ แล้วใช้กำรตรวจสอบผลกำรจัดกำร
เรียนรู้ตำมสำระนั้นๆ  โดยใช้ข้อสบ o – NET หลำยปีที่ผ่ำนมำใช้ทดสอบ เพ่ือตรวจสอบ เป็นรำยสำระ 

4. หำกผลกำรทอสดบยังไม่บรรลุผล  จัดหำสื่อจัดหำสื่อนวัตกรรมให้เหมำะสมและกิจกรรมกำรเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน  แลพตรวจสอบใช้ข้อสบ o – NET อีกรอบ  หำกประสบผลส ำเร็จ  ก็ผ่ำนไปยังสำระกำรเรียนรู้อ่ืน
ต่อไป 

5. ศึกษำโครงสร้ำงแบบทดสอบในปีที่จะด ำเนินกำรสอบ  เพ่ือศึกษำสำระ และตัวชี้วัดที่จะด ำเนินกำร
สอบ 

6. ด ำเนืนกำร  Pre  O – NET   เพ่ือตรวจสอบทุกสำระในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
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 ผลกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
สถำนศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

เพ่ิมข้ึน  มีกำรก ำหนดมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ มีกำรประกำศค่ำเป้ำหมำย ที่ชัดเจน มีกำรด ำเนินงำนตำมระบบ
ประกันคุณภำพภำยในตำมประกำศของกฎกระทรวงอย่ำงเป็นรูปธรรม  มีข้อมูลผลกำรประเมินคุณภำพ
ประจ ำปี  สำมำรถพัฒนำสถำนศึกษำได้ตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ รำยงำนประจ ำปีของ
สถำนศึกษำในสังกัดมีข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นมำตรฐำนเดียวกัน และสำมำรถเตรียมควำมพร้อมรองรับ                 
กำรประเมินภำยนอก 
 
 
ข้อเสนอแนะ  
 
 จำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครพนม เขต 2 พิจำรณำแล้ว พบว่ำ ควรมีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำน ดังนี้  
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรสนับสนุนพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรให้กำรส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
ของสถำนศึกษำเพ่ิมมำกข้ึน 
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรร่วมกับสถำนศึกษำในกำรพัฒนำและยกระดับผลสัมฤทธิ์                
ทำงกำรเรียนของนักเรียนเพ่ิมขึ้น โดยระดับประถมศึกษำ เน้นกลุ่มสำระคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำอังกฤษ ตำมล ำดับ  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น เน้นกลุ่มสำระภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์ และ
คณิตศำสตร์  ตำมล ำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ท ำเนียบผู้บริหำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยพลชัย ชุมปัญญำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษปฐมศึกษำนครพนม เขต 2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นำยอรรถกำนต์ อรุณไพร 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
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ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

นำงพัชรี สุวรรณอ ำไพ 
ผอ.กลุ่มอ ำนำยกำร 

นำยธนัทชัย ไชยปัญหำ 
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

นำงวิไลวรรณ สิทธิ 
ผอ.กลุ่มนเิทศติดตำมและประเมินผล 

นำงปิยะนำฎ ทองหมั้น 
ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน 

นำงชลันธร ภูม ี
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน 

นำงพิศมัย สุวรรณมำโจ 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

นำงจุฑำมณี หอยตะค ุ
ปฏิบัติหน้ำท่ี ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน 

และสินทรัพย ์

นำงแพรวพรรณ อรณุไพร 
ปฏิบัติหน้ำท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ

ทำงไกล เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร 

นำงสำวชลัดดำ ภูมิวัฒน ์
ปฏิบัติหน้ำท่ี ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ 

73 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมภำพกิจกรรม 
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ภำพกิจกรรมตำมนโยบำย พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ. 
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ภำพกิจกรรมกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
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ภำพกิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิำร  
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
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ภำพกิจกรรมกำรประชุมขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
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ภำพกิจกรรมกำรระดมเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย 
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ภำพกิจกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมทำงไกล 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

80 



 

 

ภำพกิจกรรม กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
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ภำพกิจกรรมกำรออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด 
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ภำพกิจกรรมกำรเข้ำร่วมกำรอบรม 
เร่ือง สถำบันพระมหำกษัตริย์กับประเทศไทย ตำมหลักสูตรจิตอำสำ 904 
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คณะผู้จัดท ำ 

 
 
ที่ปรึกษำ 
 

1. นำยพลชัย ชุมปัญญำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
2. นำยอรรถกำนต์ อรุณไพร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
3. นำยธนัทชัย ไชยปัญหำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
4. นำงวิไลวรรณ สิทธิ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
5. นำงพัชรี สุวรรณอ ำไพ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
6. นำงชลันธร ภูม ี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
7. นำงพิศมัย สุวรรณมำโจ ผู้อ ำนวยกำรกล่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
8. นำงปิยะนำฏ ทองหมั้น  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน 
9. นำงจุฑำมณี หอยตะคุ  ปฏิบัติน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
10.  นำงแพรวพรรณ อรุณไพร  ผู้อ ำนวยกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 
11. นำงสำวชลัดดำ ภูมิวัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  
คณะผู้จัดท ำ/รวบรวม เรียบเรียงรูปเล่ม 
 

1. นำงชลันธร ภูมี   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโนบำยและแผน 
2. นำงจันทนำ จิตพิมพ์ อุทโย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
3. นำงวัชรำภรณ์ ทีสุกะ  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
4. นำงสำวจุฑำลักษณ์ สิงห์สุดี เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
5. นำยประพำฬ มีบำง  เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์  
 
ผู้สนับสนุนข้อมูล/ รูปภำพกิจกรรม 
 

 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2  
งำนประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2  
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