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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
จังหวัดนครพนม 

 
ล ำดับที่ 1    งำน/โครงกำร กิจกรรม   โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
1. ประเด็นติดตำมกำรเตรียมควำมพร้อมกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 4 ประกำร 
 
1.1 ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ได้เผยแพร่ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับ 
แนวคิดหลักกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย มำตรฐำนและตัวชี้วัด แนวทำงพัฒนำโรงเรียนของโรงเรียนคุณภำพ
ประจ ำต ำบล ให้บุคลำกรในโรงเรียนที่ร่วมโครงกำร จ ำนวน 40 โรงเรียน ได้รับทรำบและน ำไปปฏิบัต ิ                 
เพ่ือให้บรรลุตำมแนวทำงที่ก ำหนด ส่งผลให้โรงเรียนส่วนใหญ่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจได้ในระดับดี 
    
1.2  เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
 ในปีกำรศึกษำ 2563  โรงเรียนที่ร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30  จะได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำก สพฐ. เพื่อน ำมำพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนให้ได้ตำมมำตรฐำนของโรงเรียนคุณภำพประจ ำ
ต ำบล  
 
1.3  ควำมก้ำวหน้ำในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 
 ในปีงบประมำณ 2563 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ได้ด ำเนินกำร 
คือ  
 1.3.1  ได้จัดท ำค ำของบประมำณ จำก สพฐ. ซึ่งยังไม่ได้รับอนุมัติจัดสรร 
 1.3.2  สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรในโรงเรียน 
 1.3.3  เสนอแนะให้โรงเรียนร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรพัฒนำโรงเรียนให้บรรลุ
มำตรฐำนและตัวชี้วัด 
 1.3.4  ส่งเสริมให้บุคลำกรในโรงเรียนพัฒนำตนเองโดยใช้สื่อออนไลน์ 
 1.3.5  ส่งเสริมให้มีกำรวัดประเมินผลกำรด ำเนินงำนเป็นระยะๆ และต่อเนื่อง 
 
1.4  ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำน 
 โรงเรียนที่ร่วมโครงกำรต้องกำรให้ สพฐ. สนับสนุนด้ำนงบประมำณ  
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2.  ประเด็นติดตำม Coding , กำรเตรียมกำรใช้หลักสูตรเชิงสมรรถนะ , ICT , ภำษำอังกฤษ   
     และภำษำจีน 
 
2.1 ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ได้ส่งเสริมให้โรงเรียนที่ร่วมโครงกำร              
ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ด้ำน Coding , กำรเตรียมกำรใช้หลักสูตรเชิงสมรรถนะ , ICT , ภำษำอังกฤษ  และ
ภำษำจีน โดยให้ศึกษำค้นคว้ำจำกสื่อแหล่งควำมรู้ต่ำง ๆ รวบรวมเป็นเอกสำรส ำหรับน ำไปเป็นคู่มือปฏิบัติงำน 
 
2.2  เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ    
 ในปีกำรศึกษำ  2563   
 1. ครู บุคลำกรในโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลร้อยละ 100 ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
และทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำน Coding มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถวำงแผนด้ำนกำรจัดกำร
เรียนรู้ส ำหรับนักเรียนตำมหลักสูตรเชิงสมรรถนะ และสำมำรถใช้สื่อ ICT ในกำรสืบค้นข้อมูล เป็นสื่อ                         
ในกำรปฏิบัติงำน จัดเก็บข้อมูลและเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำนต่อสำธำรณะได้ 
 2. ร้อยละ 5 ของ โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนภำษำอังกฤษ 
ที่มีคุณภำพให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1- 6 ได้ทุกคน  
 
2.3  ควำมก้ำวหน้ำในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 
 1.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ได้เสนอของบประมำณ จำก สพฐ. 
เพ่ือน ำมำใช้ในกำรพัฒนำโรงเรียนให้ได้ตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
 2. ได้นิเทศ ก ำกับติดตำม ประชำสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ  
และด ำเนินงำนตำมแนวทำงของโรงเรียนฯ เต็มศักยภำพและสอดคล้องกับบริบท ให้มีกำรวัดประเมินผล              
อย่ำงต่อเนื่อง   
 3.  ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน ร่วมกับชุมชน หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำครู บุคลำกรให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 
2.4  ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำน 
 -  สพฐ.ควรมีมำตรกำรในกำรก ำกับติดตำมให้โรงเรียนพัฒนำโรงเรียนให้ได้ตำมตัวชี้วัดและ
มำตรฐำน เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย  
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ล ำดับที่ 2 งำน/โครงกำร กิจกรรม  โรงเรียนขนำดเล็ก 
ประเด็นกำรติดตำม  
 - ติดตำมตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนขนำดเล็ก 
 - ติดตำมมำตรกำรกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
 
1. ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีภำรกิจหลักที่ส ำคัญ คือ กำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
2551 เพ่ือให้เด็กในวัยเรียนทุกคนได้เรียนอย่ำงทั่วถึงมีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ ในปัจจุบัน
ดูแลรับผิดชอบสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 6 อ ำเภอ คือ อ ำเภอท่ำอุเทน 
อ ำเภอศรีสงครำม อ ำเภอบ้ำนแพง อ ำเภอนำหว้ำ อ ำเภอโพนสวรรค์ และอ ำเภอนำทม  ปัจจุบันมีสถำนศึกษำ
ในสังกัด รวมจ ำนวน 185 โรงเรียน มีโรงเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมำ จ ำนวน 94 แห่ง และ
มีจ ำนวนนักเรียนตั้งแต่ 121 คนข้ึนไป จ ำนวน 91 แห่ง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนที่เป็นผลผลิตจำกระบบ                 
กำรจัดกำรศึกษำ มีคุณภำพและเป็นไปตำมบทบัญญัติดังกล่ำว  โดยค ำนึงถึงปัจจัยที่เป็นตัวป้อน จะต้องมี
เพียงพอและมีคุณภำพ กระบวนกำรบริหำรและกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนต้องมีประสิทธิภำพ
สูง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  เขต  2 จึงเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำและ
ยกระดับคุณภำพในโรงเรียนขนำดเล็ก ซึ่งพบว่ำปัจจัยที่เป็นตัวป้อนมีไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำโรงเรียนขนำด
เล็ก รวมทั้งมีปัญหำในด้ำนประสิทธิภำพในกระบวนกำรบริหำรจัดกำรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน  ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีระดับคุณภำพค่อนข้ำงต่ ำ เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่มีขนำดใหญ่  ประกอบกับได้พิจำรณำ              
จำกข้อมูลกำรนิเทศกำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็กที่ไม่มีคุณภำพ พบว่ำโรงเรียนส่วนใหญ่มีปัญหำที่ส ำคัญ
และเร่งด่วนที่ควรได้รับกำรแก้ไขเรียงล ำดับควำมส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 

 1. จัดให้มีกำรอบรม ประชุมสัมมนำให้ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  
มีองค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีควำมตระหนัก และมีทักษะในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และกำรพัฒนำกระบวนกำร
เรียนรู้  

 2. พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ โดยก ำหนดให้มีโครงกำรประชุมปฏิบัติกำร กำรพัฒนำรูปแบบ                
กำรจัดกำรศึกษำโดยใช้เทคนิค กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ส ำหรับโรงเรียนขนำดเล็ก   

 3. กำรพัฒนำด้ำนปัจจัยเกื้อหนุน ได้ด ำเนินกำรในกำรสนับสนุนหนังสือเรียน/แบบฝึกหัดให้กับ
นักเรียนโรงเรียนขนำดเล็กใช้ในกำรเรียนกำรสอน สนับสนุนงบประมำณ ให้มีกำรใช้สื่อ 60 พรรษำ ซึ่งได้
จัดท ำคู่มือและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 5 กลุ่มสำระ โดยใช้เทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบรวมชั้น  
              4. กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ โดยก ำหนดให้มีกำรใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
จัดสรรสื่อกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพเพ่ิมเติมให้กับโรงเรียนขนำดเล็ก จัดสรรสื่อ ICT สื่อโปรเจคเตอร์ 
จัดให้มีโครงกำรห้องสมุด ทีวี เป็นต้น 
 ในกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก ตำมรูปแบบที่ก ำหนด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  เขต  2 จ ำเป็นจะต้องก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพ
โรงเรียนขนำดเล็กอย่ำงต่อเนื่อง โดยค ำนึงถึงควำมเสมอภำคทำงสิทธิและโอกำสที่จะเข้ำถึงกำรศึกษำที่มี
คุณภำพตำมเป้ำหมำยและนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร 
โดยจัดท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็กขึ้น เพื่อเป็นกำรก ำหนดทิศทำงและวิธีกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำผู้เรียนให้ สำมำรถพัฒนำองค์ควำมรู้ได้อย่ำงเหมำะสม มีคุณภำพ
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ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำตำมเป้ำประสงค์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ รวมทั้งสำมำรถด ำเนินกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพได้ในโอกำสต่อไป 
 
2. เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
             ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 มีโรงเรียนขนำดเล็ก จ ำนวน 94 แห่ง 
และได้ด ำเนินกำรควบรวมตำมโครงกำร โรงเรียนแม่เหล็ก ซ่ึงด ำเนนิกำรตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน 4 
โรงเรียน แต่ยังไม่ได้ประกำศเลิกสถำนศึกษำอยู่หว่ำงด ำเนินกำร ปัจจุบันมีโรงเรียนขนำดเล็กที่ยังไม่ได้
ด ำเนินกำรควบรวม จ ำนวน 90 แห่ง  
 ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 จึงได้จัดท ำแผนในกำรควบรวม
โรงเรียนขนำดเล็กเพ่ือให้สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ดังนี้  
 

จ ำนวน รร.ขนำดเล็ก 
(แห่ง) 

ปีกำรศึกษำ 
2563 
(แห่ง) 

6564 
(แห่ง) 

2565 
( แห่ง) 

90 32 24 34 
 
3. ควำมก้ำวหน้ำในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 
 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2  มีโรงเรียนที่ร่วมด ำเนินงำน               
ตำมโครงกำรโรงเรียนแม่เหล็ก ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2559  จ ำนวน 3 โรงเรียน คือ   

1.  โรงเรียนอนุบำลบ้ำนแพง  (แม่เหล็ก)  อ ำเภอบ้ำนแพง  มีโรงเรียนในเครือข่ำย จ ำนวน                
2  โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้ำนแพงโคก และโรงเรียนบ้ำนนำยำง  ซึ่งได้ด ำเนินกำรในภำคเรียนที่ 2 /2559   

2.  โรงเรียนชุมชนบ้ำนไชยบุรี (แม่เหล็ก)  อ ำเภอท่ำอุเทน  มีโรงเรียนในเครือข่ำย จ ำนวน                       
1  โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้ำนนำเพียง ซึ่งได้ด ำเนินกำรในภำคเรียนที่ 2 /2559   

3.  โรงเรียนชุมชนบ้ำนค ำพอกท่ำดอกแก้ว (แม่เหล็ก) อ ำเภอท่ำอุเทน  มีโรงเรียนในเครือข่ำย  
จ ำนวน  1 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนบ้ำนนำดอกไม้  ซึ่งได้ด ำเนินกำรในภำคเรียนที่  1/2560 

ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีกำรประกำศเลิกยุบโรงเรียนอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำร และในปีงบประมำณ 
2562 ที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  เขต 2 ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อน                
กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                        
โดยกำรร่วมประชุมจัดท ำแผนกับคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ระดับ
อ ำเภอ ทุกอ ำเภอในเขตพ้ืนที่บริกำรกำรศึกษำ (6 อ ำเภอ) โดยมี นำยอ ำเภอแต่ละอ ำเภอเป็นประธำน
คณะกรรมกำร ผู้แทนจำกคณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับจังหวัด ผู้แทนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน
จำกชุมชน ผู้แทนจำกองค์กรเอกชน ผู้แทนจำกสถำนศึกษำขนำดเล็ก และมีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
จำก ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 เป็นเลขำนุกำร และได้เสนอแผนบริหำร
จัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กไปยังกระทรวงศึกษำธิกำร เรียบร้อยแล้ว    
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4. ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำน 
 - กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ควรประสำนกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในระดับกระทรวง เช่น กระทรวงมหำดไทย ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำโดยตรงต่อ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด/ 
นำยอ ำเภอ ให้มีหนังสือสั่งกำรหรือมีค ำสั่งมอบให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด/นำยอ ำเภอ เป็นผู้ด ำเนินกำรร่วมกับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในกำรลงพ้ืนที่เพ่ือชี้แจงสร้ำงควำมควำมเข้ำใจให้กับชุมชน ผู้ปกครอง หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก    
 
 
ล ำดับที่ 3 งำน/โครงกำร กิจกรรม  งำน P.M. 2.5  และ โควิด 19 
ประเด็นกำรติดตำม  
 - ติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร PM 2.5 และ โควิด 19 
1.  ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
      1.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
            1.1.1  มีกำรแจ้งสถำนกำรณ์ ควำมรุนแรงของ P.M.2.5 กับ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19)  

          1.1.2  ให้ควำมรู้กับโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง โดยกำรแจ้งเป็นหนังสือรำชกำร มำตรกำรและ
แนวทำงในกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินงำนของ  กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ              
ขั้นพ้ืนฐำน จังหวัดนครพนม และหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัด 
            1.1.3 มีกำรจัดบอร์ดประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ แก่บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 และผู้สนใจทั่วไป 
      1.2 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพน เขต 2 
            1.2.1 มีกำรให้ควำมรู้แก่ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง                 
เช่น กำรจัดบอร์ด กำรประชำสัมพันธ์หน้ำเสำธง  
            1.2.2 ด ำเนินกำรตำมมำตรกำร  แนวทำงกำรด ำเนินงำนของ  กระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จังหวัดนครพนม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครพนม เขต 2 และหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 
            1.2.3 มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครพนม เขต 2 และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง กรณีพบว่ำมีภำวะเสี่ยงในกำรด ำเนินงำน 
      
2.  เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
     2.1  ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ทุกคนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครพนม เขต 2  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและรู้ถึงโทษของ P.M.2.5 และโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) 
     2.2  ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ทุกคนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครพนม เขต 2  รู้จักป้องกันเองโดยกำรใส่หน้ำกำกอนำมัย ล้ำงมือบ่อย ๆ ไม่ไปยังสถำนที่ที่มี
ผู้คนแออัด ไม่เผำ ไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
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     2.3  ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ทุกคนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครพนม เขต 2  ปลอดภัยจำกโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และจำกฝุ่น             
ละออกขนำดเล็ก P.M. 2.5 
 
3.  ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำน 
      3.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
      3.1.1  มีกำรจัดท ำมำตรกำรและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครพนม เขต 2 และประชำสัมพันธ์ในเว็บไซต์ฯ แจ้งประชำสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งทรำบ 
      3.1.2  มีกำรจัดตั้งศูนย์ด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีกำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
       3.1.3 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรและแนวทำง                        
ในกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังและป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
       3.1.4  มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิของร่ำงกำย กำรแลกบัตรของบุคลกรในส ำนักงำน        
เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2  และผู้มำติดต่อรำชกำร ทุกคน ทุกครั้งที่มีกำรเข้ำ-ออก 
อำคำรส ำนักงำน 
       3.1.5  มีแอลกอฮอล์เจลทุกจุดเข้ำออกอำคำร ห้องประชุม ส ำนักงำน สถำนที่ปฏิบัติงำน          
ทุกกลุ่มงำน สวมหน้ำกำกอนำมัย พ่นยำฆ่ำเชื้อบริเวณอำคำรสถำนที่ทุกวันศุกร์ของสัปดำห์ 
       3.1.6  กำรปฏิบัติหน้ำที่ให้ใส่หน้ำกำกอนำมัย และจัดให้นั่งห่ำงกันไม่น้อยกว่ำ 1 เมตร  
       3.1.7  ผู้บริหำร ครู นักเรียน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2  มีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมล้ำงมือบ่อย ๆ  กินร้อน มีช้อนกลำง
ประจ ำตัว เมื่อต้องทำนอำหำรร่วมกัน 
 
      3.2 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
       3.2.1  มีกำรให้ควำมร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงำนอื่นในกำรเฝ้ำระวังป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 (COVID-19) 
       3.2.2  ร่วมมือกับหน่วยงำนอ่ืนในกำรบริหำรจัดกำรขยะ และลดพฤติกรรมที่ก่อให้เกิด
มลพิษ  
       3.2.3  มีกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม 
เขต 2  ทรำบเป็นระยะ 
 
4.  ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำน 
                - ไม่มี 
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ล ำดับที่ ๔  งำน/โครงกำร กิจกรรม  กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล Big Data 
 
๑. ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
 การบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้บริหารองค์กรจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ดี
เป็นปัจจุบันเพ่ือประกอบการตัดสินใจ เพื่อลดความเสี่ยงในการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทอย่างกว้างขวาง และระบบการท างานส่วนใหญ่เชื่อมต่อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ในการท างานและการใช้ข้อมูลร่วมกัน 
 ระบบคอมพิวเตอร์มีบทบาทในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของส านักงานให้มีความทันสมัย 
ถูกต้อง และรวดเร็ว ช่วยในการท างานด้านการประมวลผลข้อมูล ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับบริหาร 
เนื่องจากสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ลดขั้นตอน ลดความซ้ าซ้อนการท างาน ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน สะดวกและรวดเร็ว สามารถปฏิบัติงานได้ไม่จ ากัดทั้งสถานที่ เวลา มีความทันสมัย 
เชื่อถือได้  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ รับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดจ านวน ๑๘๑ โรงเรียน จะต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศ เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการตัดสินใจ ส าหรับ
การจัดการศึกษาในทุกด้าน ทั้งด้านการบริหาร การบริการ และการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 
๒. เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
 ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูล Big Data ครอบคลุม 
ทุกระบบงาน 
 ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  มีเว็บไซต์ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล Big Data             
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 ๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูล Big Data สนับสนุน 
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๓. ควำมก้ำวหน้ำในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน  
 ๑. โรงเรียนในสังกัด มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาใช้ในการบริหารจัดการ ภายในโรงเรียน 
 ๒. ใช้เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอ่ืนๆ 
 ๓. สามารถน าไปใช้ในการติดตามประเมินผล การด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี 
และน าไปใช้ในการบริหารจัดการครอบคลุมงานทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล 
บริหารงบประมาณ บริหารวิชาการ 
 4. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดเก็บข้อมูล (Big Data) ให้อยู่ในระบบฐำนข้อมูลกลำง
สำมำรถน ำไปใช้เป็นข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
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๔. ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำน 
        ๑. ควรปรับปรุงระบบงานสารสนเทศให้มีการจัดเก็บข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลาง หรือ                      
มีการเชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลระหว่างระบบงาน  เพ่ือลดการน าเข้าข้อมูลที่ซ้ าซ้อน ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างระบบงาน พร้อมทั้งก าหนดการควบคุมที่เหมาะสม เพ่ือรักษาคุณภาพของ
ข้อมูล และป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต  
 ๒. ควรจัดท าคู่มือวิธีการน าเข้าข้อมูล และคู่มือของระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
ด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

๓. ติดตามการจัดการคุณภาพของข้อมูล โดยจัดให้มีกระบวนการติดตามการแก้ไขปัญหาของข้อมูล 
และกระบวนการวัดคุณภาพของข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

๔. ควรก าหนดให้มีดัชนีชี้วัดคุณภาพของข้อมูลในมิติต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ความครบถ้วน 
ความถูกต้อง ความพร้อมใช้งาน ความทันต่อเวลา ความสม่ าเสมอ และความสอดคล้องกันของข้อมูล  
 
 
ล ำดับที่  5  งำน/โครงกำร  กิจกรรมนโยบำยเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสำยสำมัญ : สำยอำชีพ (50 : 50) 
ประเด็นกำรติดตำม 
 - ติดตำมควำมร่วมมือระหว่ำงอำชีวศึกษำ สพฐ. และกศจ. 
 - มำตรกำรส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนไปเรียนสำยอำชีพ 
 
1.  ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
 กระทรวงศึกษำธิกำร  โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยณัฎฐพล ทีปสุวรรณ)                      
ต้องกำรเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสำยสำมัญและสำยอำชีพให้ได้สัดส่วน 50 ต่อ 50 จึงมีแนวทำงกำรขับเคลื่อน
นโยบำยกำรเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสำยสำมัญต่อสำยอำชีพ (50 : 50) ปีกำรศึกษำ 2563 ร่วมกันระหว่ำง                
ส ำนักปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  และผู้แทนจำกหน่วยงำนที่มี                   
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือกำรผลิตก ำลังคนให้มีปริมำณและคุณภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร  
รวมทั้งแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2574) ที่มีจุดมุ่งหมำยให้ผู้เรียน มีทักษะ ควำมรู้  
ควำมสำมำรถและมีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนที่ตอบสนองควำมต้องกำรของก ำลังคนสำยอำชีพ  เพื่อพัฒนำ
ประเทศ 

 
2.  เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
 นักเรียนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับสำมำรถเรียนต่อในสำยอำชีพตำมควำมต้องกำรและถนัดของ
นักเรียนต่อสำยสำมัญ (50 : 50)     
     
3.  ควำมก้ำวหน้ำในกำรขับเคลื่อนในกำรด ำเนนิงำน 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ได้ด ำเนินกำรแจ้งโรงเรียนในสังกัด                   
เพ่ือทรำบแนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสำยสำมัญต่อสำยอำชีพ (50 : 50)                      
ปีกำรศึกษำ 2563 ตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/                 
ว412 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2563 
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4. ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำน   
 ขอให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ก ำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทำง 
ในกำรปฏิบัติงำน เช่น คู่มือกำรปฏิบัติงำน ฯลฯ 
 
 
ล ำดับที่  6  งำน/โครงกำร  กิจกรรมกำรรับนักเรียนปีกำรศึกษำ  2563 
ประเด็นกำรติดตำม 
 - ติดตำมกำรรับนักเรียนมีปัญหำอุปสรรคอย่ำงไร 
 - ติดตำมมำตรกำรรับนักเรียนว่ำด ำเนินกำรไปตำมแผนที่ก ำหนด 
 
1.  ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ได้ด ำเนินกำรรับนักเรียนปีกำรศึกษำ  
2563 ตำมปฏิทินที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดโดยมีกระบวนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 1. จัดเก็บข้อมูลประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับในปีกำรศึกษำปัจจุบันและ               
ปีกำรศึกษำต่อไปเพ่ือเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรรับนักเรียน 
 2. ส ำรวจรำยชื่อประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับในเขตบริกำรของพ้ืนที่
กำรศึกษำเป็นหมู่บ้ำนและเป็นรำยต ำบลก่อนปีกำรศึกษำที่จะเข้ำเรียน 1 ปี โดยประสำนขอข้อมูลจำก                  
ส ำนักทะเบียนอ ำเภอและส ำนักทะเบียนท้องถิ่น 

3. ประกำศรำยละเอียดกำรส่งเด็กที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ 
จัดกำรศึกษำภำคบังคับก่อนปีกำรศึกษำท่ีจะเข้ำเรียน 1 ปี 

4. จัดส่งรำยชื่อประชำกรวัยเรียน ซึ่งมีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับในปีกำรศึกษำ จ ำแนก                   
ตำมเขตพ้ืนที่บริกำรของโรงเรียนให้แต่ละโรงเรียนเพ่ือท ำหนังสือแจ้งผู้ปกครองให้ทรำบล่วงหน้ำ 1 ปี และ 
เป็นหลักฐำนในกำรตรวจสอบกำรเข้ำเรียนของเด็กดังกล่ำว 

5. ประกำศนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียนและแจ้งสถำนศึกษำทรำบและถือปฏิบัติ 
6.ประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียนในรูปแบบที่หลำกหลำย เช่น เอกสำรสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ 

เฟสบุ๊ค ไลน์ 
 
2.  เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
  

 ประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับในเขตพ้ืนที่บริกำร  ได้เข้ำเรียนทุกคน และ 
โรงเรียนในสังกัด  181  โรงเรียน  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนกำรรับนักเรียน  และปฏิบัติได้
ถูกต้องตำมระเบียบและทันตำมปฏิทินที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด   
 
3.  ควำมก้ำวหน้ำในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 
 

 ขณะนี้กำรรับนักเรียนปีกำรศึกษำ 2563 ได้สิ้นสุดกำรรับสมัครเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนในสังกัด 
ได้ด ำเนินกำรรำยงำนกำรรับนักเรียนในระบบกำรรำยงำนกำรรับนักเรียน ในระดับชั้นอนุบำลและระดับ
ประถมศึกษำ  ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรรำยงำนตัวและมอบตัว  ซึ่งตำม 
ปฏิทินกำรรับนักเรียนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน สิ้นสุดวันที่ 6 เมษำยน 2563   
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4.  ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำน 
 - ไม่มี 
 

 
ล ำดับที่  7 งำน/โครงกำร กจิกรรม   โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
ประเด็นกำรติดตำม  
 - แผนกำรบริหำรโรงเรียนขยำยโอกำส โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ำกว่ำ 60 คนลงมำ สพท.                            
มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงไร 
 - ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนที่มีนักเรียน ม.1 - ม.3 มีนักเรียนต่ ำกว่ำ 20 คน ให้งดรับ ม.1 
และโรงเรียนบริหำรจัดกำรนักเรียนที่มีอยู่อย่ำงไร 
 
1.ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ได้สร้ำงควำมตระหนัก ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำร พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำตำมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับในโรงเรียน
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 ว่ำดว้ยกำรจัด
ระเบียบกำรปกครองของประเทศไทย ได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรจัดกำรศึกษำของชำติ โดยก ำหนดเจตนำรมณ์ไว้
อย่ำงชัดเจน  ที่จะให้กำรศึกษำเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรพัฒนำคนเพ่ือให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีคุณภำพ มีควำม
พร้อม  ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ มีจิตส ำนึกของควำมเป็นไทย มีควำมเป็นพลเมืองที่ดี ตระหนักและ            
รู้คุณค่ำของขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงำม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง และตอบสนอง
ต่อทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 185 
โรงเรียน เป็นโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน 41 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 22.16 ของโรงเรียน
ทั้งหมด เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ำกว่ำ 60 คน จ ำนวน 15 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 36.58 ของโรงเรียน
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ แต่ไม่มีโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ำกว่ำ 20 คน จึงได้จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียน
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563-2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีแผนในกำรบริหำรจัดกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำและบริหำรอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรของโรงเรียน
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในสังกัดให้บรรลุเป้ำหมำยควำมส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรมให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ชำติ ดังนี้ 

 
จ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำที่คำดว่ำจะเคลื่อนย้ำยนักเรียนไปเรียนโรงเรียนมัธยมที่ใกล้เคียง 

หรือโรงเรียนขยำยโอกำสที่ใกล้เคียง 
2563 2564 2565 

0 -20 คน -   
21-40 คน  5 โรงเรียน  
41-60 คน   10 โรงเรียน 
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  2. เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
 1. นักเรียนโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 

2. พิจำรณำจัดท ำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ หำกมีกรณีโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีนักเรียน
น้อยกว่ำ 20 คนลงมำ  โดยกำรน ำนักเรียนไปเรียนกับโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำที่ใกล้เคียงหรือ
โรงเรียนมัธยมศึกษำที่ใกล้เคียง  

 
3. ควำมก้ำวหน้ำในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 
 ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ                   
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติด้วยกระบวนกำรใช้เครือข่ำยควำมร่วมมือ จำกทุกภำคีเครือข่ำย                     
เป็นปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ และโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำทุกโรงเรียนในสังกัด ได้จัดท ำมำตรกำร               
แนวทำงกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำตำมรูปแบบและบริบทของแต่ละโรงเรียน ส่งผลให้
โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำมีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับ                 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 มีสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ 
0.57 แต่มีโรงเรียนส่วนใหญท่ี่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำกว่ำระดับ สพป.ซึ่งปัญหำส่วนใหญ่คือมีครูไม่ตรง
สำระ กำรเรียนรู้ ส ำหรับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงได้ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำและสร้ำงนวัตกรรม                   
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยอย่ำงต่อเนื่อง   

- โรงเรียนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ จ ำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.87 
- โรงเรียนทีมีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับ สพฐ. จ ำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.87 
- โรงเรียนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับ สพป. จ ำนวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 29.26 
- โรงเรียนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ จ ำนวน 39 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.13 
- โรงเรียนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับ สพฐ.  จ ำนวน 39 โรงเรยีน คิดเป็นร้อยละ 95.13 
- โรงเรียนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับ สพป.  จ ำนวน 29 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 70.74 
ด้ำนนโยบำยกำรรับนักเรียน 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ได้ชี้แจง สร้ำงควำม
เข้ำใจในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับในโรงเรียนขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ โดยขอควำมร่วมมือเตรียมกำร วำงแผน ตรวจสอบจ ำนวนนักเรียนที่จะจบกำรศึกษำในขั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 ที่คำดว่ำจะเข้ำศึกษำต่อมีจ ำนวนกี่คน และมีนักเรียนจำกสถำนศึกษำใกล้เคียงที่
คำดว่ำจะเข้ำศึกษำต่อกี่คน เพ่ือเป็นข้อมูลในประชุมผู้ปกครอง ครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ร่วมกันวำงแผนกำรรับนักเรียนในปีกำรศึกษำต่อไป และหำกโรงเรียนใดมีนักเรียนเข้ำใหม่ใน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 น้อยกว่ำ 10 คน  ให้ทุกฝ่ำยหำแนวทำงร่วมกันแก้ไขปัญหำ และน ำเข้ำท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และรำยงำนผลให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบ
ต่อไป 

 
4.  ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำน 
 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนควรมีคู่มือ/แนวทำงในกำรด ำเนินงำน กำรบริหำร
จัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสที่มีนักเรียนต่ ำกว่ำ 60 คน เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ด ำเนินกำร
บริหำรจัดกำรไปในทิศทำงเดียวกัน เพื่อให้เกิดคุณภำพต่อกำรจัดกำรศึกษำต่อไป  
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 - ส ำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ำกว่ำ 20 คนลงมำ ไม่สำมำรถรับนักเรียนเข้ำเรียนได้ ท ำให้เกิดปัญหำ
ต่อนักเรียน และผู้ปกครองที่จะต้องน ำนักเรียนไปเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษำอ่ืนที่ใกล้เคียง ดังนั้น ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนควรมีแนวทำงในกำรแก้ไข และจัดให้บริกำรแก่นักเรียนที่ไปเรียนที่อ่ืน 
 
 
ล ำดับที่ 8   งำน/โครงกำร  กำรเตรียมกำรใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ  
ประเด็นกำรติดตำม  

– กำรเตรียมควำมพร้อมในเรื่องกำรใช้หลักสูตรสมรรถนะ 
- ติดตำมว่ำ สพท.มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่ำงไร 

 
ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรโดย ประชำสัมพันธ์ ชี้แจงให้บุคลำกรในสังกัดได้ทรำบ
เกี่ยวกับหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ในกำรประชุม สัมมนำ เช่น กำรประชุมเตรียมกำรสอบ O-NET ,NT , RT  
และในกำรประชุมประจ ำเดือนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  พร้อมทั้งให้บุคลำกรในสังกัดได้ติดตำมข่ำวสำร  
ควำมเคลื่อนไหวทำงกำรศึกษำทำงสื่อต่ำงๆ 
 
เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 

บุคลำกรในสังกัดทุกคนได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
 

ควำมก้ำวหน้ำในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 
สถำนศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และตระหนักเก่ียวกับกำรใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะแล้ว  

แต่ยังไม่สำมำรถใช้หลักสูตรดังกล่ำวได้ เนื่องจำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ยังไม่ได้
ประกำศใช้ 
 
ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำน 

เมื่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีหนังสือแจ้งเรื่องกำรเตรียมกำรใช้หลักสูตรฐำน
สมรรถนะมำให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้ทรำบ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก็จะด ำเนินกำรแจ้งให้
โรงเรียนทรำบต่อไป  
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ล ำดับที่ 9   งำน/โครงกำร กิจกรรม   ศูนย์ HRDC ศูนย์พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ประเด็นกำรติดตำม  

– ติดตำมควำมพร้อม สพม.ที่มีศูนย์ HRDC 
- ติดตำมควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเขตพื้นที่อ่ืนๆ ท่ีไม่มีศูนย์ HRDC 

 
ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้มีหนังสือแจ้ง ที่ ศธ 04287/35 ลงวันที่ 28 
มกรำคม2563 เรื่อง กำรจัดตั้งศูนย์พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (OBEC Human Resources Development Center) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็น
ศูนย์กลำงกำรบริหำรจัดกำรและด ำเนินกำรทดสอบและพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                    
ในสังกัดและกลุ่มเป้ำหมำยอ่ืนๆ ตำมจุดเน้นและนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ในกำรพัฒนำบุคลำกร                     
ในด้ำนสมรรถนะพ้ืนฐำนตำมวิชำชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้ำหมำยในเบื้องต้น คือ ประกำศ
กำรจัดตั้งศูนย์พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยให้ศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษ (ERIC Center) เดิม จ ำนวน 185 ศูนย์ เป็นศนูย์พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ได้ประกำศควำมพร้อมของศูนย์ฯ  ในกำรด ำเนินงำนเป็น 2 ระยะ คือ 
 1) ระยะที่ 1 ศูนย์ที่มีควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป มีจ ำนวน  
82 ศูนย์ ซึ่งของจังหวัดนครพนม คือล ำดับที่ 48 ศูนย์โรงเรียนเรณูนครวิทยำนุกูล ในสังกัด สพม.22 
 2) ระยะที่ 2 ศูนย์ที่มีควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้ในปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป                   
มีจ ำนวน 103 ศูนย์ ซึ่งของจังหวัดนครพนม มี 1 ศูนย ์คือ ล ำดับที่ 48 ศูนยโ์รงเรียนสหรำษฎร์รังสฤษดิ์                 
ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 22 
 
2. เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ คือ กำรให้ศูนย์ทั้ง 185 
ศูนย์ เป็นศูนย์กลำงกำรบริหำรจัดกำรและด ำเนินกำรทดสอบและพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกร                      
ทำงกำรศึกษำในสังกัดและกลุ่มเป้ำหมำยอ่ืนๆ ตำมจุดเน้นและนโยบำยของกระทวงศึกษำธิกำร ในด้ำนพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล ด้ำนสมรรถนะพ้ืนฐำนตำมวิชำชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21  
 
3. ควำมก้ำวหน้ำในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 
 ในส่วนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ไม่มีศูนย์ HRDC ในเบื้องต้น
ขณะนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนได้แจ้งรำยละเอียดในกำรด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์เป็น 2 
ระยะ คือ 
 1) ระยะที่ 1 ศูนย์ที่มีควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป มีจ ำนวน  
82 ศูนย์ ซึ่งของจังหวัดนครพนม คือล ำดับที่ 48 ศูนย์โรงเรียนเรณูนครวิทยำนุกูล ในสังกัด ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 22 
 2) ระยะที่ 2 ศูนย์ที่มีควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้ในปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป                
มีจ ำนวน103 ศูนย์ ซึ่งของจังหวัดนครพนม มี 1 ศูนย์คือ ล ำดับที่ 48 ศูนย์โรงเรียนสหรำษฎร์รังสฤษดิ์ ใน
สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 22 
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4. ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำน 
 ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ควรมีกำรกระจำยและจัดตั้งศูนย์
พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เขตพ้ืนที่ละ 1 ศูนย์ เพ่ือควำมสะดวก คลอบคลุม                         
ในกำรด ำเนินงำน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระบวนกำรบริหำรจัดกำรของแต่ละส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ ต่อไป 
 
 
ล ำดับที่ 10 งำน/โครงกำร  กิจกรรม  ศูนย์เครือข่ำยกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนใน 
               ภำวะวิกฤต 

- ด ำเนินกำรติดตำมในครั้งที่ 2  
 
 
ล ำดับที่ 11. งำน/โครงกำร กิจกรรม สภำนักเรียน 
ประเด็นกำรติดตำม 
 - ติดตำมกำรขับเคลื่อนตำมประกำศเจตนำรมณ์ของสภำนักเรียน 
 
1.ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

รัฐบำลมีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรสร้ำงเสริมควำมเป็นประชำธิปไตย กำรใช้ธรรมมำภิบำล  
ควำมสมำนฉันท์ และควำมพอเพียง ให้เกิดขึ้นอย่ำงยั่งยืนในสังคมไทย กระทรวงศึกษำธิกำร โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้ก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำกิจกรรมสภำนักเรียน และ ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ได้ด ำเนินกำรจัดกจิกรรมสภำนักเรียนตำมนโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงเต็มรูปแบบ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จักกำรเป็นผู้น ำและ               
ผู้ตำมที่ด ีมีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้และเข้ำใจวิถีชีวิตแบบ
ประชำธิปไตย มุ่งเน้นให้เด็กคิดเป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำเป็น เป็นพลเมืองที่ดีของชำติ โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  เขต 2 มีหน้ำที่ในกำรส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภำนักเรียนสู่สถำนศึกษำ
ทั้ง 181 โรงเรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 
2.เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 

นักเรียนได้เรียนรู้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จัก                 
กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีมอย่ำงมีระบบ โดยรู้จักบทบำทและหน้ำที่ของตนเอง มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อื่นมีกำรฝึกฝนให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรบริหำรและกำรปกครองนักเรียน                     
ให้นักเรียนปฏิบัติจริงในรูปแบบสภำ เช่น กำรด ำเนินกำรประชุม สมำชิกสภำผู้ร่วมประชุมต้องรู้บทบำทหน้ำที่
ของตน มีกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนในรูปแบบสภำนักเรียนโดยสภำนักเรียน เพ่ือโรงเรียนและนักเรียน                    
โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  เขต 2 ส่งเสริม ขับเคลื่อน สนับสนุนให้โรงเรียนใน
สังกัดเข้ำรับกำรประเมินเพ่ือรับรำงวัลโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียนระดับประเทศ 
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3. ควำมก้ำวหน้ำในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  เขต  2 ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมให้กิจกรรม          

สภำนักเรียนโดยสภำนักเรียนเป็นผู้น ำในกำรปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของ
ตนเองและเพ่ือนนักเรียน โดยใช้กระบวนกำรประชำธิปไตย ส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม              
ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและส่วนรวม รณรงค์ให้นักเรียนท ำควำมดีท่ีสร้ำงสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม                  
โดยกำรน ำข้อคิดเห็นจำกกำรประชุมสภำนักเรียนระดับประเทศ ประจ ำปี 2563 มำด ำเนินกำรให้เป็น
รูปธรรม ได้แก่ ก ำกับกำรร่วมกิจกรรมสภำนักเรียนให้มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น กำรส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลำสติก ก ำกับกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำ
นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประกำร เช่น  กำรส่งเสริมกำรมีจิตอำสำ กำรส่งเสริมให้เด็กไทย
รู้ทันก่อนแบ่งปันข่ำวปลอม (Fake news) กำรส่งเสริมแนวทำงป้องกันควำมรุนแรงจำกกำร Bully  
 
4.ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำน 

1. ทุกโรงเรียนต้องด ำเนินกิจกรรมสภำนักเรียนอย่ำงเต็มรูปแบบอย่ำงต่อเนื่อง 
2. สภำนักเรียนระดับเขตได้รับกำรพัฒนำและมีทักษะชีวิตที่ดี 
3. สภำนักเรียนมีหน้ำที่ เสนอควำมคิดเห็นต่อโรงเรียนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 

และเพ่ือพัฒนำโรงเรียนในด้ำนต่ำง ๆ วำงแผนกำรด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำง ๆ ร่วมกับครูที่ปรึกษำ ปฏิบัติงำน 
โดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบ หรือข้อบังคับอ่ืนใดของทำงรำชกำร 

 
 

ล ำดับที่ 12  งำน/โครงกำร  อำหำรกลำงวันในโรงเรียน 
ประเด็นกำรติดตำม 
 - ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้เงินโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
 - ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
 
1. ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

โครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำ เป็นโครงกำรหนึ่งที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ   
ของรัฐบำล ซึ่งโอนผ่ำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจำกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2556                
ต้ังเป็นงบประมำณส ำหรับค่ำอำหำรกลำงวันนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษำ รำยหัวละ 20 บำท จ ำนวน 
200 วัน ให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบำลถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ครบทุคน เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทำนอำหำร
กลำงวันที่มีคุณค่ำทำงอำหำรอย่ำงเพียงพอและครบถ้วน สมวัย อีกท้ังเป็นกำรลดภำวะทุพโภชนำกำรของ
นักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง และส่งเสริมให้นักเรียนมีภูมิต้ำนทำนโรคที่ดี กำรที่นักเรียนมีสุขภำพพลำนำมัยที่
สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจและสติปัญญำดีขึ้น อันจะส่งผลต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ และสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรม และเรียนรู้ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ  
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2. เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
1. ครผูู้รับผิดชอบงำนโครงกำรอำหำรกลำงวัน จะต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถใช้งำน

โปรแกรม Thai School Lunch, โปรแกรม Data Management Center: DMC, โปรแกรม Thai Growth 
ได้อย่ำงถูกต้อง  

2. โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 181 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 จะต้องด ำเนินกำรตำมศูนย์                 
กำรเรียนรู้โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกข้ำว ปลูกผัก เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลำ               
ปลูกกล้วย และ น ำผลผลิตมำแปรรูป ให้นักเรียนรับประทำนอำหำรได้เต็มอ่ิม โดยผ่ำนระบบสหกรณ์ใน
โรงเรียน เข้ำสู่โครงกำรอำหำรกลำงวันของโรงเรียน โดยใช้กำรบริหำรจัดกำรตำมระบบ แนะน ำส ำรับอำหำร
กลำงวันส ำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch : TSL )  

3. นักเรียนในโรงเรียนในสังกัด ได้รับประทำนอำหำรที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรอย่ำงครบถ้วน และ
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของร่ำงกำย มีสุขภำพแข็งแรง สมบูรณ์ตำมวัย มีภำวะทุพโภชนำกำรไม่เกินค่ำ
เป้ำหมำยภำวะทุพโภชนำกำรที่กรมอนำมัยก ำหนด ปี 2560 คือ น้ ำหนักต่อส่วนสูงต่ ำกว่ำเกณฑ์ (ผอม)                   
ไม่ควรเกิน ร้อยละ 7  ส่วนสูงต่ออำยุต่ ำกว่ำเกณฑ์ (เตี้ย) ไม่ควรเกิน ร้อยละ 5 น้ ำหนักต่อส่วนสูงเกินเกณฑ์ 
(อ้วน) ไม่ควรเกิน ร้อยละ 10  
 
3. ควำมก้ำวหน้ำในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2  ไดแ้จ้งมำตรกำรซักซ้อมควำมเข้ำใจ 
เพ่ือให้โรงเรียนด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียนอย่ำงมปีระสิทธิภำพ โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบ                  
กำรท ำงำนได้ โดยแจ้งให้โรงเรียนด ำเนินกำร ดังนี้ 

    1) ให้โรงเรียนจัดบริกำรอำหำรกลำงวันให้กับนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยใช้โปรแกรม             
Thai School Lunch ในกำรควบคุมคุณภำพอำหำร  

    2) จัดส ำรับอำหำรให้เป็นไปตำมหลักโภชนำกำรและอำหำรปลอดภัย  
    3) จัดสถำนที่ส ำหรับบริกำรอำหำรให้ถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำล  
    4) ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแล กำรด ำเนินกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้ตรงตำมวัตถุประสงค์  
    5) ด ำเนินกำรจัดซื้อ หรือจัดจ้ำง ให้เป็นไปตำมระเบียบพัสดุของทำงรำชกำร  
    6) ด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณให้เป็นปัจจุบัน โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ไดจ้ัดตั้งกลุ่มไลน์ อำหำรกลำงวัน 

และงำนอนำมัยของครูผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงำนอำหำรกลำงวัน เพ่ือกำรติดต่อสื่อสำร และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักเรียน และให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนของครูผู้รับผิดชอบ
งำนอำหำรกลำงวันโรงเรียน 
 
4. ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำน 
 ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2  ควรด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. ควรมีกำรควบคุม ก ำกับติดตำม เรื่องของควำมสะอำดในบริเวณโรงอำหำร สถำนที่ ปรุงอำหำร  
สถำนที่ล้ำงภำชนะ สถำนที่รับประทำนอำหำร รำงระบำยน้ ำทิ้ง กำรจัดท ำบ่อดักเศษอำหำร/ไขมัน รวมทั้ง
สุขอนำมัยของผู้ประกอบอำหำร ของโรงเรียนในสังกัด 
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2. ควรด ำเนินกำรอบรมพัฒนำครูรับผิดชอบโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียน อย่ำงน้อย 2 ปีต่อ
ครั้ง เช่น ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้โปรแกรม Thai School Lunch, โปรแกรม Data Management Center: 
DMC, โปรแกรม Thai Growth  

3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรออกนิเทศ ติดตำมดูแล ช่วยเหลือ ให้ค ำปรึกษำ และแนะน ำในกำรแก้ไข
ปัญหำอย่ำงใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

ระดับสถำนศึกษำ ควรด ำเนินกำร ดังนี้ 
1. โรงเรียนทุกโรงเรียนควรใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในกำรจัดเมนูอำหำรกลำงวัน                 

โดยสำมำรถเปลี่ยนวัตถุดิบให้สอดคล้องกับผลผลิตที่ได้จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออำหำร
นักเรียนในโรงเรียน หรือวัตถุดิบที่เป็นผลผลิตในชุมชน  และครูผู้รับผิดชอบกำรก ำหนดเมนูอำหำรกลำงวันใน
โรงเรียนควรใช้โปรแกรม Thai School Lunch ออกเมนูอำหำรกลำงวันหมุนเวียนทั้งรำยสัปดำห์และ              
รำยเดือน โดยเมนูอำหำรกลำงวันจะต้องเชื่อมโยงกับโครงกำรเกษตรในโรงเรียน 

2. โรงเรียนควรจัดท ำโครงกำรเพื่อแกไขปัญหำนักเรียนที่มีภำวะทุพโภชนำกำร โดยสร้ำงกระบวนกำร    
กำรมีส่วนร่วมแก้ปัญหำภำวะโภชนำกำรร่วมกับผู้ปกครอง และหน่วยงำนสำธำรณสุขในพ้ืนที่ พร้อมทั้งมี                   
กำรติดตำม  เฝ้ำระวังภำวะโภชนำกำรของเด็กนักเรียน อย่ำงต่อเนื่อง 

 
 

ล ำดับที่ 13  ปัญหำครูลงโทษเด็กเกินกว่ำเหตุครูล่วงละเมิดทำงเพศและยำเสพติด 
ประเด็นกำรติดตำม 
 - ติดตำมตำมมำตรกำร 
 
1. ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

เนื่องจำกสภำพปัญหำในปัจจุบันได้เกิดเหตุกำรณ์ ที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                    
ได้ถูกกล่ำวหำหรือได้กระท ำควำมรุนแรงต่อเด็กนักเรียนในสถำนศึกษำ  และมีกำรเผยแพร่ผ่ำนทำงสื่อสังคม
ออนไลน์สำธำรณะอย่ำงกว้ำงขวำงและรวดเร็ว  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  จึงได้จัดตั้ง
ศูนย์เฉพำะกิจช่วยเหลือข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉก.คศ.)  และศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เพ่ือช่วยเหลือข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีเกิดเหตุควำมรุนแรง อันน ำไปสู่กำรฟ้องร้อง
ต่ำง ๆ ในส่วนเรื่องยำเสพติดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ด ำเนินกำรกรอกข้อมูลพื้นฐำน
ของโรงเรียนและผู้ที่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด  ได้แก่ โปรแกรม NISPA และโปรแกรม CATAS (ระบบดูแล
และติดตำมกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ)   

   
2. เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 

1. ข้ำรำชกำรครูในสังกัด ทรำบขั้นตอนกำรด ำเนินงำนเมื่อเกิดปัญหำและรำยงำนปัญหำตำมจริง 
2. โรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลในโปรแกรม  NISPA  โปรแกรม  CATAS  ครบ  181  โรงเรียน 

คิดเป็นร้อยละ  100  และรำยงำนตำมจริง 
3.  จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับสำรเสพติดมีจ ำนวนลดลง 
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3. ควำมก้ำวหน้ำในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  เขต  2  ได้ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

เช่น  ส ำนักงำนพัฒนำควำมมั่นคงมนุษย์  เมื่อพบเจอปัญหำเกี่ยวกับเด็กนักเรียน  เช่น  นักเรียนถูกทอดทิ้ง              
ให้อยู่ตำมล ำพัง  นักเรียนยำกจน  นักเรียนประสบปัญหำในเรื่องถูกล่วงละเมิดทำงเพศ  ก็จะประสำน
หน่วยงำนอื่น ๆ เช่น  สถำนีต ำรวจ  โรงพยำบำล  และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  
เขต  2  แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลในโปรแกรม  NISPA  และ  CATAS 
 
4. ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำน 
            1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  เขต  2  ควรจัดสรรงบประมำณ                
เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือหรือติดตำมนักเรียนที่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด 
            2. จัดค่ำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ที่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติดร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
   3. จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติดกับนักเรียนในสังกัด โดยขยำยกลุ่มเป้ำหมำยให้กว้ำงขึ้น
       
 
ล ำดับที่ 14   งำน/โครงกำร  กิจกรรม Coding (งำน/โครงกำร ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำร 

       ค ำนวณ  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒) 
ประเด็นกำรติดตำม  

– ติดตำมกำรเตรียมควำมพร้อม 
1. ด้ำนพื้นฐำน คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 
2. ด้ำนบุคลำกร แผนพัฒนำบุคลำกร 
3. ด้ำนกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มสำระต่ำงๆ  

- ติดตำมกำรด ำเนินงำน 
1. เขตมีกำรจัดกำรควำมรู้ Coding มีกำรแก้ปัญหำ PLC 
2. กำรจัดโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้มีควำมเหมำะสมกับผู้เรียน สพท.ได้มีกำรพัฒนำบุคลำกร 

              อย่ำงต่อเนื่องไหม 
3. สพท.ได้มีกำรก ำชับ ติดตำมประเมินผลไหม 

-ติดตำมกำรประเมินกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร ครู ชุมชน  
 

๑. ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาจัดหา

คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับการเรียนการสอนพร้อมทั้งจัดเช่าสัญญาอินเตอร์เนต 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีแผนที่จะพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดย

จัดท าโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณจาก สพฐ. 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาจัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีตัวชี้วัดเดียว 
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๒. เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
1) คุณภำพกำรศึกษำด้ำนวิทยำกำรค ำนวณและกำรออกแบบเทคโนโลยี ของนักเรียนใน 

โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ สูงขึ้น  
2) ครูที่รับผิดชอบจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณและกำรออกแบบเทคโนโลยีในโรงเรียน 

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒  มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำร
ค ำนวณและกำรออกแบบเทคโนโลยีสูงขึ้น  

๓) วิทยำกำรค ำนวณ สอนให้ผู้เรียนพัฒนำกระบวนกำรคิดเชิงวิเครำะห์ที่สำมำรถแก้ปัญหำ 
ได้อย่ำงเป็นระบบ สำมำรถน ำเทคโนโลยีมำพัฒนำชีวิตอำชีพ กำรงำนและสังคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ” 

๔) สถำนศึกษำสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สำมำรถลงมือปฏิบัติโดย 
ใช้กระบวนกำรออกแบบและใช้เครื่องมือพ้ืนฐำนเฉพำะด้ำนได้อย่ำงถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนสำมำรถ  
น ำเทคโนโลยีและแนวคิดด้ำนวิทยำกำรค ำนวณและวิทยำกำรคอมพิวเตอร์มำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน      
เพ่ือน ำไปสู่พ้ืนฐำนควำมสำมำรถในกำรคิด วิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบและสร้ำงสรรค์ตลอดจน
สำมำรถสร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้นได้ในอนำคต เป็นศักยภำพที่ต้องปลูกฝัง               
ให้เยำวชนไทยทุกคน เพื่อให้เยำวชนในยุคศตวรรษท่ี 21 นี้สำมำรถด ำเนินชีวิตและด ำรงอยู่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระดับโลกและน ำ พำประเทศไทยไปสู่เป้ำหมำย 
“ประเทศไทย 4.0” 
 
๓. ควำมก้ำวหน้ำในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยาการ
ค านวณให้แก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัด มีการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการ PLC 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยาการ
ค านวณให้แก่ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด มีการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการ PLC 

-  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
นอกจาก สพท.ได้จัดอบรมให้แก่บุคลากรในสังกัดแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 ยังประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดได้พัฒนาตนเองโดยให้เรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่น การอบรมออนไลน์  

-  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  ได้มีการนิเทศ ติดตามประเมินผล             
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 
๔. ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำน 
 - จัดโครงกำรจัดอบรมให้กับครู “ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิด
แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)” 

- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรส ำรวจควำมพร้อม ด้ำนบุคลำกร สื่อกำรเรียนกำรสอน  
กำรอบรมให้ควำมรู้ อ่ืนๆ ของโรงเรียนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและ                  
เป็นขั้นตอน (Coding)  
 
 
 

                   ผู้รำยงำน  
                    (นำยพลชัย ชุมปัญญำ) 
                          ต ำแหน่ง  ผอ.สพป.นครพนม เขต 2   
                               วันท่ี    30  / ม.ีค.  / 63 
                  โทรศัพท์ติดต่อประสำนงำน    ๐๙๑-๘๖๗๔๘๓๕ 
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