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รายงานผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
 
 
สถานที่ตั้ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  เขต 2 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6  ต าบลนากลาง        
อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู  39170 
 โทรศัพท์     0-4235-9564-7    โทรสาร       0-4235-9563 
 Website     www.nb2.go.th facebook    สพป.หนองบัวล าภู เขต 2  
 

อาณาเขต  
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 แสดงพื้นท่ี
บริการและ โรงเรียนใน

สังกัด 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป 

 

http://www.nb2.go.th/
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน  
เพ่ือรองรับการบริหารจัดการศึกษา  จ านวน  9  กลุ่ม / 1 หน่วย  ดังนี้ 

1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. กลุ่มนโยบายและแผน 
5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
9. กลุ่มกฎหมายและคดี 
10. หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  ได้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพ่ือรองรับ 

การบริหารจัดการศึกษาในระดับโรงเรียนโดยให้โรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกันรวมกันเป็นกลุ่มเครือข่ายเพ่ือ              
บริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  แบ่งเป็น  12  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
ที ่ ศูนย์เครือข่าย จ านวน

โรงเรียน 
ชื่อโรงเรียน 

1 ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1 6 1 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 
   2 บ้านหนองแสง 
   3 บ้านยางชุม 
   4 บ้านหนองแวงค า 
   5 บ้านนาสมใจ 
   6 บ้านขอบเหล็ก 

2 ศูนย์เครือข่ายนากลาง 2 9 1 บ้านกกค้อกกโพธิ์ 
   2 นครชัยประชาสรรค์ 
   3 บ้านหนองบัวค าแสน 
   4 กุดแห่วิทยา 
   5 บ้านป่าแดงงาม 
   6 บ้านสนามชัย 
   7 บ้านหนองเอ่ียน 
   8 บ้านหนองด่าน 
   9 บ้านโป่งแคศรีถาวร 

การบริหารงานระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

การบริหารงานระดับโรงเรียน 
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ที ่ ศูนย์เครือข่าย จ านวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 
3 ศูนย์เครือข่ายนากลาง 3 10 1 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 
   2 บ้านท่าอุทัย 
   3 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 
   4 บ้านหนองด้วงวังประทุม 
   5 บ้านโนนเมือง 
   6 บ้านภูพระโนนผักหวาน 

   7 บ้านโนนม่วง 
   8 บ้านโนนไหมโนนศิลา 
   9 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 
   10 ซ าขอนแก่นวิทย์ 

4 ศูนย์เครือข่ายนากลาง 4 8 1 บ้านฝั่งแดง 
   2 บ้านแสงดาวโนนธาตุ 
   3 บ้านก่าน 
   4 บ้านโนนตาล 
   5 บ้านนาหนองทุ่ม 
   6 บ้านซ าเสี้ยว 
   7 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 
   8 บ้านโนนงาม 

5 ศูนย์เครือข่ายนากลาง 5 9 1 บ้านกุดดินจี่ 
   2 บ้านหม่านศรีทองวิทยา 
   3 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 
   4 บ้านอาบช้าง 
   5 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา 
   6 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 
   7 ห้วยหานประชาสรรค์ 
   8 ดงสวรรค์วิทยา 
   9 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 

6 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณคูหา 1 9 1 อนุบาลสุวรรณคูหา 
   2 บ้านโนนสมบูรณ์ 
   3 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา 
   4 นาโกทรายทองวิทยาคม 
   5 บ้านหนองเหลืองขามนคร 
   6 บ้านกุดผึ้ง 
   7 ยูงทองวิทยา 
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ที ่ ศูนย์เครือข่าย จ านวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 
   8 บ้านโนนป่าหว้านเซียงฮาย 
   9 บ้านนาไก่นาค าน้อยวิทยา 

7 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณคูหา 2 9 1 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 
   2 บ้านนาด่าน 
   3 บ้านกุดฮู 
   4 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 
   5 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 
   6 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 
   7 บ้านวิจิตรพัฒนา 
   8 บ้านโนนส าราญ 
   9 โนนงามวิทยา 

8 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณคูหา 3 11 1 บ้านโคกทุ่งน้อย 
   2 โนนปอแดงวิทยา 
   3 บ้านนาโมง 
   4 บ้านต้อง 
   5 บ้านโนนมะค่าพรมนุสรณ์ 
   6 โนนอุดมศึกษา 
   7 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 
   8 บ้านบุญทัน 
   9 บ้านคลองเจริญ 
   10 บ้านโคกนกสาริกา 
   11 บ้านต่างแคน 

9 ศนูย์เครือข่ายสุวรรณคูหา 4 8 1 บ้านผาซ่อนโชคชัย 
   2 บ้านดงมะไฟ 
   3 บ้านนาไร่ 
   4 บ้านวังหินซา 
   5 บ้านโนนสง่าราษฎร์บ ารุง 
   6 บ้านหินฮาวน้ ากงวิทยา 
   7 บ้านนาสี 
   8 บ้านหินฮาวน้ ากงวิทยา สาขาซ าภูทอง 

10 ศูนย์เครือข่ายนาวัง 1 9 1 บ้านนากลาง 
   2 เทพคีรีพิทยาคม 
   3 บ้านโคกนาเหล่า 
   4 เกษตรนาสมหวังสามัคคี 



รายงานผลการจดัการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 
 

ที ่ ศูนย์เครือข่าย จ านวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 
   5 บ้านนาสมนึก 
   6 ชุมชนโปร่งวังม่วง 
   7 บ้านโคกกะทอ 
   8 บ้านภูเขาวง 
   9 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 

11 ศูนย์เครือข่ายนาวัง 2 7 1 บ้านไทยนิยม 
   2 บ้านผาวัง 
   3 บ้านถ้ าช้างอินทร์แปลง 
   4 บ้านวังส าราญ 
   5 บ้านนาสุรินทร์ 
   6 บ้านโคกสง่า 
   7 บ้านนาเจริญ 

12 ศูนย์เครือข่ายนาวัง 3 8 1 บ้านโคกหนองบัว 
   2 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 
   3 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 
   4 บ้านหนองค้อ 
   5 บ้านนาแก 
   6 บ้านนาส้มโฮง 
   7 บ้านนาซ าจวงดอนมะค่าวิทย์ 
   8 บ้านผาเวียง 

 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนโรงเรียน จ าแนกรายอ าเภอ 
ที ่ อ าเภอ จ านวน(โรง) 
1 นากลาง 42 
2 สุวรรณคูหา 37 
3 นาวัง 24 
 รวมทั้งสิ้น 103 

             ที่มา : ข้อมูล ณ  วันท่ี 10  มิถุนายน  2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร     

ตารางที่ 3  แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   
ประเภทโรงเรียน ระดับชั้นที่เปิดสอน จ านวนโรงเรียน  (โรง) 

ประถมศึกษา อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 70 
ขยายโอกาส อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 33 

รวมจ านวนโรงเรียน 103 

ข้อมูลด้านการศึกษา 
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ตารางที่ 3  แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   
ประเภทโรงเรียน ระดับชั้นที่เปิดสอน จ านวนโรงเรียน  (โรง) 

ประถมศึกษา อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 70 
ขยายโอกาส อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 33 

รวมจ านวนโรงเรียน 103 
                    ที่มา : ข้อมูล  ณ  วันท่ี 10  มิถุนายน  2562 กลุม่ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาด  
ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน (โรง) 

ขนาดที่ 1 น้อยกว่า 20 คน 1 
21-40 คน 10 
41-60 คน 6 
61-80 คน 10 

81-100 คน 11 
101-120 คน 6 

รวมขนาดที่ 1 44 
ขนาดที่ 2 121-200 คน 32 
ขนาดที่ 3 201-300 คน 14 
ขนาดที่ 4 301-499 คน 10 
ขนาดที่ 5 500-1,499 คน 3 

รวมจ านวนโรงเรียน 103 
                    ที่มา : ข้อมูล  ณ  วันท่ี 10  มิถุนายน  2562 กลุม่ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร                                   

 

ตารางท่ี 5  แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้น  
ระดับชั้น ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

อนุบาล 1   55 62 117 
อนุบาล 2 792 733 1,525 
อนุบาล 3 855 793 1,648 

รวมก่อนประถมฯ 1,702 1,588 3,290 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 903 897 1,800 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,038 984 2,022 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,030 979 2,009 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,016 913 1,929 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,031 1,001 2,032 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,058 1,005 2,063 
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ระดับชั้น ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
รวมประถมฯ 6,076 5,779 11,855 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 449 392 841 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 436 383 819 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 398 362 760 

รวมมัธยมฯ 1,283 1,137 2,420 
รวมทั้งสิ้น 9,061 8,504 17,565 

               ที่มา : ข้อมูล  ณ  วันที่ 10  พฤศจิกายน  2562 กลุม่ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ตารางท่ี 6  แสดงข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และบุคลากร 
ที ่ ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 102 
2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 7 
3 ครูผู้สอน 1,024 
4 พนักงานราชการ 81 
5 กลุ่มลูกจ้าง      -  ธุรการโรงเรียน 102 
                     -  ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 15 
                    -  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 30 
                    -  ครูวิกฤต 11 
                    -  นักการภารโรง 39 

6 นักการภารโรง(ลูกจ้างประจ า) 31 
รวม 1,442 

                                                                                                              ที่มา : กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ตารางท่ี 7  แสดงข้อมูลบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  เขต  2   
ที ่ ต าแหน่ง กรอบอัตราก าลัง จ านวนที่มีอยู่ - ขาด/+ เกิน 
1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 1 - 
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 1 -2 
3 ศึกษานิเทศก์ 19 12 -7 
4 บุคลากรทางการศึกษา 46 19 -27 
5 ลูกจ้างประจ า 4 4 - 
6 ลูกจ้างชั่วคราว 18 18 - 
7 ยาม 2 2 - 
8 พนักงานท าความสะอาด 1 1 - 

รวม 94 63 -36 
                                                                                                             ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ตารางท่ี 8  แสดงผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา  
2561 และ 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา/ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

2561 2562 ผลต่าง 
1.  ด้านภาษา 43.85 39.84  -4.01 
2.  ด้านค านวณ 34.40 43.22  -1.24 
3.  ด้านเหตุผล 41.50 41.53  -2.63 
รวมทั้ง 3 ด้าน 39.92 41.53  -2.63 
                                                                                ที่มา : ข้อมูล กลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ตารางท่ี 9  แสดงผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษา                  
ปีท่ี 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ป.6 ค่าเฉลี่ยร้อยละ ม.3 

2561 2562 ผลต่าง 2561 2562 ผลต่าง 
1.  ภาษาไทย 50.22 44.40 -5.82 46.03 50.43 +4.40 
2.  คณิตศาสตร ์ 28.52 26.57 -1.95 23.72 21.46 -2.26 
3.  วิทยาศาสตร์ 38.17 27.69 -10.48 32.46 29.03 -3.43 
4.  ภาษาอังกฤษ 32.45 24.00 -8.45 25.27 27.97 +2.70 
รวม 37.34 30.67 -6.67 31.87 32.22 +0.35 
                                                                                ที่มา : ข้อมูล กลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ตารางท่ี 10 แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (RT) 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ 2562 

    ที่มา : ข้อมูล กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ตารางท่ี 11 ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กปีการศึกษา 2563 

                                                                                                ที่มา : ขอ้มูล กลุ่มนโยบายและแผน 
 
 
 

ด้านการประเมิน ปีการศึกษา/ค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลต่าง 
2561 2562 

1. อ่านออกเสียง 61.74 67.45  5.71 
2. อ่านรู้เร่ือง 66.17 69.52  3.35 
รวมเฉลี่ย  63.96 68.49  4.53 

 

อ าเภอ โรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน ครูและบุคลากร 
นากลาง 18 1,165 143 156 
สุวรรณคูหา 16 1,263 130 146 
นาวัง 10 555 77 65 

รวม 44 2,983 350 367 
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ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 1. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เมื่อเปรียบเทียบ             
ปีการศึกษา 2561 -2562 ในภาพรวมทั้ง 2 ด้าน ผลการพัฒนาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.53 
 2. ผลการทดสอบระดับชาติ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2561 
-2562 ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ผลการพัฒนาลดลง ร้อยละ 2.63  
 3. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ 2562 ในภาพรวมผลการพัฒนาลดลง  
 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนส่วนมากขาดทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ครูบางส่วนยังไม่สามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) 

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการก าหนด ต าแหน่งและที่ได้รับมอบหมาย 
ได้อย่างมีคุณภาพ 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล                        
เน้นการ มีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลและทุกภาคส่วน 
 2. ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

3. สังคมมีการเจริญทางด้านวัตถุ และการเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยีวัฒนธรรม ท าให้เกิดพฤติกรรม
บริโภคนิยม มีค่านิยมที่ ไม่ พึงประสงค์ ท าให้นักเรียนอยู่ ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด อบายมุข                           
และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ผลการคัดกรองการอ่านออก เขียนได้นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 เมื่อเปรียบเทียบครั้งที่ 1 (เดือนมิถุนายน 
2562 ) กับครั้งที่ 2 (เดือนพฤศจิกายน 2562 ) พบว่าโดยภาพรวมนักเรียนอ่านออกในระดับดีมาก เพ่ิมข้ึน              
ร้อยละ 2.94 และการเรียน ระดับดีมาก เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.13 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการบริหารการพัฒนาการศึกษา 

 
 
 

วิสัยทัศน์ 
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยสู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการทางศึกษา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

ทิศทางการด าเนินงานของ สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 
 

ผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
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5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล                  

(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

เป้าประสงค์  
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ               
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์  
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ             
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ             
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen)                
พร้อมก้าวสู่สากล  

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  
เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการมีการก ากับ     
ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน                      

         อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนินงาน 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  เขต 2 ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามแผนปฏิบัติการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการขับเคลื่อน                  
กลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวนทั้งสิ้น  185,563,858  บาท  จ าแนกได้ดังนี้ 

ล าดับที่ รายการ ได้รับจัดสรร ใช้จ่าย คงเหลือ 
คิดเป็นร้อย

ละ 

1 งบบุคลากร 
    

23,664,900.00   23,294,756.85     370,143.15  98.44 

2 งบด าเนินงาน 
    

40,088,958.00   40,043,689.71      45,268.29  99.89 

3 งบเงินอุดหนุน 
    

80,983,947.00   80,938,556.00      45,391.00  99.94 

4 งบรายจ่ายอื่น 
      

3,079,833.00     3,078,745.35        1,087.65  99.96 

5 
งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ 

    
11,763,820.00   10,927,540.00     836,280.00  92.89 

6 

งบลงทุน ค่า
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

25,982,400.00 25,981,900.00          500.00 99.99 

  รวมทั้งสิ้น 
 

185,563,858.00  184,265,187.91  1,298,670.09  99.30 
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  งบประมาณส าหรับจัดท าตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ตาม
ภารกิจ และบริบทของเขตพ้ืนที่ จ านวนทั้งสิ้น 5,000,000 บาท จ าแนกดังนี้ 

ล าดับที่ รายการ ใช้จ่ายตามแผน คิดเป็นร้อยละ 

  ได้รับจัดสรรส าหรับบริหารจัดการ   5,000,000.00    

1 
งบประจ า  
(ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)    3,501,621.00          70.03  

2 งบพัฒนา(โครงการ/กิจกรรม)    1,498,379.00          29.97  

  รวมทั้งสิ้น   5,000,000.00         100.00  
 

 
 

แผนภูมิแสดงการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 
  
 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 
ตัวชี้วัดที่ 1  
      ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ         
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน            
การค้ามนุษย์ อาชญากรรม ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  
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ตัวชี้วัดที่ 2  
ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง             

เป็นพลเมืองดีของชาติมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ              
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้ อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบ อ้อมอารี  
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
1. การจัดการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จัดท าโครงการบูรณาการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียน 17,448 คน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถรับมือกับ                 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบจากภัยยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน                       
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติ  อุบัติเหตุ  โควิด – 19 ฝุ่น PM 2.5 และอ่ืนๆ โรงเรียนในสังกัด                 
102 โรง 1 สาขา  สามารถใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและโรงเรียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูและนักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม                    
ได้ทุกรูปแบบ รายละเอียดดังตาราง 

ภัยคุกคาม 
จ านวนผู้เรียนที่ได้รับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรมให้มี

ความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ (คน) 

1. ภัยยาเสพติด 9,709 

2. ภัยความรุนแรง 9,033 

3. การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 8,870 

4. การค้ามนุษย์ 8,767 

5. อาชญากรรมไซเบอร์ 8,314 

6. ภัยพิบัติต่างๆ 9,436 

7. อุบัติเหตุ 10,677 

8. โควิด-19  17,448 

9. ฝุ่น PM 2.5 8,858 

10. อ่ืนๆ (โปรดระบุ……………..) 0  

รวม 17,448 

ปัญหาและอุปสรรค 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 ท าให้มีข้อจ ากัดในการด าเนินงาน 
จึงต้องด าเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด และด าเนินการในช่วงที่สถานการณ์                 
ได้คลี่คลายแล้ว 
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2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการลูกเสือ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จ านวน 357 คน ได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพิ่มภูมิคุ้มกันทางสังคมโดย                
ใช้กระบวนการลูกเสือ ท าให้มีความรู้ความเข้าใจในน ากระบวนการลูกเสือไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์              
ต่อตนเอง และส่วนรวม  
ปัญหาอุปสรรค   

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 ท าให้มีข้อจ ากัดในการด าเนินงาน   
จึงต้องด าเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด และด าเนินการในช่วงที่สถานการณ์                   
ไดค้ลี่คลายแล้ว 

ภาพกิจกรรม 

   
 

   
 

3. ระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
1. ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือ              
และคุ้มครองนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ จ าแนกเป็น 
1) กลุ่มปกติ 

นักเรียนได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ               
ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยผ่านกิจกรรม/
โครงการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เช่น โครงการบูรณาการ                 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการรับมือกับภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันทุกรูปแบบ                     
โดยมีนักจิตวิทยาคอยดูแล ให้ค าปรึกษาเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนกลุ่มปกติ 
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2) กลุ่มเสี่ยง 
นักเรียนได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยง                  

ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยผ่านกิจกรรม/
โครงการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เช่น โครงการลูกเสือ                   
ต้านภัยยาเสพติดเพ่ือพัฒนาความรู้ในการป้องกันและรับมือกับปัญหายาเสพติดที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน โดยมี
นักจิตวิทยาประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดูแล ให้ค าปรึกษา เพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน                
กลุ่มเสี่ยง 
3) กลุ่มมีปัญหา 

นักเรียนได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหา 
ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้ได้รับการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยผ่านกิจกรรม/โครงการที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เช่น การเยี่ยมบ้านเพ่ือคัดกรองนักเรียนยากจน               
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นเพ่ือคัดกรองนักนักเรียนยากจนและช่วยเหลืออย่างทันท่วงที             
การจัดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยมีนักจิตวิทยาประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดูแล ให้ค าปรึกษา 
เพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนกลุ่มมีปัญหา 
4) กลุ่มพิเศษ 

นักเรียนได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มพิเศษ         
ซ่ึงนักเรียนกลุ่มนี้ได้รับส่งเสริมพัฒนาให้มีคุณภาพมากข้ึน โดยผ่านกิจกรรม/โครงการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เช่น โครงการบูรณาการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทุกรูปแบบ โดยมีนักจิตวิทยาประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดูแล  
ให้ค าปรึกษา เพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนกลุ่มพิเศษ 
ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2  เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนภายในสังกัด  รวมทั้งการประสาน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน                
จึงมีบทบาทหน้าที่และแนวทางด าเนินงาน 

 น านโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาจัดให้มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรม 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับพ้ืนที่ นิเทศ ติดตามผล รายงานความก้าวหน้า การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานที่ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติ               
ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดให้มีเครือข่ายประสานงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ติดตามประเมินผลและรายงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สร้างขวัญ  ก าลังใจ               
และประชาสัมพันธ์  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง ติดตาม  
ประเมินผล  และรายงาน  การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
2. ระดับสถานศึกษา 

สถานศึกษาด าเนินงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ จ าแนกเป็น 
1) กลุ่มปกติ 

ท ากิจกรรมการเยี่ยมบ้านภาคเรียนละ 1 ครั้ง /กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ทุกวัน /กิจกรรมในวันส าคัญ
ต่างๆ 
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2) กลุ่มเสี่ยง 
ท ากิจกรรมการเยี่ยมบ้านภาคเรียนละ 2 ครั้ง  แนะน าพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียน /ท ากิจกรรมกีฬา

และนันทนาการ ทุกวัน / ท ากิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ และบ าเพ็ญประโยชน์/ท าให้แก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตได้อย่างต่อเนื่อง 
3) กลุ่มมีปัญหา 

ท ากิจกรรมการเยี่ยมบ้านภาคเรียนละ 3 ครั้ง  แนะน าพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียน / เข้าค่ายคุณธรรม
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  การท ากิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ทุกวัน / ท ากิจกรรมวันส าคัญและบ าเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยให้รับผิดชอบตามที่ตนเองมีความสนใจ ท าให้แก้ไขนักเรียนที่มีปัญหา                  
ด้านสุขภาพจิตของนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง 
4) กลุ่มพิเศษ 

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะแสดงออกซ่ึงความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง
หรอืหลายด้านอย่างเป็นที่ประจักษ์เมื่อเทียบกับผู้มีอายุในระดับเดียวกันภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน                    
ซึ่งทางโรงเรียนในการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษจนถึงขั้นสุด ผ่านกิจกรรมชุมนุม              
/กิจกรรมนันทนาการต่างๆ 
สถานศึกษาด าเนินงานด้านการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

1. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูล 

                       นักเรียนรายบุคคล 
- หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยน าเครื่องไปใช้ในการเก็บข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
- เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
- วิเคราะห์ข้อมูล 

2. คัดกรอง  จ าแนกกลุ่มนักเรียน 
- ด าเนินการคัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
- สรุปผลการจ าแนกนักเรียนเป็นกลุ่ม 

3. จัดกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือส่งเสริมพัฒนา 
- จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมโดย 
- เยี่ยมบ้าน 
- จัดกิจกรรมโฮมรูม 
- สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
- ประชุมผูป้กครอง /จดหมายขา่ว/ อ่ืนๆ 
- จัดกิจกรรมพัฒนาให้เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน 

4. ป้องกัน  แก้ไข  ช่วยเหลือ 
- ให้ค าปรึกษา 
- ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 
- ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ในการช่วยเหลือแก้ไข 

5. ส่งต่อ 
- ด าเนินการส่งต่อภายในไปยงับุคคลหรือฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
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ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนในสังกัด 102 โรงเรียน 1 สาขา มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบทุกโรง มีการ
บริการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพตามกระบวนการแนะแนวครบทั้ง 5 บริการ ได้แก่ 1. บริการศึกษาข้อมูลนักเรียน
เป็นรายบุคคล 2. บริการสารสนเทศ 3. บริการให้ค าปรึกษา 4. บริการจัดวางตัวบุคคล 5. บริการติดตามผล
รายละเอียดตามตาราง 

ประเภท 
จ านวน

ทั้งหมด (คน) 

นักเรียนที่ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน (คน) โครงการ/กิจกรรม (ระบุ) 

จ านวน ร้อยละ 
กลุ่มปกติ 12,785 12,785 100.00 โครงการบูรณาการระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพการรับมือกับภัย
คุกคามที่เกิดข้ึนในปัจจุบันทุกรูปแบบ 

กลุ่มเสี่ยง 452 452 100.00 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเพ่ือพัฒนา
ความรู้ในการป้องกันและรับมือกับปัญหายา
เสพติดที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 

กลุ่มมีปัญหา 315 315 100.00 การเยี่ยมบ้านเพ่ือคัดกรองนักเรียนยากจน
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน,โครงการ
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  

กลุ่มพิเศษ 355 355 100.00 โครงการบูรณาการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพการรับมือกับภัย
คุกคามที่เกิดข้ึนในปัจจุบันทุกรูปแบบ 

รวม 13,907 13,907 100.00   

จากการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ท าให้การ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้การดูแลช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงท ี มีนักจิตวิทยาประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดูแลให้ค าปรึกษาตามข้ันตอน 
 
     กลยุทธ์ที่ 2  จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1  
ร้อยละของผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น                    

ในศตวรรษที่ 21  
ตัวชี้วัดที่ 2  
       ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA   

 
 



รายงานผลการจดัการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 18 
 

ผลการด าเนินการ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer based 
Assessment) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
สมรรถนะความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียม
ความพร้อมรองรับการประเมิน PISA 2021 โดยแจ้งประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
เรื่อง การเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ให้โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงทราบ 
และจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer based 
Assessment) ท าให้ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาส มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสอบ 
และรูปแบบของการทดสอบ PISA ของ สสวท.ทั้งในรูปแบบ ออนไลน์ และออฟไลน์ รวมทั้ง  PISA LIKE  
ปัญหาและอุปสรรค 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการพัฒนาความสามารถ               
ของครูและนักเรียนด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการได้ทันตามก าหนดเวลา จึงต้องด าเนินการภายใต้มาตรการ                   
การป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด และด าเนินการในช่วงที่สถานการณ์ได้คลี่คลายแล้ว 

2. โครงการ การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ) 
           นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการ                    
ในปีการศึกษา 2563 จ านวน 464 คน จ านวน 5 โรงเรยีน นักเรียนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ                             
ให้มีเจตคติที่ดีในด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน มีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ความสามารถด้านทักษะการคิดระดับสูงของผู้เรียน และนวัตกรรมการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ความสามารถผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
ปัญหาอุปสรรค 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บางโรงเรียนยังไม่เข้าใจในกิจกรรมการสอบแข่งขันทางวิชาการ                               
ระดับนานาชาติ ไม่ส่งนักเรียนมาเข้าร่วมการสอบ 

2. ครู ยังไม่ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการสอบ เพราะกังวลว่านักเรียนจะท าข้อสอบไม่ได้ หรือไม่ผ่าน  
ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมการสอบแข่งขันเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดในระดับที่สูงขึ้น 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ควรส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนได้แสดงออกในความสามารถทางวิชาการ 
อย่างเต็มตามศักยภาพด้านคณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ 

ภาพกิจกรรม  
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 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
ตัวช้ีวัดที่  1 
         ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
ตัวชี้วัดที่ 2  
        ร้อยละของผู ้เร ียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3  ที ่ม ีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
ตัวชี้วัดที่ 3  
        ร้อยละของผู ้เร ียนที ่ม ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้น พื ้นฐาน ( O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัดที่ 4 
          ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการเรียนรู้    
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าตามความถนัด และความต้องการของตนเอง  
ตัวชี้วัดที่ 5  
          ผู ้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที ่ดี สามารถด ารงชีวิต           
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
ตัวชี้วัดที่ 6  
          ร้อยละของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้  
ผลการด าเนินงาน 
1. การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R x 8C)   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R x 8C)  ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การ
ยกระดับผลการเรียนและเตรียมผู้เรียน สู่ศตวรรษที่ 21 โดยด าเนินการจัดท าวิจัยเพ่ือการพัฒนากระบวนการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ(Active Learning) แบบมีส่วนร่วม ผลการด าเนินงานรายละเอียดดังตาราง 

ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน 

ที่จบแต่ละช้ัน 
ทั้งหมด 
 (คน) 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน จ าแนกตาม

ระดับคุณภาพ (คน) 

ผลการประเมิน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์และ

เขียน 
ระดับดีขึ้นไป 

ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม จ านวน(คน) ร้อยละ 

ป.1 1,995 204 768 1,023 1,791 89.77 

ป.2 1,978 135 678 1,165 1,843 93.17 

ป.3 1,909 123 623 1,163 1,786 93.56 

ป.4 1,933 166 704 1,063 1,767 91.41 

ป.5 2,040 196 719 1,124 1,843 90.34 
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ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน 

ที่จบแต่ละช้ัน 
ทั้งหมด 
 (คน) 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน จ าแนกตาม

ระดับคุณภาพ (คน) 

ผลการประเมิน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์และ

เขียน 
ระดับดีขึ้นไป 

ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม จ านวน(คน) ร้อยละ 

ป.6 2,071 186 763 1,104 1,867 90.15 

ม.1 839 110 351 378 729 86.89 

ม.2 768 113 307 348 655 85.29 

ม.3 716 57 227 421 648 90.50 

ม.4 0 0 0 0 0 0 

ม.5 0 0 0 0 0 0 

ม.6 0 0 0 0 0 0 

รวม 14,249 1,290 5,140 7,789 12,929 90.73 

ด้านคร ู
ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 4 ประเภท  ได้แก่  รูปแบบการสอน  เทคนิคการสอน  สื่อการเรียนรู้           

และแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ที่คลอบคลุม 3R & 8C และพบว่า  มีกิจกรรมลักษณะการลงมือปฏิบัติจริง  กิจกรรม
ลักษณะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  กิจกรรมลักษณะการน าเสนอ  กิจกรรมลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้                   
และบทบาทการเป็นโค้ช (Coach) 
ด้านผู้เรียน  

ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียน สามารถอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิด               
อย่างมวีิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ มีความกระตือรือร้นในการท างาน สามารถท าการสืบค้นข้อมูลที่ได้       
รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสนุกสนาน กล้าแสดงออกทั้งด้านความคิดเห็นและการออกมา
น าเสนอหน้าชั้นเรียน มีสมาธิในการเรียนมากข้ึน   มีระเบียบวินัยในการท างาน มีทักษะการท างานกลุ่มที่สูงมีการ  
ท ากิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการแสดงความคิดเห็นในการท างาน  พร้อมทั้งการยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน และการเขียนเพ่ิมมากขึ้น ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ผู้เรียนสามารถ               
อ่านค า จดจ าค าศัพท์ ละเขียนค าศัพท์ได้เพิ่มข้ึน พร้อมทั้งยังสามารถรสนทนาภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้น  มีความ
มั่นใจในการอ่านและอ่านให้เพ่ือนและครูฟังได้ 

ภาพกิจกรรม 
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2. โรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูวิชาการ ศึกษานิเทศก์ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้กระบวนการ PLC  พร้อมศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้ และนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน 
ระดับปฐมวัย 
         ผู้เรียนในระดับปฐมวัย 1,622 คน มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม 
และด้านสติปัญญาผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน จ านวน 1,488 คน คิดเป็นร้อย
ละ 91.73 

โรงเรียนในสังกัด 103 โรงเรียน จัดการศึกษาปฐมวัยทั้งหมด โดยทุกโรงเรียนได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่มีการบูรณาการ
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ใน 6 กิจกรรมหลัก ท าให้ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพผู้เรียนในพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน   
(ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา) เป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์             
รายด้าน อยู่ในระดับดีขึ้นไป ดังนี้  

1) โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ โครงการจัดซื้อสื่อ 
อุปกรณ์การเรียนการสอนสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณ จ านวน 6 โรงเรยีน   

2) โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมทักษะการคิด ได้แก่ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ 
น้อยประเทศไทย จ านวน 102 โรงเรียน 1 สาขา คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับ
ปฐมวัย  102 โรงเรียน 1 สาขา  คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี              
และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย (สสวท.) จ านวน 20 โรงเรียน    

3) โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และสติปัญญา ได้แก่                  
การสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี จ านวน 3 โรงเรียน การสอนตามแนวคิด High Scope จ านวน 1 โรงเรียน  

4) โครงการสนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท (บ้านต้นไม้) จ านวน 2 โรงเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ด าเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดี โดยตระหนักถึง               
การพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข  สามารถพัฒนาตนเองได้                
เต็มตามศักยภาพ ในการจะพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ นั้น การพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต                    
ของผู้เรียนก็ส าคัญ  และได้ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดท าโครงการอาหารกลางวัน การแข่งขันกฬีาสีภายในโรงเรียน                 
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมในโรงเรียน ส่งเสริมกิจกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในการจัดกิจกรรมและประเมิน
พัฒนาการด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง 
    - มีการบูรณาการในเนื้อหาสาระการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพรอบด้าน 
    - มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และวัดสมรรถภาพทางกายตามหลักสูตรการจัดการศึกษา 
    - มีการตรวจสุขภาพประจ าปี 
    - มีการน าโปรแกรม Thai school lunch  มาใช้ในการแก้ปัญหาทุกโภชนาการ อ้วน  ผอม  เตี้ย 
    - มีการนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการโครงการอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่อง 
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    - ให้โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ รายงานข้อมูลน้ าหนัก  ส่วนสูง และสมรรถภาพ
กาย สุขภาพกาย สุขภาพจิต ทุกสิ้นปีการศึกษา                      
          ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งหมด 14,160 คน  มีผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน จ าแนกรายด้าน ดังนี้ 

ด้าน จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 
1) ด้านน้ าหนัก 10,331 72.96 
2) ด้านส่วนสูง 11,197 79.07 
3) ด้านสมรรถภาพทางกาย 13,491 95.28 
4) ด้านสุขภาพจิต 13,640 96.33 

   ตารางแสดงผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
ผู้เรียน 

 ทั้งหมด 
(คน) 

ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีผลการประเมินสุขภาพกาย 
และสขุภาพจิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (คน) 

ด้านน้ าหนัก (สม
ส่วน) 

ด้านส่วนสูง 
 (สมส่วน) 

ด้านสมมรรถภาพทาง
กาย 

ด้านสุขภาพจิต 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ป.1 1,800 1,298 72.11 1,425 79.17 1713 95.17 1752 97.33 

ป.2 2,020 1,448 71.68 1,632 80.79 1930 95.54 2010 99.50 

ป.3 2,009 1,487 74.02 1,664 82.83 1972 98.16 1989 99.00 

ป.4 1,929 1,474 76.41 1,529 79.26 1868 96.84 1888 97.87 

ป.5 1,945 1,372 70.54 1,518 78.05 1849 95.06 1864 95.84 

ป.6 2,037 1,445 70.94 1,512 74.23 1991 97.74 1995 97.94 

ม.1 841 612 72.77 651 77.41 752 89.42 747 88.82 

ม.2 819 627 76.56 652 79.61 739 90.23 737 89.99 

ม.3 760 568 74.74 614 80.79 677 89.08 658 86.58 

รวม 14,160 10,331 72.96 11,197 79.07 13,491 95.28 13,640 96.33 

 
ด้านสุขภาพทางกาย                                                                                                                                                                                

สรุปภาพรวมนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 มีสภาวะ           
ของร่างกายท่ีเจริญเติบโต เข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ทุพพลภาพ อวัยวะต่างๆอยู่ในสภาพที่ดี               
มีความสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถท างานได้เป็นปกติและประสิทธิภาพ โดยน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน             
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ส่วนสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานกรมพลศึกษา กระทรวง                    
การท่องเที่ยวและกีฬา รวมเฉลี่ย 95.28                                                                                                                                              
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ด้านสุขภาพจิต                                                                                                                                                                                             
สรุปภาพรวมนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 มี มีสภาวะ

จิตใจที่มีความสดชื่น แจ่มใส มีความม่ันคง มีปฏิภาณไหวพริบในการแสดงออกตามสถานการณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
ควบคุมอารมณ์ได้ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รวมเฉลี่ย  96.28 
ปัญหาและอุปสรรค 

ผู้เรียนส่วนหนึ่งประมาณร้อยละ 5 ของนักเรียนทั้งหมด มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ส่วนหนึ่งและมีภาวะ 
โภชนาการต่ ากว่าเกณฑ์ส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้เรียนส่วนนี้มีสุขนิสัยในการรับประทานที่ไม่ถูกต้อง จึงควรหา 
มาตรการดูแลสุขนิสัยในการรับประทานอาหารและมาตรการอื่น ๆ ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

3. การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
3.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
การด าเนินการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ดังนี้ 

• การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาพ้ืนฐาน 
- การจัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพโดยการศึกษาข้อมูลของแหล่งอาชีพ 
- การรายงานจากทางสื่อ การประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาต่อชุมชน 
- การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสอดคล้องกับการน าหลักสูตร   
  สถานศึกษาลงสู่ห้องเรียน  
- การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชนวิทยากรภายนอกท้องถิ่นในการส่งเสริมอาชีพ 

•  การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาเพ่ิมเติม  
         - การจัดท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพที่หลากหลาย 

       - การมีวิทยากรท้องถิ่นช่วยในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ 
       - การด าเนินการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ วันเปิดบ้านวันวิชาการ หรือร่วมงานชุมชนต่างๆ  
       - การด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมด าเนินงานของโรงเรียนมายังส านักงานเขต 
•   การจัดรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับอาชีพ  
       - การส่งเสริมส ารวจความต้องการศึกษาอาชีพในอนาคต 
       - การส่งเสริมกิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน 
       - การส่งเสริมการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ สาขาอาชีพที่น่าสนใจ 
•   การจัดโครงงานอาชีพ  

 - น าเสนอการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้โครงงานอาชีพ  
 - สถานศึกษาศึกษาแหล่งเรียนรู้พัฒนาโครงงานอาชีพในสถานที่ใกล้เคียง 

• การเสริมทักษะอาชีพในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ก ากับติดตาม ตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานอาชีพในสถานศึกษาในวันหยุด ที่มีครูเวร และนักเรียนได้มาปฏิบัติงานอาชีพ 
ที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียน เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยในการเสริมทักษะปฏิบัติงานอาชีพของ
นักเรียน 
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ผลการด าเนินงาน 
  ผู้เรียนทีจ่บการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  จ านวน 2,089 คน ได้รับการเสริม
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ (อย่างน้อย 1 ประเภท) จ านวน 1,500 คน คิดเป็นร้อยละ 71.80 
รายละเอียดตามตาราง 

ประเภทการเสริมทักษะ 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
(คน) 

การได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู้ 
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาพื้นฐาน 1,500 1,118 74.53 
2. การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาเพิ่มเติม 1,098 73.20 
3. การจัดรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เกี่ยวกับอาชีพ 

1,087 72.47 

4. การจัดโครงงานอาชีพ 1,076 71.73 
5. การจัดฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 1,074 71.60 
6. การเสริมทักษะอาชีพในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,167 77.80 
7. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 1,095 73.00 
8. การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (work 
Experience) 

1,175 78.33 

3.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
การด าเนินการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียน   
ในสังกัดพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ดังนี้ 

• การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาพื้นฐาน 
- จัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพโดยการศึกษาข้อมูลของแหล่งอาชีพ 
- รายงานจากทางสื่อ การประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาต่อชุมชน 
- รายงานผลการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสอดคล้องกับการน าหลักสูตรสถานศึกษา                
ลงสู่ห้องเรียน  
- ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชนวิทยากรภายนอกท้องถิ่นในการส่งเสริมอาชีพ 

• การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาเพิ่มเติม 
- จัดท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพที่หลากหลาย 
- มีวิทยากรท้องถิ่นช่วยในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ วันเปิดบ้านวันวิชาการ หรือร่วมงานชุมชนต่างๆ  
- ด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมด าเนินงานของโรงเรียนมายังส านักงานเขต 

• การจัดรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับอาชีพ 
- ส่งเสริม ส ารวจความต้องการศึกษาอาชีพในอนาคต 
- ส่งเสริมกิจกรรมการหารายได้ระหว่างเรียน 
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ สาขาอาชีพที่น่าสนใจ 
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• การจัดโครงงานอาชีพ 
- น าเสนอการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้โครงงานอาชีพ  
- สถานศึกษาศึกษาแหล่งเรียนรู้พัฒนาโครงงานอาชีพในสถานที่ใกล้เคียง 

• การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (work Experience) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ก ากับติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

อาชีพในโรงเรียนช่วงวันหยุด โดยครูคอยดูแลช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าแก่นักเรียน 
ผลการด าเนินงาน 
 ผู้เรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 757 คน ได้รับการเสริมทักษะการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ (อย่างน้อย 1 ประเภท) จ านวน 550 คน คิดเป็นร้อยละ 72.66 รายละเอียดตามตาราง 
 

ประเภทการเสริมทักษะ 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
(คน) 

การได้รับการเสริมทักษะ 
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาพื้นฐาน 550 400 72.73 
2. การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาเพิ่มเติม 390 70.91 
3. การจัดรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เกี่ยวกับอาชีพ 

411 74.73 

4. การจัดโครงงานอาชีพ 415 75.45 
5. การจัดฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 417 75.82 
6. การเสริมทักษะอาชีพในกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

398 72.36 

7. หลักสูตรวิชาชพีระยะสั้น 413 75.09 
8. การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (work 
Experience) 

412 74.91 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกโรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพ
พ้ืนฐานโดยเฉพาะด้านการเกษตร ตามบริบทของเขตพ้ืนที่ และเน้นกิจกรรมความพอเพียง ตามรอยพ่อ                       
ทุกสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาพอเพียง  102 โรงเรียน 1 สาขา ท าให้นักเรียนจะรับประสบการณ์ ฝึกทักษะ
วิชาชีพพ้ืนฐาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

การด าเนินงานไม่ได้ครบกระบวนการเนื่องจากงบประมาณในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและเสริมสร้าง
ทักษะอาชีพมีไม่เพียงพอ  

4. การเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีการ

เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”  เป็นผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการ              
การเรียนรู้ ดังนี้ 
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การเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” โดยด าเนินการ ดังนี้ 

การเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน”เป็น “Coach”ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
หนองบัวล าภู เขต 2 ได้ด าเนินการวิจัย  เรื่อง การพัฒนากระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ
(Active Learning)  แบบมีส่วนร่วม  โดยมีวัตถุเพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นการลงมือปฏิบัติ 
(Active Learning)  และเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R X 8C) กลุ่มเป้าหมาย                 
เป็นครูผู้สอนโรงเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลการเรียนและเตรียมผู้เรียน                
สู่ศตวรรษที่ 21  จ านวน 60 คน ซึ่งครูผู้วิจัยจะต้องวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ค้นหาสาเหตุของปัญหา  
หลังจากนั้นจึงค้นหานวัตกรรมที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นการลงมือปฏิบัติ (Active Learning)                  
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมที่ครูน ามาใช้จ านวน 60 เรื่อง  
พบว่า  เป็นรูปแบบการสอน  เทคนิคการสอน  และสื่อการสอน  ด้วยนวัตกรรมเหล่านี้มีลักษณะการจัดกิจกรรม             
ที่มีการลงมือปฏิบัติจริง  กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ที่มีการน าเสนอ  กิจกรรมลักษณะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  และครูบทบาทเป็นโค้ช (Coach) ให้กับผู้เรียน 
การเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” โดยการพัฒนาตนเอง 

ครูผู้วิจัยได้ท าวิจัยด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งมี 4 ขั้น ได้แก่  
(1) วางแผน : Plan  
(2) ปฏิบัติการสอน : Act  
(3) สังเกตการสอน : Observe และ  
(4) สะท้อนกลับ : Reflect การสอนที่มีการสังเกตการสอน  การสะท้อนผลการสอน จึงท าให้ครู 

ผู้วิจัยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครูที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละครั้งอย่างต่อเนื่อง  
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ของครู โดยเน้นกิจกรรมที่ให้ครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 

เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน”เป็น “Coach”ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research)               
ซึ่งมี 4 ขั้น ได้แก่ 

 (1) วางแผน : Plan  
   (2) ปฏิบัติการสอน : Act  

 (3) สังเกตการสอน : Observe และ  
 (4) สะท้อนกลับ : Reflect  โดยเฉพาะในขั้นที่ (1) วางแผน : Plan เป็นขั้นตอนการออกแบบ     

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (Active Learning) ไว้ล่วงหน้าของครูผู้วิจัย  ซึ่งทั้งผู้สังเกตการสอน              
และครูผู้วิจัย น าแผนการจัดการเรียนรู้มาพูดคุยกันถึงกระบวนการจัดกิจกรรม  เป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนั้นๆ             
สื่อการเรียนรู้/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดทั้งการวัดผล/ประเมินผลเพ่ือให้เข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมให้ตรงกันและ              
ให้การจัดกิจกรรมในครั้งนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ ในการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 

จากกระบวนการนิเทศ 5 ขั้น ในการขับเคลื่อนกระบวนการวิจัย  ได้แก่ 
ขั้นที่ 1  การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ    
ขั้นที่ 2  การวางแผนการนิเทศ   
ขั้นที่ 3 การสร้างเครื่องมือการนิเทศ   
ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ  เป็นการลงพ้ืนที่ปฏิบัติการวิจัยโรงเรียนในโครงการทั้ง 9 โรงเรียน   
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ประกอบด้วย ทีมที่ปรึกษางานวิจัยระดับเขตพ้ืนที่  และศึกษานิเทศก์ท่ีเป็นที่ปรึกษางานวิจัยประจ าโรงเรียน                 
เพ่ือช่วยเหลือ  ให้ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษางานวิจัยให้กับครูเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้  การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีครูเป็นโค้ช“Coach”และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการ PLC  
ซึ่งได้ก าหนดแผนการนิเทศลงพ้ืนที่เป็น 3 ระยะ ได้แก่  ระยะท่ี 1 (PLC1) เขียนเค้าโครงงานวิจัย  ระยะที่ 2 
(PLC2) สร้างเครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล  ระยะที่ 3 (PLC3) การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียน
รายงานการวิจัย  
รายละเอียดดังตาราง 

รายการ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
1. ครูผู้สอนในสังกัด ทั้งหมด (ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 1,024   
2. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาหรือพัฒนาตนเองในการเปลี่ยนบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach”  

60 5.86 

3. ครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ ในการเปลี่ยนบทบาท
จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”  

60 5.86 

4. ครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นกิจกรรมที่ให้ครูเปลี่ยน
บทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

60 5.86 

5. ครูผู้สอนที่สามารถเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 60 5.86 

การเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน”เป็น “Coach”ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 2 ได้ด าเนินการวิจัย  เรื่อง การพัฒนากระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ (Active 
Learning)  แบบมีส่วนร่วม  โดยมีวัตถุเพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นการลงมือปฏิบัติ (Active 
Learning)  และเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R X 8C) กลุ่มเป้าหมาย  เป็นครูผู้สอน
โรงเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลการเรียนและเตรียมผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21  
จ านวน 60 คน ซึ่งครูผู้วิจัยจะต้องวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ค้นหาสาเหตุของปัญหา  หลังจากนั้น                
จึงค้นหานวัตกรรมที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นการลงมือปฏิบัติ (Active Learning)  ซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมที่ครูน ามาใช้จ านวน 60 เรื่อง  พบว่า  
เป็นรูปแบบการสอน  เทคนิคการสอน  และสื่อการสอน  ด้วยนวัตกรรมเหล่านี้มีลักษณะการจัดกิจกรรมที่มีการ             
ลงมือปฏิบัติจริง  กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ที่มีการน าเสนอ  กิจกรรมลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และครูบทบาทเป็นโค้ช (Coach) ให้กับผู้เรียน 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. ระยะเวลาในการด าเนินงานค่อนข้างจ ากัด  
2. งบประมาณสนับสนุนยังไม่เพียงพอ  
3. ผู้บริหารมีการนิเทศภายในไม่ต่อเนื่อง 

5. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้จัดท าโครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ NT,O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นฐานในการวางแผน              
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา                
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12 ศูนย์ เพ่ือจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะด้านวิชาการเสริมจุดเด่น พัฒนาจุดด้อย ให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ,6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

จัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัด(MOU) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน รวมทั้งสนับสนุนให้โรงเรียนน าระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
และก ากับ ติดตามให้ด าเนินการตามจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน 
  1. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)  ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

 ผลการทดสอบ O-net ป.6  จ านวนนักเรียน ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ รวม 
ระดับเขตพื้นที่ 1,711 44.65 28.32 32.05 26.99 33.00 
ระดับเขตจังหวัด 3,948 46.4 29.84 32.84 28.44 34.38 
ระดับสังกัด 433,350 47.95 31.6 34.3 30.86 36.18 
ระดับประเทศ 6,927,088 49.07 32.9 35.55 34.42 37.99 

   2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET)  ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

 ผลการทดสอบ O-net ม.3  จ านวนนักเรียน ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ รวม 

ระดับเขตพื้นที่ 589  50.43 21.46 29.03 27.97 32.22 

ระดับจังหวัด -94,261  52.63 22.88 28.88 29.13 33.38 

ระดับสังกัด 474,487  55.63 27.19 30.25 33.69 36.69 

ระดับประเทศ  645,685 55.14 26.73 30.07 33.25 36.30 

 3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (NT) ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

 ผลการทดสอบNT ป.3  จ านวนนักเรียน คณิต ไทย รวม 2 ด้าน 

ระดับเขตพื้นที่ 1,749 43.22 39.84 41.53 

ระดับจังหวัด 4,801 43.34 42.87 43.10 

ระดับสังกัด 444,047 45.64 46.00 45.82 

ระดับประเทศ 682,446 44.94 46.46 45.70 

ปัญหาอุปสรรค 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ ากว่าระดับประเทศทุกวิชา เนื่องมาจาก

ครมีูภารงานนอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป บางโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นเรียน ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก หรือมี
กิจกรรมต่างๆตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด/เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นปัจจัยให้
ครูมีเวลาอยู่ในห้องเรียนน้อย ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ด้อยโอกาส การสอบ                   
O-NET ไม่ได้ส่งผลการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพราะไม่ได้สอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และการ
เรียนต่อในสายอาชีพก็ไม่ได้มีการน าผล O-NET ไปใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนหรือไม่เรียนต่อเพราะฐานะยากจน
หรือมุ่งออกไปประกอบอาชีพท าการเกษตรหรือรับจ้าง นอกจากนี้ การจัดกระบวนการเรียนการสอนอาจไม่กระตุ้น
ความสนใจของผู้เรียน การเรียนต่อสายอาชีพมีผลท าให้นักเรียนไม่สนใจการเรียนวิชาหลัก 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ให้ความส าคัญกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)  โดยก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาโดยกระตุ้นให้โรงเรียนมีการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลักอย่างน้อยร้อยละ 3 หรือผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า             
ที่ควรจะได้ 

2. สร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการสอบ O-NET,  PISA  ให้แก่ผู้บริหาร ครูผู้สอนในสถานศึกษา 
รวมถึงการน าผลสอบ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
      3. จัดท าหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ในรูปแบบ
เดียวกันกับข้อสอบที่ใช้ในการสดสอบ O-NET,  PISA   
      4. ส่งเสริมและพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือกระตุ้นความสนใจนักเรียนในทุกระดับชั้น เพ่ือ
ลด      
อัตราการออกกลางคันและศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ 

 5. สร้างเครือข่ายการนิเทศการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
โดยความร่วมมือระหว่างผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ก.ต.ป.น. ประธานศูนย์ 
เครือข่าย 

  6. จัดกิจกรรมเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติหรือชมเชยหรือให้รางวัลแก่สถานศึกษาท่ีมีพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนอย่างชัดเจนและสามารถเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่น 

   7. วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างมาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เผยแพร่ให้กับสถานศึกษา 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนในสังกัดมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
ในรูปแบบเดียวกับข้อสอบที่ใช้ในการสอบ O-NET,  PISA  เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน            
ตามหลักสูตรในชั้นเรียน 

2. จัดท าโครงการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

3. จัดให้มีการทดสอบ Pre O-NET, ในระดับชั้นที่ต้องการสอบในปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้นักเรียน
คุ้นเคย 

กับลักษณะของข้อสอบและรูปแบบการบริหารจัดการสอบที่เหมือนจริง 
4. สร้างเครือข่ายการนิเทศการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

โดยความร่วมมือระหว่างผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ก.ต.ป.น. ประธานศูนย์เครือข่าย 

6. การพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ด้วยหลักสูตรการเรียนออนไลน์ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จัดอบรมครูผู้ช่วย จ านวน 115 คน เพื่อ
พัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณของความเป็นครู รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายในการจัดการศึกษาตลอดจนสิทธิ
ประโยชน์ที่จ าเป็นของครู บุคลากรทางการศึกษา 
  เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิด -2019 และปิดภาคเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  จึงได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต    
ด้วยระบบ google classroom พร้อมจัดท าคู่มือการเข้าใช้งานในระบบให้กับครูผู้ช่วยกลุ่มเป้าหมาย 
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ผลการด าเนินงาน 
ครูผู้ช่วยที่เข้ารับการพัฒนาได้รับความรู้ ความเข้าใจตามสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน            

ในการจัดการเรียนการสอน ด้วยหลักสูตรการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพตามท่ี ก.ค.ศ.
ก าหนด  
ปัญหาอุปสรรค 

1. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ห่างไกล สัญญาณไม่ชัดเจน ท าให้การเรียนด้วยระบบออนไลน์ 
ใช้ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร 

2. นอกจากการจัดการเรียนการสอน ครูผู้ช่วยมีภาระงานอ่ืนที่ต้องรับผิดชอบและต้องปฏิบัติในช่วงไม่มี
ชั่วโมงสอน เช่น งานการเงิน พัสดุ การรายงานข้อมูล งานธุรการ ฯลฯ ท าให้ไม่มีเวลาในการเข้าพัฒนาในระบบ
ออนไลน์ 

3. ครูผู้ช่วยบางส่วนไม่ค่อยให้ความสนใจในการพัฒนาตนเองเท่าท่ีควรไม่ให้ความส าคัญทั้งที่อยู่ในช่วง             
ต้องได้รับการประเมินอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู และครูผู้ช่วยทุกคนต้องได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์            
ที่  ก.ค.ศ. ก าหนด 
ข้อเสนอแนะ 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ 
การน าระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรนั้นสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา                      
ที่ต้องการ  

2. ครูผู้ช่วยต้องตระหนักและให้ความส าคัญในการพัฒนาตนเอง และท าตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
3. หลักสูตรที่ใช้ในการพัฒนา และระยะเวลาในการพัฒนาต้องเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป  

ภาพกิจกรรม 

          
 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1  
         ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานอย่างเท่าเทียมและเสมอกัน 
ตัวชี้วัดที่ 2  
         ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ  และที่ตั้งของสถานศึกษา 
และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ  
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ตัวชี้วัดที่ 3  
         ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล(Digital Device)                
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  
ตัวชี้วัดที่ 4 
        ร้อยละของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล(Digital Device)                         
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  เหมาะสมและเพียงพอ 
ตัวชี้วัดที่ 5  
        จ านวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบทตามประเภท                   
ขนาด และพ้ืนที่ 
ตัวชี้วัดที่ 6  
         จ านวนสถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology ) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ                  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตัวชี้วัดที่ 7  
        จ านวนสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรี ยนและการแนะแนว                        
ที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 8  

        จ านวนสถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผน               
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1. การส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
1.1 ระดับประถมศึกษา 
การด าเนินการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน           
เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ดังนี้  

1. จัดท า ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เรื่อง นโยบายและ              
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู       เขต 2 และแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงทราบ 

2. จัดท า ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่ง  
เด็กนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 
2563 และแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงทราบ 

3. จัดท า ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เรื่องการจัดสรรโอกาส
เข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563 และแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด
ทุกโรงทราบ   

4. จัดท าแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
กระบวนการรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด าเนินกระบวนการรับนักเรียน                     
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้ 
  1. แจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ปีการศึกษา 2563  
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2. แจ้งปฏิทินการด าเนินงานการรับนักเรียนและปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563  
3. ขอข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 จากสถานศึกษาทุกแห่ง 
4. เสนอรายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 ให้ศึกษาธิการ   

จังหวัดหนองบัวล าภู เสนอแต่งตั้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป  
5. จัดตั้งศนูย์ประสานงานการรับนักเรียน 
6. แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและคณะกรรมการการรับนักเรียน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
7. แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและคณะกรรมการการรับนักเรียน 
8. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)  สพป.หนองบัวล าภู เขต 

2 ได้แจ้งแนวทางการรับนักเรียนในสถานการณ์ดังกล่าวให้โรงเรียนทุกโรงทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ผลการด าเนินงาน 

รายการ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ประชากร ตาม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ. 2556 ในเขตพื้นที่
บริการ  

2,440   

ได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 2,440 100.00 
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 มีประชากรตาม ทร.14 ปี พ.ศ. 2556 ในเขตพ้ืนที่บริการ จ านวน 

2,440 คน เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ทุกคน  
 
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
การด าเนินการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน 
เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ดังนี้  

1. จัดท า ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เรื่อง นโยบายและ              
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู  เขต 2 และแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงทราบ 

2. จัดท า ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2   เรื่อง ให้ผู้ปกครอง               
ส่งเด็กนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 
2563  และแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงทราบ 

3. จัดท า ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เรื่อง การจัดสรรโอกาส
เข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563   

4. จัดท าแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงทราบ 
5. แจ้งโรงเรียนด าเนินการตามประกาศและแผนการรับนักเรียน 

กระบวนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
1. แจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวล าภู เขต 2 ปีการศึกษา 2563  
2. แจ้งปฏิทินการด าเนินงานการรับนักเรียนและปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563  
3. ขอข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 จากสถานศึกษาทุกแห่ง 
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4. เสนอรายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 ให้ศึกษาธิการ 
จังหวัดหนองบัวล าภู เสนอแต่งตั้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป  

5. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน 
6. แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและคณะกรรมการการรับ 

นักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
7. แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและคณะกรรมการการรับนักเรียน 
8. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)  ส านกังานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้แจ้งแนวทางการรับนักเรียนในสถานการณ์ดังกล่าวให้โรงเรียน               
ทุกโรงทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2,064 คน จบการศึกษา 2,064 คน คิดเป็น            
ร้อยละ 100 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเดิม จ านวน 732 คน ร้อยละ 35.46 
โรงเรียนอ่ืน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1,197 คน ร้อยละ 57.99 โรงเรียน              
สังกัดเอกชน จ านวน 12 คน ร้อยละ 0.58  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จ านวน 28 คน ร้อยละ 1.35 
กศน. จ านวน 3 คน ร้อยละ 0.14 อื่น ๆ (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดใกล้เคียง)  จ านวน 91 คน ร้อยละ 
4.40 โรงเรียนอ่ืน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  1 คน ร้อยละ 0.04 (ข้อมูลจากระบบ DMC) 
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
การด าเนินการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประสานเครือข่ายความร่วมมือกับ โรงเรียน 
รัฐ และเอกชน  เช่น โรงเรียนสังกัดสพม. วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู เพื่อแนะแนวการเรียนต่อสายสามัญ                
และสายอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวของโรงเรียนใน
สังกัดด้านการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน
เพ่ือเป็นทางเลือก 
ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดที่เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 33 โรง   

1. นักเรียนเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 675 คน เรียนต่อสายสามัญจ านวน 378 คน 
คิดเป็นร้อยละ  56.00  เรียนต่อสายอาชีพจ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 39.16 ไม่ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 4.88  

 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า จ านวน 642 คน                     
คิดเป็น ร้อยละ 95 
ปัญหาและอุปสรรค 

ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนมีฐานะยากจนท าให้ไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ 

2. การน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ผลการด าเนินการ 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด าเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียน
น าเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนี้ 
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2.1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)                 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยการบริหารจัดการระบบการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ที่มีการด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ด้านความพร้อมและความเหมาะสมของปัจจัยพื้นฐาน ทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการ
สอน  ด้านการบริหารจัดการ  และด้านการนิเทศภายในมีการด าเนินการในระดับดีเนื่องจากมีระบบการท างานอย่าง
เป็นขั้นตอน และครบกระบวนการ  ประกอบกับผู้บริหาร ครูและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความเข้าใจในแนวทางการใช้
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างถ่องแท้  สอดคล้องกับเกียรติศักดิ์  เริงชัยภูมิ (2557) ที่ศึกษาการ
ใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร มีการวางแผนที่ก าหนดผู้รับผิดชอบในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างเหมาะสม โดยน าไปปฏิบัติมี
ปฏิทินการสอน  ปฏิทินการนิเทศ  การจัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์อย่างเพียงพอและสอดคล้องกับ เคนวัฒน์  ฤทธิรน 
(2559)  ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต้องก าหนดเป็น
นโยบายที่น าไป   สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง และมีการตรวจสอบเป็นระยะ  จึงจะส่งผลต่อการ
ด าเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
2.2 การพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning 
Technology for Educational Quality Development: DL) 

1. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา 
ทางไกลอย่างต่อเนื่องตามปัจจัยสู่ความส าเร็จ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2. เน้นการนิเทศ ก ากับ ดูแล ด้านการด าเนินงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มากยิ่งข้ึนเพ่ือ               
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามิความตระหนัก เข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ มีการพัฒนาตนเองให้สามารถพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลได้เต็มประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์จาก vwvw.dlit.ac.th 

3. เน้นการนิเทศ ก ากับ ดูแล การด าเนินการพ้ืนฐานของโรงเรียนและห้องเรียนให้เกิดการพัฒนา                 
อย่างต่อเนื่อง มีการแก้ไขจุดบกพร่อง และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ให้ใช้ได้ดีอยู่เสมอ 

4. จัดหาสื่อ งบประมาณ เพ่ือสนับสนุนตามความต้องการจ าเป็นของครูผู้สอน 
5. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น                

การให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี ฝึกอบรมเทคนิค
วิธีการสอน ที่เน้นการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. พัฒนาเครือข่ายครูและโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และช่วยเหลือกันทางด้านวิชาการและอ่ืนๆ ตามความต้องการ 

7. ด าเนินการคน้หาวิธีการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและจัดให้มีเวที 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

8. รายงานผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ สพฐ.ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
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2.3 น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ในรูปแบบอ่ืนๆ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 มีความตระหนักถึงการการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย 
และมีการส่งเสริมให้โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี  เพ่ือเสริมทักษะความเข้าใจและ                 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้มีทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเลต โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างาน เพ่ือเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้อยากหลากหลาย และสิ่งส าคัญ คือ การพัฒนาการ              
รู้ดิจิทัล คือกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยค านึงถึงความต้องการและสถานการณ์ของผู้เรียน ซึ่งอาจ
ครอบคลุมตั้งแต่การรับรู้ขั้นพ้ืนฐานและการฝึกอบรมสู่การประยุกต์ใช้งานที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนยิ่งขึ้น                        
ที่ยังครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับจริยธรรม สังคม และการสะท้อน (Reflection) ซึ่งฝังอยู่ในการท างาน 
ผลการด าเนินงาน   

โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 102  โรง 1 สาขา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 44 โรง ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ 
DLTV ทุกโรง มีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และมีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไปรายละเอียดตามตาราง 
 

 
โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวล าภู  เขต 2 ที่ได้รับการบริหารจัดการระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ท าให้โรงเรียนสามารถจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะขาดแคลนครูและมี

ขนาดโรงเรียน 

จ านว
น

โรงเรี
ยน
ทั้งห
มด 

(โรง) 

โรงเรียนทีม่ีการจดัการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT) 

ได้รับ
จัดสรร

อุปกรณ์ฯ 
(แห่ง)  
(1) 

จัดการเรียนรู้ฯ 
มีผลการประเมินตาม 
มาตรฐานฯ (แห่ง) 

ระดับดีขึ้นไป 

จ านวน 
(แห่ง) 
(2) 

ร้อยละ (3) 
ค านวณจาก 
(2)/(1)x10

0 

ปรับปรุง 
(4) 

พอใช้ 
(5) 

ด ี
(6) 

ดีมาก 
(7) 

จ านวน 
(แห่ง) (8) 

ค านวณจาก 
(6)+(7)  

ร้อยละ (9) 
ค านวณจาก 

(8)/(2)x100 

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

ขนาดเล็ก 44 42 44 100.00     31 13 44 100.00 
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) 

ขนาดกลาง 56 56 56 100.00     19 37 56 100.00 

ขนาดใหญ ่ 2 2 2 100.00     2   2 100.00 
ขนาดใหญ่
พิเศษ 0 0 0 

 
        0  

รวม (กลาง+ใหญ่+
ใหญ่พิเศษ) 

58 58 58 100.00 0 0 21 37 58 100.00 
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ข้อจ ากัดท่ีมากมาย  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวย สะอาด และทันสมัยเพราะมีอุปกรณ์และสื่อ การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมท่ีหลากหลาย  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ 
และมีการมาศึกษาดูงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่มีคุณภาพมีความตระหนักและ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพ่ือรองรับการน าการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาใช้ในโรงเรียน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ เนื่องมาจากในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  โรงเรียนจะต้องมีความ
พร้อมด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านการบริหารจัดการและด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ได้รับการสนับสนุน         
ในการจัดหาอุปกรณ์เพ่ือรองรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  และมีการตรวจสอบ ติดตาม  และการ
แก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีโดยระบบเครือข่ายและทีมงานที่มีคุณภาพซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2  ได้แต่งตั้งไว้ให้ความช่วยเหลือในการดูแลการบริหารจัดการระบบ ประกอบกับมีกระบวนการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่องจึงท าให้เกิดผลต่อโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีคุณภาพ 
ปัญหาและอุปสรรค 

โรงเรียนที่อยู่ในโครงการ DLTV บางโรงเรียนไม่สามารถใช้ ระบบ DLTV ได้เต็มรูปแบบ เนื่องจาก                   
มีข้อจ ากัดด้านการซ่อมบ ารุง รักษา อุปกรณ์ เมื่อเกิดการเสียหาย ช ารุด การซ่อมอาจจะล่าช้าเนื่องจากต้องท า              
เรื่องซ่อมและงบประมาณในการซ่อม 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 
       จ านวนสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิต                                   
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน  
ตัวชี้วัดที่ 2   
      จ านวนสถานศึกษามีการคัดแยกขยะ และน ามาใช้ประโยชน์ เพ่ือลดปริมาณขยะ  ปริมาณคาร์บอน               
ในโรงเรียน และชุมชน 
ตัวชี้วัดที่ 3  
       จ านวนสถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  
ตัวชี้วัดที่ 4  
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลสู่ชุมชน ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม      
1. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.1 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ด าเนินการจัดท าโครงการคุณธรรมน าใจ 
ห่วงใยในชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. เพ่ือน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

2. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีนโยบายและจัดกิจกรรม สร้างจิตส านึกด้านการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

3. โรงเรียนสามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินงานโครงการ ในวันที่ 14 
กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
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1.2 ระดับสถานศึกษา 
1) การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ผู้บริหารสร้างความตระหนัก ประกาศนโยบายการด าเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โดยคณะครู 
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้น าชุมชน อาสาพัฒนาชุมชน (อสม.) ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ก าหนดวิสัยทัศน์ ท าข้อตกลงร่วมกัน มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ สร้างนักเรียนแกนน า หรือสภานักเรียน 
อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจนักเรียนเรื่องการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs คือ Reduce การลดปริมาณขยะ 
โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์สิ้นเปลือง 

 สร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียน เรื่อง การน ามาใช้ซ้ า Reuse  เช่น การน าขวดแก้ว กล่องกระดาษ 
กระดาษพิมพ์หน้าหลังกลับมาใช้ซ้ า และการ Recycle  เป็นการแปรสภาพและหมุนเวียนน ากลับมาใช้ได้ใหม่               
โดยน าไปผ่านกระบวนการผลิต ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การคัดแยกขยะในระดับห้องเรียนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้หรือหน่วยการเรียนรู้ที่ครูสร้างข้ึน มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ โดยใช้เกมหรือกิจกรรมการคัดแยก
ขยะมาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบ สร้างความรับผิดชอบในเรื่องขยะโดยใช้เวลา               
หน้าเสาธง  โฮมรูม โดยต่อเนื่องโดยมีครูประจ าชั้นดูแล ควบคุม ก ากับติดตาม 
 
2) การน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน รวมทั้งส่งเสริมการคัดแยกขยะ 

มีการด าเนินงานน าขยะภายในสถานศึกษา ชุมชน มาใช้ประโยชน์ในการแปรรูป รวมทั้งส่งเสริมการคัดแยก
ขยะผ่านกิจกรรมของสถานศึกษาต่างๆดังกิจกรรมต่อไปนี้  กิจกรรมธนาคารขยะ  กิจกรรมหนึ่งคนหนึ่งแก้ว 
กิจกรรมตักแต่พออ่ิมกินให้หมดจาน  กิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล การประดิษฐ์พวงกุญแจ การประดิษฐ์ดอกไม้จาก
พลาสติก การประดิษฐ์กระถางจากยางรถยนต์ โซฟาจากยางรถยนต์  สนามเด็กเล่นจากยางรถยนต์ อุปกรณ์ออก
ก าลังกายจากยางรถยนต์ อักษรสวยด้วยฝาขวด ไม้ถูพ้ืนจากเศษผ้า ตุ๊กตาจากเศษผ้า ตุ๊กตาจากเศษไม้  ชั้นวางของ
จากกล่องนม ตะกร้าจากซองกาแฟ เสื่อจากถุงนมโรงเรียน เสื้อกันฝนจากถุงนมนักเรียน  ผ้ากันเปื้อนจากถุงนม
นักเรียน ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร น้ าหมักจุรินทรีย์สังเคราะห์แสง ปุ๋ยมูลไส้เดือน  เสวียนเก็บใบไม้  ธนาคารใบไม้  
ใบไม้ห่มดิน หมักแบบวิศวกรรมแม่โจ้  อิฐตัวหนอนกินขยะ 
3) การบูรณาการ เรื่อง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 

มีรูปแบบการจัดขยะแบบมีส่วนร่วม รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะของสถานศึกษา ประกอบด้วย ชุมชน 
บ้าน วัด โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้น าชุมชน และหน่วย
ราชการที่เก่ียวข้อง รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นต้นเหตุส าคัญของปัญหาขยะในพ้ืนที่รูปแบบดังกล่าวเน้นการ
มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ในการคิดสร้างสรรค์โครงการและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ การระดมทรัพยากร งบประมาณ 
4) การส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 

ด าเนินงานส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งแหล่งเรียนรู้ภายในที่สถานศึกษา
สร้างข้ึนเอง และแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน ปราชญ์ของชุมชน หรือสถานประกอบการบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งของ
สถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการจัดหา
แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเสนอโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลในเขตบริการเพ่ือน านักเรียนการศึกษาดูงานสถานศึกษาและชุมชน ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
ขยะ zero waste   
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ผลการด าเนินงาน  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต              
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน 102 โรง 1 สาขา คิดเป็นร้อยละ100 และน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชการที่ 9 รฐักาลที่ 10 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ รวมไปถึงการบริหาร
จัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามตาราง 

ที ่ สถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม 
ชุมชุม/หน่วยงานที่มีส่วนร่วม 

(ถ้ามี) 

1 บ้านกุดดินจี่ กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด หมู่บ้าน 
2 บ้านหม่านศรีทองวิทยา ศึกษาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และภูมิ

ทัศน์ภายในโรงเรียน 
หมู่บ้าน เทศบาล 

3 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ โครงการสอนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม,
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล ต 

4 บ้านอาบช้าง โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน บ้านอาบช้างหมู่ที่ 5,19 

5 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวร
วิทยา 

6 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูง
วิทยา 

7 กุดแห่วิทยา โครงการคัดแยกขยะ เทศบาล,หมู่บ้าน 

8 บ้านป่าแดงงาม โครงการโรงเรียนสวยห้องเรียนงาม หมู่บ้านและองค์การบิหารส่วน
ต าบล 

9 บ้านสนามชัย โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ การ
ปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า 
ประจ าปี 2563 

ประชาชนในหมู่บ้าน อบต. และ
จิตอาสา 

10 บ้านนาสมใจ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เทศบาล สพ.สต 

11 บ้านยางชุม สร้างสุขอนามัยให้ห่างไกลจากโควิด-
19(covid-19) 

บ้านยางชุม,เทศบาลต าบล              
เก่ากลอย,โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพบ้านยางชุม 

12 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ โครงการขยะมีคุณค่ารักษาสิ่งแวดล้อม เทศบาล 

13 บ้านหนองแวงค า โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

ชุมชน รร.เครือข่าย สาธารณสุข 
ต ารวจ ทหาร วัด 

14 บ้านหนองแสง โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เทศบาล สพ.สต. 

15 บ้านขอบเหล็ก กิจกรรมพัฒนาทักษะกีฬา โครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

เทศบาลเก่ากลอย หมู่บ้าน
ขอบเหล็ก หมู่บ้านทุ่งกุรา 
หมู่บ้านภูหลาว และหมู่บ้าน 
โนนสะอาด 
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(ถ้ามี) 

16 ห้วยหานประชาสรรค์ โครงการสอนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง โรงเรียนห้วยหานประชาสรรค์ 

17 ดงสวรรค์วิทยา โครงการคุณธรรมต้านยาเสพติด  

18 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 

19 บ้านโป่งแคศรีถาวร สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ
สิ่งแวดล้อม 

เสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

20 บ้านหนองเอ่ียน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติด 

ชุมชนบ้านหนองเอ่ียนที่มีส่วน
ร่วม และครู DEAR 

21 บ้านหนองด่าน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เทศบาลต าบลนากลาง/บ้าน
หนองด่าน 

22 บ้านหนองบัวค าแสน โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านหนองบัวค าแสน 

23 บ้านกกค้อกกโพธิ์ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลต าบลนากลาง 

24 นครชัยประชาสรรค์ อบรมคุณธรรม จริยธรรม รพ.สต. เทศบาลต าบลนากลาง 

25 บ้านโนนไหมโนนศิลา พัฒนาให้สถานศึกษาให้มีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริหารที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน  และ
ผู้ปกครองนักเรียน 

26 บ้านโนนเมือง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โรงเรียนบ้านโนนเมือง 

27 บ้านภูพระโนนผักหวาน กิจกรรมสร้างจิตส านึกและความรู้ใน
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  

28 บ้านโนนม่วง โครงการเกษตรแบบพอเพียง/กลุ่มยุว
เกษตรกร 

ชุมชนบ้านโนนม่วง อบต.โนน
เมือง 

29 บ้านแสงดาวโนนธาตุ โครงการคุณธรรมน าใจห่วงใยในชีวิต
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ชุมชน 

30 บ้านก่าน โครงการคัดแยกขยะเพ่ือจ าหน่ายและ
ท าลาย 

เทศบาล/หมู่บ้าน 

31 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 

บ้านเอื้อง  บ้านโนนไร่                   
บ้านโนนสา  เทศบาลฝั่งแดง 

32 บ้านโนนงาม โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านโนนงาม 

33 บ้านซ าเสี้ยว โครงการโรงเรียนปลอดขยะ บ้านซ าเสี้ยว 

34 บ้านโนนตาล สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทต.ฝั่งแดง 

35 บ้านนาหนองทุ่ม โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 
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ที ่ สถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม 
ชุมชุม/หน่วยงานที่มีส่วนร่วม 

(ถ้ามี) 

36 บ้านฝั่งแดง ขุดร่องระบายน้ าหน้าอาคาร ปลูกป่า 
ต้นไม้ในโรงเรียน 

หมู่บ้านมาตัดหญ้าบริเวณ
โรงเรียน, เทศบาลจัดเก็บขยะ 
ในโรงเรียน,ตัดแต่งต้นไม้ให้
สวยงามน่าอยู่ 

37 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
ได้มาตรฐาน 

หมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่บ้านชัย
มงคล 

38 บ้านท่าอุทัย โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ อบต.อุทัยสวรรค์ 

39 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ โครงการแรับภูมิทัศน์ ปราชญ์ชาวบ้าน 

40 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร กิจกรรมคัดแยกขยะ หมู่10 บ.หนองกุงศรี หมู่ 11              
บ.โพธิ์ศรีสมพรและอบต.อุทัย
สวรรค์ 

41 หนองด้วงวังประทุม โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม 

42 ซ าขอนแก่นวิทย์ กิจกรรมชุมนุม รีไซเคิลขยะ  กิจกรรม
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

หมู่บ้านซ าขอนแก่น อบต.อุทัย
สวรรค์   

43 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย โครงการปลูกป่าเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชน  อบต. 

44 ยูงทองวิทยา โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนยูงทองวิทยา 

45 บ้านกุดผึ้ง ครอบครัวคุณธรรม เทศบาลสุวรรณคูหา 

46 บ้านนาไก่นาค าน้อยวิทยา โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านนาไก่นาค าน้อย
วิทยา 

47 โนนสง่าราษฎร์บ ารุง โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หมู่บ้าน, อบต. 

48 บ้านดงมะไฟ เพาะพันธ์ไม้ประดับ อบต. 

49 บ้านนาไร่ กิจกรรมการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก อบต.ดงมะไฟ 

50 บ้านวังหินซา กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ อบต.ดงมะไฟ 

51 บ้านผาซ่อนโชคชัย โครงการขยะพากลับบ้าน องค์การบริหารส่วนต าบล                
ดงมะไฟ 

52 บ้านกดุฮู โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียน 

หมู่บ้าน 

53 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน โรงเรียนปลอดขยะ บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน  
เทศบาลต าบลนาด่าน 

54 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติ โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยฯ 
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ที ่ สถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม 
ชุมชุม/หน่วยงานที่มีส่วนร่วม 

(ถ้ามี) 

หนองเห็นวิทยา 

55 บ้านนาด่าน โครงการคุณธรรมน าชีวิตและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนบ้านนาด่าน 

56 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

57 บ้านโนนงามวิทยา โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา 

58 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โครงการโรงเรียนสีขาว เทศบาลต าบลนาดี 

59 บ้านวิจิตรพัฒนา โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านวิจิตร 

60 บ้านโนนส าราญ โครงการวันส าคัญ กิจกรรมปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ 

โรงเรียนบ้านโนนส าราญ 

61 บ้านหินฮาวน้ ากงวิทยา 
สาขาซ าภูทอง 

โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ ากงวิทยา 
สาขาซ าภูทอง 

62 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยาง
วิทยา 

63 บ้านโนนสมบูรณ์ โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 

64 บ้านนาสี ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อบต 

65 บ้านหินฮาวน้ ากงวิทยา โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ ากงวิทยา 

66 บ้านโคกทุ่งน้อย โรงเรียนปลอดขยะ Zwro Waste 
School 

เทศบาล, สพป.นภ.2, สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, มูลนิธิยุวทูตความ
ดี กระทรวงการต่างประเทศ 

67 โนนอุดมศึกษา โครงการธนาคารขยะ บ้านโนนอุดม 

68 โนนปอแดงวิทยา โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School)  

หมู่บ้าน เทศบาล 

69 บ้านต่างแคน โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านต่างแคน 

70 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หมู่บ้าน  

71 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์
บ ารุง 

โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์
ราษฎร์บ ารุง 

72 บ้านนาโมง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้าน อบต. 

73 บ้านต้อง กิจกรรมปลูกต้นไม้ / ท าความสะอาด 
ในวันส าคัญ  

หมู่บ้านกกต้อง  หมู่ 5 
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ชุมชุม/หน่วยงานที่มีส่วนร่วม 

(ถ้ามี) 

74 บ้านโคกนกสาริกา โครงการปลูกจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม ผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียน 

75 บ้านคลองเจริญ โครงการปลูกป่า คนในชุมชน 

76 บ้านบุญทัน โครงการคัดแยกขยะ (Zero waste 
school)โรเรียนบ้านบุญทัน 

โรงเรียนบ้านบุญทัน 

77 หนองเหลืองขามนคร โรงเรียนปลอดขยะ (zero waste 
school) 

วัดเพ็ญสว่างบ้านหนองเหลือง
เทศบาลต าบลสุวรรณคูหาหา 

78 อนุบาลสุวรรณคูหา เขตบริการ เทศบาลสุวรรณคูหา 

79 นาโกทรายทองวิทยาคม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

อบต.กุดผึ้ง 

80 ชุมชนโปร่งวังม่วง โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 

81 บ้านภูเขาวง โครงการอบรมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 

บ้านภูเขาวง/อบต.เทพคีรี 

82 เทพคีรีพิทยาคม โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านเทพคีรีพิทยาคม 

83 นาซ าจวงดอนมะค่าวิทย์ กิจกรรมส่งเสริมเด็กไทยเลิกใช้
ถุงพลาสติก 

โรงเรียนนาซ าจวงดอนมะค่า
วิทย์ 

84 บ้านนาส้มโฮง โครงการจัดสาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน 

โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง 

85 บ้านหนองค้อ โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านหนองค้อ 

86 บ้านผาเวียง โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านผาเวียง 

87 บ้านนาแก กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ อบต.นาแก 

88 บ้านโคกนาเหล่า โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า 

89 บ้านโคกกะทอ โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 

90 บ้านนาสมนึก โครงการการลดปริมาณขยะ บ้านนายสมนึก  

91 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านหินตั้งบัง
พระจันทร์ 

92 เกษตรนาสมหวังสามัคคี โครงการยุวเกษตร โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ชุมชน ม.8 บ้านนาสมหวัง อส
ม. อบต.นาเหล่า 

93 บ้านนากลาง กิจกรรมการป้องกัน และปราบปราม
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

บ้านนากลาง หมู่ 1 หมู่ 5 หมู่ 
7 และหมู่ 13  

94 บ้านวังส าราญ โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียน/ชาวบ้านวังส าราญ 
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ที ่ สถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม 
ชุมชุม/หน่วยงานที่มีส่วนร่วม 

(ถ้ามี) 

95 บ้านผาวัง Zero Waste School อบต.วังทอง บ้านโนนภูทอง 

96 บ้านโคกสง่า กิจกรรม Zero Waste School อบต.วังทอง ,หมู่บ้านโนนภูทอง 

97 บ้านถ้ าช้างอินทร์แปลง โครงการสภานักเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม อสม. อบต.วังทอง รพสต.บ้าน
โนนภูทอง 

98 บ้านไทยนิยม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ อบต.วังทอง 

99 บ้านนาเจริญ กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ อบต. 

100 บ้านนาสุรินทร์ กิจกรรมการคักแยกขยะและการ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

อบต. 

101 บ้านโคกหนองบัว โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียน/ชาวบ้านบ้านโคก
หนองบัว 

102 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียน/ชาวบ้านโคกสะอาด
หนองหัวช้าง 

103 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา โครงการกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

รพ.สต.ประจ าต าบลและทีม
ป้องกันอ าเภอ 

 
กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
ตัวชี้วัดที่ 1  
  สถานศึกษาทุกแห่งและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 2  

สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ น าไปสู่          
การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology ) 
ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)  
เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา      
1. ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ด้านบริหารจัดการศึกษา 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และ            
ให้ค าปรึกษา เช่น สลิปเงินเดือนออนไลน์ของบุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่, การน าเข้าข้อมูล bigdata,           
การน าเข้าข้อมูลผลการประเมินนักเรียน, การจัดท าสื่อกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางดิจิตอล เฟสบุ้ค ยูทูป 
ไลน์, จัดท าบทเรียนออนไลน์ให้บุคคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนา, ระบบเว็บไซต์โรงเรียน, การประชุมออนไลน์
ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 กับบุคลลากรในโรงเรียนทั้งผู้บริหาร ครู ,
หลักสูตรพัฒนาอบรมครูออนไลน์ 
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สถานศึกษาในสังกัดใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัด
การศึกษาครบ 4 ด้านอย่างมีประสิทธิภาพจ านวน 102 โรง 1 สาขา คิดเป็นร้อยละ 100  
ปัญหาและอุปสรรค 

ระบบที่ใช้งานส่วนใหญ่เป็นระบบออนไลน์ ท าให้การเข้าถึงอาจจะไม่ดี ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล           
และมีปัญหาเกี่ยวกีบสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
 2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
การด าเนินการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศให้สถานศึกษาใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา ดังนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย  น านโยบายมาปรับใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้แก่สถานศึกษา 

2. จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในสังกัดในกลุ่มบุคลากรใหม่ และได้มีการจัดตั้งกลุ่ม LINE เพ่ือใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร และการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงาน 

3. จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน โดยมีการติดตามนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการท างาน 
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษาในสังกัด  102  โรง 1 สาขา ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ. ในการวางแผนการจัด

การศึกษา ดังนี้  

ชื่อระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของ สพฐ. 

สถานศึกษาที่ใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศ การน าไปใช้ในการจัดการศึกษา 

จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 
DMC 103 100.00 การวางแผนการรับนักเรียน,จัดสรรงบประมาณ 
SGS 0 0.00  

School MIS 103 100.00 ใช้ในการประเมินผลการเรียนแบบ Online 
EMIS 103 100.00 เป็นสาระสนเทศของโรงเรียนในการบริการจัด

การศึกษา 
CCT 103 100.00 เพ่ือท าการคัดกรองนักเรียนที่มีฐานะยากจนให้

ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน 

2. สถานศึกษาจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศข้ึนเองเพ่ือใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 16 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 15.53 สามารถใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการ
จ าแนกรายด้าน ดังนี้  

รายการ จ านวน (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 
1) ด้านวิชาการ 12 75.00 
2) ด้านงบประมาณ              7 43.75 
3) ด้านการบริหารงานบุคคล   1 6.25 
4) ด้านการบริหารทั่วไป         4 25.00 



รายงานผลการจดัการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 45 
 

ตารางแสดงการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศขึ้นเองเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา ของสถานศกึษา 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน 
ชื่อระบบข้อมูล

สารสนเทศ 

การน าไปใช้ในการจัดการศึกษา 

ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านการ

บริหารงาน
บุคคล 

ด้านการบริหารท่ัวไป 

1 บ้านโคกสะอาด
หนองหัวช้าง 

โปรแกรมจัดท า
เอกสารงานทะเบียน,
โปรแกรมค านวณภาวะ
โภชนาการ 

ในด้านการเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนในสถานศึกษา  
การวัดและประเมินผลการเรียน ของนักเรียนใน
สถานศึกษา พร้อมทั้งจัดพิมพ์เอกสารงานทะเบียน
นักเรียน เพ่ือเป็นสารสนเทศในการพัฒนาผู้เรียนในด้าน
การจัดการศึกษา 

2 บ้านโคกนาเหล่า โปรแกรมจัดท า
เอกสารงานทะเบียน,
โปรแกรมจัด
ตารางสอน 

ในด้านการเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนในสถานศึกษา  
การวัดและประเมินผลการเรียน ของนักเรียนใน
สถานศึกษา พร้อมทั้งจัดพิมพ์เอกสารงานทะเบียน
นักเรียน เพ่ือเป็นสารสนเทศในการพัฒนาผู้เรียนในด้าน
การจัดการศึกษา และการจัดตารางสอนในสถานศึกษาให้
มีความถูกต้องและลดภาระครูในการจัดตารางสอน 

3 บ้านโคกหนองบัว แบบยื่นภาษีหัก ณ ที่
จ่าย,โปรแกรมเลื่อนข้ัน
เงินเดือน,โปรแกรม
ค านวณภาวะ
โภชนาการ 

ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยค านวณจากฐานเงินเดือน
และ คะแนนผลการประเมินโดยใช้เป็นสารสนเทศในการ
บริการจัดการสถานศึกษา 

4 บ้านหินฮาวน้ ากง
วิทยา 

โปรแกรมจัดท า
เอกสารงานทะเบียน,
โปรแกรมค านวณภาวะ
โภชนาการ 

ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยค านวณจากฐานเงินเดือน
และ คะแนนผลการประเมินโดยใช้เป็นสารสนเทศในการ
บริการจัดการสถานศึกษา 

5 บ้านหนองแวงค า โปรแกรมควบคุม
งบประมาณ ในด้านการเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนในสถานศึกษา  

การวัดและประเมินผลการเรียน ของนักเรียนใน
สถานศึกษา พร้อมทั้งจัดพิมพ์เอกสารงานทะเบียน
นักเรียน เพ่ือเป็นสารสนเทศในการพัฒนาผู้เรียนในด้าน
การจัดการศึกษา 

6 ชุมชนวังปลาป้อม
วิทยศึกษา 

โปรแกรมงานทะเบียน
51 V6.05,โปรแกรม
ระบบบัญชี 

 ใช้การบริหารจัดการด้านงบประมาณ เพ่ือ
ด าเนินการตามงบประมาณที่จัดตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการ 
และสามารถบันทึกเป็นสารสนเทศในการบริการจัดการ
สถานศึกษา 

7 บ้านขอบเหล็ก โปรแกรม ระบบบัญชี 
นภ. เขต 2 ใช้การบริหารจัดการด้านงบประมาณ เพ่ือด าเนินการตาม



รายงานผลการจดัการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 46 
 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน 
ชื่อระบบข้อมูล

สารสนเทศ 

การน าไปใช้ในการจัดการศึกษา 

ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านการ

บริหารงาน
บุคคล 

ด้านการบริหารท่ัวไป 

งบประมาณท่ีจัดตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการ และสามารถ
บันทึกเป็นสารสนเทศในการบริการจัดการสถานศึกษา 

8 บ้านวังหินซา โปรแกรม ระบบบัญชี 
นภ. เขต 2 ใช้การบริหารจัดการด้านงบประมาณ เพ่ือด าเนินการตาม

งบประมาณท่ีจัดตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการ และสามารถ
บันทึกเป็นสารสนเทศในการบริการจัดการสถานศึกษา 

9 บ้านโนนม่วง โปรแกรมช่วยจัดการ
ตารางสอน (Excel) 
V.4 

ในด้านการท าตารางสอน ให้ครูและนักเรียนใน
สถานศึกษา เพ่ือลดภาระครูให้มีความสะดวกสบายในการ
จัดตารางสอน และใช้เป็นสารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการต่อไป 

10 บ้านเซินราษฎร์
เกษมศรี 

โปรแกรมจัดท า
เอกสารงานทะเบียน ในด้านการเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนในสถานศึกษา  

และการวัดและประเมินผลการเรียน ของนักเรียนใน
สถานศึกษา พร้อมทั้งจัดพิมพ์เอกสารงานทะเบียน
นักเรียน เพ่ือเป็นสารสนเทศในการพัฒนาผู้เรียนในด้าน
การจัดการศึกษา 

11 ชุมชนหนองบัว
น้อยโนนชาติหนอง
เห็นวิทยา 

โปรแกรม ปพ.5 
ในการบันทึก ป.พ.5 ช่วยในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และเป็นสารสนเทศในการวางแผนในการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สถานศึกษา พร้อมทั้ง
ลดกระบวนการขั้นตอนในการท า ปพ.5 ของครูผู้สอน
ด้วย 

12 บ้านโนนสวาท
หนองไพบูลย์ 

โปรแกรมจัดท า
เอกสารงานทะเบียน ในด้านการเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนในสถานศึกษา และ

การวัดและประเมินผลการเรียน ของนักเรียนใน
สถานศึกษา พร้อมทั้งจัดพิมพ์เอกสารงานทะเบียน
นักเรียน เพ่ือเป็นสารสนเทศในการพัฒนาผู้เรียนในด้าน
การจัดการศึกษา 

13 บ้านโนนเมือง โปรแกรมจัด
ตารางสอน,โปรแกรม 
Thai School Lunch 

ในด้านการท าตารางสอน ให้ครูและนักเรียนใน
สถานศึกษา เพ่ือลดภาระครูให้มีความสะดวกสบายในการ
จัดตารางสอน และใช้เป็นสารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการต่อไป 

14 เกษตรนาสมหวัง
สามัคคี 

โปรแกรมจัดท า
เอกสารงานทะเบียน
,โปรแกรม ระบบบัญชี 

ในด้านการเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนในสถานศึกษา  
และการวัดและประเมินผลการเรียน ของนักเรียนใน
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน 
ชื่อระบบข้อมูล

สารสนเทศ 

การน าไปใช้ในการจัดการศึกษา 

ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านการ

บริหารงาน
บุคคล 

ด้านการบริหารท่ัวไป 

นภ. เขต 2 สถานศึกษา พร้อมทั้งจัดพิมพ์เอกสารงานทะเบียน
นักเรียน เพ่ือเป็นสารสนเทศในการพัฒนาผู้เรียนในด้าน
การจัดการศึกษา ใช้การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
เพ่ือด าเนินการตามงบประมาณท่ีจัดตั้งไว้ในแผนปฏิบัติ
การ และสามารถบันทึกเป็นสารสนเทศในการบริการ
จัดการสถานศึกษา 

15 บ้านนาแก โปรแกรมจัดท า
เอกสารงานทะเบียน
,โปรแกรม ระบบบัญชี 
นภ. เขต 2 

ในด้านการเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนในสถานศึกษา และ
การวัดและประเมินผลการเรียน ของนักเรียนใน
สถานศึกษา พร้อมทั้งจัดพิมพ์เอกสารงานทะเบียน
นักเรียน เพ่ือเป็นสารสนเทศในการพัฒนาผู้เรียนในด้าน
การจัดการศึกษา ใช้การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
เพ่ือด าเนินการตามงบประมาณท่ีจัดตั้งไว้ในแผนปฏิบัติ
การ และสามารถบันทึกเป็นสารสนเทศในการบริการ
จัดการสถานศึกษา 

16 บ้านถ้ าช้างอินทร์
แปลง 

โปรแกรมจัดท า
เอกสารงานทะเบียน ในด้านการเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนในสถานศึกษา และ

การวัดและประเมินผลการเรียน ของนักเรียนใน
สถานศึกษา พร้อมทั้งจัดพิมพ์เอกสารงานทะเบียน
นักเรียน เพ่ือเป็นสารสนเทศในการพัฒนาผู้เรียนในด้าน
การจัดการศึกษา 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. ผู้ดูแลระบบของโรงเรียน ปรับเปลี่ยนบ่อย ท าให้การด าเนินงานมีความล้าช้าและไม่เข้าใจในระบบ 
2. ระบบบางระบบ มีความซับซ้อน ท าให้ผู้รับผิดชอบ สับสนในกระบวนการขั้นตอน 
3. ระบบล้ม ใช้งานไม่ได้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการจดัการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 48 
 

 
  
 
    ภาคผนวก 
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คณะท างาน 
คณะที่ปรึกษา 
1.นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 
2.นายบุญชู  สิทธิสอน      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 
3.นายเจนภพ  ชัยวรรณ    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 
4.นายธเนศ  ตรีพงษ์        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 

คณะท างานผู้จัดท ารายงาน 

1.ผู้อ านวยการทุกกลุ่ม 
2.ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
3.นางสาวลักษมี  สามิตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
    ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
4.นางสาวชนัดตา  ไทยถาวร นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
5.นางสาวณัฎฐ์ปภา  ราคายิ่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
6.นายศุภชัย  ทองโคตร  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
7.นางสาวช่อผกา  เกษดา  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
8.นางสาวชนัญชิดา  อินทะชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ 
9.นางสาวรติยา  รันรัติยา  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
10.นางสาววนิดา  บุดดาพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
11.นางสาวชนัดตา  ไทยถาวร นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 

คณะท างานบรรณธิการกิจ 

1.นางสาวลักษมี  สามิตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
    ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2.นางสาวช่อผกา  เกษดา  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
3.นางสาวชนัญชิดา  อินทะชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ 
4.นางสาวรติยา  รันรัติยา  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
5.นางสาววนิดา  บุดดาพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ออกแบบปก 

นางสาวรติยา รันรัติยา  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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