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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  แสดงพ้ืนที่บริการและโรงเรียนในสังกัด 
 
 
 
 

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 
การบริหารจัดการศึกษาในระดับโรงเรียนโดยให้โรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกันรวมกันเป็นกลุ่มเครือข่าย                     
เพ่ือบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  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 

บ้านยางชุม 
 

 

3 บ้านหนองบัวค าแสน 
   4 กุดแห่วิทยา 
   5 บ้านป่าแดงงาม 

การบริหารงานระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

การบริหารงานระดับโรงเรียน 
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ที ่ ศูนย์เครือข่าย จ านวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 
   6 บ้านสนามชัย 
   7 บ้านหนองเอ่ียน 
   8 บ้านหนองด่าน 
   9 บ้านโป่งแคศรีถาวร 
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 บ้านวยหานประชาสรรค์ 
   8 ดงสวรรค์วิทยา 
   9 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 
6 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณคูหา 1 9 1 อนุบาลสุวรรณคูหา 
   2 บ้านโนนสมบูรณ์ 
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ที ่ ศูนย์เครือข่าย จ านวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 
   3 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา 
   4 นาโกทรายทองวิทยาคม 
   5 บ้านหนองเหลืองขามนคร 
   6 บ้านกุดผึ้ง 
   7 ยูงทองวิทยา 
   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 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณคูหา 4 8 1 บ้านผาซ่อนโชคชัย 
   2 บ้านดงมะไฟ 
   3 บ้านนาไร่ 
   4 บ้านวังหินซา 
   5 บ้านโนนสง่าราษฎร์บ ารุง 
   6 บ้านหินฮาวน้ ากงวิทยา 
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ที ่ ศูนย์เครือข่าย จ านวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 
   7 บ้านนาสี 
   8 บ้านหินฮาวน้ ากงวิทยา สาขาซ าภูทอง 

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 
วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ดังนี้ 12 นโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่  

นโยบายข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง ของ
โลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ที่เหมาะสม 
กับบริบทสังคมไทย  

นโยบายข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ  ทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน  

นโยบายข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ  (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนา แพลตฟอร์ม การ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึง แหล่งเรียนรู้ ได้
อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์  ในการพัฒนา 
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  

นโยบายข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริม  สนับสนุน 
สถานศึกษาให้มีความเป็น อิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและ  การจัดการศึกษา โดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับ  การปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มีระบบ 
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อ  การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและ การจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

นโยบายข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ               
วัดความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบ  
การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้รับการปรั บปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  

นโยบายข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม  
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา  มีความเป็น
ธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้ง
บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง  

นโยบายข้อ 7 การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การ
ปฏิบัติเป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยง ระบบ
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การศึกษา และการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดท า  
มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ รายงานประจ าปี พ.ศ.2564 ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
นโยบายข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา  เพ่ือพัฒนา 

ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อน  แผนบูรณาการการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ เป็นรูปธรรม โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และ  มีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ  

นโยบายข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้  ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  

นโยบายข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มาใช้
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ทันสมัย
มาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  

นโยบายข้อ 11 การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  ทาง
การศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษา  ที่มีคุณภาพของ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

นโยบายข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ ตลอด
ชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  ของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
7 วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ  

วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล  
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง  จากภัย
อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม  

วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถ  ของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ  

วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้  
ประโยชน์ ได้อย่างแท้จริง  

วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน การ
ด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ 
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สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน  

วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ  

วาระท่ี 6 การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ และ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่สังคมผู้
สูงวัย รายงานประจ าปี พ.ศ.256 

วาระที่ 7 การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  ให้ผู้ที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี
เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้มอบนโยบาย และยุทธศาสตร์  
ในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูง บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในก ากับ เพ่ือเป็น 
แนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับสังคมโดยมอบ  
หลักการท างาน “สร้างความเชื่อม่ัน และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST” ภายใต้หลักการ ดังนี้  

T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการท างานและกระบวนการ ตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่าง ๆ  

R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการ ตามภารกิจ 
ของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ  

U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน 
และประชาชน  

S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการท าให้ผู้เรียน มีวิธีคิด 
และทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษท่ี 21 ควบคู่ไปกับส านึกและความเข้าใจ ในความเป็นไทย  

T (Technology) หมายถึง ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทั้งในเชิงโครงสร้าง ( Infrastructure) ได้แก่ 
สิ่งจ าเป็นและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของโอกาสในการศึกษา  และในเชิง
การเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยช่วยให้ผู้เรียนทุกคน ถึงพร้อม
ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ของรัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 โดย
ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) 
หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education)  
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ของสังคม (All for Education) เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs, 2030)  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2565 ดังนี้  

1. ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาและ สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การมีสุขภาวะที่ด ีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  

2. ด้านโอกาส  
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างมี 

คุณภาพ ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน 
ไม่ให ้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อย่างเท่าเทียมกัน  

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
มีทักษะ ในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  

3. ด้านคุณภาพ  
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ 

โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นปกครองใน
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และ การเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็น  
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล  ทุก
ด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 



รายงานผลการจดัการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10 
 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้  
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

4. ด้านประสิทธิภาพ  
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ 

ขับเคลื่อน บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ 

โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ บริบท
ของพ้ืนที ่ 

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1–3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ 
สถานศึกษา ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ  

4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และ 
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนโรงเรียน จ าแนกรายอ าเภอ 

ที ่ อ าเภอ จ านวน(โรง) 
1 นากลาง 42 
2 สุวรรณคูหา 36 
3 นาวัง 24 
 รวมทั้งสิ้น 102 

       ที่มา : ข้อมูล ณ  วันท่ี 21  มิถุนายน  2564 กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร     

ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   

ประเภทโรงเรียน ระดับชั้นที่เปิดสอน จ านวนโรงเรียน  (โรง) 
ประถมศึกษา อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 69 
ขยายโอกาส อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 33 

รวมจ านวนโรงเรียน 102 

                   ที่มา : ข้อมูล ณ  วันท่ี 21  มิถุนายน  2564 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 
            ที่มา : ข้อมูล  ณ  วันท่ี 21  มิถุนายน  2564 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาด  

ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน (โรง) 
ขนาดที่ 1 น้อยกว่า 20 คน 0 

21-40 คน 8 
41-60 คน 7 
61-80 คน 13 
81-100 คน 12 
101-120 คน 3 

รวมขนาดที่ 1 44 

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
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ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน (โรง) 
ขนาดที่ 2 121-200 คน 30 
ขนาดที่ 3 201-300 คน 16 
ขนาดที่ 4 301-499 คน 9 
ขนาดที่ 5 500-1,499 คน 4 

รวมจ านวนโรงเรียน 102 
             ที่มา : ข้อมูล  ณ  วันท่ี 21  มิถุนายน  2564 กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกลเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร      

ตารางท่ี 5  แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้น  

ระดับชัน้ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
อนุบาล 1   52 61 113 
อนุบาล 2 703 684 1,387 
อนุบาล 3 826 742 1,568 

รวมก่อนประถมฯ 1,581 1,487 3,068 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 918 888 1,806 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 923 921 1,844 

 ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,052 1008 
 

 

2,060 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,058 983 2,041 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,009 929 1,938 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,004 964 1,968 

รวมประถมฯ 5,964 5,693 11,657 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 459 361 820 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 406 359 765 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 412 361 773 

รวมมัธยมฯ 1,277 1,081 2,358 
รวมทั้งสิ้น 8,822 8,261 17,083 

          ที่มา : ข้อมูล  ณ  วันท่ี 21  พฤศจิกายน  2564 กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกลเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   

ตารางที่ 6  แสดงข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และบุคลากร 

ที่ ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 98 
2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 10 
3 ครูผู้สอน 946 
4 พนักงานราชการ 92 
5 กลุ่มลูกจ้าง      -  ธุรการโรงเรยีน 91 
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ที่ ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
                     -  ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 15 
                    -  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 34 
                    -  ครูวิกฤต 9 
                    -  นักการภารโรง 38 
6 นักการภารโรง(ลูกจ้างประจ า) 23 
7 ครูช่วยสอน (ลูกจ้างประจ า) 1 

รวม 1,357 
                                                                                                              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 3 - 
3 ศึกษานิเทศก์ 19 14 -5 
4 บุคลากรทางการศึกษา 46 26 -20 
5 ลูกจ้างประจ า 4 4 - 
6 พนักงานราชการ(นักจิตวิทยาโรงเรียน) 1 1 - 
6 ลูกจ้างชั่วคราว 16 16 - 
7 ยาม 2 2 - 
8 พนักงานท าความสะอาด 1 0 -1 

รวม 93 63 -21 
                                                                                                             ที่มา : กลุม่บริหารงานบุคคล 

ตารางท่ี 8 ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กปีการศึกษา 2564 

     
   ข้อมูล กลุม่นโยบายและแผน 
 
 

อ าเภอ โรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน ครูและบุคลากร 

นากลาง 20 1,385 160 156 

สุวรรณคูหา 15 651 90 94 
นาวัง 12 846 76 136 
รวม 47 2,882 326 386 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

ผลการด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติ   สรุปผลการด าเนินงานทั้ง 4 
ด้าน ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ และด้านความปลอดภัย  ดังนี้ 
1. ด้านโอกาสทางการศึกษา 

1. ระดับก่อนประถมศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้
จัดบริการให้ประชากรกลุ่มวัย 3 –5 ปี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับก่อน
ประถมศึกษา จ านวน 102 โรง มีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3,322 คน              
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 3,286 คน ปีการศึกษา 2564 จ านวน  3,068  คน จะเห็นได้ว่าประชากรวัยก่อน
ประถมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2564  มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ  

2. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต  2                                   
จัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ จ านวน 2,401 คน เข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ จ านวน 2,401 คน  
       3. โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาพิเศษ ส าหรับเด็กพิการ เด็กพิเศษที่ผ่านการคัดกรองในระบบ SET 

แล้ว จ านวน 84 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน ดังนี้ 

  1) การคัดกรองเด็กพิเศษ  

  2) การช่วยเหลือและส่งต่อ   

  3) การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ของโรงเรียน 

2. ด้านคุณภาพการจัดการศกึษา 
1) ผลการทดสอบระดับชาติ (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้านอ่านออกเสียง ด้านการอ่าน

รู้เรื่อง ด้าน ผลการประเมินคะแนนในภาพรวม 2 ด้าน ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ ร้อยละ 73.97 สูงกว่าระดับ
สพฐ. (ร้อยละ 73.20) และระดับประเทศ (ร้อยละ 73.02)  เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563 
พบว่า คะแนนในภาพรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.48  
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ตารางท่ี 9 แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (RT) 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563 

 ที่มา : ข้อมูล กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ผลการประเมินคะแนนในภาพรวมระดับส านักงานเขตพ้ืนที่  ร้อยละ 39.92 
ต่ ากว่าระดับสพฐ. (ร้อยละ 44.53) และระดับประเทศ (ร้อยละ 43.97) เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 
และ 2563 คะแนนในภาพรวม พบว่า ลดลงร้อยละ 1.61  

ตารางท่ี 10  แสดงผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบปี
การศึกษา  2562 และ 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา/ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

2562 2563 ผลต่าง 
1.  ด้านภาษา 39.84 42.11 +2.27 
2.  ด้านค านวณ 43.22 37.74  -5.48 
รวมทั้ง 2 ด้าน 41.53 41.53  -1.61 
                                                                         ที่มา : ข้อมูล กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ ผลการประเมินคะแนนในภาพรวมระดับส านักงานเขตพ้ืนที่  ร้อยละ 36.36 ต่ ากว่าระดับสพฐ. 
(ร้อยละ 40.02) และระดับประเทศ (ร้อยละ 42.13) เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563 คะแนนใน
ภาพรวม พบว่า เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.36 

4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์        
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ ผลการประเมินคะแนนในภาพรวมระดับส านักงานเขตพ้ืนที่  ร้อยละ 30.81 ต่ ากว่าระดับสพฐ. 
(ร้อยละ 36.32) และระดับประเทศ (ร้อยละ 36.00) เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563 คะแนนใน
ภาพรวม พบว่า ลดลงร้อยละ 1.41 

ด้านการประเมิน 
ปีการศึกษา/ค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลต่าง 
2562 2563 

1. อ่านออกเสียง 67.45 76.33 +8.88 
2. อ่านรู้เรื่อง 69.52 71.60  +2.08 
รวมเฉลี่ย  68.49 73.97 +5.48 
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ตารางท่ี 11 แสดงผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ป.6 ค่าเฉลี่ยร้อยละ ม.3 

2562 2563 ผลต่าง 2562 2563 ผลต่าง 
1.  ภาษาไทย 49.07 

 
50.93 -1.86 50.43 47.58 -2.85 

2.  คณิตศาสตร์ 32.90 26.54 +6.36 21.46 20.64 -0.82 
3.  วิทยาศาสตร์ 35.55 34.92 +0.63 29.03 27.50 -1.53 
4.  ภาษาอังกฤษ 34.42 33.06 +1.36 27.97 27.52 -0.45 
รวม 37.99 36.36 +1.63 32.22 30.81 -1.41 
                                                                          ที่มา : ข้อมูล กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

3. ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
1) ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานประเมิน 4 กลยุทธ์ 9 ตัวชี้วัด ผลการประเมินตามค่าเป้าหมาย พบว่า บรรลุค่าเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา                
ร้อยละ 80 ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดี
ขั้นไป ร้อยละ 70 ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพใน
ด้านต่างๆเพ่ือการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและ
บริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี่ที่ 1-6 ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 -3  ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้าน
ภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการ
เตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA  ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ ตัวชี้วัดย่อยที่ 
15.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

2) ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ประเมิน 1 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 6 ตัวบ่งชี้ สรุปภาพรวมอยู่
ในระดับ ดี  ได้ระดับดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาส
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ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบ
อาชีพ  

3) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ได้ค่าคะแนนรวมที่ 95.77 ผลการประเมินผ่านระดับ AA  

4) ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผลการประเมินได้คะแนน 89.35 ระดับมาตรฐานขั้นสูง 

4. ด้านความปลอดภัย 
       1) ครูนักจิตวิทยาประจ าโรงเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ถึงบทบาทหน้าที่ วิธีการ

ดูแล ช่วยเหลือเด็ก และให้ความรู้เกี ่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เพื่อให้โรงเรียนสามารถก าหนด

มาตรการเรื ่องความปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น ภัยยาเสพติด  ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่างๆ ภัยที่

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน  อุบัติเหตุ  โรคอุบัติใหม่  ฝุ่นละออง  การค้ามนุษย์  การคุกคาม

ในชีวิตและทรัพย์สิน  และอาชญากรรมไซเบอร์   

2) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมให้
ปลอดภัย การก าหนดบริเวณที่ปลอดภัย กฎเกณฑ์แห่งความปลอดภัย โดยตระหนักว่า“โรงเรียนต้องตระหนัก
ว่าตนมีหน้าที่ต้องคุ้มครองดูแลให้เด็กพ้นจากภาวะเสี่ยงใดๆที่จะก่ออันตรายให้แก่เด็ก  ดังนั้นไม่ว่าเด็กจะอยู่
บริเวณไหนในโรงเรียน โรงเรียนมีหน้าที่ต้องติดตามดูแล โดยเฉพาะเมื่อเป็นเด็กปฐมวัยไม่มีวุฒิภาวะเพียง
พอที่จะวิเคราะห์ว่าการกระท าเช่นไรอาจก่ออันตรายให้แก่เขาได้  ดังนั้นเขาจึงต้องอยู่ในสายตาของผู้ดูแล
ตลอดเวลา” 

 3) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สามารถด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน พร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพ มีหลักฐานการ
ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ตรวจสอบได้ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและนอก
สถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน      

4) มีศูนย์ความปลอดภัย OBEC Safety Center ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา รับเรื่องร้องทุกข์ ติดตาม เรื่องร้องเรียน ให้ความรู้และค าปรึกษาทั้งด้านการป้องกัน 
เผชิญเหตุ ช่วยเหลือและเยียวยา โดยการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการด าเนินการ ท าให้สามารถด าเนินการได้
ทันท่วงที สร้างความเชื่อม่ันในด้านความปลอดภัยในโรงเรียนแก่ผู้ปกครอง ชุมชน  
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อน
ภารกิจ 6 กลยุทธ์ภายใต้บริบทของเขตพ้ืนที่ ความต้องการ สภาพปัญหา โดยการมีส่วนร่วม ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  

  1. โครงการอบรมครูนักจิตวิทยาเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรียนเพื่อรับมือกับภัย

คุกคามรูปแบบใหม่   

การด าเนินงาน 

     อบรมพัฒนาครูน ักจิตว ิทยาประจ า โรงเร ียน 102  โรง ผ ่านระบบ Zoom Meeting                    

ท าให้ครูนักจิตวิทยาประจ าโรงเรียน มีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน         

บทบาทหน้าที ่ ว ิธ ีการดูแล ช่วยเหลือเด็ก และให้ความรู ้เกี ่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เ พื ่อให้

โรงเรียนก าหนดมาตรการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา  

ผลการด าเนินงาน   

       1. ครูนักจิตวิทยาประจ าโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน          

บทบาทหน้าที่ วิธีการดูแล ช่วยเหลือเด็ก และให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

    2. โรงเรียน 102 โรง มีคู่มือมาตรการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือการป้องกัน ปลูกฝัง 

และปราบปราม เกี่ยวกับภัยต่างๆ ดังนี้   

1. ภัยยาเสพติด ภัยจากยาหรือสารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ หรือ 
จากการสังเคราะห์ ที่เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย โดยวิธีการกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใดเป็นช่วงระยะเวลานาน หรือ
การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท ท าให้ร่างกายทรุดโทรมและต้องเพ่ิมขนาดการเสพมากขึ้น และมีผล
ต่อร่างกายและจิตใจ เช่น สารระเหย ยาอี กระท่อม โคเคน เฮโรอีน แอมเฟตามิน รวมถึงเหล้า บุหรี่ เป็นต้น  
            2. ภัยความรุนแรง ภัยที่เกิดจากการใช้ก าลังหรือพลังทางกาย การท าร้ายจิตใจ การใช้ถ้อยค า
หยาบคาย เหยียดหยาม ด่าทอ ดูหมิ่น เสียดสี ข่มเหง โดยเจตน าต่อตนเองและผู้อื่น หรือการแกล้งรังแกกัน    
ในชั้นเรียน ครูลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ ครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน การคุกคามให้หวาดกลัว การท าลาย
หรือรีดไถทรัพย์สินสมบัติ กล่าวโทษผู้อื่นท าให้มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น รวมถึง การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ (cyber 
bullying) โดยใช้อินเตอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ อีเมล การส่งข้อความ SMS เพ่ือสร้าง ความเดือดร้อนใจ
หรือเป็นอันตรายต่อผู้อ่ืน เป็นต้น  
             3. ภัยพิบัติต่างๆ ภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน โดยส่งผลกระทบ ต่อวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย  
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                 3.1 อุทกภัย ภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ าท่วมหรือน้ าท่วมฉับพลัน มีสาเหตุ
มาจาก การเกิดฝนตกหนักหรือฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน  
                 3.2 วาตภัย ภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรง ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร
บ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง  
                3.3 ภัยหนาว ภัยที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่หนาวจัด อุณหภูมิต่ ากว่า 8 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง  
                 3.4 ภัยแล้ง ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ าในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเป็นเวลานาน                
จนก่อให้เกิด ความแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน  
                 3.5 อัคคีภัย ภัยอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าที่ขาดการควบคุมดูแล ท าให้เกิดการติดต่อ
ลุกลาม ไปตามบริเวณท่ีมีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต  
                 3.6 ธรณีพิบัติภัย ภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการ ทางธรณีวิทยา เช่น 
แผ่นดินไหว หลุมยุบ ดินถล่ม สึนามิ เป็นต้น ถือเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้น 
โดยฉับพลัน และรุนแรง ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่บ้านเรือน ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ที่เกิดเหตุ  
           4. อุบัติเหตุ ภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด
และไม่ตั้งใจ โดยไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้าแต่มีสาเหตุและส่งผลกระทบที่
เป็นผลเชิงลบ เช่น อุบัติเหตุจากการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน 
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ อุบัติเหตุจากการเล่นน้ า เป็นต้น  
           5. โรคอุบัติใหม่  โรคติดเชื้อชนิดใหม่ มีแนวโน้มที่จะ
พบมากข้ึนในอนาคต เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
หรือโรคอุบัติซ้ า  โรคติดเชื้อที่เคยแพร่ระบาดในอดีตกลับมาระบาดข้ึน
อีก เช่น โรควัณโรค โรคไข้เลือดออก และโรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น  
          6. ฝุ่น PM 2.5  ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 
ไมครอน ที่สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และ
เข้าสู่อวัยวะอ่ืนๆ ในร่างกาย โดยตัวฝุ่นเป็นพาหะน าสารอ่ืนเข้ามาด้วย   เช่น แคดเมียม ปรอท และสารก่อ
มะเร็งอ่ืนๆ หากได้รับฝุ่น PM 2.5 เป็นเวลานาน หรือสะสมในร่างกายจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น 
โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคปอดเรื้อรังหรือมะเร็งปอด เป็นต้น  
           7. การค้ามนุษย์  การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัยหรือการรับไว้ซึ่งบุคคล 
ด้วยความมิชอบตามกฎหมาย ด้วยวิธีการขู่เข็ญ การใช้ก าลัง การบีบบังคับ การลักพาตัว การฉ้อโกง การ
หลอกลวงการใช้อ านาจโดยมิชอบ มีการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของ
บุคคล รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอ่ืน การแสวงประโยชน์ทางเพศ ในรูปแบบ
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อ่ืน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การกระท าอ่ืนเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การท าให้ตกอยู่ใต้บังคับ              
หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย  
           8. การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  การแสดงอ านาจด้วยกิริยาหรือวาจา เป็นพฤติกรรม             
ที่กระทาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยการเฝ้าติดตาม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญและข่มขู่             
ท าให้เหยื่อเกิดความตกใจ หวาดกลัว เช่น การข่มขู่เหยื่อว่าจะท าอันตรายให้ถึงแก่ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน              
เป็นต้น  
           9. อาชญากรรมไซเบอร์  ความผิดที่กระท าข้ึนต่อปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มของปัจเจกบุคคล ด้วย

เหตุจูงใจทางอาญา มีเจตนาท าให้เหยื่อเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือท าร้ายร่างกาย หรือจิตใจของเหยื่อ                     

ทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยใช้เครือข่ายโทรคมนาคมสมัยใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์                  

(หอ้งแช็ต อีเมล กระดานประกาศและกลุ่มข่าว) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (เอสเอ็มเอส/เอ็มเอ็มเอส) เป็นต้น 

ปัญหาอุปสรรค   

     ด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิค-19 ท าให้ไม่สามารถจัดอบรมแบบรวมกลุ่มได้              
จึงปรับกิจกรรมจัดอบรมด้วยระบบ Zoom Meeting 

ภาพกิจกรรม  

 

 

 

 

  

 

 

2. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 นักจิตวิทยาประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงแก้ไข ช่วยเหลือ เด็กนักเรียนในสังกัดที่มีปัญหาด้าน

พฤติกรรม อารมณ์  
การด าเนินการ  

       1. สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 ด าเนินการตาม
กระบวนการและข้ันตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 5 ประการ คือ  
            1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
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            2) การคัดกรองนักเรียน  
            3) การป้องกันและแก้ไขปัญหา  
            4) การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน  
            5) การส่งต่อ 
            2. นักจิตวิทยาลงพ้ืนที่ติดตามเด็กนักเรียนเคสรายกรณี เพ่ือให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา เช่น 
กรณีชกต่อย พูดค าหยาบคาย 
ผลการด าเนินงาน 
            1. ครูนักจิตวิทยาประจ าโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการแก้ปัญหาผูเ้รียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ – 19 เพ่ือลดความเครียด และ
สุขภาพจิตของผู้เรียน สร้างความม่ันใจให้กับครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง 
       2. ครูกับนักเรียนมีสัมพันธภาพเป็นไปด้วยดี และ
อบอุ่น  
       3. นักเรียนรู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้  
ภาพกิจกรรม 

 นักจิตวิทยาประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและนักจิตวิทยาประจ าโรงเรียนลงพ้ืนทีโ่รงเรียนบ้านผาวัง 

และโรงเรียนบ้านโคกสง่า เพ่ือเก็บข้อมูลน ามาวิเคราะห์ช่วยเหลือ case และให้ความรู้ด้านจิตวิทยากับครูและ

บุคลากรในโรงเรียน เพ่ือหาทางออกในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ของนักเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  

1. โครงการ ขับเคลื่อนห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 : โครงการนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

ผลการด าเนินงาน 

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 มีห้องเรียนต้นแบบในศตวรรษ              
ที ่ 21 ด้วยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน" โรงเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยมีต้นแบบห้องเรียนในศตวรรษ
ที่ 21  จ านวน 5 ห้องเรียน ได้แก่  

1) โรงเรียนบ้านถ้ าช้างอินทร์แปลง  
2) โรงเรียนบ้านฝั่งแดง  
3) โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์  
4) โรงเรียนบ้านโคกกะทอ  
5) โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี  

         ท าให้ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้โดยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชนที่สอดคล้องกับแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมี 6 ขั้นตอน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ  
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนอ่ืนๆ ในสังกัดได้ 

2. โรงเรียนในโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้อย่างเข้มข้น 3 

ระยะ และได้รับการนิเทศ  ติดตาม จากผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

ภาพกิจกรรม 
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2. โครงการ ขยายห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3R X 8C  

ผลการด าเนินงาน 

1. สพป.หนองบัวล าภู เขต 2  ขยายผลห้องเรียนต้นแบบในศตวรรษท่ี 21 ภายใต้โครงงานนวัตกรรม
เพ่ือชุมชน กิจกรรมปฏิบัติการ กระบวนการเรียนการสอนแนว Innovative Base หรือการเรียนรู้น าไปสู่การ
คิดนวัตกรรม โดยใช้กระบวนการ 6 ขั้นตอน จาก OECD ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2  ขยายผลต้นแบบห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21  ด้วย โครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน  
โรงเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 โดยมีต้นแบบห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 จ านวน 5 ห้องเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านถ้ าช้างอินทร์แปลง โรงเรียนบ้านฝั่งแดง โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ โรงเรียนบ้านโคก
กะทอ และโรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี ได้ขยายผลห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21  ให้กับโรงเรียนอีก 17 
โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนคู่พัฒนาและโรงเรียนเครือข่าย  โดยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดประสบการณ์การจัดการ
เรียนรู้ในลักษณะการปฏิบัติจริง (Active Learning) ดังนี้ 

จุดศึกษาดูงานจุดที่ 1  โรงเรยีนบ้านโคกกะทอ  ได้ด าเนินการขยายผลห้องเรียนในศตวรรษที่ 21  

โครงงานน้ ายาอเนกประสงค์ เป็นแบบอย่างให้โรงเรียนมาศึกษาดูงาน  ดังนี้  โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา และ 

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 

จุดศึกษาดูงานจุดที่ 2  โรงเรยีนบ้านถ้ าช้าง

อินทร์แปลง ได้ด าเนินการขยายผลห้องเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21  โครงงานกบสร้างสรรค์แบ่งปันอาชีพ  

เป็นแบบอย่างให้โรงเรียนมาศึกษาดูงาน  ดังนี้ 

  รุ่นที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้าน

กกค้อกกโพธิ์ โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุม                       

และโรงเรียนหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 

  รุ่นที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ และโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 

         รุ่นที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองด่าน โรงเรียนบ้านนาด่าน และโรงเรียนโนน

อุดมศึกษา 

จุดศึกษาดูงานจุดที่ 3  โรงเรยีนเกษตรนาสมหวังสามัคคี ได้ด าเนินการขยายผลห้องเรียนในศตวรรษที่ 

21 โครงงานน้ าอ้อยสมหวัง  เป็นแบบอย่างให้โรงเรียนมาศึกษาดูงาน  ดังนี้ 

  รุ่นที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา และโรงเรียนบ้านหนองแวงค า  

  รุ่นที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาสมนึก 
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จุดศึกษาดูงานจุดที่ 4  โรงเรยีนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ ได้ด าเนินการขยายผลห้องเรียนใน

ศตวรรษ ที่ 21  โครงงานกระดาษสาจากกาบกล้วย เป็นแบบอย่างให้โรงเรียนมาศึกษาดูงาน  ดังนี้ โรงเรียน                       

บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 

จุดศึกษาดูงานจุดที่ 5  โรงเรยีนบ้านฝั่งแดง ได้ด าเนินการขยายผลห้องเรียนในศตวรรษที่ 21             

โครงงานแจ่วบองเลาะทุ่ง เป็นแบบอบ่างให้โรงเรียนมาศึกษาดูงาน  ดังนี้ 

  รุ่นที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 

  รุ่นที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย                  

และโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 

2. โรงเรียนในสังกัด 22 โรง น าเทคโนโลยี (ICT)  

สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 สามารถจัดการเรียนรู้ 

ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม

ผู้เรียนให้สอดคล้อง กับศตวรรษที่ 21  จ านวน 22 โรงเรียน 

ท าให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการน าเทคโนโลยี (ICT) ไปใช้

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 

3. โรงเรียนในโครงการได้รับการ นิเทศ ก ากบั ติดตาม การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

ในศตวรรษท่ี 21 (3R x 8C) 

ภาพกิจกรรม   

การอบรมเชิงปฏิบัติการฯขึ้นเพ่ือเป็นการขยายผลไปยังโรงเรียนคู่พัฒนา และโรงเรียนเครือข่ายการ

พัฒนาและการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบห้องเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ณ โรงเรียนบ้านถ้ าช้างอินทร์แปลง โดย

มีโรงเรียนบ้านหนองด่าน โรงเรียนโนนอุดมศึกษา และโรงเรียนบ้านนาด่าน เข้าร่วมการอบรมและร่วมลงนาม

บันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกัน 
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3. โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  

ผลการด าเนินงาน 

 1. ครูอนุบาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 102 โรง ได้รับการพัฒนา เพ่ือให้ความรู้การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้ทบทวนแนววิธีการสอน (pedagogy) 

และเรียนรู้การท ากิจกรรมตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย และเป็นการเตรียม            

ให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมในชั้นเรียนในช่วงเปิดเทอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนา

คุณภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัยด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ช่วยผลักดัน               

ให้โรงเรียนตื่นตัว และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตลอดเวลา และเพ่ือให้ผู้ปกครองมีส่วน

ร่วมในการท ากิจกรรม โดยการร่วมท าการทดลองง่ายๆ ช่วยเตรียมอุปกรณ์การทดลองต่างๆ ส่งเสริมการ

ทดลองวิทยาศาสตร์ ที่บ้านให้กับเด็ก ๆ 

2. ครูอนุบาล 102 คน ได้รับการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดประสบการณ์แก่เด็กปฐมวัย 

3. โรงเรียนในสังกัดได้รับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12 โรง ได้แก่  

1) โรงเรียนบ้านผาวัง - โคกสง่า (เรียนรวม)  

2) โรงเรียนบ้านนาโมง  

3) โรงเรียนบ้านผาเวียง  

4) โรงเรียนบ้านนาสี  

5) โรงเรียนบ้านยางชุม                    

6) โรงเรียนบ้านโนนส าราญ  

7) โรงเรียนยูงทองวิทยา  

8) โรงเรียนบ้านโคกนกสาลิกา  

9) โรงเรียนบ้านโนนมะค่าพรมนุสรณ์  

10) โรงเรียนบ้านต้อง  

11) โรงเรียนบ้านฝั่งแดง  

12) โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 
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4. โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย"เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน"  

การด าเนินการ  

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพื่อผลิตสื่อ

เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน(หนังสือเสียง) 

ผลการด าเนินงาน 

 ครูภาษาไทยโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 22 คน สามารถผลิตสื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน                

การเขียน(หนังสือเสียง) ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

5. โครงการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (Active Learning) 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ครูน านวัตกรรมการเรียนรู้ (Active Learning) มาใช้

ในการจัดการเรียนรู้ 

2. เพ่ือให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาผู้เรียน 

  ผลการด าเนินงาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองัวล าภู เขต 2 

ประชุมคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล 

งานวิจัยพร้อมจัดท าเค้าโครงการวิจัย 5 บท จากการด าเนินงานดังกล่าว

ท าให้ครูมีนวัตกรรมการเรียนรู้ (Active Learning) มาใช้ในการจัดการ

เรียนรู้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ภาพกิจกรรม 
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6. โครงการ จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับวิทยากรแกนน า (Coding Core Trainer : CCT) 
ผลการด าเนินงาน 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด าเนินการคัดเลือกครูเพ่ือเข้าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับวิทยากรแกนน า (Coding Core 
Trainer : CC1) ซึ่งจัดขึ้นโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อสร้างและพัฒนาวิทยากรแกนน า และขยายผลวิธีการจัดการเรียนรู้ 
วิทยาการค านวณให้ครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่ ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ            
ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 2 รุ่น โดยอบรมผ่านระบU Z00M CLOUD MEETING                         
ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวส าภู เขต 2 ได้คัดเลือกครูเข้าอบรมพัฒนาเพ่ือเป็น
วิทยากรแกนน า(Coding Core Trainer : CC) ของส านักงานเขต ดังนี้  

รุ่นที่ 2.1 นางสาวสุกัญรดา ธนวัชรธรรม ครู โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา  
รุ่นที่ 2.2 นางสาวธารารัตน์ ดวงค าบุตร ครู โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ และ 

นายชัยทวัฒน์ พิมลรักษ์  ครูโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 
2. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาแนวคิดเชิงค านวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game 

based Learning) โดยสังเกตการสอนและสะท้อนบทเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาแนวคิดเชิง
ค านวณ โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) ของคุณครูแกนน า นางสาวธารารัตน์ ดวงค าบุตร 
โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ และนายวทัญญู พลไชย โรงเรียนกุดแห่วิทยา เพ่ือให้ค าแนะน าในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดเชิงค านวณ (Game-based Learning) ของนักเรียนร่วมกัน
โดยขับเคลื่อน โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

ภาพกิจกรรม 
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7. โครงการ ประชุมปฏิบัติการน าเทคโนโลยี (ICT) สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21  
ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด าเนินการจัดประชุมปฏิบัติการน า
เทคโนโลยี (ICT) สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21  ให้กับครูในสังกัด 102 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการน า
เทคโนโลยี ICT ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะด้านทักษะการ
เรียนรู้ (Learning Skill) ซึ่งจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษท่ี 21  

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. โครงการ พัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งครู  
การด าเนินการ 

ครูผู้ช่วยในสังกัด จ านวน 39 ราย เข้ารับการ
อบรมผ่านระบบ Zoom Meeting เพ่ือให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติตน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายในการจัดการศึกษาตลอดจน
สิทธิประโยชน์ที่จ าเป็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาวิชาการตามความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ผลการด าเนินงาน 

1. ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรมตาม 
มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของความเป็นครู 
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   2. ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ สังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
   3. ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายในการจัดการศึกษาตลอดจน
สิทธิประโยชน์ที่จ าเป็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนา
วิชาการตามความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ปัญหาอุปสรรค   
       ด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิค-19 ท าให้ไม่สามารถจัดอบรมแบบรวมกลุ่มได้จึงได้จัดท า

อบรมด้วยระบบ Zoom Meeting 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 
 
 
 

2. โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถี และทักษะชีวิต   

ผลการด าเนินงาน 

1. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 คณะกรรมการออกนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 10 โรง ส่วนโรงเรียนที่เหลือ 96 โรง ได้นิเทศ ติดตาม แบบ
ออนไลน์โดยให้กรอบแบบสอบถาม 

2. ประชาสัมพันธ์ให้ครูสมัครเข้าอบรมผ่านเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th/ หลักสูตร 
การสอนเพศวิถีศึกษาเพ่ือพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่สอนเพศวิถีศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 มาตรา 5 และ 6 และกฎ 
กระทรวงก าหนดประเภทของสถานศึกษาและการด าเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 ซึ่งครูต้องเรียนให้ครบ 8 หน่วย ได้แก่ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เพศวิถีศึกษา 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มองเรื่องเพศรอบด้าน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สังคม วัฒนธรรมและเพศวิถี 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ครูกับการสื่อสารเรื่องเพศ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การจัดการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ห้องเรียนเพศวิถีท่ีนักเรียนมีส่วนร่วม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศ 

ผลการด าเนินงานมีครูลงทะเบียนเข้ารับการอบรม จ านวน 275 คน เรียนครบ 8 หน่วย จ านวน 114 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 41.45 

ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 

 
 
 

3. โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจ าปี 2564   

ผลการด าเนินงาน 

         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์การ

คัดเลือกเพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจ าปี 2564 มอบหมายให้คณะกรรมการ

ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ 22 ศูนย์ พิจารณาคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์ที่

ก าหนดเพ่ือรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 

1. ครูดีมีจรรยาบรรณ 

2. ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. พนักงานราชการดีเด่น 

4. ลูกจ้างดีเด่น  
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ผลการด าเนินงาน 
  1. ครู และบุคลากรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแบบอย่างท่ีดี 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ศรัทธาและความเชื่อถือในการ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
  3. ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน 
4. โครงการ ประชุมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ   

การด าเนินการ 

     ประชุมเชิงปฎิบัติการบุคลากรในสังกัดสพป.หนองบัวล าภู เขต 2 เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

บริหารงานตามภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประกอบด้วย  การประชุมผู้บริหารโรงเรียน  

ประธานศูนย์เครือข่าย 12 ศูนย์ บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ผลการด าเนินงาน  

        1. ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้มีมุมมอง แนวคิดในการพัฒนา

สร้างสรรค์ผลงานด้านการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

           2. ผู้บริหาร และบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงออกถึงความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

           3. ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการในทิศทางเดียวกัน 

สามารถน าไปวางแผนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  

5. โครงการ สอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 

การด าเนินการ 

         สรรหาและเลือกสรรบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 

 ผลการด าเนินงาน 

      ด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างในต าแหน่งพนักงานราชการ จ านวน  5  ราย  ตามกรอบ

แนวทางท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด เพ่ือปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนที่ขาดแคลนบุคลากร 

6. โครงการ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า   

 ผลการด าเนินงาน 
1. โรงเรียนในสังกัด 102  โรง มีเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน เพ่ือการมีงานท าให้สอดคล้องกับความต้องการสาขาวิชาชีพตามบริบทพ้ืนที่ และมีหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล เพ่ือรองรับความต้องการตามสาขาวิชาชีพ 
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2. นักเรียนมีทักษะ สมรรถนะสาขาวิชาชีพ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บนพื้นฐานความรู้และการใช้
เหตุผลเป็นไปตามคุณลักษณะแห่งศตวรรษท่ี 21 มีเส้นทางการศึกษาต่อที่ตรงกับบุคลิกภาพและความถนัดของ
นักเรียน 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่  4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อย่างท่ัวถึงเท่า

เทียม 

1. โครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV   

การด าเนินการ 

     อบรมพัฒนาครูในสังกัด 102 คน ผ่านระบบ Zoom เพ่ือพัฒนาทักษะการเชื่อมต่อสัญญาณ การติดตั้ง

อุปกรณ์ DLTV การท าสื่ออิเลคทรอนิกส์ การใช้งานระบบ SMSS ของโรงเรียนในสังกัด 

ผลการด าเนินการ 

        1. โรงเรียนปลายทางสามารถจัดการเรียนการสอน ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

(DLTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

           3. ครูสามารถติดตั้ง เชื่อมต่อสัญญาณ และใช้ระบบ (SMSS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

 2. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม   

การด าเนินการ 

นิเทศ ติดตามการด าเนินงานจัดศึกษาเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด 

ผลการด าเนินงาน 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 แต่งตั้งคณะกรรมการออกนิเทศ 

ติดตามโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาพิเศษ ส าหรับเด็กพิการ เด็กพิเศษท่ีผ่านการคัดกรองในระบบ SET                    

แล้ว จ านวน 84 โรงเรียน โดยนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน ดังนี้ 

  1) การคัดกรองเด็กพิเศษ  
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  2) การช่วยเหลือและส่งต่อ   

  3) การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ของโรงเรียน 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่  5  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการ ร่วมด้วยช่วยกันลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อสิ่งแวดล้อม   

การด าเนินงาน 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพ่ือสร้างความ

ตระหนักในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ลดการใช้โฟม พลาสติก จัดท าถังขยะคัดแยกประจ าจุดต่างๆ และ

เสริมสร้างสุขนิสัย ที่ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมท่ีดีในหน่วยงานเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนในสังกัด 

ผลการด าเนินงาน 

      1. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความรู้ และสามารถลด คัดแยกขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้อง   

         2. มีสุขนิสัย สุขลักษณะ และเกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีในหน่วยงาน เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนในสังกัด 

ภาพกิจกรรม 
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2. ประชุม จัดท าวิจัยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

การด าเนินการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

ได้จัดท างานวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ตามนโยบายส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งนักเรียนทุกคน

จะต้องได้รับการช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้องคุ้มครอง อย่างรอบด้านด้วย

กระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสม และทันเหตุการณ์ และได้รับการพัฒนาใน

ทุกมิติเพ่ือให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน 

 

กลยุทธ์ที่  6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 

1. โครงการ พัฒนางานตรวจสอบภายใน   

การด าเนินงาน 

 เครือข่ายตรวจสอบภายในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงพ้ืนที่ตรวจสอบการบริหารจัดการ

งบประมาณของโรงเรียนในสังกัดกลุ่มเป้าหมาย 30 โรง ได้แก่  

1.โรงเรียนบ้านหนองแสง  

2.โรงเรียนบ้านนาสมใจ  

3.โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก  

4.โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล  

5.โรงเรียนบ้านโนนม่วง  

6.โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา  

7.โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม  

8.โรงเรียนบ้านซ าเสี้ยว  

9.โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา  

10.โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไล                          

11.โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 

12.โรงเรียนห้วยหานประชาสรรค์  
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13.โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 

14.โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 

15.โรงเรียนบ้านนาด่าน  

16.โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย  

17.โรงเรียนบ้านบุญทัน  

18.โรงเรียนบ้านคลองเจริญ  

19.โรงเรียนบ้านต่างแคน  

20.โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บ ารุง  

21.โรงเรียนบ้านนากลาง 

22.โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า  

23.โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง  

24.โรงเรียนบ้านภูเขาวง 

25.โรงเรียนบ้านผาวัง  

26.โรงเรียนบ้านวังส าราญ  

27.โรงเรียนนานาสุรินทร์  

28.โรงเรียนบ้านโคกสง่า  

29.โรงเรียนบ้านผาเวียง   

30.โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา 

ผลการด าเนินการ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านงบประมาณของโรงเรียนใน

สังกัด ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และประหยัด  

2. โรงเรียนในสังกัดมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี และพัสดุ สามารถ

บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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2. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์   

การด าเนินงาน 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ฯ ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ 
Zoom Cloud Meetings ให้กับธุรการโรงเรียน หรือครูผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์  
ผลการด าเนินงาน 

1. ครูสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ สามารถสร้างการรับรู้ 
ในการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดให้ทั่วถึงท้ังภายในและภายนอก ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึงมีช่องทางในการสร้างการรับรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา
ของสถานศึกษา 

2. ครูสามารถผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการด าเนินงานของหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่ให้

สาธารณชนรับทราบ ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสารสนเทศ สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์และ              

สื่อกิจกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอกพ้ืนที่ 

ภาพกิจกรรม 

   
 

 

 

 

 

 

3. โครงการ พัฒนาระบบการนิเทศออนไลน์ โดยใช้สื่อแอพพลิเคชั่น   

การด าเนินงาน 

         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 สร้างแอพพลิเคชั่นการนิเทศออนไลน์ 

เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์ใช้ในการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นของสพฐ.และส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา  

ผลการด าเนินงาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 มีระบบนิเทศออนไลน์ โดยใช้สื่อ

แอพพลิเคชั่น เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริหารด้านการนิเทศการศึกษา 



รายงานผลการจดัการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 37 
 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

4. โครงการ นิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 การด าเนินงาน 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต จัดท ามีแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การนิเทศการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. โรงเรียนในสังกัด 102 โรง ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของในช่วง

สถานการโควิค-19  

ผลการด าเนินงาน 

1. โรงเรียนในสังกัด ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. มีรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหาร ครูผู้สอน ทีส่ามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ให้บรรลุตามนโยบายของกระทรวงศึกษาการ 

3. มีระบบบริหารการจัดการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ                

ตามเป้าหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษา 

ภาพกิจกรรม 
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5. โครงการ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การด าเนินงาน 

 ส านักงานการประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์นโยบาย 

ภารกิจด้านการศึกษา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ  

ผลการด าเนินการ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด                   

มีแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจสู่การปฏิบัติงาน และบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 

 2. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมคิด ร่วมท าและเป็นแนวทางในการบริหาร

จัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพ 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

6. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  

การด าเนินงาน 

 ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมินโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

1. โรงเรียนคุณภาพชุมชน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา  

2. โรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านก่าน  

3. โรงเรียนขยายโอกาส ได้แก่ โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม 

ผลการด าเนินการ 

 โรงเรียนในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งท้ังระดับปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน 

เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
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7. โครงการ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา (DMC)    

การด าเนินงาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จัดหาระบบ Zoom Meeting เพ่ือใช้

ในการประชุมทางไกลระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับโรงเรียนในสังกัด และจัดท าข้อมูลสารสนเทศ                     

ด้านการศึกษานักเรียนรายบุคคล ข้อมูลครุภัณฑ์การศึกษา ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 

ผลการด าเนินการ 

 1. ระบบสารสนเทศของสพป.หนองบัวล าภู เขต 2 ได้รับการให้มีประสิทธิภาพรองรับการบริหาร

จัดการในช่วงสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิค -  19  

2. เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศไปใช้บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

8. โครงการ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก   

การด าเนินการ 

         จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 47 โรง เพื่อจัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนในช่วงสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิค -  19 

ผลการด าเนินงาน 

 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 47 โรง สามารถการจัดการเรียนการสอนแบบ   5 รูปแบบ ประกอบด้วย 

On Site,  On Air, Online, On demand, และ On Hand ในช่วงสถานการณ์โควิค-19 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

9. โครงการ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2567  

การด าเนินงาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566-2567 เพ่ือวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยในวาระเริ่มแรก ให้

จัดท าแผนปฏิบัติราชการเป็นแผนสามปี โดยมี

ระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการโดย

จัดท าเป็น แผนห้าปี และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ แผนการปฏิรูป

ประเทศ ด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งช าติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และ
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แผนอืน่ๆที่เกี่ยวข้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการ ระยะห้าปี คือ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566-2567 

ผลการด าเนินงาน 

1. สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 มีทิศทางใน

การขับเคลื่อนนโยบาย ภารกิจด้านการศึกษา 

 2. สามารถพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นไปตามบริบทของ

พ้ืนที่ 

3. สถานศึกษาในสังกัด มีแนวทางในการ

บริหารจัดการศึกษา 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  เขต 2  ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแผนปฏิบัติการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวนทั้งสิ้น  120,243,368  บาท  จ าแนกได้ดังนี้ 

ล าดับที่ รายการ ได้รับจัดสรร ใช้จ่าย คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ 

1 งบด าเนินงาน     34,500,011.00   34,456,797.65    43,213.35  99.87 

2 งบเงินอุดหนุน     83,915,012.00   83,915,012.00      0.00  100.00 

3 งบรายจ่ายอื่น       1,828,345.00     1,803,645.00    24,700.00  98.64 

  รวมทั้งสิ้น  120,243,368.00  120,175,454.65  67,913.35   99.94  
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        งบประมาณส าหรับจัดท าตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์
ตามภารกิจ และบริบทของเขตพ้ืนที่ จ านวนทั้งสิ้น 4,500,000 บาท จ าแนกดังนี้ 

ล าดับที่ รายการ ใช้จ่ายตามแผน คิดเป็นร้อยละ 

1 งบประจ า (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) 3,066,909.00 68.00 

2 งบพัฒนา(โครงการ/กิจกรรม) 1,433,091.00 32.00 

  รวมทั้งสิ้น 4,500,000.00 100.00 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  เขต 2 ได้ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการ
พัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564–2565 ทีมุ่่งพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดหนองบัวล าภ ู โดยมี วิสัยทัศน์ “มุ่งจัดการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อม ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  เขต 2 จึงได้ก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาทุกระดับภายใต้บริบทของพ้ืนที่ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 

จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยสู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการทางศึกษา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล                  
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

เป้าประสงค์  
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

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



รายงานผลการจดัการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 43 
 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ อ่ืน 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 ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่า
เทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ                  
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

กลยุทธ์ 

1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
2. จัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
         ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ 
“ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ประวิติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
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         ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 1. ปลูกฝัง และเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคีสามนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเสพติดภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ฯลฯ 
 
กลยุทธ์ที่ 2  จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
         ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับ
หลักสูตร การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
 1. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ  และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตาม
ความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน  ท้องถิ่น 
 2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า และ
ภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
 3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
         ประเด็นกลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
 1. พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้น
ทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทั้งในและนอกห้องเรียน 
 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 
 6. ส่งเสริมทักษะการคิดค านวณ และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 7. ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 8. สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ได้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
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 9. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
 10. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ 
 11. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข้ง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
         ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  

1. ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International 
Student Assessment) 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 
 3. ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา(Science Technology 
Engineering andMathematics Education:STEM Education)เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
          ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 1. ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
 2. ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มี
การวิจัยในชั้นเรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ ทั้งระบบเชื่อมโยงกับ
การเลื่อนวิทยาฐานะ ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC การ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active Learning) 
 2. พัฒนาระบบการบริหารบุคคลให้มีประสิทธิ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนด
แผนอัตราก าลัง การสรรหาการบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อย่างทั่วถึง               
และเท่าเทียม 
          ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 1. ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมี
คุณภาพ และเสมอภาค 
 2. สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบ
คุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
         ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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 1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร 
เช่นเด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มี เลขประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เช่น การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : 
DLIT) การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning 
Television : DLTV) 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          ประเด็นกลยุทธ์ 1 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1. แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติการจัดกิจกรรมสร้างส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในสถานศึกษาทุกระดับ 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมปลูกฝัง ความมีคุณธรรม จริยธรรมและน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

3. พัฒนาครูผู้สอนในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและ
การน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

4. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและการจัดการในสถานศึกษาท่ีสร้างจิตส านึกสิ่งแวดล้อมแก่
ผู้เรียนและทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

5. พัฒนาหลักสูตรในระดับการศึกษาต่าง ๆ ที่สร้างจิตส านึกความตระหนักและพฤติกรรมที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
7. ส่งเสริมการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
         ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 1. พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติการก ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  2. พัฒนาบุคลากรให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุม ก ากับ 
ติดตามอย่างเป็นระบบ 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตัลเพ่ือการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงกันได้ 
4. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
5. ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา องค์คณะบุคคล และบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถตามภารกิจงานที่ได้รับ

มอบหมาย เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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         ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 
 1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน                
ขนาดเล็ก 
         ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 1. ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

นโยบายการจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
           ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) และแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของ มนุษย์ที่
หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็น ของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัย ใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสา สาธารณะ
สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน
ให้เป็น "การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน" และมุ่งมั่น
พัฒนาการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ให้เป็น "ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 วิถีใหม่ วิถีคุณภาพที่ยั่งยืน ใช้พ้ืนที่ศูนย์ เครือข่ายสถานศึกษาเป็น
ฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน" มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริม โอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 2 จึงก าหนดนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวล าภู เขต 2 สู่วิถีคุณภาพที่ยั่งยืน 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1. เป้าหมาย "นักเรยีนหนองบัวล าภู 2 รู้จักความทุกคน" NB2 To be 1 สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 
ต้องเป็นหนึ่ง หมายถึง ท างานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มุ่งสู่ความเป็นที่หนึ่ง  

2. จุดเน้น (Stress : s)  
2.1 ท้าพิสูจน์ผลงาน โรงเรียนมีจุดเด่น  
2.2 นักเรียน "รู้จักความ" (คุณธรรมอัตลักษณ์)  
2.3 นักเรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมทุกคนและนักเรียนอนุบาล 3 ลองอ่าน  

ลองเขียนได้  
2.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นทุกคน  
2.5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาบีที่ 1 ขึ้นไป อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่องทุกคน  
2.6 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (Reading Test : RT)  



รายงานผลการจดัการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 48 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไดร้ะดับคุณภาพระดับดีขึ้นไป ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของนักเรียนทั้งชั้น หรือมีพัฒนาการ 
ของนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพระดับดีขึ้นไปของนักเรียนทั้งชั้นเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  

2.7 ผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปี 
ที่ 3 มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าของเขตตรวจราชการ หรือผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนระดับชาติ 
(National Test: NT) มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  

2.8 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการสอบปลายปีได้คะแนน 
เฉลี่ย ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 หรือมผีลการเรียนระดับดีขึ้นไป ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของนักเรียนทั้งชั้น หรือมี
พัฒนาการ ของนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพระดับดีขึ้นไปของนักเรียนทั้งชั้นเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  

2.9 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป ค้นหาอาชีพที่ตนเองมีความนัด ความสนใจ 
นักเรียนชั้น มัยยมศึกษาตอนต้นได้ฝึกทักษะอาชีพตรงตามความถนัด ความสนใจและความต้องการทุกคน  

2.10 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
2.11 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School)  
2.12 เป็นโรงเรียนสุจริต มีคุณธรรม ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA)  
2.13 ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance  

Agreement : PA) ทุกคน  
2.14 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้มาตรฐาน ดังนี้  

2.14.1 การบริหารและการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (KRS)  

2.14.2 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามตัวชี้วัตแผนปฏิบัติราชการ 
 (ARS)  

2.14.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างาน (ITA) 
2.14.4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
2.14.5 การประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2.15 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4 ด้าน ดังนี้ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้าน
คุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ  

3. การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น  
3.1 ระยะเร่งด่วน เป็นระยะเวลา 1 เดือนแรกของการเปิดภาคเรียนทั้ง 2 ภาคเรียน "ป้ายชัด 

ตัดหญ้า ทาสี"  
3.1.1 ด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะทางกายภาพ ความร่มรื่นสวยงาม บรรยากาศเอ้ือ 

ต่อการเรียนรู้  
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3.1.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ มีเพียงพอและเหมาะสม  
3.1.3 ความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ 
3.1.4 การบริหารจัดการทั้ง 4 งาน ได้แก่การบริหารงานวิซาการ การบริหารงาน 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป การก าหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมการด 
เนินงานที่ ชัดเจน ทั้งนี้ให้มุ่งเน้นชัดเจนทั้งด้านกายภาพและคุณภาพ เพื่อมุ่งให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็น 
สถานศึกษาท่ีอบอุ่น ปลอดภัยไร้โรคา น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน  

3.2 ระยะ 1 ปีการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ให้สถานศึกษาทุกแห่งได้จัด การศึกษาตามรูปแบบ PPPS (P3s กล่าวคือ มุ่งสร้างเสริมพลัง ขวัญก าลังใจ สร้าง
แรงบันดาลใจในการท างาน ในการเรียนรู้ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน (Philosophy of 
Work) มุ่งสร้างเสริมการท างาน การเรยีนรู้เชิงคุณภาพ (PDCA) คิดได้ ท าเป็น เห็นคุณค่า (Active 
Learning)(PDCA Process) เพ่ือมุ่งไปสู่ ผลผลิตรู้จักความ 5G กล่าวคือ ส านักงานดี สถานศึกษาดี ผู้บริหารดี 
ครูและบุคลากรดี และนักเรียนดี โดย พัฒนาตามจุดเน้น 15 ประการข้างต้น และควรมีแนวทางการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนดังต่อไปนี้  

3.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีหรือจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองเด็กก่อนเข้าเรียนตั้งแต่อยู่ 
ในครรภ์ และ ก่อนเข้าเรียนชั้นอนุบาลในเรื่องพ้ืนฐานการเป็นคนรู้จักความตามช่วงวัย  

3.2.2 ครูผู้สอนปฐมวัยในระดับชั้นอนุบาล 3 จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะ 
การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น (3R) วันละ 1 ชั่วโมง  

3.2.3 ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอน 
โดยเน้น ทักษะการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และส่งเสริมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  

3.2.4 ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ควรจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอน ดังนี้  

3.2.4.1 ภาคเช้า จัดการเรียนการสอนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ 
วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ 

3.2.4.2 ภาคบ่าย จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ บูรณาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้เน้น ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์โดยตรง คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ท างานเป็นทีม 
และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข จากกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย โดยการจัดเป็นฐานการเรียนรู้ 
เช่นฐานการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และกีฬา ค่ายวิซาการ ฯลฯ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้อง
สอดคล้องและไม่กระทบกระเทือนต่อโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฟ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  

3.2.5 โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
หนองบัวล าภู 2 เป็นคนรู้จักความทุกคน โดยเน้นการส่งเสริมวินัยเชิงบวก เน้นความรับผิดชอบต่อตนเองเบื้อง
ตัน และทักษะ การท างานบ้านที่เหมาะสมกับวัย  
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3.2.6 โรงเรียนทุกโรงเรียนส่งเสริมให้ทุกห้องจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการ 
เรียนรู้ให้ได้ มาตรฐานใกล้เคียงกันตามมาตรฐานของโรงเรียน  

3.2.7 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เข้ารับการอบรมพัฒนาด้าน 
การจัดการ เรียนการสอน สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัล อย่างน้อยปีการศึกษาละ 6 ชั่วโมง  

3.2.8 โรงเรียนทุกโรงเรียนด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of  
Understanding : MOU) รายละเอียดตามนโยบาย เป้าหมาย จุดเน้น และการขับเคลื่อนโยบาย และจุดเน้น 
ที่ก าหนด  

3.3 ระยะวิถีคุณภาพที่ยั่งยืน  
3.3.1 นักเรียนหนองบัวล าภู 2 รู้จักความทุกคน  
3.3.2 นักเรียนหนองบัวล าภู 2 อ่านออก เขียนได้ คิดเป็นทุกคน 
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ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาม
ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  
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ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาม
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รุนแรง และมี

การติดเชื้ออย่างต่อเนื่องในชุมชนและสถานศึกษา ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามที่วางแผน ได้ตามเวลาที่
ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงได้น าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารและปฏิบัติงาน เช่น ใช้ Line Application การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ Line 
VDO call Microsoft Team Zoom Meeting 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  เขต 2 
ที ่ 243 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ พ.ศ. 2564  
------------------------- 

 
ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จะด าเนินการสรุปผลการด าเนิน      

งานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และวิเคราะห์นโยบายเพ่ือก าหนดแนวทางการ               
จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย    

 

สั่ง  ณ  วันที่  20  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564 

 
นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

บัญชีแนบท้าย ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 
1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2    ประธานกรรมการ 
2. นายบุญชู  สิทธิสอน   รอง ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 รองประธานกรรมการ 
3. นายเจนภพ ชัยวรรณ   รอง ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 รองประธานกรรมการ 
4. นายธเนศ  ตรีพงษ์   รอง ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 รองประธานกรรมการ 
5. นายพิทักษ์  รันรัติยา   ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กรรมการ 
6. นายประภาส พลไชย   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
7. นายชุมพล  จงรัตน์กลาง  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
8. นายไพรวัน เรืองฤทธิ์   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
9. นางยวนใจ  พันตรี   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ   
10. นางนิรมล  อินทร์เพชร  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
11. นางทองเหลียน ประนันทัง  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากรรมการ 
12. นางนวพร  สมบัติธีระ   ผอ.กลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
13. นายศุภชาญ  พันธ์โสภณ  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี   กรรมการ 
14. นางสาวลักษมี  สามิตร  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ 
15. นายกิตติวิทย์  เครือเพียกุล  ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
16. นายอติยะ  ศรีถาน   ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
17. นายอาณกร  ค าเหมือน  ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
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18. นางฐิติพร  จันทร์ลอย  ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
19. นางวนิดา  กัณหา   ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
20. นางอรุณี  ไกรพินิจ   ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
21. นายสุพินิจ ปะวะลัง   ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
22. นางสาวไพพยอม  พิมพ์พาเรือ  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
23. นางสุภาภร  สิมล ี   ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
24. นางสาวกฤตยา  ตระกูลวงศ์  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
25. นางปาริชาติ  ปิติพัฒน์  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
26. นางณิชาภัทร  เหตุเกษ  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
27. นางสาวช่อผกา  เกษดา  เจ้าพนักงานธุรการ      เลขานุการ / กรรมการ 
28. นางสาวชนัญชิดา  อินทะชัย  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วยเลขานุการ / กรรมการ 
29. นางสาวรติยา  รันรัติยา  เจ้าหน้าที่ธรการ  ผู้ช่วยเลขานุการ / กรรมการ 
30. นางสาววนิดา  บุดดาพันธ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วยเลขานุการ / กรรมการ 
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