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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.1 สถานที่ตั้ง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ตั้งอยู่เลขที่ 42 ถนนปิยะมหำรำชำลัย อ ำเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000 เป็นอำคำรโรงฝึกงำนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น                
พ้ืนที่ 547.20 ตำรำงเมตร 

1.2 อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตอ ำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ 
ทิศใต ้  ติดต่อกับเขตอ ำเภอดงหลวง และอ ำเภอหว้ำนใหญ่ จังหวัดมุกดำหำร  
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับแขวงค ำม่วน และแขวงบอลิค ำไซ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  
                     โดยมีแม่น้ ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน 
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับเขตอ ำเภอกุสุมำลย์ และอ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร  
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สาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

จังหวัดบึงกาฬ 

จังหวัดสกลนคร 

จังหวัดมุกดาหาร 

แขวงบอลิค าไซ 

แขวงค าม่วน 

แขวงสะหวันนะเขต 
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1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
 มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่รำบสูง  ควำมสูงของพ้ืนที่โดยเฉลี่ยสูงกว่ำระดับน้ ำทะเลประมำณ   
140 เมตร สภำพภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 2 เขต ดังนี้ 

เขตตอนเหนือ สภำพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเนินสูงและที่ดอน มีป่ำไม้สลับกับพ้ืนที่รำบที่ใช้ท ำกำรเกษตร 
ทำงเหนือสุดของจังหวัดในเขตอ ำเภอบ้ำนแพงมีเทือกเขำภูลังกำทอดผ่ำน นอกจำกนี้ยังมีแม่น้ ำสำยส ำคัญ              
ไหลผ่ำน คือ แม่น้ ำสงครำมและแม่น้ ำอูน ส ำหรับอ ำเภอในเขตนี้ ได้แก่ อ ำเภอบ้ำนแพง อ ำเภอศรีสงครำม   
อ ำเภอท่ำอุเทน  อ ำเภอนำหว้ำ อ ำเภอโพนสวรรค์ และอ ำเภอนำทม 
  เขตตอนใต้ พ้ืนที่บริเวณใกล้แม่น้ ำโขงทำงทิศตะวันออกเป็นที่รำบลุ่ม ส่วนทำงทิศตะวันตก ซึ่งอยู่ห่ำงจำก
แม่น้ ำโขง เป็นพ้ืนที่ดอนมีสภำพเป็นป่ำเต็งรัง พ้ืนดินส่วนมำกมีลักษณะเป็นหินลูกรัง บำงแห่งมีลักษณะเป็นที่เนิน
และที่รำบสลับกัน มีแม่น้ ำก่ ำไหลผ่ำน พ้ืนที่ทำงใต้สุดของจังหวัด ในเขตอ ำเภอนำแก  มีเทือกเขำภูพำนทอด                
เป็นแนวกั้นเขตระหว่ำงจังหวัดนครพนมกับจังหวัดมุกดำหำร ส ำหรับอ ำเภอที่อยู่ในเขตนี้ ได้แก่ อ ำเภอเมือง
นครพนม อ ำเภอเรณูนคร อ ำเภอธำตุพนม อ ำเภอปลำปำก อ ำเภอนำแก และอ ำเภอวังยำง 

1.4 เขตพื้นที่บริการ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม มีบทบำทและภำรกิจหลักในกำรจัดกำรศึกษำ               

ขั้นพ้ืนฐำน ให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ             
ขั้นพ้ืนฐำน ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6 ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษำในเขตจังหวัดนครพนม                
จ ำนวน 51 โรงเรียน 

1.5 อ านาจหน้าที่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่                

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ดังต่อไปนี้  
  (1) จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย  
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

(2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
แจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำม กำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

(3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(4) ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดและ

พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(7) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ
รูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

(9) ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(10) ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
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(11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ เอกชนและ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำร ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

(12) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนใด
โดยเฉพำะหรือปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย 

 

1.6 โครงสร้างการบริหารงาน 
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คณะกรรมการ 
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กลุ่ม
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กลุ่ม 
กฎหมายและคด ี
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1.7 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
    (1) ข้อมูลจ านวนโรงเรียนและนักเรียน  
         ตำรำงแสดงข้อมูลจ ำนวนโรงเรียน จ ำนวนนักเรียนแยก ม.ต้น-ม.ปลำย เพศชำย-หญิง  

ล าดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน 
 

ม.ต้น 
ชาย  

ม.ต้น 
หญิง  

ม.ปลาย 
ชาย  

ม.ปลาย  
หญิง 

รวม 
ชาย  

รวม
หญิง 

รวม
ทั้งหมด 

1 ปิยะมหำรำชำลัย 523 686 392 660 915 1,346 2,261 
2 ค ำเตยอุปถัมภ ์ 148 151 101 99 249 250 499 
3 นครพนมวิทยำคม 683 797 334 667 1,017 1,464 2,481 
4 ศรีโคตรบูรณ ์ 156 111 63 77 219 188 407 
5 บ้ำนผึ้งวิทยำคม 155 136 89 134 244 270 514 
6 ศรีบัวบำนวิทยำคม 139 99 60 81 199 180 379 
7 วังกระแสวิทยำคม 71 95 45 49 116 144 260 
8 ปลำปำกวิทยำ 308 346 123 240 431 586 1,017 
9 กุตำไก้วิทยำคม 106 113 39 67 145 180 325 
10 มัธยมพัชรกิติยำภำ 1 นพ. 166 142 55 112 221 254 475 
11 ธรรมโฆษิตวิทยำ 50 28 10 36 60 64 124 
12 โคกสว่ำงประชำสรรค์ 37 52 36 33 73 85 158 
13 มหำชัยวิทยำคม 84 65 48 38 132 103 235 
14 ธำตุพนม 626 712 337 552 963 1,264 2,227 
15 อุ่มเหม้ำประชำสรรค ์ 156 170 106 197 262 367 629 
16 โพนแพงพิทยำคม 55 34 25 33 80 67 147 
17 กุดฉิมวิทยำคม 40 26 28 27 68 53 121 
18 วัดบึงเหล็กฯ 63 62 39 39 102 101 203 
19 นำถ่อนพัฒนำ 122 122 75 96 197 218 415 
20 เรณูนครวิทยำนุกลู 509 607 320 602 829 1,209 2,038 
21 ดงดำวแจ้งพัฒนศึกษำ 60 53 39 38 99 91 190 
22 นำแกพิทยำคม 226 299 134 225 360 524 884 
23 พระซองสำมคัคีวิทยำ 145 160 43 82 188 242 430 
24 หนองบ่อวิทยำนุกูล 63 36 15 25 78 61 139 
25 ธรรมำกรวิทยำนุกูล 61 52 21 28 82 80 162 
26 นำแกสำมัคคีวิทยำ 511 565 346 557 857 1,122 1,979 
27 วังยำงวิทยำคม 73 63 29 43 102 106 208 
28 หนองโพธิ์พิทยำคม 62 43 25 38 87 81 168 
29 อุเทนพัฒนำ 343 433 185 391 528 824 1352 
30 ไชยบุรีวิทยำคม 104 99 49 70 153 169 322 
31 พะทำยพิทยำคม 165 179 74 143 239 322 561 
32 รำมรำชพิทยำคม 92 88 65 70 157 158 315 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน 
 

ม.ต้น 
ชาย  

ม.ต้น 
หญิง  

ม.ปลาย 
ชาย  

ม.ปลาย  
หญิง 

รวม 
ชาย  

รวม
หญิง 

รวม
ทั้งหมด 

33 ท่ำจ ำปำวิทยำ 51 54 27 22 78 76 154 
34 เชียงยืนวิทยำ 59 47 24 23 83 70 153 
35 บ้ำนแพงพิทยำคม 328 413 155 298 483 711 1,194 
36 ภูลังกำพิทยำคม 73 58 41 54 114 112 226 
37 สหรำษฎร์รังสฤษดิ ์ 464 547 204 429 668 976 1,644 
38 สำมผงวิทยำคม 67 67 21 39 88 106 194 
39 สนธิรำษฎร์วิทยำ 115 115 57 90 172 205 377 
40 นำค ำรำษฎร์รังสรรค ์ 60 48 24 34 84 82 166 
41 นำเดื่อพิทยำคม 54 65 40 55 94 120 214 
42 บ้ำนข่ำพิทยำคม 70 77 38 47 108 124 232 
43 นำหว้ำพิทยำคม  324 354 137 234 461 588 1,049 
44 นำงัวรำษฎร์รังสรรค ์ 101 57 30 49 131 106 237 
45 ดอนเสียวแดงพิทยำคม 64 46 47 46 111 92 203 
46 อุดมพัฒนศึกษำ 93 61 40 38 133 99 232 
47 โพนสวรรค์รำษฎร์พัฒนำ 283 325 209 372 492 697 1,189 
48 ค้อวิทยำคม 87 99 55 106 142 205 347 
49 นำทมวิทยำ 112 136 66 90 178 226 404 
50 หนองซนพิทยำคม 59 88 16 58 75 146 221 
51 หนองแวงวิทยำนุกูล 73 83 49 46 122 129 251 

 รวม 8,639 9,364 4,630 7,679 13,269 17,043 30,312 
ที่มา : ข้อมูลจำก Data Management Center : DMC  ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ปีกำรศึกษำ 2564 ภำคเรียนที ่2 
 

    (2) ข้อมูลบุคลากรในสังกัด  
          2.1) จ ำนวนบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำแนกเป็น  
  1) ผู้บริหำรกำรศึกษำ       จ ำนวน      3  คน 
   2) บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 38ค (1)     จ ำนวน      8   คน 
  3) บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 38ค (2)    จ ำนวน    25   คน 
  4) ลูกจ้ำงประจ ำ        จ ำนวน      1   คน 
     5) พนักงำนรำชกำร      จ ำนวน      5   คน 
    6) ลูกจ้ำงชั่วครำว (งบประมำณ สพฐ.)     จ ำนวน      2   คน 
                  7) ลูกจ้ำงชั่วครำว (งบประมำณ สพท.)    จ ำนวน     11  คน 
  8) ข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่ประเภทอ่ืนๆ ระบุ.........  จ ำนวน       -    คน  
           2.2) บุคลำกรในโรงเรียน  จ ำแนกเป็น 
  1) ผู้บริหำรโรงเรียน    ผู้อ ำนวยกำร    จ ำนวน      48   คน 
      รองผู้อ ำนวยกำร     จ ำนวน      67   คน 
  2) ข้ำรำชกำรครู        จ ำนวน  1,679  คน 
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  3) ลูกจ้ำงประจ ำ       จ ำนวน      42  คน 
  4) พนักงำนรำชกำร       จ ำนวน    112  คน 
  5) ลูกจ้ำงชั่วครำว (งบประมำณ สพฐ.)     จ ำนวน      81  คน 
  6) ลูกจ้ำงชั่วครำว (งบประมำณ รร.)    จ ำนวน    162  คน 
  7) ลูกจ้ำงชั่วครำว (งบประมำณ อปท./หน่วยงำนอ่ืน) จ ำนวน        -  คน 
  8) ครูชำวต่ำงชำติ       จ ำนวน      43  คน 
ที่มา : กลุ่มบริหำรงำนบคุคล ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม (ข้อมูล ณ วันท่ี 20 มิถุนำยน 2565) 
 

1.8 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา (สหวิทยาเขต) 8 สหวิทยาเขต  
 

  ที่      ชื่อสหวิทยาเขต 
  จ านวน 
  โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 

   1 ศรีโคตรนคร 6 1. ปิยะมหำรำชำลัย 
2. ค ำเตยอุปถัมภ์ 
3. ศรีโคตรบูรณ ์
4. บ้ำนผึ้งวิทยำคม 
5. ศรีบัวบำนวิทยำคม 
6. วังกระแสวิทยำคม 

   2 พระธำตุมหำชัย 7 1. นครพนมวิทยำคม 
2. มัธยมพัชรกิติยำภำ ๑ นครพนม 
3. ปลำปำกวิทยำ 
4. กุตำไก้วิทยำคม 
5. ธรรมโฆษิตวิทยำ 
6. โคกสว่ำงประชำสรรค ์
7. มหำชัยวิทยำคม 

   3 พระธำตุพนม-เรณูนคร 8 1. เรณูนครวิทยำนุกูล 
2. ดงดำวแจ้งพัฒนศึกษำ 
3. ธำตุพนม 
4. นำถ่อนพัฒนำ 
5. อุ่มเหม้ำประชำสรรค ์
6. โพนแพงพิทยำคม 
7. กุดฉิมวิทยำคม 
8. วัดบึงเหล็กในพระบรมรำชำนุเครำะห์ 

   4 นำแก-วังยำง 7 1. นำแกสำมัคคีวิทยำ 
2. นำแกพิทยำคม 
3. พระซองสำมัคคีวิทยำ 
4. หนองบ่อวิทยำนุกูล 
5. ธรรมำกรวิทยำนุกูล 
6. วังยำงวิทยำคม 
7. หนองโพธิ์พิทยำคม 
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  ที่      ชื่อสหวิทยาเขต 
  จ านวน 
  โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 

   5 สำยน้ ำโขง 7 1. อุเทนพัฒนำ 
2. พะทำยพิทยำคม 
3. โพนสวรรคร์ำษฎร์-พฒันำ 
4. ไชยบุรีวิทยำคม 
5. เชียงยืนวิทยำ 
6. รำมรำชพิทยำคม   
7. ท่ำจ ำปำวิทยำ 

   6 สงครำม ยำม อูน 6 1. สหรำษฎร์รังสฤษด์ิ 
2. สำมผงวิทยำคม 
3. บ้ำนข่ำพิทยำคม 
4. นำค ำรำษฎรร์ังสรรค ์
5. นำเด่ือพิทยำคม 
6. สนธิรำษฎร์วิทยำ 

   7 พระธำตุประสิทธิ์ 5 1. นำหว้ำพิทยำคม 
2. นำงัวรำษฎร์รังสรรค ์
3. ดอนเสียวแดงพิทยำคม 
4. ค้อวิทยำคม 
5. อุดมพัฒนศึกษำ 

   8 ภูลังกำ 5 1. บ้ำนแพงพิทยำคม 
2. หนองแวงวิทยำนุกูล 
3. ภูลังกำพิทยำคม 
4. หนองซนพิทยำคม 
5. นำทมวิทยำ 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา  

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม โดยคณะกรรมกำรบริหำรแผนยุทธศำสตร์                
ด้ำนกำรศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 ได้ร่วมทบทวนผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กำร เพ่ือปรับทิศทำงของกำรด ำเนินงำน                
ใช้เป็นข้อมูลในกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติตำมพันธกิจ/ภำรกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิ์ผลตำมวิสัยทัศน์ (Vision) 
และก ำหนดเป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (Action Plan) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “องค์กำรบริหำรจัดกำรที่มีสมรรถนะสูง มุ่ งส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ  
สู่มำตรฐำนสำกล  บนพ ื้นฐำนควำมเป็นไทย”  
 

2.2 พันธกิจ (Mission) 
  1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ ผู้ เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน เป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต และมี 
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับประเทศ 
  2. เสริมสร้ำง ศักยภำพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีโอกำสและเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ
อย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม 
  3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ตรงตำมสมรรถนะและ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  4. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำด้วยหลักธรรมำภิบำลจำกกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและมีควำมเชื่อมโยงทุกระดับ 
 

2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพ และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ระดับประเทศ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงโอกำส ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะพึงประสงค์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำและสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ตำมหลัก               

ธรรมำภิบำลและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
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2.4 เป้าประสงค์ (Goals) ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด (KPI & Target)  
 เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ/หรือมำตรฐำนสำกล  

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นเลิศทำงวิชำกำร ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบ active learning   

เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงครอบคลุม เสมอภำค เป็นคนดีและมีควำมสุข  
ในสังคม 
 เป้าประสงค์ที่ 4 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีจิตวิญญำณของ 
ควำมเป็นครู และเป็นมืออำชีพ 
 เป้าประสงค์ที่ 5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกำรศึกษำ               
เพ่ือควำมมั่นคง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค์ที่ 6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนตำมเกณฑ์             
ที่ก ำหนด กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนอย่ำงเข้มแข็ง ระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและเชื่อมโยงทุกระดับ 
   เป้าประสงค์ที่ 7  บริหำรจัดกำรโดยใช้เครื่องมือ NKP Education 4.0 Model  

2.5 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 
 “บริกำรที่เป็นมิตร พิชิตด้วยรอยยิ้ม”  
 

2.6 ค่านิยมหลักองค์กร (Core Values Organization)  
F-U-N = คนส ำรำญ  งำนส ำเร็จ Forward thinking = หัวก้ำวหน้ำ รักกำรเรียนรู้ 
    Unity = อยู่อย่ำงสำมัคคี มีควำมเป็นหนึ่ง ประสำนควำมร่วมมือ 
    Noble mind  =  พึงมีคุณธรรม น ำจิตใจ 

2.7 เครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายและน าแผนสู่การปฏิบัติ 
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หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม โดยนำยศักดำ  ชัยภัย  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน             
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนมพร้อมคณะ มีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรและ               
กำรจัดกำรศึกษำในองค์กำร จึงได้ร่วมกันก ำหนดเครื่องมือที่ชื่อว่ำ “NKP Education 4.0 Model” เพ่ือใช้เป็น
เครือ่งมือหลักในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำนในสังกัด  โดยน ำ 
  1.1 แนวคิดของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton ผู้สร้ำงเครื่องมือ “Balanced Scorecard” 
เพ่ือใช้ในระบบธุรกิจ มำประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ขององคกรไปสู่กำรปฏิบัติ ท ำให้กำรด ำเนินงำนได้รับกำรพัฒนำ ก้ำวไปข้ำงหน้ำและ
เป็นไปอย่ำงยั่งยืน สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร สร้ำงควำมพอใจให้แก่ผู้รับบริกำรอันเป็นปัจจัยส ำคัญ                 
ในกำรก้ำวไปสู่ควำมเป็นเลิศ (Excellence) และมีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง   
  Balanced หมำยถึง ควำมสมดุล เป็นมุมมองที่ใชพิจำรณำองคกรอย่ำงครบถ้วน เป็นเหตุเป็นผลต่อกัน  
เพ่ือใหสำมำรถพิจำรณำควำมส ำเร็จขององค์กรได้อย่ำงรอบด้ำน  
  Scorecard หมำยถึง รำยงำนสรุปผลสัมฤทธิ์ขององค์กร ช่วยให้ผู้ บริหำรรับทรำบขอมูลผลกำร
ปฏิบัติงำนที่ส ำคัญขององคกรภำยในเวลำที่รวดเร็ว 
 Balanced Scorecard คือ ระบบกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ที่ใช้ในกำรระบุและปรับปรุงระบบทำงธุรกิจ
ภำยในเพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติ โดยอำศัยกำรวัดผลหรือกำรประเมิน ที่ช่วยให้องค์กรเกิดควำมสอดคล้อง               
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่งที่มีควำมส ำคัญต่อควำมส ำเร็จขององค์กร โดยปัจจัยที่เอ้ือต่อควำมส ำเร็จ 
ประกอบด้วย 4 มุมมองด้วยกัน ได้แก่  
   (1) Financial perspective (มุมมองทำงกำรเงิน)  
   (2) Customer perspective (มุมมองของลูกค้ำ)  
   (3) Internal perspective (มุมมองภำยใน)  
   (4) Learning and Growth Perspective (มุมมองด้ำนนวัตกรรมและกำรเรียนรู้) 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.) ได้ปรับมุมมองของ  Balanced 
Scorecard ให้เข้ำกับระบบรำชกำรของไทย ดังนี้ 
Balanced Scorecard 

ระบบธุรกิจ 
Balanced Scorecard ระบบราชการ 

มุมมอง ค าอธิบาย 
มุมมองด้ำนกำรเงิน ด้ำนประสิทธิผลตำมพันธกิจ  

(Run the Business) 
มีหลักกำรให้ส่วนรำชกำรแสดงผลงำนที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยตำมที่ได้รับงบประมำณ
มำด ำเนินกำร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชำชน
และผู้รับบริกำร เช่น ผลส ำเร็จในกำรพัฒนำกำร
ปฏิบัติรำชกำร เป็นต้น 

มุมมองด้ำนลูกคำ ด้ำนคุณภำพกำรใหบริกำร  
(Serve the Customer) 

มีหลักกำรให้ส่วนรำชกำรแสดงกำรให้ควำมส ำคัญ
กับผู้ รั บบริ กำร ในกำร ให้บริ กำรที่ มี คุณภำพ                 
สร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำร 

มุมมองดำนกระบวนกำร
ภำยใน 

ด้ำนประสิทธิภำพ 
(Manage Resources) 

มีหลักกำรให้ส่วนรำชกำรแสดงควำมสำมำรถ            
ในกำรปฏิบัติรำชกำร เช่น กำรลดค่ำใช้จ่ำย กำรลด
ระยะเวลำกำรให้บริกำร และควำมคุ้มค่ำของกำร
ใช้งบประมำณ เป็นต้น 
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มุมมองด้ำนกำรเรียนรู
และกำรพัฒนำ 

ด้ำนกำรพัฒนำองคกร 
(Capacity Building) 

มีหลักกำรให้ส่วนรำชกำรแสดงควำมสำมำรถ             
ในกำรเตรียมพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
เช่น กำรพัฒนำบุคลำกร กำรจัดสรรอัตรำก ำลัง       
ให้คุ้มค่ำ กำรมอบอ ำนำจกำรตัดสินใจไปยังระดับ
ปฏิบัติกำร กำรน ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้              
กับงำน เป็นต้น 

 

1.2 แนวคิดของระบบราชการ 4.0  ก ำหนดให้ภำครัฐเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน ยึดประชำชน               
เป็นศูนย์กลำงภำครัฐมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยมีปัจจัยควำมส ำเร็จ 3 ประกำร คือ กำรสำนพลังระหว่ำง
ภำครัฐและภำคอ่ืนๆ  กำรสร้ำงนวัตกรรมและกำรปรับสู่ควำมเป็นดิจิทัล  ดังภำพ 

วัตถุประสงค์ กำรก ำหนด “NKP Education 4.0 Model”   
  1) เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนมและสถำนศึกษำในสังกัด ใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรถ่ำยทอดนโยบำย วิสัยทัศน กลยุทธ์ด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
           2) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือกำรสื่อสำร สร้ำงควำมเข้ำใจ ควำมมั่นใจให้แก่บุคลำกรในกระบวนกำรของกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ขับเคลื่อนกลยุทธให้มคีวามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
           3) เพ่ือให้หน่วยงำนในองค์กำรได้ส่งมอบคุณค่ำที่ดีทั้งผลผลิตและบริกำรด้ำนกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้ำนกำรศึกษำ   
 

      องค์ประกอบและนิยามศัพท์ “NKP Education 4.0 Model”    
  [1]  N : Necessary factor คือ กำรเตรียมควำมพร้อมขององค์กำรในปัจจัยที่จ ำเป็น เช่น กำรพัฒนำ
ฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำที่มีควำมเชื่อมโยงทุกระดับ กำรก ำหนดกรอบทิศทำงองค์กำร กำรสร้ำงวัฒนธรรมและ
ค่ำนิยมองค์กำร กำรจัดกำรควำมรู้ กำรก ำหนดโครงสร้ำง มำตรฐำนและกระบวนกำรปฏิบัติงำน กำรบริหำร             
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมเชี่ยวชำญ คล่องตัว มีจิตส ำนึก มีควำมคิดริเริ่ม เป็นผู้น ำในศตวรรษที่ 21 
และมีควำมเป็นผู้ประกอบกำรภำครัฐ เป็นต้น 
  [2] K : Keep improving system’s efficiency  คือ กำรปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบงำน เช่น 
ระบบข้อมูลสำรสนเทศ ระบบกำรติดตำมประเมินผล ระบบควบคุมภำยในและระบบตรวจสอบภำยใน กำรลด
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เป็นต้น ด้วยกำรสำนพลังระหว่ำงภำครัฐและภำคอ่ืนๆ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจนเกิดกำร
สร้ำงนวัตกรรม สำมำรถเทียบเคียง (Benchmark) กับกระบวนกำรท ำงำนขององค์กรอ่ืน โดยค ำนึงถึง 

     ดังนั้น เ พ่ือให้กำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ            
ในรูปแบบเชิงรุก มีกำรพัฒนำรอบด้ำนอย่ำงเป็น
ขั้นตอนและต่อเนื่อง มีจุดหมำยที่ชัดเจน ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม จึงได้น ำ
แนวทำงจำกแนวคิดทั้ง 2 ประกำร มำก ำหนดเป็น
เครื่องมือในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ 
ในชื่อว่ำ “NKP Education 4.0 Model”  
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  2.1 กำรมีส่วนร่วม (Participation) หมำยถึง กำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรศึกษำทุกขั้นตอน 
เช่น กำรวำงแผน กำรด ำเนินงำน กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล รวมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำย เป็นต้น รวมถึงกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรหรือสนับสนุน ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนร่วมกันด้วยควำมเอ้ืออำทร ในรูปสหวิทยำเขต  
เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำตอนต้น/ตอนปลำย โดยเครือข่ำยประกอบด้วย 3  P คือ 
P1 : Professional มีควำมเป็นมืออำชีพตำมมำตรฐำนงำน  P2 : Proactive กำรท ำงำนเชิงรุก และ P3 : Public 
relations กำรประชำสัมพันธ์ 
  2.2 กำรใช้พ้ืนที่เป็นฐำน (Area Based Development) หมำยถึง กำรจัดกำรศึกษำแบบยึดพ้ืนที่              
เป็นฐำน จัดกระบวนกำรเรียนรู้และกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ยึดสภำพทำงภูมิศำสตร์ เศรษฐ กิจ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพ้ืนที่ โดยบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนในหลำยพ้ืนที่             
หรือหลำยหน่วยงำน ที่สอดคล้องและตอบสนองควำมต้องกำร ควำมจ ำเป็นของผู้เรียนและพ้ืนที่ผู้เรียนได้เรียน
ตำมควำมสนใจ ควำมถนัด และตำมศักยภำพของตนเอง   
  2.3 กำรมีวิถีใหม่ (New Normal) หมำยถึง กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้โดยใช้ประสบกำรณ์ที่เกิดขึ้น
จริงในปัจจุบันเป็นฐำน ภำยใต้แนวคิดกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้แบบสหวิทยำกำร ( Interdisciplinary) เพ่ือน ำ
องค์กำรสู่สังคมวิถีใหม่ วิถีคุณภำพ 
  2.4 กำรยึดหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) หมำยถึง กำรบริหำรและกำรจัดกำรกำรเรียนรู้  
ด้วยหลักธรรมำภิบำล ดังนี้ (1) หลักนิติธรรม กำรด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมหลักกฎหมำย กติกำโดยค ำนึงถึงสิทธิ 
เสรีภำพ ควำมยุติธรรม (2) หลักคุณธรรม กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องดีงำม กำรส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำ
ตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้มีควำมซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอำชีพสุจริต (3) หลักควำม
โปร่งใส สร้ำงควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกัน โดยปรับปรุงกลไกกำรท ำงำนขององค์กรโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 
(4) หลักกำรมีส่วนร่วม กำรเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมรับรู้และแสดงควำมคิดเห็น ตัดสินใจปัญหำส ำคัญขององค์กร  
(5) หลักควำมรับผิดชอบ กำรตระหนักในสิทธิหน้ำที่ ควำมส ำนึกในควำมรับผิดชอบ กำรเคำรพในควำมคิดเห็น             
ที่แตกต่ำงและควำมกล้ำที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจำกกำรกระท ำของตนเอง (6) หลักควำมคุ้มค่ำ กำรบริหำร
จัดกำรและใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดเ พ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม มีกำรรักษำพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

[3] P : Progress คือ ควำมก้ำวหน้ำของคุณภำพบริกำร หมำยถึง หน่วยงำนมอบคุณค่ำบริกำรด้ำน
กำรศึกษำที่มีคุณภำพ โดยพิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของระดับคุณภำพ PMQA , ITA , กำรประกันคุณภำพ
ภำยนอก เพ่ือให้ผู้รับบริกำรมีควำมมั่นใจในคุณภำพเกิดควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำรและผู้ให้บริกำร คนท ำงำน 
มีควำมสุข (Customer satisfaction & Happy workplace) 

[4] NKP Education 4.0 คือ นครพนมสู่กำรศึกษำยุค 4.0 โดยมีผลลัพธ์ ดังนี้ 
  4.1 ด้านผู้เรียน 
       1) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
            2) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะตำม 3Rs8Cs ได้แก่ กำรอ่ำนออก (Reading)                
กำรเขียนได้ (Writing) และกำรคิดเลขเป็น (Arithmetics) ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและทักษะใน
กำรแก้ปัญหำ (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (Creativity 
and Innovation) ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding)  
ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีม และภำวะผู้น ำ (Collaboration Teamwork and Leadership)  
ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร สำรสนเทศ และรู้เท่ำทันสื่อ (Communications, Information and Media  Literacy) 
ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ( Computing and ICT Literacy)                   
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ทักษะด้ำนอำชีพและทักษะด้ำนกำรเรียนรู้ (Career and Learning Skills) ควำมมีเมตตำ กรุณำ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตอำสำ(2) มีพ้ืนที่ปลอดภัยในกำรด ำเนินชีวิต 

 4.2 ด้านบุคลากร 
      - ครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ   

   4.3 ด้านองค์การ 
        1) โรงเรียนในสังกัดและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม คือ มีกระบวนกำรที่น ำเอำ
ทักษะ ควำมรู้ และควำมคิดสร้ำงสรรค์ของคนในองค์กร ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน 
มำบูรณำกำรประยุกต์ใช้ให้เกิดกระบวนกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์  กระบวนกำรท ำงำนใหม่ ๆ รวมไปถึงกำรพัฒนำ 
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริกำรให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือให้เกิดกำร
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม (Value Added) ให้กับองค์กร รวมถึงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน สำมำรถลดต้นทุน 
เพ่ิมศักยภำพ/คณุค่ำสู่สังคม   
         แนวคิดกำรสร้ำงองค์กรแห่งนวัตกรรม 
        (1.1) มีกำรก ำหนดทิศทำง วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และกลยุทธ์ที่ชัดเจน สำมำรถสร้ำงนวัตกรรม
เพ่ือยกระดับคุณภำพองค์กร 
        (1.2) ผู้น ำองค์กรต้องสร้ำงองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้  (Learning Organization)                
อย่ำงแท้จริง 
        (1.3) ผู้บริหำรมีควำมมุ่งมั่น ผลักดันให้เกิดกำรสร้ำงวัฒนธรรมภำยในองค์กร และให้ควำมส ำคัญ
กับกำรพัฒนำบุคลำกร 
        (1.4) มีกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  กระบวนกำร และบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
        (1.5) ให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในที่ท ำงำนที่เอ้ือต่อกระบวนกำร
กำรสร้ำงสรรค์ 
     2) เป็นโรงเรียนสุจริต เขตสุจริต (ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินที่ส่วนกลำงก ำหนด) 
    [5] Sufficient Economy Philosophy คือ กำรพัฒนำที่สมดุลในทุกขั้นตอน ด้วยหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชบรมนำถบพิตร รัชกำลที่ 9                 
ด้วยหลักกำรส ำคัญ คือ “เมื่อพร่อง ต้องรู้จักเติม เมือ่พอ ต้องรู้จักหยุด เมื่อเกิน ต้องรู้จักปัน”  
      1) หลักควำมพอประมำณ หมำยถึง พอประมำณในทุกอย่ำง ควำมพอดีไม่มำกหรือว่ำน้อยจนเกินไป
โดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน 
      2) หลักควำมมีเหตุผล หมำยถึง กำรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของควำมพอเพียงเป็นไปอย่ำงมีเหตุผล
โดยพิจำรณำจำกเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำนั้นๆ อย่ำงรอบคอบ 
      3) หลักภูมิคุ้มกัน หมำยถึง กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรต่ำงๆ 
ที่จะเกิดข้ึนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต 
      4) เงื่อนไขควำมรู้ หมำยถึง มีควำมรอบรู้ เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน               
ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและข้ันตอนปฏิบัติ  
      5) เงื่อนไขคุณธรรม หมำยถึง มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำมซื่อสัตย์สุจริตและมีควำมอดทน             
มีควำมเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 
  หลักกำรทรงงำน 23 ข้อ ได้แก่ (1) ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ (2) ระเบิดจำกข้ำงใน (3) แก้ปัญหำที่จุดเล็ก 
(4) ท ำตำมล ำดับขั้น (5) ภูมิสังคม (6) องค์รวม (7) ไม่ติดต ำรำ (8) ประหยัดเรียบง่ำย ใช้ประโยชน์สูงสุด               
(9) ท ำให้ง่ำย (10) กำรมีส่วนร่วม (11) ประโยชน์ส่วนรวม (12) บริกำรรวมจุดเดียว (13) ใช้ธรรมชำติ                    
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ช่วยธรรมชำติ (14) ใช้อธรรมปรำบอธรรม (15) ปลูกป่ำในใจคน (16) ขำดทุนคือก ำไร (17) กำรพ่ึงตนเอง                    
(18) พออยู่พอกิน (19) เศรษฐกิจพอเพียง (20) ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน (21) ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข               
(22) ควำมเพียร (23) รู้-รัก-สำมัคคี 
    [6] PDCA คือ การใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ เป็นกระบวนกำรในกำรปรับปรุงกำรท ำงำนของ
องค์กำรอย่ำงเป็นระบบในทุกขั้นตอน โดยมีเป้ำหมำยเพื่อแก้ปัญหำและเกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1. โครงการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ 
    ผลการด าเนินงาน 
    1. บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักเกี่ยวกับกำรประเมิน โปรแกรมกำรประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล (Program for International Student Assessment PISA) ปี 2022 และ 
สำมำรถใช้ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคลังข้อมูลองค์ควำมรู้ในกำรฝึกทักษะสมรรถนะกำรรู้เรื่อง  (Literacy) 
ด้วยระบบข้อสอบออนไลน์  
    2. ผลกำรประเมิน PISA 2022 อยู่ในระดับพึงพอใจ 
    ผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 
    มีคลังข้อมูลองค์ความรู้ในการฝึกทักษะสมรรถนะ การรู้เรื่อง  (Literacy) ด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ 
      
 
 
 
 
 
 
     

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล “การแข่งขันวิชาการนานาชาติ” ประจ าปี พ.ศ. 2565 
    ผลการด าเนินงาน 
    พัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้สู่สำกล “กำรแข่งขันวิชำกำรนำนำชำติ” ประจ ำปี พ.ศ. 2565 รอบแรก ระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมีนักเรียนผ่ำนเกณฑ์จ ำนวน 36 คน และเป็นตัวแทนเข้ำร่วมแข่งขันรอบสองระดับประเทศ                  
จ ำนวน 12 คน  
 
 
 
 
 
 
      

    ผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้      
    รายงานการด าเนินกิจกรรมและส่งเสริมประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่ได้รับรางวัลในระดับเขตพ้ืนที่และ
ระดับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ 
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3. โครงการ “อาชีวนวัตวิถี” สู่การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะการมีงานท าตามบริบทของ
โรงเรียนและชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     ผลการด าเนินงาน 
     1. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม  ได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุน             
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำสมรรถนะและทักษะกำรเรียนรู้เพ่ือกำรมีงำนท ำให้แก่ผู้เรียนตำมกำรจัด
กิจกรรม 5 รูปแบบ (Module) ของโครงกำรและตำมบริบทของโรงเรียนและชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
จ ำนวน 51 โรงเรียน 
     2. ครูในสังกัดมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ ในกำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะกำรเรียนรู้ เ พ่ือกำรมีงำนท ำ 
ตำมกำรจัดกิจกรรม 5 รูปแบบ (Module) ของโครงกำรให้แก่ผู้เรียน 
     3. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งพัฒนำเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนสมรรถนะและทักษะกำรเรียนรู้เพ่ือกำรมีงำนท ำ
ให้แก่ผู้เรียน            
     4. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งมีคลังหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น และหลักสูตรรำยวิชำเพ่ิมเติมที่เสริมสร้ำง
สมรรถนะและทักษะอำชีพแก่ผู้เรียน      
     5. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งสำมำรถพัฒนำผู้ประกอบกำรให้เกิดขึ้นในสถำนศึกษำ       
     6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดน ำเสนอ และกำรจัดนิทรรศกำร ผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรเรียน            
กำรสอนเพ่ือพัฒนำสมรรถนะและทักษะวิชำชีพ ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

     ผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 
     1. กรดจำกน้ ำหมักปลำส้มผสมซิงค์ออกไซด์ ลดกลิ่น 
ต้ำนเชื้อรำ เพ่ิมน้ ำหนักยำงพำรำ โรงเรียนสหรำษฎร์รังสฤษดิ์ 
อ ำเภอศรีสงครำม รำงวัล GPSC Young Social Innovator 
    2. อุปกรณ์เลี้ยงปลำวำไรตี้ (Automatic Fish Farming 
Equipment) โรงเรียนปลำปำกวิทยำ อ ำเภอปลำปำก รำงวัล 
“Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 4” 
    3. หุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ และหุ่นยนต์
ควำมคิดสร้ ำ งสรรค์  ตั้ งแต่ชั้ นประถม -มั ธยมปลำย 
โรงเรียนพะทำยพิทยำคม อ ำเภอท่ำอุเทน รำงวัลกำรแข่งขัน
หุ่นยนต์นำนำชำติที่ประเทศเกำหลีใต้   
 

รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขัน  GPSC Young Social 
Innovator โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ 

รางวัลชนะเลิศ Young Makers Contest ปี 4   
โรงเรียนปลาปากวทิยา 

รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ   
ประเทศเกาหลีใต ้ โรงเรยีนพะทายพิทยาคม   
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4. โครงการการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ด้วยกิจกรรมการจัด            
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     ผลการด าเนินงาน 
     1. จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ท ำควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพศวิถีศึกษำให้กับโรงเรียน         
ในสังกัด จ ำนวน 1 ครั้ง 
     2. ร้อยละ 85 ของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม จัดกำรเรียนรู้           
เพศวิถีศึกษำ และทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   
     3. ร้อยละ 85 ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและ             
ทักษะชีวิต ด้วยกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
    4. ร้อยละ 100 ของครูที่ผ่ำนกำรอบรมเพศวิถีออนไลน์ทุกคน ผ่ำนกำรตรวจและประเมินแผนกำรจัด              
กำรเรียนรู้เพศวิถี ระดับดีข้ึนไป 
     5. ร้อยละ 85 ของสถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรนิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ  
และทักษะชีวิต ด้วยกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง   
      
 

 
 
 
 

      

     ผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 
     รำงวัลโล่เกียรติยศ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รำงวัลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพศวิถี
ดีเด่น โรงเรียนปลำปำกวิทยำ อ ำเภอปลำปำก จังหวัดนครพนม       
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     ผลการด าเนินงาน 
     1. จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ท ำควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ หลักสูตรท้องถิ่น               
และปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จ ำนวน 1 ครั้ง 
     2. ร้อยละ 85 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
หลักสูตรท้องถิ่น และปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน            
     3. ร้อยละ 85 ของสถำนศึกษำในสังกัด พัฒนำเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ หลักสูตร
ท้องถิ่น และปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
     4. ร้อยละ 85 ของสถำนศึกษำในสังกัดมีคลังหลักสูตรรำยวิชำเพ่ิมเติมที่สนองต่อควำมต้องกำร  
ของผู้เรียนที่หลำกหลำย           
     5. ร้อยละ 85 ของสถำนศึกษำ ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม ผลกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ หลักสูตรท้องถิ่น 
และปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน      
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6. โครงการการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     ผลการด าเนินงาน 
     1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยใช้ข้อมูลจำกโรงเรียนคุณภำพ
โรงเรียนแรกท่ีด ำเนินกำรเป็นฐำนในกำรพัฒนำ โดยมีข้อมูลข้อนักเรียนโรงเรียนเครือข่ำยที่คำดว่ำจะมำเรียนร่วม
ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนคุณภำพระดับมัธยมศึกษำโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ 1 นครพนม 
     2. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรตำม 8 จุดเน้น  ดังนี้ 
        1) ด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
        2) ด้ำนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
        3) ด้ำนหลักสูตรสมรรถนะ 
        4) ด้ำนกำรพัฒนำครู    
        5) ด้ำนกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน       
        6) ด้ำนกำรวัดและประเมินผล   
        7) ด้ำนกำรนิเทศ ก ำกับ และติดตำม 
        8) ด้ำน Big Data 
     3. ประชุมกำรจัดท ำแผนกำรขับเคลื่อนกำรเรียนรวมของโครงกำรโรงเรียนคุณภำพ 
     4. กำรสนับสนุนนวัตกรรม และสรุปกำรส่งเสริมนวัตกรรมในโรงเรียนคุณภำพ 
     ผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 
     ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
     1. นวัตกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ รนำ 
2019 “ผู้ใหญ่บ้ำนน้อย” 
     2. นวัตกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครูในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส           
โคโรนำ 2019 ทุกกลุ่มสำระ 
     ด้ำนอำชีพ 
     1. บริษัทสร้ำงกำรดี โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ 1 นครพนม “โอ้โห ตะโก้”  
     2. โครงงำนอำชีพพ้ืนบ้ำนจักสำน ทอผ้ำพ้ืนเมือง “สืบสำนงำนศิลป์ผ้ำซิ่นโบรำณ” 
     ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
     1. โครงงำนวิทยำศำสตร์ลุ่มน้ ำโขง “นำคีพิทักษ์โขง” รำงวัลชนะเลิศอันดับสอง สพฐ. 
     3. โครงงำนรถเทขยะเคลื่อนที่ รำงวัลเหรียญเงิน ส ำนักงำนวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
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     4. โครงงำนอุปกรณ์ช่วยนวดและช่วยเกำหลัง รำงวัลเหรียญเงิน ส ำนักงำนวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
 

 
 
 
 

 

7. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    ผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 
    ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้       
ทุกคน” อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการทุกขั้นตอน                   
การด าเนินงาน โดยใช้รูปแบบ “NKP Education 4.0 Model” เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหลักในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงานในสังกัด     

 
      
 
 

     ผลการด าเนินงาน 
     1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6 โรงเรียนในสังกัด
ทุกคนได้รับกำรคัดกรองกำรอ่ำนกำรเขียน โดยใช้ข้อสอบ
กลำงที่มีคุณภำพ  
    2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัด
จ ำนวน 51 โรง คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับกำรพัฒนำ
สมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสู ง โดยใช้แบบฝึกกำรพัฒนำ
สมรรถนะในกำรอ่ำนขั้นสูง (Pre-Test) จำกกำรประเมิน
ของครู ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในหลักกำรวิเครำะห์ 
กำรอ่ำนขั้นสูงมำกขึ้นกว่ำก่อนกำรใช้แบบฝึกกำรพัฒนำ
สมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง 
     3. โรงเรียนและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีข้อมูลสำรสนเทศ
ในกำรแก้ไข ส่งเสริมพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียนเชิงประจักษ์            
มีแผนงำนโครงกำรแก้ไขพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียน และ
สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 

4. ครูผู้สอนภำษำไทยมีเครื่องมือและวิธีกำรในกำร
พัฒนำกำร อ่ ำน  กำร เ ขี ยน  ของผู้ เ รี ยนอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
ภำษำไทยได้อย่ำงยั่งยืน 
5. โรงเรียนในสังกัด สพม.นครพนม ได้รับกำร นิเทศ 
ติดตำม กำรพัฒนำกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรพัฒนำ
สมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงทุกโรง คิดเป็นร้อยละ 100 
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8. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
     ผลการด าเนินงาน 
     1. ครูผู้สอนภำษำไทย โรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงส ำหรับนักเรียน                   
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 51 โรง คิดเป็นร้อยละ 100 
     2. ครูผู้สอนภำษำไทย โรงเรียนในสังกัด มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับเทคนิควิธีกำรพัฒนำสมรรถนะ             
กำรอ่ำนขั้นสูงส ำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 90 
     3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง  คิดเป็น           
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
     ผลการด าเนินงาน 
     1. ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินงำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำ            
ปีที่ 3 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม 
     2. แจ้งโรงเรียนในสังกัดน ำข้อมูลนักเรียนเข้ำระบบกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน                 
(O-NET) ปีกำรศึกษำ 2564 
     3. ประชุมคณะท ำงำนระดับศูนย์สอบ จ ำนวน 2 ครั้ง วันที่ 7 มกรำคม 2565 (ประชุมคณะท ำงำนตำมค ำสั่ง 
สพม.นครพนม ที่ 82/2565) และวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2565 (ประชุมตัวแทนศูนย์สอบประจ ำสนำมสอบ) 
    4. ประชุมกรรมกำรระดับสนำมสอบ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 3 ครั้ง  
    5. สรุปข้อมูลแต่ละสนำมสอบ จ ำนวน 11 สนำมสอบ 

     ผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 

     มีเว็บไชต์กำรด ำเนินกำรสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564  

    ผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 
    มีกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำร
เรียนกำรสอนภำษำไทย กิจกรรมพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำน
ขั้นสูงอย่ำงจริงจังและเป็นรูปธรรม บุคลำกรในสังกัด             
มีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนโครงกำรทุกขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน โดยใช้รูปแบบ “NKP Education 4.0 Model”  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหลักในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ของหน่วยงำนในสังกัด 
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10. โครงการการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3. ปีกำรศึกษำ 2564 มีสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนมได้รับรำงวัล
พระรำชทำนจ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 
        3.1 โรงเรียนสหรำษฎร์รังสฤษดิ์ (ขนำดใหญ่) 
        3.2 โรงเรียนค ำเตยอุปถัมภ์ (ขนำดเล็ก) 
11. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
     ผลการด าเนินงาน 
     สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ขอเปิดห้องเรียนพิเศษโดยส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2566 จ ำนวน 3 โรงเรียน ดั งนี้  1 )  โรงเรียนบ้ำนแพงพิทยำคม  
2) โรงเรียนอุเทนพัฒนำ และ 3) โรงเรียนนำหว้ำพิทยำคม “ธำตุประสิทธิ์ประชำนุเครำะห์” สพม.นครพนม 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินควำมพร้อมกำรเปิดห้องเรียนพิเศษ ตำมค ำสั่ง สพม.นครพนมที่ 249/2565 
ลงวันที่ 21 กรกฎำคม 2565 โดยลงพ้ืนที่ประเมินควำมพร้อมฯ ระหว่ำงวันที่ 2 – 4 สิงหำคม 2565 และ
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรขอเปิดห้องเรียนพิเศษฯ ตำมค ำสั่ง สพม.นครพนม ที่ 250/2565 ลงวันที่  
21 กรกฎำคม 2565 โดยประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 2565 และผลกำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำที่ได้รับควำมเห็นชอบและอนุญำตให้เปิดห้องเรียนพิเศษฯ ในปีกำรศึกษำ 2566
ดังนี้ 

    ผลการด าเนินงาน 
    1. ในปีกำรศึกษำ 2565 มีนักเรียนขอรับนักเรียน
พระรำชทำนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน  
3 คน ได้แก่ 
        1.1 นำงสำวปิ่นแก้ว  ส ำรำย นักเรียนชั้น ม.6 
โรงเรียนสหรำษฎร์รังสฤษดิ์ (ขนำดใหญ่) 
        1.2 นำยสิทธินนท์  ไชยพันธุ์  นักเรียนชั้น ม.5 
โรงเรียนอุเทนพัฒนำ (ขนำดกลำง) 
        1.3 นำงสำววิมลสิริ ทะนะไชย นักเรียนชั้น ม.6 
โรงเรียนเชียงยืนวิทยำ (ขนำดเล็ก) 
    2. ในปีกำรศึกษำ 2565 ไม่มีสถำนศึกษำในสังกัดที่เข้ำรับ
กำรประเมินสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน 
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     1. โรงเรียนบ้ำนแพงพิทยำคม ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์สุขภำพ (Pre-Med) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
และมัธยมศกึษำตอนปลำย ระดับละ 1 ห้อง 
     2. โรงเรียนอุเทนพัฒนำ ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์  (SMTE) ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
จ ำนวน 1 ห้อง 
     3. โรงเรียนนำหว้ำพิทยำคม “ธำตุประสิทธิ์ประชำนุเครำะห์” ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์
ภำษำอังกฤษ (SMTE) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย ระดับละ 1 ห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. โครงการการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 19 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. โครงการขับเคลื่อนการน าผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

     ผลการด าเนินงาน 
     1. หัวหน้ำงำนวิชำกำรและครูผู้รับผิดชอบงำนวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม จ ำนวน 51 โรงเรียน มีกำรขับเคลื่อนกำรน ำผลกำรประเมิน 
ไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียนสู่กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Assessment for Learning) ระดับสถำนศึกษำ ได้ร้อยละ 95 ขึ้นไป 
     2. หัวหน้ำงำนวิชำกำรและครูผู้รับผิดชอบงำนวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำของโรงเรียนมีควำมรู้              
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนกำรน ำผลประเมินไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)  
     3. หัวหน้ำงำนวิชำกำรและครูผู้รับผิดชอบงำนวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำของโรงเรียนสำมำรถ           
วำงแผนกำรพัฒนำครูผู้สอนอ่ืนๆ ในสถำนศึกษำที่สำมำรถน ำผลกำรประเมินไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรวัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)  

   ผลการด าเนินงาน 
   1. นักเรียนจ ำนวน 6 คน มีประสบกำรณ์ในกำรสอบ
คัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยำศำสตร์โอลิมปิก
ระหว่ำงประเทศ ครั้งที่ 19 ไดค้ะแนนเพิ่มสูงขึ้นแต่ละรำยวิชำ 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
   2. นักเรียนมีควำมรู้ ได้มี โอกำสเข้ำมำรับกำรพัฒนำ
ศักยภำพทำงปัญญำของตนเองจำกศูนย์ต่ำงๆ ทั้ ง ใน
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
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     4. หัวหน้ำงำนวิชำกำรและครูผู้รับผิดชอบงำนวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำของโรงเรียน  สำมำรถ               
ขยำยผลกำรขับเคลื่อนกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ไปสู่กำรวัดและประเมินผล            
ในชั้นเรียนสู่กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ในระดับสถำนศึกษำ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
14. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21     
     ผลการด าเนินงาน 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ได้จัดอบรมจ ำนวน 4 รุ่นๆ ละ 1 วัน  
     - รุ่นที่ 1 วันที่ 6 สิงหำคม 2565 รุ่นที่ 2 วันที่ 7 สิงหำคม 2565 จัดที่โรงเรียนปิยะมหำรำชำลัย จังหวัด
นครพนม มีครูผู้เข้ำร่วมจำก 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จัดอบรมแบบกิจกรรม Active Training loop input                
ผู้เข้ำอบรมเรียนรู้เนื้อหำและทักษะผ่ำนกิจกรรม Active ที่จัดเป็นกำรอบรมแบบ Hybrid ทั้ง face to face    
และ Online  
     - รุ่นที่ 3 วันที่ 20 สิงหำคม 2565 และรุ่นที่ 4 วันที่ 21 สิงหำคม 2565 อบรมออนไลน์ มีครูผู้เข้ำร่วมจำก            
8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จัดอบรมแบบกิจกรรม Active Training  loop input ผู้เข้ำอบรมเรียนรู้เนื้อหำและทักษะ            
ผ่ำนกิจกรรม Active ดังนี้ 
      หัวข้อ กิจกรรมปรับกระบวนทัศน์สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

   - ผู้เข้ำอบรมร่วมวิพำกษ์ลักษณะกำรสอนของครู                
   - กิจกรรมให้ควำมรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก Active Learning  
   - กิจกรรมแบ่งกลุ่ม วิเครำะห์กำรจัดกำรเรียนกำรสอน จำกวิดีทัศน์ตัวอย่ำงกำรจัดกำรเรียนรู้ แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้วยกำรสุ่มน ำเสนอรำยกลุ่ม  
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     หัวข้อ การสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ครูผู้เข้ำอบรมแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ แยกตัวเข้ำไปในชั้นเรียน เพ่ือท ำกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้ 1) กิจกรรม
แลกเปลี่ยนปัญหำและวิธีปฏิบัติที่ดีของกำรจัดกำรเรียนรู้ 2) รับชมวี ดิทัศน์กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่ำง             
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของตนเอง 3) วิทยำกรน ำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบกำรสอน แบบ Active 
learning หลำกหลำยรูปแบบ 4) แบ่งกลุ่มจัดท ำร่ำงแผนกำรเรียนรู้ Active Learning  
     การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระฯ Showcase 
     ครูจำกโรงเรียนค้อวิทยำคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงรุกแบบบูรณำกำรระหว่ำง              
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โดยกำรแบ่งกลุ่มระดมควำมคิด กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกบูรณำกำรระหว่ำงกลุ่มสำระ             
กำรเรียนรู้ 
      กิจกรรมสะท้อนคิดและเสนอแนวทางการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
       - กิจกรรมสะท้อนคิด 2 stars 1 wish สองสิ่งที่ชอบ และหนึ่งสิ่งที่อยำกให้ปรับปรุง  
       - กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ศึกษำนิเทศก์สร้ำง Google Classroom               
ครูส่งแผนกำรสอนผ่ำน Google Classroom และศึกษำนิเทศก์จัดท ำเว็บไซต์ข้อมูลกำรจัดอบรมปฏิบัติกำร 
Active Learning  https://sites.google.com/esdc.go.th/tirada-chysiya  
       - กำรนิเทศภำยในโรงเรียนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning และออกนิเทศติดตำม                
กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในชั้นเรียน 
 
 

     หัวข้อ กิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้น าสู่
สมรรถนะ 

-  น ำ เสนอแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ตั วอย่ ำงแผน            
กำรสอน องค์ประกอบของแผนกำรสอนที่มีคุณภำพ  
กำรบันทึกหลังสอน กิจกรรมระดมควำมคิดออกแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้  

 

     หัวข้อ การประเมินเพื่อการเรียนรู้และการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกในเกณฑ์ PA  
    - เส้นทำงกำรพัฒนำตนเองด้ำนวิชำชีพ  

- กิจกรรมน ำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวชี้วัด
ด้ ำนกำรจัดกำร เรี ยนกำรสอนตำมเกณฑ์  PA 
เชื่อมโยงกับกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ เชิ งรุก 
(Active Learning) 
 

https://sites.google.com/esdc.go.th/tirada-chysiya
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15. โครงการนิเทศตามจุดเน้น นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ สพม.นครพนม  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2. โครงกำร “พำน้องกลับมำเรียน”  
        โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งมีกำรรับรู้และเข้ำใจ “โครงกำรพำน้องกลับมำเรียน” จำกแผนและแนวทำง           
กำรบริหำรจัดกำร ก ำกับ ติดตำม และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่หลุดออกจำกระบบกำรศึกษำและออกกลำงคัน                
ให้กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำของต้นสังกัด และแนวปฏิบัติและเชื่อมโยงสำรสนเทศของหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนอ่ืน เพ่ือด ำเนินกำรเชิงบูรณำกำรของต้นสังกัดโรงเรียนทุกแห่ง กำรชี้แจง 
สร้ำงควำมเข้ำใจ ประชำสัมพันธ์แผนและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือติดตำม ค้นหำผู้เรียนหลุดออกจำกระบบ
กำรศึกษำและออกกลำงคันให้กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำของต้นสังกัด พร้อมทั้งจัดส่ง “คู่มือพำน้องกลับมำเรียน”
ให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณำกำรกำรท ำงำนทุกระดับ  โรงเรียนมีกำรตรวจสอบและ
ปรับปรุงข้อมูลเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ระดับสถำนศึกษำ ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยอ่ืน ภำยใต้ MOU เช่น กำรประชุม ค ำสั่งที่มีองค์ประกอบ
ผู้แทนส่วนรำชกำรอ่ืน โรงเรียนมีกำรก ำกับติดตำม โดยใช้ Application “พำน้องกลับมำเรียน” เป็นเครื่องมือ 
ลงพื้นที ่ส ำรวจ ติดตำม ค้นหำ นักเรียนที่หลุดระบบ และรำยงำนผลผ่ำนเว็บไซต์ http://dropout.edudev.in.th  
 
 
 
 
 
 
     
      

     3. โครงกำร “ควำมปลอดภัยสถำนศึกษำ” (MOE Safety Center)  
        โรงเรียนทุกแห่งมีกำรสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรติดตั้ง Application MOE Safety Center ให้ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนและผู้ปกครอง สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำป้ำยรณรงค์ส่งเสริมกำรเรียนรู้ระบบ   
MOE Safety Center หน้ำสถำนศึกษำทุกแห่ง  
     4. โครงกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินครู  
        โรงเรียนทุกแห่งประชำสัมพันธ์นโยบำยแก้ไขปัญหำหนี้สินครู ให้ครูลงทะเบียนตำมโครงกำรสถำนีแก้หนี้  
 

     ผลการด าเนินงาน 
     1. ปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขในสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โรงเรียน
มีกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำในระบบ Thai Stop 
COVID Plus ทุกโรงเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตำมมำตรกำร 
6 หลัก 6 มำตรกำรเสริม 7 มำตรกำรเข้ม อย่ำงเคร่งครัด 
โรงเรียนทุกโรงเรียนได้ส่งเสริมกระตุ้นให้นักเรียนรับวัคซีน
เข็มที่ 3 และมีจ ำนวนนักเรียนผู้รับวัคซีนเข็มที่ 3 มำกกว่ำ
ร้อยละ 85 ทุกโรงเรียน 

http://dropout.edudev.in.th/
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     5. ประเด็นกำรติดตำมตำมนโยบำย สพม.นครพนม คุณภำพโรงเรียน ครู และผู้เรียน  
         ด ำเนินกำรนิเทศภำยในและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning รวมถึงกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจให้แก่โรงเรียนเรื่องนโยบำยอำชีวนวัตวิถีสู่กำรเรียนรู้ ซึ่งเป็นนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำนครพนม และได้นิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนในบำงสหวิทยำเขต 

16. โครงการขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่นวัตกรรม 
     ผลการด าเนินงาน 
     กำรขับเคลื่อนนโยบำยพ้ืนที่นวัตกรรมเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
นครพนม มีนวัตกรรม “อำชีวนวัตวิถีสู่กำรเรียนรู้” ที่เกิดขึ้นในสถำนศึกษำ เช่น มีหลักสูตรระยะสั้นใน
สถำนศึกษำภำยใต้โครงกำรอำชีวนวัตวิถีสู่กำรเรียนรู้  Career Inno-life Transformation to Learning               
ใน 5 มิติ ส่งผลให้ผู้เรียนมีควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรน ำไปประกอบอำชีพ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   ผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 
1. คู่มือ “อำชีวนวัตวิถีสู่กำรเรียนรู้” 
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม  
มีนวัตกรรม “อำชีวนวัตวิถีสู่กำรเรียนรู้” เกิดขึ้น            
ในสถำนศึกษำ มีหลักสูตรระยะสั้นในสถำนศึกษำ
ภำยใต้โครงกำรอำชีวนวัตวิถีสู่กำรเรียนรู้ เช่น โรงเรียน
กุตำไก้วิทยำคม มีแหล่งเรียนรู้ชื่อว่ำโคกหนองนำ                 
แห่งน้ ำใจ ฯลฯ 
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1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  (Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2565 

    ผลการด าเนินงาน 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยมีกิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ ( Integrity and Transparency 
Assessment Online : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 22 สิงหำคม 2565 มีโรงเรียนในสังกัด
จ ำนวน 51 โรงเรียนมีผู้เข้ำร่วมประชุมฯ จ ำนวน 70 คน ผลกำรประเมินผู้เข้ำรับกำรประชุมฯ ร้อยละ 80 มีควำม
เข้ำใจในกำรด ำเนินตำมโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 

 

2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
    ผลการด าเนินงาน 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ไดก้ิจกรรมประกวดแข่งขัน ดังนี้  
    1. กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี               
    2. กิจกรรมถอดบทเรียน  
    3. กิจกรรมสื่อสร้ำงสรรค์ภำพยนตร์สั้นต่อต้ำนกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม              
ได้สถำนศึกษำแต่ละกิจกรรมเป็นตัวแทนเพ่ือไปแข่งขันในระดับภูมิภำค ผลกำรแข่งขันได้ระดับดีมำก 2 รำยกำร 
เช่น กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครูและผู้บริหำร และได้จัดกิจกรรมอบรมครูและนักเรียน                   

    ผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้      
     ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร ด ำ เ นิ น กิ จ ก ร ร ม แ ล ะส่ ง เ ส ริ ม
ประชำสัมพันธ์โรงเรียนที่ได้รับผลคะแนน 95 ขึ้นไป 
(AA) ให้รำงวัลเป็นเกียรติบัตร เพ่ือเป็นสถำนศึกษำ
ต้นแบบด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของสถำนศึกษำออนไลน์ในสังกัด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ า และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะพึงประสงค์ 
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ในกิจกรรมค่ำยเครือข่ำยผู้น ำเยำวชนไทยหัวใจ STRONG และกิจกรรมสร้ำงส ำนึกพลเมือง (Project Citizen) 
จ ำนวน 51 โรงเรียน มีผู้เข้ำร่วมอบรมฯ จ ำนวน 110 คน ส่งผลให้นักเรียนครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในสังกัด มีฐำนควำมคิดในกำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ผลจำกกำร
อบรมครูและนักเรียนน ำไปขยำยผลในสถำนศึกษำและสถำนศึกษำในสหวิทยำเขต 
    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

3. โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    ผลการด าเนินงาน 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ได้นิเทศ ก ำกับ ติดตำมโรงเรียนที่ได้รับหนังสือตำม
โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนตำมรอยพระรำชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเปิดโลกกว้ำงทำงกำรอ่ำน รู้จักแหล่งค้นคว้ำข้อมูลเป็นกำร
เทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่ำนจำกกำรบอกเล่ำของยุวบรรณำรักษ์ และกำรจัดแสดงนิทรรศกำรฐำนควำมรู้ 
“พระรำชประวัติ พระรำชกรณียกิจ พระรำชจริยวัตร  พระรำชอัจฉริยภำพของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ             
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ ซึ่งปวงชนชำวไทยจะรู้จักพระองค์ท่ำนในนำม “เจ้ำฟ้ำยอดนักอ่ำน”  ได้เรียนรู้ถึง
พระรำชประวัติ พระรำชกรณียกิจ พระรำชจริยวัตร พระรำชอัจฉริยภำพ  ตลอดจนควำมสนพระทัยในด้ำนต่ำงๆ 
ได้เรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทย รวมถึงสถำนที่ต่ำงๆ ที่พระองค์เสด็จเยือน โรงเรียนมีแหล่งศึกษำค้นคว้ำส่งเสริม
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ อีกทั้งนักเรียนยังได้รับควำมรู้ และควำมเพลิดเพลินจำกกำรอ่ำนและร่วมท ำกิจกรรม  
ของห้องสมุด นอกจำกนี้ นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมได้รู้จักกำรศึกษำค้นคว้ำจำกห้องสมุด มีควำมสุข มีควำมกล้ำ
แสดงออกมำกขึ้น มีเพ่ือนใหม่เพ่ิมขึ้น มีสันทนำกำรให้ผ่อนคลำย มีของรำงวัลเพ่ือเป็นก ำลังใจแก่นักเรียน                
ที่เข้ำร่วมกิจกรรม คุณครูบรรณำรักษ์และยุวบรรณำรักษ์แนะน ำข้อมูลชัดเจน สำมำรถน ำไปบอกต่อให้คนอ่ืนได้ 
มีควำมเป็นกันเอง โครงกำรดีมำกควรจัดทุกปี  
 

   ผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 
   รำยงำนกำรด ำ เนินกิจกรรมและส่ ง เ สริ ม
ประชำสัมพันธ์ โรงเรียนที่ได้รับรำงวัลในระดับ
ภูมิภำค และเป็นสถำนศึกษำต้นแบบตำมโครงกำร
โรงเรียนสุจริต 
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4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
     ผลการด าเนินงาน 
     1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม มีสถำนศึกษำสมัครเข้ำร่วมประกวดสถำนศึกษำ             
ที่มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจ ำปี 2565 ดังนี้ 
        ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จ ำนวน 15 โรงเรียน ดังนี้ 

1) สถำนศึกษำขนำดใหญ่ จ ำนวนนักเรียนตั้งแต่ 720 คนข้ึนไป 
 รำงวัลชนะเลิศ ระดับยอดเยี่ยม                   ได้แก่  โรงเรียนธำตุพนม  
 รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับยอดเยี่ยม   ได้แก่  โรงเรียนนำแกสำมัคคีวิทยำ 
 รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับยอดเยี่ยม   ได้แก่  โรงเรียนนำหว้ำพิทยำคม  
            “ธำตุประสิทธิ์ประชำนุเครำะห์” 
 รำงวัลชมเชย ระดับดีเด่น       ได้แก่  โรงเรียนอุเทนพัฒนำ 
         2) สถำนศึกษำขนำดกลำง จ ำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 – 719 คน 
 รำงวัลชนะเลิศ ระดับยอดเยี่ยม                    ได้แก่  โรงเรียนค ำเตยอุปถัมภ์ 
 รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับยอดเยี่ยม    ได้แก่  โรงเรียนอุ่มเหม้ำประชำสรรค์ 
 รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับยอดเยี่ยม    ได้แก่  โรงเรียนสนธิรำษฎร์วิทยำ 
 รำงวัลชมเชย ระดับดีเด่น   ได้แก่  โรงเรียนบ้ำนผึ้งวิทยำคม 
                      โรงเรียนเชียงยืนวิทยำ 
                   โรงเรียนหนองแวงวิทยำนุกูล 
                     โรงเรียนวังยำงวิทยำคม 
                      โรงเรียนค้อวิทยำคม 
                          โรงเรียนโพนแพงพิทยำคม 
                       โรงเรียนท่ำจ ำปำวิทยำ      
                         โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยำคม 
                         โรงเรียนนำเดื่อพิทยำคม  
        3) สถำนศึกษำขนำดเล็ก จ ำนวนนักเรียนไม่เกิน 119 คน 
            - ไม่มีสถำนศึกษำเข้ำร่วมกำรคัดเลือก – 
        ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรำงวัล ดังนี้ 
 รำงวัลเกียรติบัตรดีเด่นประเภทสถำนศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำขนำดกลำง ได้แก่ โรงเรียนค ำเตยอุปถัมภ์ 
 รำงวัลเกียรติบัตรดีเด่นประเภทสถำนศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนธำตุพนม 
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     2. กำรคัดเลือกครูต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรทักษะชีวิต มีครูสมัครเข้ำร่วมประกวดกำรคัดเลือก ดังนี้ 
        ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรำงวัลดังนี้ 
        1) ครูต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 ได้แก่ 
  รำงวัลชนะเลิศ  ระดับทอง                 ได้แก่   นำงสำวศุภำงค์  ศรีบัว        
        ครูโรงเรียนอุ่มเหม้ำประชำสรรค์ 
  รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับทอง  ได้แก่   นำงสำวกุสุมำ  อรรคศรีวร   
        ครูโรงเรียนศรีบัวบำนวิทยำคม 
  รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับทอง  ได้แก่   นำงพรอุมำ  รำกวงค์          
        ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนำ 
   รำงวัลชมเชย  ระดับทอง                   ได้แก่   นำยวิชยำนนท์ ทรัพย์ถำวรธำนี  
        ครูโรงเรียนนำหว้ำพิทยำคมฯ 
          นำงสำวสิริกำญ เวียงนนท์     
        ครูโรงเรียนนำหว้ำพิทยำคมฯ 
          นำงสำวรัชดำ  พละจิตต์     
        ครูโรงเรียนท่ำจ ำปำวิทยำ  
        2) ครูต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 ได้แก่ 
     รำงวัลชนะเลิศ ระดับทอง                   ได้แก่   นำงวรรษำ  ปิ่นมุนี            
        ครูโรงเรียนศรีบัวบำนวิทยำคม 
     รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับทอง   ได้แก่   นำงสำวหทัยชนก  ฝำตูม     
        ครูโรงเรียนอุ่มเหม้ำประชำสรรค์ 
     รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับทอง   ได้แก่   นำยนิธิพัฒน์  บัวผัน          
        ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนำ  
     รำงวัลชมเชย  ระดับทอง                    ได้แก่   นำงสำวธนพร วงค์ค ำสำย    
        ครูโรงเรียนท่ำจ ำปำวิทยำ 
        ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรำงวัลดังนี้ 
 รำงวัลเกียรติบัตร ระดับเงิน ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 ได้แก่ นำงสำวศุภำงค์  ศรีบัว ครูโรงเรียน
อุ่มเหม้ำประชำสรรค์ 
 รำงวัลเกียรติบัตร ระดับทอง อันดับที่ 5 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 ได้แก่ นำงวรรษำ  ปิ่นมุนี                  
ครูโรงเรียนศรีบัวบำนวิทยำคม 
        ระดับประเทศ ได้รับรำงวัลดังนี้ 
 รำงวัลเกียรติบัตร พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ อันดับที่ 5 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 ได้แก่ นำงวรรษำ  ปิ่นมุนี 
ครูโรงเรียนศรีบัวบำนวิทยำคม 
     3. สรุปกำรด ำเนินงำนคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจ ำปี 2565 ดังนี้ 
        ให้ควำมช่วยเหลือนักเรียน จ ำนวน 45 กรณี รวมเป็นเงินจ ำนวน 97,000 บำท และอยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรช่วยเหลือ จ ำนวน 5 กรณี ดังนี้ 
  - ภัยจำกอุบัติเหตุ จ ำนวน 62 รำย 
  - ภัยจำกกำรละเมิด จ ำนวน 3 รำย 
  - ภัยจำกกำรใช้ควำมรุนแรง จ ำวน 1 รำย 
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  - ภัยที่มีผลกระทบต่อสุขภำวะร่ำงกำยและจิตใจ จ ำนวน 10 รำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      4. กำรรำยงำนสถำนกำรณ์ COVID-19  มีกำรสรุปข้อมูลผู้ติดเชื้อ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. สรุปรำยงำนผลกำรใช้เงินพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว   
6. นักเรียนได้รับกำรช่วยเหลือด้ำนทุนกำรศึกษำจ ำนวน 228 คน รวมเป็นเงินจ ำนวน 398,000 บำท  
(สำมแสนเก้ำหมื่นแปดพันบำทถ้วน) ดังนี้ 
    6.1 ทุนช่วยเหลือเงินสงเครำะห์เด็กในครอบครัวยำกจน จำกหน่วยงำนบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
นครพนม จ ำนวน 164 คนๆ ละ 1,000 บำท เป็นเงินจ ำนวน 164,000  บำท 
    6.2 ทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 – 6 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 จ ำนวน 7 คนๆ ละ 
12,500 บำท เป็นเงินจ ำนวน 87,500 บำท 
    6.3 ทุนกำรศึกษำโครงกำร เด็กดีของสังคม ประจ ำปี 2565 จำกธนำคำรออมสิน จ ำนวน 5 คนๆ ละ                
5,000 บำท เป็นเงินจ ำนวน 25,000 บำท 
    6.4 ทุนกำรศึกษำมูลนิธิ เปรม ติณสูลำนนท์ จังหวัดนครรำชสีมำ ประจ ำปี 2564 จ ำนวน 7 คนๆ ละ                 
3,000 บำท เป็นเงินจ ำนวน 21,000 บำท 
    6.5 ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ จ ำนวน 6 คนๆ ละ  4,500 บำท เป็นเงินจ ำนวน 27,000 บำท 
    6.6 ทุนกำรศึกษำมูลนิธิคุณพุ่ม ปีกำรศึกษำ 2565 จำกศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดนครพนม              
จ ำนวน 3 คนๆ ละ 5,000 บำท เป็นเงินจ ำนวน 15,000 บำท 
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    6.7 โครงกำร 910 ทุนกำรศึกษำเพ่ือนักเรียนที่ขำดแคลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ของสมำคมสภำสตรีแห่งชำติ จ ำนวน 3 คนๆ ละ 3,000 บำท 
เป็นเงินจ ำนวน 9,000 บำท 
    6.8 ทุนกำรศึกษำมูลนิธิโรงเรียนน่ำอยู่เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุขจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2552 จ ำนวน 33 คนๆ ละ 
1,500 บำท เป็นเงินจ ำนวน 49,500 บำท 

5. โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.)   
     ผลการด าเนินงาน      
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ด ำเนินกำรจัดประกวดผลงำนนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี
และคุรุชน คนคุณธรรม เมื่อวันที่ 10 – 11 กันยำยน 2565 โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

1. นวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  ประเภทผู้บริหำร   จ ำนวน  5  คน 
2. นวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  ประเภทครู    จ ำนวน  11  คน 
3. คุรุชน คนคุณธรรม   ประเภทผู้บริหำร   จ ำนวน  8 คน 
4. คุรุชน คนคุณธรรม   ประเภทคร ู  จ ำนวน  70  คน 

     โดยผ่ำนเกณฑ์กำรตัดสิน ดังนี้ 
1. นวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  ประเภทผู้บริหำร   จ ำนวน  5  คน 
2. นวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  ประเภทครู    จ ำนวน  11  คน 
3. คุรุชน คนคุณธรรม   ประเภทผู้บริหำร   จ ำนวน  5 คน 
4. คุรุชน คนคุณธรรม   ประเภทคร ู   จ ำนวน  15  คน 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 
   1 .  PPK PHUTHAI MODEL คุณธรรมทุ ก พ้ื นที่              
ควำมดีทั้ งโรงเรียน” โดยนำยรัตนชัย  ฝำระมี  
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโพนแพงพิทยำคม 
   2. กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน            
ให้เป็นคนดี ศรีพระซอง โดยนำยพูลศักดิ์  พ่อบุตรดี
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพระซองสำมัคคีวิทยำ 
   3. “มีวินัย ใจอำสำ อยู่อย่ำงพอเพียง” ด้วย 
SONTHIRAJ MODEL โ ด ย น ำ ย ว ชิ ร ะ  ป ะท ะ ดี
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสนธิรำษฎร์วิทยำ 
   4. BAIRA1 MODEL โดยนำยบัณฑิต  นำมพลแสน 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ 1 นครพนม 
   5. LEKGEL MODEL โดยนำงสำวศิริสุดำ  แก้วมณีชัย 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำถ่อนพัฒนำ 
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6. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่     
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม (โรงเรียนวิถีพุทธ)                                                                  
     ผลการด าเนินงาน 
     นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงงานคุณธรรมและการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา และสถานศึกษาสามารถด าเนินงานประยุกต์ใช้ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
มีโครงงานคุณธรรมเน้นจิตอาสาพัฒนาคน พัฒนาสังคม และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” 
     ผลการด าเนินงาน 
     1. นักเรียนโครงกำรพำน้องกลับมำเรียนที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนมต้องติดตำม
จ ำนวน 384 คน ติดตำมพบตัวจ ำนวน 384 คน คิดเป็นร้อยละ 100 กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำแล้ว จ ำนวน 281 คน 
คิดเป็นร้อยละ 73.17 และนักเรียนที่เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำและหรือจบกำรศึกษำภำคบังคับแล้ว จ ำนวน 354 คน 
คิดเป็นร้อยละ 92.18 นักเรียนประกอบอำชีพไม่จบกำรศึกษำภำคบังคับ และไม่ประสงค์เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ
จ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.82 
     2. นักเรียนโครงกำรพำน้องกลับมำเรียนที่ยังไม่จบกำรศึกษำภำคบังคับ และยังไม่เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ
จ ำนวน 45 คน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนมลงพ้ืนที่ติดตำม จ ำนวน 45 คน กลับเข้ำสู่
ระบบกำรศึกษำแล้ว จ ำนวน 9 คน จบกำรศึกษำภำคบังคับไม่ประสงค์เรียนต่อ จ ำนวน 6 คน และประกอบ
อำชีพและไม่ประสงค์เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ จ ำนวน 30 คน  
     3. ลงพื้นที่ติดตำมนักเรียนออกกลำงคันและนักเรียนที่ไม่จบกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2564 โดยลงพ้ืนที่ติดตำม
กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำและเยี่ยมบ้ำนนักเรียน และให้ควำมช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคัน 
หรือกรณีอ่ืนๆ ระหว่ำงวันที่ 30 สิงหำคม – 28 กันยำยน 2565 โดยมีกำรติดตำมในรูปแบบที่หลำกหลำย             
ทั้งลงพ้ืนที่และโทรประสำนขอข้อมูล หรือประสำนทำงกลุ่มไลน์ “พำน้องกลับมำเรียน สพม.นครพนม” 
     4. นักเรียนที่ไม่จบกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 1,024 คน ได้รับกำรติดตำม จ ำนวน 1,024 คน              
คิดเป็นร้อยละ 100    
     5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ร่วมกับส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง               
ของมนุษย์จังหวัดนครพนม และบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม ร่วมลงพ้ืนที่ติดตำมนักเรียน            
ออกกลำงคันและนักเรียนที่ไม่จบกำรศึกษำ เยี่ยมบ้ำนนักเรียนและให้ควำมช่วยเหลือเด็กตกหล่นและ                    
เด็กออกกลำงคัน ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนระดับพ้ืนที่ตำมบทบำท หน้ำที่ หรือภำรกิจของ
แต่ละหน่วยงำน เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2565  
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     6. สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกแห่ง ในกำรป้องกันนักเรียนหลุดออกจำก
ระบบกำรศึกษำ เช่น นักเรียนขำดเรียนเกิน 3 วัน ครูที่ปรึกษำจะติดตำมนักเรียน หำก 7 วัน ยังไม่กลับมำเรียน  
ครูที่ปรึกษำจะลงเยี่ยมบ้ำนนักเรียน หำกเกิน 15 วัน ยังไม่กลับมำเรียนจะเชิญผู้ปกครองมำรับทรำบพฤติกรรม
ของนักเรียน เป็นต้น 
 
 

 
 
 

 
8. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม 
    ผลการด าเนินงาน 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรคัดกรองเด็กพิกำรเบื้องต้น
และกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำนักเรียนพิกำรรำยบุคคล เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2565 ณ ห้องประชุม            
เปือยงำม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 51 คน ประกอบด้วย             
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำรและครูผู้รับผิดชอบงำนจัดกำรศึกษำนักเรียนพิกำรเรียนรวมในสังกัด จ ำนวน 45 คน                
คิดเป็นร้อยละ 80.39 และบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม จ ำนวน 6 คน               
มีโรงเรียนที่ไม่มีครูเข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนปลำปำกวิทยำ โรงเรียนอุเทนพัฒนำ 
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม โรงเรียนท่าจ าปาวิทยา โรงเรียนนาค าราษฎร์รังสรรค์  โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม                     
โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา โรงเรียนนาทมวิทยา และโรงเรียนหนองซนพิทยาคม 
คิดเป็นร้อยละ 19.61 
 
      
 
 
 
 

 
     ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมประชุม โดยมีผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 32 คน สรุปผลได้ดังนี้ 
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9. โครงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
     ผลการด าเนินงาน 
    1. ผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สังกัด สพม.นครพนม (ข้อมูลจำกระบบ          
รับนักเรียน ณ วันที่ 30 เมษำยน 2565) 

       

    2. ผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 สังกัด สพม.นครพนม  (ข้อมูลจำกระบบ       
รับนักเรียน ณ วันที่ 30 เมษำยน 2565) 

ประเภท
ห้องเรียน 

แผนกำรรับนักเรยีน สมัคร รับไว ้
ร้อยละ  (รับ

ไว้/แผน) ห้อง นักเรียน 
ม.3 เดิม 
(รับไว้
แล้ว) 

ม.3เดิม 
(สมัคร
ใหม่) 

ม.3รร.
อื่น 

รวม ห้อง 
นักเรียน 

(คน) 

ห้องปกต ิ 149 5,833 890 2,570 912 4,372 131 3,914 67.10 
ห้องพิเศษ 22 772 - 726 197 923 16 511 66.19 

 รวม  171 6,605 890 3,296 1,109 5,295 147 4,425 66.99    

 3. ผลการรับนักเรียนระดับจังหวัดปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. (ข้อมูลจำก DMC 3 -2564 
และ DMC 1-2565 

สังกัด 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

นักเรียน
จบ ป.6 
(2564) 

เข้าเรียน
ชั้น ม.1 

ร้อยละ 
นักเรียนจบ 

ม.3 
(2564) 

เข้าเรียน 
ชั้นม.4 

ร้อยละ 

สพม.นครพนม - 6,039 - 5,239 4,806 - 
สพป.นครพนม เขต 1 3,998 841 - 775 - - 
สพป.นครพนม เขต 2 3,427 1,014 - 922 - - 
รวม 7,425 7,894 113.69 6,936 4,806 69.29  

    4. ผลกำรจัดหำที่เรียน ปีกำรศึกษำ 2565  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนมจัดหำที่เรียน
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 67 คน และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 จ ำนวน 157 คน 

 
 
 

 
 

ประเภท
ห้องเรียน 

แผนกำรรับนักเรยีน สมัคร รับไว ้ ร้อยละ  
(รับไว้/
แผน) ห้อง นักเรียน (คน) ในเขต นอกเขต รวม ห้อง 

นักเรียน 
(คน) 

ห้องปกต ิ 186 7,394 4,006 1,503 5,509 166 5,251 71.02 
ห้องพิเศษ 24 823 854 182 1,036 20 556 67.56 

รวม 210 8,217 4,860 1,685 6,545 186 5,807 70.67 
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10. โครงการสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข           
ในสถานศึกษา สังกัด สพม.นครพนม ปีการศึกษา 2564 และ ปีการศึกษา 2565 
     ผลการด าเนินงาน 
     1. ระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         1) ครูผู้รับผิดชอบงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบคัดกรองนักเรียนยำกจนเข้ำร่วมประชุม 
วันที่ 24 มีนำคม 2565 ณ ห้องประชุมเปือยงำม สพม.นครพนม จ ำนวน 26 โรงเรียน จ ำนวน 32 คน  
         2) ควำมคืบหน้ำกำรบันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำ 
 ณ วันที่ 22 มิถุนำยน 2565 เวลำ 16.30 น. 
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 2. ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน (CCT) 
         1) ปีการศึกษา 2564  
             ภำคเรียนที่ 1/2564 ผลกำรคัดกรองนักเรียนยำกจนในระบบ CCT นักเรียนยำกจนในระบบ CCT 
จ ำนวน 12,395 คน สถำนศึกษำคัดกรอง นร.01 จ ำนวน 11,677 คน คิดเป็นร้อยละ 94.21  ได้รับเงิน
ปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน จ ำนวน 9,148 คน คิดเป็นร้อยละ 73.80 ได้รับทุนเสมอภำคจำก กสศ.                
จ ำนวน 6,770 คน คิดเป็นร้อยละ 54.62 สถำนศึกษำบันทึกข้อมูลรำยงำนกำรจัดสรรในระบบเรียบร้อยทุกแห่ง  
             ภำคเรียนที่ 2/2564 ผลกำรคัดกรองนักเรียนยำกจนในระบบ CCT นักเรียนยำกจนในระบบ CCT 
จ ำนวน 12,866 คน สถำนศึกษำคัดกรอง นร.01จ ำนวน 11,716 คน คิดเป็นร้อยละ 91.06 ได้รับเงิน
ปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจนจ ำนวน 9,123 คน คิดเป็นร้อยละ 70.91 ได้รับทุนเสมอภำคจำก กสศ.                  
จ ำนวน 6,805 คน คิดเป็นร้อยละ 52.89 สถำนศึกษำบันทึกข้อมูลรำยงำนกำรจัดสรรในระบบเรียบร้อยทุกแห่ง 
         2) ปีการศึกษา 2565 
           ภำคเรียนที่ 1/2565 ผลกำรคัดกรองนักเรียนยำกจนในระบบ CCT นักเรียนยำกจนในระบบ CCT 
จ ำนวน 13,399 คน สถำนศึกษำคัดกรอง นร.01 จ ำนวน 12,390 คน คิดเป็นร้อยละ 92.46  ได้รับเงิน
ปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน จ ำนวน 9,858 คน คิดเป็นร้อยละ 73.57 ได้รับทุนเสมอภำคจำก กสศ.                
จ ำนวน 7,243 คน คิดเป็นร้อยละ 54.05 สถำนศึกษำบันทึกข้อมูลรำยงำนกำรจัดสรรในระบบเรียบร้อย                 
จ ำนวน 12 แห่ง 
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11. โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
12. โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์สานฝันเด็กนครพนม ประจ าปีงบประมาณ 2565 
     ผลการด าเนินงาน 
     1. เสนอขออนุมัติโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม 
     2. ประชำสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนเข้ำร่วมประกวดร้องเพลงและผลิตสื่อวีดิทัศน์สร้ำงสรรค์  
บทเพลง “หัวใจนครพนม” คุณสมบัติของผู้ เข้ำประกวดเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1 – 6                  
หรือนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพปีที่ 1 – 3  
     3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินประกวดร้องเพลงและผลิตสื่อวีดิทัศน์สร้ำงสรรค์ บทเพลง “หัวใจนครพนม” 
     4. ประชุมคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดฯ ตำมหลักเกณฑ์กำรตัดสินที่ก ำหนด  
     5. ผลกำรพิจำรณำตัดสินกำรประกวดร้องเพลงและจัดท ำมิวสิควีดีโอเพลง “หัวใจนครพนม” 
 
 

   ผลการด าเนินงาน 
   1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม 
จัดส่งผู้บังคับบัญชำลูกเสือเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ 
รุ่นที่ 2/2564 ระหว่ำงวันที่ 11 - 13 พฤศจิกำยน 2564            
ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สพป.นครพนม เขต 1 จ ำนวน             
20 โรงเรียน มีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมฯ จ ำนวน 40 คน และ 
รุ่นที่ 3/2564 ระหว่ำงวันที่ 14 - 16 พฤศจิกำยน 2564                 
ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สพป.นครพนม เขต 1 จ ำนวน                   
2 โรงเรียน มีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมฯ จ ำนวน 4 คน  
    2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม 
ด ำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำสื่อและเครื่องมือ
ในกำรจัดฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนใน
สถำนศึกษำ ระหว่ำงวันที่  10 – 11 ธันวำคม 2564                    
ณ ห้องประชุมเปือยงำม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำนครพนม มีผู้เข้ำร่วมประชุมฯ จ ำนวน 44 คน 

    ผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 
    คู่มือสื่อและเครื่องมือในกำรจัดฝึกอบรม
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม 
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       5.1) ประเภทผู้ขับร้องฝ่ายชาย 
    รำงวัลชนะเลิศ    ได้แก่  นำยเจษฎำ  มำศพันธ์  โรงเรียนนครพนมวิทยำคม  

              รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ ทีมดงดำวแจ้ง 5G  โรงเรียนดงดำวแจ้งพัฒนศึกษำ 
              รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่ ทีมพะทำยพิทย์  โรงเรียนพะทำยพิทยำคม 
              รำงวัลชมเชย    ได้แก่ 1) ทีมพระซองสำมัคคีวิทยำ ทีม 2 โรงเรียนพระซองสำมัคคีวิทยำ  
                     2) ทีมเด็กสร้ำงภำพ 2 (ขว้ำงคลีชูชำติ) โรงเรียนบ้ำนขว้ำงคลีชูชำติ 
       5.2) ประเภทผู้ขับร้องฝ่ายหญิง 
              รำงวัลชนะเลิศ    ได้แก่  ทีมมำลองฟิล์ม  โรงเรียนมหำชัยวิทยำคม 
              รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ นำงสำววิภำวี  ศรีวงษำ  โรงเรียนนครพนมวิทยำคม 
              รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่ ทีมพระซองสำมัคคีวิทยำ ทีม 1 โรงเรียนพระซองสำมัคคีวิทยำ 

    รำงวัลชมเชย    ได้แก ่1) ทีมพระซองสำมัคคีวิทยำ ทีม 3 โรงเรียนพระซองสำมัคคีวิทยำ 
                2) ทีมดงดำวแจ้ง 5G โรงเรียนดงดำวแจ้งพัฒนศึกษำ 
                3) ทีมเด็กสร้ำงภำพ1 (ขว้ำงคลีชูชำติ) โรงเรียนบ้ำนขว้ำงคลีชูชำติ 

 ทีมที่ได้รับรำงวัลได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรำงวัล ดังนี้ รำงวัลชนะเลิศ จ ำนวน 3,000 บำท             
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ ำนวน 2,000 บำท รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ ำนวน 1,000 บำท ส ำหรับรำงวัล
ชมเชยได้รับเกียรติบัตร  
     6. ประกำศผลกำรแข่งขันและมอบรำงวัล 
     7. สรุปผลและรำยงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนมทรำบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
13. โครงการติดตามการพัฒนาผู้ เ รี ยนด้วยกระบวนการลูกเสือผ่านโรงเรียนต้นแบบลูก เสือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
     ผลการด าเนินงาน 
     กิจกรรมที่ 1 ประชุมรับทรำบนโยบำยกำรด ำเนินงำน ของ สพฐ. ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและจัดท ำเครื่องมือ
ในกำรติดตำมฯ ตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04188/ว471               
ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2565 โดยก ำหนดพ้ืนที่เป้ำหมำยกำรติดตำมในจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร                
จังหวัดมุกดำหำร และจังหวัดยโสธร จ ำนวน 10 โรงเรียน  
     กิจกรรมที่ 2 เสนอขออนุมัติโครงกำร และประสำนโรงเรียนต้นแบบลูกเสือในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ตำมหนังสือ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ที่ ศธ 04305/3278 ลงวันที่ 17 สิงหำคม 2565 

  ผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 
  1. ประเภทผู้ขับร้องฝ่ำยชำย ได้แก่ นำยเจษฎำ  มำศพันธ์ 
โรงเรียนนครพนมวิทยำคม เผยแพร่ใน YouTube 
ลิงก์https://www.youtube.com/watch?v=Lkphqj
Ibmfk&t=1s  
     2. ประเภทผู้ขับร้องฝ่ำยหญิง ได้แก่ ทีมมำลองฟิล์ม 
โรงเรียนมหำชัยวิทยำคม เผยแพร่ ใน YouTube                 
ลิ งก์https://www.youtube.com/watch?v=Ujfq_y
6ycBU&t=5s 

https://www.youtube.com/watch?v=LkphqjIbmfk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=LkphqjIbmfk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Ujfq_y6ycBU&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=Ujfq_y6ycBU&t=5s
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     กิจกรรมที่ 3 ลงพ้ืนที่ติดตำมกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนด้วยกระบวนกำรลูกเสือผ่ำนโรงเรียนต้นแบบ
ลูกเสือ จ ำนวน 10 แห่ง ดังนี้ 

1) วันที่ 13 กันยำยน 2565 ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ1 นครพนม , โรงเรียนค ำเตย
อุปถัมภ์ และโรงเรียนอนุบำลนครพนม จังหวัดนครพนม 
  2) วันที่ 14 กันยำยน 2565 ประกอบด้วย โรงเรียนหนองหลวงศึกษำ และโรงเรียนบ้ำนยำงค ำ จังหวัด
สกลนคร 

3) วันที่ 15 กันยำยน 2565 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนขำมป้อม และโรงเรียนมุกดำลัย จังหวัด
มุกดำหำร 

4) วันที่ 16 กันยำยน 2565 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนโพนทัน โรงเรียนบ้ำนมะพริกดู่โพนสิม และ
โรงเรียนบ้ำนแคนน้อยหนองเลิง จังหวัดยโสธร 

โดยใช้เครื่องมือแบบติดตำมกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 5 ด้ำน ประกอบด้วย               
ด้ำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ (16 คะแนน) ด้ำนผู้ก ำกับลูกเสือ (12 คะแนน) ด้ำนลูกเสือ (11 คะแนน)                    
ด้ำนกำรจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ (10 คะแนน) และด้ำนผลงำนดีเด่น (11 คะแนน) รวมทั้งสิ้น 60 คะแนน ระดับ
คะแนนกำรประเมินผลกำรติดตำม จ ำแนกเป็น ระดับดีมำก ค่ำคะแนนตั้งแต่  55-60 คะแนน , ระดับดี              
ค่ำคะแนนตั้งแต่ 50-54 คะแนน และระดับพอใช้ ค่ำคะแนนตั้งแต่ 49 คะแนนลงมำ ผลปรำกฏกำรติดตำมฯ ดังนี้ 

ระดับดีมำก  ได้แก่  โรงเรียนค ำเตยอุปถัมภ์  จังหวัดนครพนม 
โรงเรียนบ้ำนแคนน้อยหนองเลิง จังหวัดยโสธร 
โรงเรียนบ้ำนมะพริกดู่โพนสิม จังหวัดยโสธร  

ระดับดี   ได้แก่   โรงเรียนบ้ำนโพนทัน จังหวัดยโสธร 
    โรงเรียนอนุบำลนครพนม จังหวัดนครพนม 
    โรงเรียนหนองหลวงศึกษำ จังหวัดสกลนคร 
ระดับพอใช้  ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนยำงค ำ จังหวัดสกลนคร 
    โรงเรียนบ้ำนขำมป้อม  จังหวัดมุกดำหำร 
    โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ 1 นครพนม 

โรงเรียนมุกดำลัย จังหวัดมุกดำหำร 
     กิจกรรมที่ 4 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ สพฐ.ทรำบ พร้อมประกำศผลกำรประเมินติดตำมให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
 
 
 
 
 
 
 
         

       ผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 
        โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของ สพฐ. ทั้ง 10 แห่ง  
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14. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565              
(ด้านทุนการศึกษา) 
     ผลการด าเนินงาน 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกำส
ทำงกำรศึกษำที่ประสบปัญหำทำงเศรษฐกิจ โดยประสำนควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยในกำรจัดหำทุน        
กำรศึกษำ ดังนี ้
     1. ทุนกำรศึกษำพระรำชทำน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีกำรศึกษำ 2565 จ ำนวน 2 คน 
     2. ทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 จ ำนวน 7 คนๆ ละ 12,500 บำท เป็นเงินจ ำนวน                
87,500 บำท 
     3. ทุนกำรศึกษำนักเรียนในพระรำชำนุเครำะห์สมเด็จพระกนิษฐำธิรำช กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ     
สยำมบรมรำชกุมำรี ในจังหวัดนครพนม ปีกำรศึกษำ 2565 ภำคเรียนที่ 1 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำ                       
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 22 คน ภำคเรียนละ 8,000 บำท เป็นเงินจ ำนวน 176,000 บำท และเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 7 คน ภำคเรียนละ 11,000 บำท เป็นเงินจ ำนวน 77,000 บำท รวมเป็นเงิน
จ ำนวน 253,000 บำท 
     4. กำรด ำเนินงำนช่วยเหลือเงินสงเครำะห์เด็กในครอบครัวยำกจน จำกหน่วยงำนบ้ำนพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดนครพนม จ ำนวน 135 คนๆ ละ 1,000 บำท เป็นเงินจ ำนวน 135,000 บำท 
     5. ทุนกำรศึกษำโครงกำร เด็กดีของสังคม ประจ ำปี 2565 จำกธนำคำรออมสิน จ ำนวน 5 คนๆ ละ                 
5,000 บำท เป็นเงินจ ำนวน 25,000 บำท  
     6. ทุนกำรศึกษำมูลนิธิ เปรม ติณสูลำนนท์ จังหวัดนครรำชสีมำ ประจ ำปี 2564 จ ำนวน 7 คนๆ ละ 3,000 บำท 
เป็นเงินจ ำนวน 21,000 บำท  
     7. ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ เพ่ือเยำวชนในพระรำชินูปถัมภ์ ปีกำรศึกษำ 2565 จ ำนวน 6 คนๆ ละ              
4,500 บำท เป็นเงินจ ำนวน 27,000 บำท  
     8. ทุนกำรศึกษำมูลนิธิคุณพุ่ม ปีกำรศึกษำ 2565 จำกศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดนครพนม จ ำนวน            
3 คนๆ ละ 5,000 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 15,000 บำท  
     9. โครงกำร 910 ทุนกำรศึกษำเพ่ือนักเรียนที่ขำดแคลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ของสมำคมสภำสตรีแห่งชำติ จ ำนวน 3 คนๆ ละ 3,000 บำท              
เป็นเงินจ ำนวน 9,000 บำท  
     10. ทุนกำรศึกษำมูลนิธิโรงเรียนน่ำอยู่เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุขจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2552 ปีกำรศึกษำ 2565 
จ ำนวน 33 คนๆ ละ 1,500 บำท เป็นเงินจ ำนวน 49,500 บำท  
     11. ทุนกำรศึกษำมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจ ำปี 2565 ของส ำนักงำนสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำจังหวัดนครพนม จ ำนวน 1 คน จ ำนวน 5,000 บำท  
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       ดังนั้น มีนักเรียนด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำที่ประสบปัญหำทำงเศรษฐกิจ ได้รับทุนกำรศึกษำช่วยเหลือ               
ให้สำมำรถศึกษำต่อจบกำรศึกษำภำคบังคับและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกัด สพม.นครพนม จ ำนวนทั้งสิ้น  
231 คน รวมเป็นเงินจ ำนวน 647,000 บำท (หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน) 

15. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 
     ผลการด าเนินงาน 
     กำรฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2565  รุ่นที่ 8/2565 
ก ำหนดกำรจัดฝึกอบรมในวันที่ 3 – 5 มิถุนำยน 2565 ฝึกอบรมแบบอยู่ค่ำยพักแรม 2 คืน 3 วัน ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
พักประจ ำในค่ำยฝึกอบรม ณ ค่ำยลูกเสือโรงเรียนค ำเตยอุปถัมภ์ อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม             
ลูกเสือ เนตรนำรี ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน จ ำนวน 13 โรงเรียน 274 คน เนื้อหำสำระ หลักสูตรกำรฝึกอบรมใช้หลักสูตร             
กำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ก ำหนด จ ำนวน               
9 รำยวิชำ ดังนี้ 
    1 วิชำ “บทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย” 
    2 วิชำ “กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
    3 วิชำ “กำรสร้ำงจิตส ำนึกควำมเป็นพลเมือง” 
    4 วิชำ “หลักกำรและวิธีกำรโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน” 
    5 วิชำ “โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่โคก หนอง นำ” 
    6 วิชำ “ทักษะพ้ืนฐำนของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนด้ำนกำรพัฒนำ กำรบริกำรและช่วยเหลือภัยพิบัติ” 
    7 วิชำ “ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับกำรพัฒนำชุมชน” 
    8 วิชำ “ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับกำรประชำสัมพันธ์” 
    9 วิชำ “กำรด ำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ” 

 
 
 
 
 
 
 

 

ปรำกฏว่ำมีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม จ ำนวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

                                  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม  หน้ำ 43 
  

16. โครงการขับเคลื่อนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษา
บูรณาการภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมค่ายแกนน าสภานักเรียน และทักษะชีวิต 
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  
 
 
 
 
 

 
          

     ผลการด าเนินงาน 
     1. ประชุมคณะกรรมกำรสภำนักเรียน สพม.นครพนม  เพ่ือเตรียมควำมพร้อมจัดค่ำยสภำนักเรียน  
ในวันที่ 19 สิงหำคม 2565 ผ่ำนโปรแกรม Google Meet 
     2.  จัดค่ำยสภำนักเรียนและทักษะชีวิต ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด ของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 (COVID-19) ในวันที่ 29 สิงหำคม 2565 ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยำคม             
อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  ปรำกฏผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

2.1 มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร รวมทั้งสิ้น 295 คน ประกอบด้วย  
     1) ประธำนสภำนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษำทุกโรงและนักเรียนแกนน ำ ในสังกัดส ำนักงำน            

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม จ ำนวน 48 โรงเรียน รวม 96 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12    
     2) ครูผู้รับผิดชอบงำนสภำนักเรียน จ ำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 96.08 
2.2 กิจกรรมสภำนักเรียนกับทักษะชีวิตและควำมเป็นพลเมืองในระบอบประชำธิปไตย ได้ด ำเนินกิจกรรม 

เป็น 4 ฐำน ประกอบด้วย  
                 1) ฐำนสภำนักเรียนยุค Thailand 4.0 / ภำวะผู้น ำ / ประกำศเจตนำรมณ์สภำนักเรียน      
                 2) ฐำนนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษำ (Youth Counselor) / TO BE NUMBER ONE  
                 3) ฐำนทักษะชีวิตกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำตั้งครรภ์ในวัยรุ่น / โรคอุบัติใหม่ 
                 4) ฐำนควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำกับวินัยจรำจร / MOE Safety Center 
และจำกกำรถอดบทเรียนทั้ง 4 ฐำนกิจกรรม พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับควำมรู้เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่              
ของคณะกรรมกำรสภำนักเรียน มีภำวะผู้น ำ ร่วมประกำศเจตนำรมณ์สภำนักเรียน กำรเป็นนักเรียนเพ่ือน                
ที่ปรึกษำให้ค ำปรึกษำแก่เพ่ือนนักเรียนในสถำนศึกษำตนเอง กำรจัดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE               
ในสถำนศึกษำ กำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตในกำรป้องกันปัญหำต่ำงๆ รวมถึงกำรใช้งำนระบบควำมปลอดภัย               
ในสถำนศึกษำ MOE Safety Center ร่วมก ำหนดพ้ืนที่จุดเสี่ยงอันตรำย จุดอับในสถำนศึกษำตนเอง เพ่ือจะได้
ร่วมวำงมำตรกำรป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นในสถำนศึกษำ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้ฝึกปฏิบัติจริง มีกระบวนกำรท ำงำน    
ที่ชัดเจนจำกกำรเรียนรู้ตำมฐำนกิจกรรมต่ำงๆ และมีจิตส ำนึก แนวคิดและทัศนคติในกำรสร้ำงสังคมที่ดี สำมำรถ
น ำควำมรู้และทักษะที่ได้รับสำมำรถน ำไปปรับใช้ในสถำนศึกษำและชีวิตประจ ำวันได้ โดยกำรเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจให้แก่น้องๆ ในสถำนศึกษำตนเอง เช่น มีจิตอำสำ กำรป้องกันปัญหำยำเสพติด สิทธิและหน้ำที่
พลเมืองไทย รู้จักกำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม วำงแผนกำรท ำงำน มีเป้ำหมำยในชีวิต รู้และเห็นคุณค่ำของตนเอง  
เคำรพในกำรตัดสินใจของเพ่ือน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน สำมำรถแก้ไขปัญหำร่วมกันอย่ำงสันติวิธี รวมถึงกำรใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมทักษะชีวิตและเสริมสร้ำงทักษะผู้น ำ 
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     3. สพม.นครพนม แต่งตั้งคณะกรรมกำรสภำนักเรียน สพม.นครพนม ตำมค ำสั่ง สพม.นครพนม  
ที่ 305/2565 ลงวันที่ 12 กันยำยน 2565  
     4. สถำนศึกษำได้รับรำงวัลสถำนศึกษำที่มีผลกำรปฏิบัติงำนสภำนักเรียนที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนครพนมวิทยำคม   
 
 
 
 

1. โครงการนิเทศก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding 
“CODING Achievement Awards” 
    ผลการด าเนินงาน 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร ส่งเสริม พัฒนำ รวมถึงศึกษำ
สภำพปัญหำในกำรก ำหนดวัตถุประสงค์กำรเรียนกำรสอนวิทยำกำรค ำนวณ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดควำมสำมำรถ             
ในกำรคิดเชิงค ำนวณเพ่ือใช้ในกำรแก้ปัญหำได้จริง รวมถึงด้ำนอ่ืนๆ ตำมหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนหรือ              
ตำมเป้ำหมำยที่โรงเรียนส่งเสริม โดยเชื่อมโยงควำมรู้จำกหลำกหลำยวิชำที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงครูผู้สอนทั้ง                  
51 โรงเรียน ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) 
ในด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนสำระวิทยำกำรค ำนวณ และยังมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน              
ที่ไม่เชื่อมโยงสำระวิทยำกำรค ำนวณกับวิชำอ่ืน เช่น คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์  ภำษำต่ำงประเทศ ภำษำไทย   
เป็นต้น พบปัญหำอุปสรรคในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนใช้แนวคิดเชิงค ำนวณในกำรออกแบบ
อัลกอริทึมและเขียนโปรแกรมเพ่ือกำรแก้ปัญหำ 

     
 
 
 
 
 

 
 
 

    ผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 
    รำยงำนผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง “กำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดและกำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณ (Coding) ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 SONGKRAN Model ” 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

                                  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม  หน้ำ 45 
  

2. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 กิจกรรมการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานท าและรู้เท่าทันระบบการศึกษาและการคัดเลือกในระดับอุดมศึกษา 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3. ด้านส่วนตัวและสังคม ให้ผู้ เรียนรู้จักและเข้ำใจตนเอง รักและเห็นคุณค่ำของตนเองและผู้ อ่ืน                        
รักษ์สิ่งแวดล้อม มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ มีเจตคติท่ีดีต่อกำรมีชีวิตที่ดีมีคุณภำพ มีทักษะชีวิตและสำมำรถปรับตัว  

3. โครงการส่งเสริม การยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 
     
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม              
ได้ ส่ ง เ ส ริ ม ให้ ค รู แ น ะแนว ได้ ด ำ เ นิ น ง ำนแนะแ นว                       
ในสถำนศึกษำจัดให้ครอบคลุมขอบข่ำยงำนแนะแนว              
ทั้ง 3 ด้ำน ได้แก่  
   1. ด้านการศึกษา ให้ผู้ เรียนได้พัฒนำตนเองในด้ำน          
กำรเรียนอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ รู้จักแสวงหำและใช้ข้อมูล
ประกอบกำรวำงแผนกำรเรียนหรือกำรศึกษำต่อไป              
อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวิธีกำรเรียนรู้  
และสำมำรถวำงแผนกำรเรียนหรือกำรศึกษำต่อได้อย่ำง
เหมำะสม 
   2. ด้านอาชีพ ให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้ำน รู้และ
เข้ำใจโลกของงำนอำชีพอย่ำงหลำกหลำย มีเจตคติที่ดี           
ต่ออำชีพสุจริต มีกำรเตรียมตัวสู่อำชีพ สำมำรถวำงแผน 
เพ่ือประกอบอำชีพตำมท่ีตนเองมีควำมถนัดและสนใจ 
    
 

    ผลการด าเนินงาน 
    ข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษา ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นสร้างแรงจูงใจให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการพัฒนา
งานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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4. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารต าแหน่ง รองผู้อ านวยการบริหารการศึกษา ผู้อ านวยการบริหารการศึกษา 
     ผลการด าเนินงาน 
     ผู้บริหารการศึกษา ได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพ่ือพัฒนาการศึกษาต าแหน่ง             
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อยู่ระหว่างการรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่            
เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     กิจกรรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
     ผลการด าเนินงาน 
     ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ จ ำนวน 72 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบ กฎหมำย ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่ 
สวัสดิกำรในกำรท ำงำน และพัฒนำจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรมที่จ ำเป็นส ำหรับ ครู และสำมำรถปฏิบัติงำนได้              
อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีอุดมกำรณ์ของควำมเป็นครู ตระหนักในหน้ำที่และเกียรติศักดิ์ศรใีนต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร
ของตนเอง พัฒนำควำมรู้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีระเบียบวินัย มีเจตคติที่ดี 
ศรัทธำในอำชีพและรู้จักวิธีกำรด ำรงตนในสภำพแวดล้อมของสังคมชนบทได้อย่ำงเหมำะสม และน ำควำมรู้                
ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนของนักเรียน 
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        กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา องค์กร ที่ประสบผลส าเร็จในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงาน            
และการสร้างเครือข่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

     กิจกรรมการพัฒนาตามนโยบายและตามความต้องการตามกรอบมาตรฐาน CEFR ผ่านระบบออนไลน์ 
(ห้องเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตในยุค New Normal) 
      ผลการด าเนินงาน 
     1. ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 263 คน ประกอบด้วย ข้ำรำชกำรในสังกัด จ ำนวน 220 คน ต่ำงสังกัด               
จ ำนวน 43 คน  
     2. จ ำนวนผู้ผ่ำนกำรอบรม จ ำนวน 186 คน ประกอบด้วย ข้ำรำชกำรในสังกัด จ ำนวน 160 คน ต่ำงสังกัด  
26 คน 
     3. ผู้สนใจเข้ำรับกำรอบรมผ่ำนช่องทำงไลฟ์สดทำงเฟสบุ๊ค และยูทูปของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำนครพนม และท ำแบบทดสอบออนไลน์หลังกำรอบรม ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ได้รับเกียรติบัตรทันที 
จ ำนวน 3,000 คน 
 

      ผลการด าเนินงาน 
      ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ าในสังกัด สามารถขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์           
ขององค์กรให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ            
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์  เสริมสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า เพ่ือน าไปสู่การ
จัดกระบวนการบริหารองค์กรให้เป็นเลิศ และผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ มีแนวคิดและทิศทางการบริหารและการจัด
การศึกษา พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และมีวิสัยทัศน์เ พ่ิมขึ้นในการด้าน            
การบริหารจัดการองค์กร น าไปขยายผลในกลุ่มงานที่
รับผิดชอบได้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
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5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     ผลการด าเนินงาน 
     1. ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดเข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 102 คน  
     2. ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนพัสดุ กระบวนกำร และขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยรวม และมีแนวทำงปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกัน โดยสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปปรับใช้ใน
หน่วยงำนได้อย่ำงแท้จริง 
    3. ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เป็นเงินทั้งสิ้น 31,818.- บำท 
    สรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ได้ค่ำเฉลี่ย 4.26 ระดับด ี
    โดยเรียงล ำดับด้ำนที่ได้ค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย คือ ล ำดับที่ 1 ด้ำนวิทยำกร/เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกรด ำเนินกำร 
วิทยำกรมีควำมรู้ ประสบกำรณ์และควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ได้ค่ำเฉลี่ย 4.37 ล ำดับที่ 2                
ด้ำนช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร มีช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรหลำกหลำย สะดวก และมีควำมทันสมัย ได้ค่ำเฉลี่ย 
4.27 ล ำดับที่ 3 ด้ำนหัวข้ออบรมและกำรให้บริกำร เนื้อหำหัวข้อที่อบรมสำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน               
และตรงกับควำมต้องกำร ได้ค่ำเฉลี่ย 4.25 และล ำดับที่ 4 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน                          
มีกระบวนกำรและข้ันตอนกำรจัดประชุมเป็นระบบ มีประสิทธิภำพใช้เวลำเหมำะสม ได้ค่ำเฉลี่ย 4.17 
 
       
 
 
 
 

 
 

6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     ผลการด าเนินงาน 
     จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ในวันที่              
16 มีนำคม 2565 ณ โรงเรียนเชียงยืนวิทยำ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนในองค์กรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ กำรน ำองค์กรสู่กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังสำมำรถแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งภำยในองค์กร 
และปรับเปลี่ยนวิธีกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพสู่เทคโนโลยีดิจิทัลหน่วยงำนภำครัฐสู่ระบบรำชกำร 4.0 
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    ผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 
    1. เกิดกระบวนกำรพัฒนำสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงำนภำครัฐสู่ระบบรำชกำร 4.0 
    2. กำรน ำองค์กรสู่กำรพัฒนำ PMQA 4.0 สู่นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ MY OFFICE 
    3. พัฒนำเทคนิคกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรให้บริกำรรวดเร็ว และปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 

 
 

 
7. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์  
     ผลการด าเนินงาน 
     1. ครูผู้รับผิดชอบงำนทะเบียนโรงเรียนเข้ำร่วมประชุมในวันที่ 29 มีนำคม 2565 ผ่ำน Google Meet               
ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. เป็นต้นไป ดังนี้ 1) สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม จ ำนวน 69 คน              
2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมุกดำหำร จ ำนวน 1 คน และ 3) สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครพนม เขต 1 จ ำนวน 10 คน 
     2. สถำนศึกษำที่ไม่เข้ำร่วมกำรประชุมจ ำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนำเดื่อพิทยำคม โรงเรียนนำค ำ-
รำษฎร์รังสรรค์ และโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนมได้ด ำเนินกำร
ประสำนครูผู้รับผิดชอบทั้ง 3 โรงเรียน ให้ศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดท ำ ปพ.3 ออนไลน์ของปีกำรศึกษำ 2564 
ตำมหนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ที่ ศธ 04305/ว1024 ลงวันที่ 17 มีนำคม 2565 
     3. ครูผู้รับผิดชอบงำนทะเบียนของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม 
สำมำรถใช้งำนโปรแกรม ปพ.3 ออนไลน์ได้อย่ำงถูกต้องและสำมำรถจัดเก็บแบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ             
ปีกำรศึกษำ 2564 ได้ครบทุกโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 
     4. เกิดเครือข่ำยในกำรท ำงำนของครูในสังกัดและนอกสังกัด โดยมีกลุ่มไลน์ที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อส ำรกัน 
“ประชุม ปพ.3 ออนไลน์ สพม.นพ.” 
     5. ผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัดในกำรจัดท ำ ปพ.3 ออนไลน์ ปีกำรศึกษำ 2564 เรียบร้อยแล้ว 
ร้อยละ 84.18 ระดับคะแนนตัวชี้วัด KRS ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอยู่ระดับ 5 (ข้อมูล ณ วันที่              
22 มิถุนำยน 2565) 
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8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูประจ าชั้นให้เป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
     ผลการด าเนินงาน 
     1. นักเรียนที่ได้รับกำรช่วยเหลือเยียวยำจิตใจ มีทั้งสิ้น 8 รำย ดังนี้ 
         1.1 กรณีนักเรียนโรงเรียนธรรมโฆษิต อ ำเภอปลำปำก จังหวัดนครพนม มีควำมเครียดระดับรุนแรง  
ช่วยเหลือได้ส ำเร็จ 
       1.2 กรณีนักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยำนุกูล อ ำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ผู้ปกครองร้องเรียน             
ครูท ำร้ำยร่ำงกำยนักเรียน ช่วยเหลือได้ส ำเร็จ 
       1.3 กรณีครูตะโกนใส่นักเรียนหน้ำเสำธง โรงเรียนธำตุพนม อ ำเภอธำตุพนม จังหวัดนครพนม ช่วยเหลือ              
ได้ส ำเร็จ 

       1.4 กรณีนักเรียนโรงเรียนกุดฉิมวิทยำคม อ ำเภอธำตุพนม จังหวัดนครพนม ถูกล่วงละเมิดทำงเพศ            
จำกบุคคลภำยในหมู่บ้ำน ส่งต่อเครือข่ำยภำยนอก 
       1.5 กรณีนักเรียนโรงเรียนดงดำวแจ้งพัฒนศึกษำ อ ำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เสี่ยงถูกล่วงละเมิด               
จำกบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว ส่งต่อเครือข่ำยภำยนอก 
      1.6 กรณีนักเรียนโรงเรียนศรีบัวบำนวิทยำคม อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ยำกจน พึงได้รับกำร
ช่วยเหลือ ช่วยเหลือได้ส ำเร็จ 
       1.7 กรณีนักเรียนโรงเรียนสำมผงวิทยำคม อ ำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม บกพร่องทำงกำรมองเห็น            
และบกพร่องทำงสติปัญญำ ส่งต่อเครือข่ำยภำยนอก 
       1.8 กรณีนักเรียนโรงเรียนสหรำษฎร์รังสฤษดิ์ อ ำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม ถูกท ำร้ำยร่ำงกำยกรณี
ทะเลำะวิวำทในสถำนศึกษำ อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 
    2. ประชุมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และนวัตกรรมกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูปฏิบัติหน้ำที่
นักจิตวิทยำในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ปีกำรศึกษำ 2565 ครั้งที่ 1/2565 
 

 
 

 
 
 

9. โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ ประจ าปี 2565 
     ผลการด าเนินงาน 
     กำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือขั้นควำมรู้ทั่วไป (G.I.C.) รุ่นที่ 8/2565 ก ำหนดกำรจัดฝึกอบรม ในวันที่              
13 สิงหำคม 2565 ก ำหนดจัดอบรม 1 วัน แบบพักค่ำยพักแรม ต่อเนื่องกับกำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือวิสำมัญ 
ขั้นควำมรู้ เบื้องต้น (R.B.T.C.) รุ่นที่  1/2565 ก ำหนดจัดกำรฝึกอบรม ระหว่ำงวันที่ 5-7 เมษำยน 2565                     
ณ ค่ำยลูกเสือจังหวัดนครพนม อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เป็นชำย 17 คน 
หญิง 10 คน รวมทั้งสิ้น 27 คน โดยจัดกำรอบรมแบบค่ำยพักแรม จ ำนวน 3 วัน แบ่งหมู่ลูกเสือเป็น 4 หมู่              
ในกำรจัดกำรฝึกอบรมได้ด ำเนินกำรฝึกอบรมแบบบรรยำย สำธิต ฝึกปฏิบัติ มีกำรทดสอบภำคปฏิบัติ และสังเกต
พฤติกรรมผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม พบว่ำมีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนกับสมำชิกในหมู่
ตำมที่คณะวิทยำกรมอบหมำย มีเวลำเข้ำรับกำรฝึกอบรมครบตำมระเบียบก ำหนดไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80                 
ของระยะเวลำตำมหลักสูตร ปรำกฏว่ำมีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม จ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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10. โครงการการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่น 514 
     ผลการด าเนินงาน 
     1. กำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่และผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด หลักสูตร
ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด รุ่นที่ 514 ก ำหนดกำรจัดฝึกอบรม 3 วัน แบบไป - กลับ ด ำเนินกำรฝึกอบรมระหว่ำง
วันที่ 1 – 3 เมษำยน 2565 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม 
เขต 1 อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
     2. แบ่งหมู่ยุวกำชำดเป็น 6 หน่วยสี ประกอบด้วย หน่วยสีฟ้ำ หน่วยสีม่วง หน่วยสีเหลือง หน่วยสีชมพู  
หน่วยสีเขียว และหน่วยสีแสด 
     3. หลักสูตรและวิธีกำรฝึกอบรมของส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร โดยใช้วิธีกำรฝึกอบรมแบบกำรบรรยำย อภิปรำย สำธิต ประชุมกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ  กำรทดสอบก่อน - 
หลังกำรฝึกอบรม และสอบปำกเปล่ำ 3 ข้อ คือ ปฏิญำณตนยุวกำชำด วัตถุประสงค์ยุวกำชำดสำกล และ             
เพลงบริกำร  
     4. จำกกำรประเมินผลของวิทยำกร โดยกำรสังเกตพฤติกรรม กำรทดสอบ และระยะเวลำกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมของผู้เข้ำอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำตำมหลักสูตร ปรำกฏดังนี้  
        1) ผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม จ ำนวน 73 คน  
        2) ผู้มำรำยงำนตัวเข้ำรับกำรฝึกอบรม จ ำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 78.08  
        3) ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม จ ำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
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11. โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจ าปี 2565 
     ผลการด าเนินงาน 
     กำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือ ขั้นควำมรู้ทั่วไป(G.I.C.) รุ่นที่ 3/2565 ก ำหนดกำรจัดฝึกอบรม ในวันที่ 4 เมษำยน 
2565 ก ำหนดจัดอบรม 1 วัน แบบพักค่ำยพักแรมต่อเนื่องกับกำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่                    
ขั้นควำมรู้ เบื้องต้น (SS.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2565 ก ำหนดจัดกำรฝึกอบรม ระหว่ำงวันที่ 5-7 เมษำยน 2565           
ณ ค่ำยลูกเสือจังหวัดนครพนม อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยจัดกำรอบรม แบบค่ำยพักแรม 
จ ำนวน 3 วัน แบ่งหมู่ลูกเสือเป็น 3 กอง 6 หมู่ ประกอบด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 

     ใช้หลักสูตรและวิธีกำรฝึกอบรมของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ โดยวิธีกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร โดยกำร
บรรยำย อภิปรำย สำธิต ประชุมกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ กำรทดสอบก่อน-หลังกำรฝึกอบรมและทดสอบภำคปฏิบัติ 
ปรำกฏผลดังนี้ 
     1. กำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือ ขั้นควำมรู้ทั่วไป (G.I.C.) รุ่นที่ 3/2565 ก ำหนดกำรจัดฝึกอบรม 1 วัน ในวันที่ 
4 เมษำยน 2565 ณ ค่ำยลูกเสือจังหวัดนครพนม อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำกกำรประเมินผลของ
วิทยำกรโดยกำรสังเกตพฤติกรรมและผู้เข้ำอบรมมีระยะเวลำกำรเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80                  
ของระยะเวลำตำมหลักสูตร ปรำกฏมีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม จ ำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 100   
     2. กำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ขั้นควำมรู้เบื้องต้น (SS.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2565 ก ำหนดกำร               
จัดฝึกอบรม 3 วัน ระหว่ำงวันที่ 5-7 เมษำยน 2565 ณ ค่ำยลูกเสือจังหวัดนครพนม อ ำเภอเมืองนครพนม                
จังหวัดนครพนม กำรประเมินผลของวิทยำกรโดยกำรสังเกตพฤติกรรม กำรทดสอบกำรเข้ำฐำนวิชำวินัย               
และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย, ฐำนวิชำเงื่อนลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่,ฐำนวิชำผจญภัย ฐำนวิชำกำรปฐมพยำบำล
ฐำนกำรทดสอบสมรรถภำพ กำรทดสอบก่อน-หลังกำรฝึกอบรม และระยะเวลำกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของ               
ผู้เข้ำฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำตำมหลักสูตร ปรำกฏมีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม จ ำนวน              
55 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 

12. โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปี 2565 
     ผลการด าเนินงาน 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ได้ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือขั้นควำมรู้ทั่วไป 
(G.I.C.) รุ่นที่ 4-5/2565 กำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือส ำรอง ขั้นควำมรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.) รุ่นที่ 2/2565 และ          
กำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ขั้นควำมรู้เบื้องต้น (SS.B.T.C.) รุ่นที่ 2-4/2565 โดยด ำเนินกำรดังนี้ 
     1. กำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือ ขั้นควำมรู้ทั่วไป (G.I.C.) รุ่นที่ 4-5/2565 ก ำหนดกำรจัดฝึกอบรม ในวันที่              
23 และวันที่ 24 เมษำยน 2565 ก ำหนดจัดอบรมรุ่นละ 1 วัน แบบไป-กลับ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีบัวบำน
วิทยำคม อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ ำนวน 360 คน ผ่ำนกำรฝึกอบรม             
360 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

1) หมู่ศรีอินทรำทิตย์   
2) หมู่รำมค ำแหง  
3) หมู่อู่ทอง   
4) หมู่บรมไตรโลกนำถ   
5) หมู่พระมหำจักรพรรดิ   
6) หมู่สุริโยทัย   
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     2. กำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือส ำรอง ขั้นควำมรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 2/2565 ก ำหนดจัดฝึกอบรมระหว่ำงวันที่              
25 – 27 เมษำยน 2565 ณ ค่ำยลูกเสือจังหวัดนครพนม (ค่ำยภูเขำทอง) อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
จัดกำรอบรมแบบค่ำยพักแรม จ ำนวน 3 วัน แบ่งหมู่ลูกเสือเป็น 1 กอง 5 หมู่ ประกอบด้วย 1) หมู่สีเหลือง               
2) หมู่สีชมพู 3) หมู่สีเขียว 4) หมู่สีส้ม 5) หมู่สีฟ้ำ  
      มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเป็นชำย 5 คน เป็นหญิง 47 คน รวม  52 คน ผ่ำนกำรฝึกอบรม จ ำนวน 52 คน           
คิดเป็นร้อยละ 100  
     3. กำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ขั้นควำมรู้ เบื้องต้น (SS.B.T.C.) รุ่นที่ 2/2565 ก ำหนด             
จัดกำรฝึกอบรม ระหว่ำงวันที่ 28-30 เมษำยน 2565 รุ่นที่ 3/2565 ระหว่ำงวันที่ 1–3 พฤษภำคม 2565              
และรุ่นที่ 4/2565 ระหว่ำงวันที่ 4-6 พฤษภำคม 2565 ณ ค่ำยลูกเสือจังหวัดนครพนม อ ำเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม โดยจัดกำรอบรมแบบค่ำยพักแรม จ ำนวน 3 วัน แบ่งหมู่ลูกเสือเป็น 3 กอง 10 หมู่ ประกอบด้วย 
1) หมู่ศรีอินทรำทิตย์ 2) หมู่รำมค ำแหง 3) หมู่ อู่ทอง 4) หมู่บรมไตรโลกนำถ 5) หมู่พระมหำจักรพรรดิ                      
6) หมู่สุริโยทัย 7) หมู่นเรศวร 8) หมู่เอกำทศรถ 9) หมู่ปรำสำททอง 10) หมู่พระนำรำยณ์ 
           - กำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ขั้นควำมรู้เบื้องต้น (SS.B.T.C.) รุ่นที่ 2/2565 มีผู้เข้ำรับ 
กำรฝึกอบรมเป็นชำย 12 หญิง 81 รวม 93 คน ผ่ำนกำรฝึกอบรม จ ำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
           - กำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ขั้นควำมรู้เบื้องต้น (SS.B.T.C.) รุ่นที่ 3/2565 มีผู้เข้ำรับ  
กำรฝึกอบรมเป็นชำย 34 หญิง 66 รวม 100 คน ผ่ำนกำรฝึกอบรม จ ำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
          - กำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ขั้นควำมรู้เบื้องต้น (SS.B.T.C.) รุ่นที่ 4/2565 มีผู้เข้ำรับ   
กำรฝึกอบรมเป็นชำย 27 หญิง 81 รวม 108 คน ผ่ำนกำรฝึกอบรม จ ำนวน 108  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 รวมมีผู้เข้ำอบรมผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่  ขั้นควำมรู้เบื้องต้น (SS.B.T.C.) รุ่นที่ 2-4/2565 จ ำนวน 
301 คน ผ่ำนกำรฝึกอบรม จ ำนวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

 
 
 
 

13. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน             
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
     ผลการด าเนินงาน 
     1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำบุคลำกรในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ให้ได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ ระเบียบกฎหมำย 
นโยบำยกำรบริหำร กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงเป็นระบบ  
     2. ศึกษำดูงำนนอกสถำนศึกษำ องค์กรที่ประสบผลส ำเร็จในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระบบและวิธีกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน และกำรสร้ำงเครือข่ำยเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้และกำรท ำงำนเป็นทีม  
ของบุคลำกรในสังกัด และประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้บริหำร 
ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ปีงบประมำณ                   
พ.ศ. 2565   
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     3. บุคลำกรในสังกัดได้รับกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจทักษะ 
กระบวนกำรคิด ตลอดจนมีแนวคิดในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือเข้ำสู่ระบบรำชกำรไทยแลนด์ 4.0 และได้รับแนวทำง
ในกำรร่วมกันพัฒนำ สร้ำงนวัตกรรมและองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ในกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      
 
 
 
 
 
 
 

     ผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 
     1. เกิดกระบวนงำนในกำรอบรมพัฒนำสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ระบบรำชกำร 4.0 
     2. เกิดกำรพัฒนำองค์กรและกำรน ำองค์กร หน่วยงำนภำครัฐสู่ระบบรำชกำร 4.0 หรือ PMQA 4.0 
     3. พัฒนำเทคนิคกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพและพัฒนำระบบ My Office 
     4. กำรให้บริกำรมีควำมทันสมัย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

15. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
      
    
 
 
 
 
 

     ผลการด าเนินงาน 
     ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม 
จ ำนวน 138 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกิดกำรพัฒนำ
ศักยภำพและเสริมสร้ำงสมรรถนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสำนงำน และน ำองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้
ในกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  ผลการด าเนินงาน 
  1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจให้กับครู เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน และ
บุคลำกรในสังกัดที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับระบบกำร
ควบคุมภำยใน จ ำนวน 2 ครั้ง  
   ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธันวำคม 2564 ณ ห้องประชุมเปือ
ยงำม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
นครพนม  
   ครั้งที่ 2 วันที่ 6 กรกฎำคม 2565 ณ ห้องประชุม
เปือยงำม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
นครพนม  
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16. โครงการบริหารจัดการงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     กิจกรรมหลักที่ 1 กำรพัฒนำงำนและจัดท ำระบบข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร เพ่ือสรรหำบุคลำกร           
ตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     ผลการด าเนินงาน 
     1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ตรวจสอบข้อมูลผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำยของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ ประจ ำปี 2565 จ ำนวน 44 รำย แยกเป็น 
        ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 - ยื่นค ำร้องขอย้ำยภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   จ ำนวน  25  รำย 
 - ยื่นค ำร้องขอย้ำยจำกต่ำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน  16  รำย 
        ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
          - ยื่นค ำร้องขอย้ำยภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   จ ำนวน    3  รำย 
     2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ตรวจสอบข้อมูลผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำยของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน ประจ ำปี 2565 จ ำนวน 70 รำย แยกเป็น 
         - ยื่นค ำร้องขอย้ำยภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   จ ำนวน  39  รำย 
         - ยื่นค ำร้องขอย้ำยจำกต่ำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน  31  รำย 
     3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ด ำเนินกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำเป็นระยะเวลำ 1 ปี ส ำหรับผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
จ ำนวน 51 รำย (ผอ.สถำนศึกษำ จ ำนวน 1 รำย/รอง ผอ.สถำนศึกษำ จ ำนวน 50 รำย) 
     3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรบุคคลจัดจ้ำง             
เป็นพนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำว ดังนี้ 
         3.1) พนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป  จ ำนวน  1  อัตรำ 
         3.2) ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง พนักงำนบันทึกข้อมูล  จ ำนวน  1  อัตรำ 
     กิจกรรมหลักท่ี 2 กำรวำงแผนอัตรำก ำลังและบริหำรอัตรำก ำลังในสถำนศึกษำ 
     ผลการด าเนินงาน 
     1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนมและสถำนศึกษำในสังกัด มีข้อมูลอัตรำก ำลังครู              
และบุคลำกรท ำหน้ำที่สอนในระบบบริหำรงำนบุคคลออนไลน์ (Personal management Center : PMC)                          
เป็นปจัจุบัน ครบถ้วนร้อยละ 100 

     2. สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ใช้งำนโปรแกรมระบบบริหำรงำน
บุคคลออนไลน์ (PMC) แล้วสำมำรถวิเครำะห์และรำยงำนควำมขำดเกินอัตรำก ำลัง พร้อมระบุควำมต้องกำรครู
สำขำวิชำเอกที่มีควำมส ำคัญจ ำเป็น ตรงตำมสภำพควำมเป็นจริง และท ำให้ได้บุคลำกรในสำขำวิชำเอก                
ที่ขำดแคลนตำมควำมต้องกำร และแก้ปัญหำกำรขำดครูสำขำวิชำเอกได้ 

   2. ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เจ้ ำหน้ ำที่ ใ นสั งกั ดส ำนั ก งำน เขต พ้ืนที่ ก ำรศึ กษำ
มัธยมศึกษำนครพนม น ำหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง             
ว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติกำรควบคุม
ภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 มำปรับใช้            
ในกำรปฏิบัติ งำนให้ถูกต้องตำมระเบียบ เกิดกำร
ประสำนงำนและท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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   3. มีกระบวนกำรพัฒนำต่อยอด บูรณำกำรกำรท ำงำนหรือบูรณำกำรข้อมูลจนเกิดผลลัพธ์ที่มีควำมโดดเด่น  
หรือเป็นนวัตกรรมได้ โดยโปรแกรมระบบบริหำรงำนบุคคลออนไลน์ (PMC) ได้น ำข้อมูลนักเรียนจำกระบ DMC 
และให้โรงเรียน/บุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำทุกแห่ง กรอกข้อมูลส่วนตัว สำขำวิชำเอกที่จบ และที่ท ำกำรสอน
ด้วยตนเอง และผู้รับผิดชอบงำนวิชำกำรและงำนบุคคล ตรวจสอบชั่วโมงสอน ภำระงำนของบุคลำกรแต่ละคน 
และก ำหนดมำตรฐำนวิชำเอกท่ีตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ และมีกำรเสนอแนะแนวคิด วิธีกำรที่จะท ำ
กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพ และแก้ไขปรับปรุงโปรแกรม ให้สำมำรถรองรับกำรพัฒนำเชื่ อมโยงไปสู่กำรบริกำร 
ก.พ.7/ก.ค.ศ. 16 ออนไลน์ต่อไป 
 
 
 
 
      
 
    
     

    กิจกรรมหลักท่ี 3 กำรพัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือให้ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน
ต ำแหน่งและวิทยฐำนะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

      ผลการด าเนินงาน 
    1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ได้ด ำเนินกำรซักซ้อมควำมเข้ำใจและตรวจสอบกลั่นกรอง
ค ำร้องพร้อมเอกสำรกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ว 21/2560 ดังนี้ 
       1.1) วิทยฐำนะช ำนำญกำร จ ำนวน 17 รำย   
       1.2) วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน 48 รำย  
       1.3) วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ  จ ำนวน 3 รำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม               
ได้ด ำเนินกำรซักซ้อมควำมเข้ำใจและด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
ก ำ ร จั ด ท ำ บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง ใ น ก ำ ร พั ฒ น ำ ง ำ น 
(Performance Agreement : PA) และด ำเนินกำรในส่วน
ของกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ศึกษำนิเทศก์ และรองผู้อ ำนวยกำร สพม.นครพนม            
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ว10-11-12/2564 เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย สำมำรถน ำเข้ำข้อมูล PA ในระบบ DPA 
ครบถ้วนถูกต้องทุกรำย ดังนี้ 
       2.1) ผอ.สถำนศึกษำ     จ ำนวน  51  รำย 

       2.2) ศึกษำนิเทศก์               จ ำนวน  11  รำย 

       2.3) รอง ผอ.สพม.นครพนม     จ ำนวน   2  รำย 

รวมถึงสถำนศึกษำในสังกัดสำมำรถด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรประเมินตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว และน ำเข้ำข้อมูล PA               
เข้ำระบบ DPA ครบถ้วนถูกต้องทุกรำยเช่นเดียวกัน 
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 กิจกรรมหลักที่ 4  กำรเลื่อนเงินเดือน กำรจัดท ำข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ และกำรเสนอ                
ขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ 
     ผลการด าเนินงาน 
     1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ด ำเนินกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ซึ่งมีผู้ได้รับพิจำรณำให้เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) จ ำนวน 1,671 รำย และครั้งที่ 2 
(1 ตุลำคม 2565) จ ำนวน 1,714 รำย 

     2. การจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติ 
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ได้ประชุมเพ่ือวิเครำะห์และวำงแผนกำรจั ดท ำข้อมูล
ทะเบียนประวัติและกำรให้บริกำรส ำเนำ ก.พ. 7/ก.ค.ศ. 16 ออนไลน์ โดยได้ศึกษำดูงำนเกี่ยวกับกำรจัดท ำทะเบียน
ประวัติอิเล็กทรอนิกส์ และกำรให้บริกำรคัดส ำเนำ ก.พ.7/ก.ค.ศ. 16/กำรออกหนังสือรับรอง ผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 4 – 7 กันยำยน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ทั้งนี้ ได้ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลและน ำข้อมูล ก.พ.7/ก.ค.ศ. 16 ของข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำทุกรำย             
เป็นไฟล์รูปภำพ เพ่ือด ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรผ่ำนระบบออนไลน์ และจะด ำเนินกำรพัฒนำระบบ           
และใช้งำนระบบในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ต่อไป   
     3. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
        3.1) ตรวจสอบและเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ประจ ำปี 2565 จ ำนวน 290 รำย ดังนี้ 
             (1) ข้าราชการ 
                 (1.1)  ชั้นสายสะพาย  จ ำนวน  6  รำย   
  - ชั้นตรำ  ป.ม. จ ำนวน 6 รำย (ชำย 5 / หญิง 1) 
                 (1.2)  ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย  จ ำนวน  241 รำย   
 - ชั้นตรำ   ท.ช.. จ ำนวน    68    รำย (ชำย 25 / หญิง 43) 
 - ชั้นตรำ   ท.ม. จ ำนวน    23 รำย (ชำย 8  / หญิง 15) 
 - ชั้นตรำ   ต.ม. จ ำนวน    150 รำย (ชำย 57 / หญิง 93) 
                  (1.3) เหรียญจักรพรรดิมาลา จ ำนวน  35  รำย  (ชำย 10 / หญิง 25) 
             (2) ลูกจ้างประจ า  จ ำนวน  1  รำย 
                         - ชั้นตรำ   บ.ช. จ ำนวน    1     รำย (ชำย 1 / หญิง -) 
             (3) พนักงานราชการ  จ ำนวน  7  รำย  
                         - ชั้นตรำ   จ.ม. จ ำนวน    1 รำย (ชำย - / หญิง 1) 
                          - ชั้นตรำ   บ.ช. จ ำนวน    6 รำย (ชำย 2 / หญิง 4) 
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     ผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 
     โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ (Personal Management Center : PMC) 

1. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
     ผลการด าเนินงาน 
     1. จัดกิจกรรมหน่วยลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดครบทุกโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมทบทวนหน่วยลูกเสือ                
ต้ำนภัยยำเสพติด ระหว่ำงวันที่ 26-27 สิงหำคม 2565 ณ ค่ำยลูกเสือจังหวัดนครพนม อ ำเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม มีเป้ำหมำยคือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้บังคับบัญชำลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด จ ำนวน 102 คน 
และได้รับจัดสรรเงินงบประมำณเพ่ือด ำเนินงำนหน่วยลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด จ ำนวน 51 แห่งๆ ละ 2,000 บำท 
เป็นเงิน 102,000 บำท เบิกจ่ำย 88,000 บำท จ ำนวน 44 แห่ง เป็นเงิน 88,000 บำท และสถำนศึกษำ               
ไม่เบิกจ่ำยเงิน จ ำนวน 7 แห่ง เป็นเงิน 14,000 บำท  
     2. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ดังนี้ 
        2.1 สถำนศึกษำเข้ำร่วมแข่งขันกำรประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำและได้รับรำงวัล
ระดับประเทศ ประกอบด้วย  
      - ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธำตุพนม รักษำมำตรฐำนกลุ่มต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2   
      - ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุเทนพัฒนำ กลุ่มดีเด่น   
        2.2 กำรสนับสนุนสถำนศึกษำมีเครือข่ำยร่วมกับชุมชน โดยสนับสนุนให้ครูน ำนักเรียนเข้ำร่วมกำรประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้ำนนำรำชควำย อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

    3.2) จัดพิธีรับมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นต่ ำกว่ำ
สำยสะพำย และเหรียญจักรพรรดิมำลำให้แก่ผู้ได้รับ
พระรำชทำนประจ ำปี 2563 และประจ ำปี 2564              
เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2565 ณ หอประชุมมรุกขนคร 
โรงเรียนนครพนมวิทยำคม  อ ำเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม จ ำนวน 370 รำย 

                                   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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        2.3 สนับสนุนสถำนศึกษำ ชุมชน เข้ำร่วมกำรประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด              
ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ   
        2.4 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำน ำนักเรียนเข้ำร่วมกำรประกวดเยำวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER 
ONE IDOL รุ่นที่ 12 ประจ ำปี 2565 จ ำนวน 4 คน 
        2.5 ส่งเสริมให้ครูเข้ำร่วมกำรสัมมนำเครือข่ำย TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจ ำปี 2565         
ในวันที่ 19 กรกฎำคม 2565 ณ โรมแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธำนี   
    3. ด ำเนินกำรจัดค่ำยแกนน ำสภำนักเรียนและทักษะชีวิต TO BE NUMBER ONE  ในสถำนศึกษำประจ ำปี 
2565 ในวันที่ 29 สิงหำคม 2565 ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนนครพนมวิทยำคม มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 
102 คน และได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดค่ำยแกนน ำสภำนักเรียนและทักษะชีวิต TO BE NUMBER ONE  
ในสถำนศึกษำ ตำมค ำสั่งที่ 277/2565 ลงวันที่ 7 สิงหำคม 2565 
    4. กำรส ำรวจสภำพกำรใช้สำรเสพติดโดยค้นหำ คัดครอง ตลอดจนกำรดูแลช่วยเหลือจำกกำรเยี่ยมบ้ำน
นักเรียน โดยรำยงำนผ่ำนระบบดูแลและติดตำมกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ CATAS System พบว่ำมีกำร
บันทึกข้อมูลนักเรียนผู้เกี่ยวข้องสำรเสพติด (บุหรี่ เหล้ำ) จ ำนวน 75 คน ผู้ใช้สำรเสพติดและผู้สงสัยว่ำค้ำ               
ในสถำนศึกษำ “ไม่มี” ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีกำรติดตำม ดูแล ช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับสำรเสพติดอย่ำงรวดเร็ว  
    5. กำรรำยงำนผลกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในระบบ NISPA ทุกวันที่ 5 ของเดือน พบว่ำผลกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง “ผ่ำนเกณฑ์เชิงคุณภำพ” ส ำหรับกำรจ ำแนกสถำนะพ้ืนที่ตั้ง              
ของสถำนศึกษำในสังกัด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มพ้ืนที่ ได้แก่ 1) กลุ่มสถำนศึกษำพ้ืนที่เข้ม จ ำนวน 10 แห่ง   
2) กลุ่มสถำนศึกษำพ้ืนที่เฝ้ำระวัง จ ำนวน 1 แห่ง และ 3) กลุ่มสถำนศึกษำพ้ืนที่ปกติ จ ำนวน 40 แห่ง ปรำกฏผล
กำรด ำเนินงำน ดังแผนภำพ ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     6. กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ประจ ำปี 2565 มำตรกำรป้องกัน 
ยำเสพติดแนวทำงกำรป้องกันยำเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงเหมำะสมเป็นรูปธรรม  ต่อศูนย์
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม ศอ.ปส.จ.นพ. รำยงำนครบ 100 %  
    7. ส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 51 แห่ง จัดกิจกรรมอ่ำนสำสน์นำยกรัฐมนตรีและประกำศ
เจตนำรมณ์ต่อต้ำนยำเสพติด พร้อมรณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด เนื่องใน                
วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก ประจ ำปี 2565 (26 มิถุนำยน 2565) มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 30,590 คน     
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2. โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2565 
     ผลการด าเนินงาน 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ดังนี้ 
     กิจกรรมที่  1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้รับผิดชอบ และนักเรียนแกนน ำ  
กำรน ำหลักสูตรไปใช้จัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ ในวันที่ 17 มิถุนำยน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียน            
ศรีบัวบำนวิทยำคม อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียน               
และครูแกนน ำ จ ำนวน 125 คน และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 127 คน  
     กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้ำงเครือข่ำยขับเคลื่อนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด ำเนินกำร
จัดพิธีบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม และสถำนศึกษำ             
ในสังกัดทุกแห่ง ในวันที่ 17 มิถุนำยน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีบัวบำนวิทยำคม อ ำเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม ครบร้อยละ 100 
    กิจกรรมที่  3  ขับเคลื่อนกำรจัดตั้ งกองทุนธนำคำรขยะ ในสถำนศึกษำทุกแห่ง จังหวัดนครพนม   
มีสถำนศึกษำในสังกัดจัดตั้งกองทุนธนำคำรขยะ จ ำนวน 50 แห่ง สมำชิก 14,678 คน จ ำนวนเงินกองทุน             
60,989 บำท 

      
 
 
 
 
 
 
 
      
 

    
 
 
 

    กิจกรรมที่ 4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ               
ถอดบทเรียนกำรจัดกำรขยะในสถำนศึกษำ                
ในวันที่  17 มิถุนำยน 2565 ณ หอประชุม
โรงเรียนศรีบัวบำนวิทยำคม อ ำเภอเมืองนครพนม              
จังหวัดนครพนม ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
นักเรียนและครูแกนน ำ จ ำนวน 125 คน 
     กิจกรรมที่  5  สรุปและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ 
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    ผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 
    โครงการ Zero Waste School รางวัลชมเชย ระดับประเทศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม อ าเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
3. โครงการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา (MOE Safety Center) 
     ผลการด าเนินงาน 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านความปลอดภัย
ในสถานศึกษา ดังนี้ 
     1. เข้ำร่วมประชุมเพ่ือรับทรำบนโยบำยวำระเร่งด่วนเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร           
ด้ำนควำมปลอดภัยของผู้เรียน และรับฟังค ำชี้แจงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย 
(MOE Safety Center) จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
     2. จัดประชุมชี้แจงแก่สถำนศึกษำในสังกัด เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2565 ผ่ำนระบบ Google Meet               
เพ่ือรับทรำบนโยบำยวำระเร่งด่วนเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ด้ำนควำมปลอดภัย              
ของผู้เรียน และรับฟังค ำชี้แจงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย (MOE Safety Center) 
และสถำนศึกษำจัดประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำ
ปลอดภัย 
     3. สมัครสมำชิกเข้ำระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย (MOE Safety Center) และแจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัด
สมัครสมำชิกเข้ำสู่ระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย (MOE Safety Center) พร้อมแต่งตั้งค ำสั่งคณะกรรมกำร             
ควำมปลอดภัยและแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ (MOE Safety Center) ระดับสถำนศึกษำจัดท ำแบบมอบหมำยงำน
เจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ (MOE Safety Center) ระดับสถำนศึกษำ 
     4. ประกำศจัดตั้งศูนย์ควำมปลอดภัย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม แต่งตั้งค ำสั่ง
คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยระดับเขตพ้ืนที่  แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ (MOE Safety Center) และ         
มอบหมำยงำนเจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ (MOE Safety Center)  
     5. รับเรื่องผ่ำนระบบ MOE Safety Center โดยผู้แจ้งเหตุสำมำรถแจ้งเหตุได้ 4 ช่องทำง ประกอบด้วย 
ช่องทำงที่ 1 Application MOE Safety Center ช่องทำงที่ 2 www.MOESafetyCenter.com ช่องทำงที่ 3 
LINE @MOESafety Center ช่องทำงที่ 4 call center 0-2126-6565 และด ำเนินกำรลงพ้ืนที่ให้ช่วยเหลือ  
พร้อมแก้ไขปัญหำ กรณีเกิดเหตุและมีกำรแจ้งในระบบแจ้งเหตุ  จ ำนวน 7 รำย จ ำแนกเป็น ภัยจำกอุบัติเหตุ              
4 รำย ภัยจำกกำรละเมิดสิทธิ์ 1 รำย และภัยจำกกำรใช้ควำมรุนแรง 2 รำย 
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     6. ประสำนภำคีเครือข่ำย ส่งต่อกำรช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำนักเรียนที่ประสบเหตุ จ ำนวน 45 รำย              
จ ำนวนเงิน 97,000 บำท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565) และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน 5 รำย               
จ ำแนกเป็น ภัยจำกอุบัติเหตุ 62 รำย ภัยจำกกำรละเมิดสิทธิ์ 3 รำย ภัยจำกกำรใช้ควำมรุนแรง 2 รำย                
และภัยที่มีผลกระทบต่อสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตใจ 11 รำย 
     7. วันที่ 26 พฤษภำคม 2565 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนมและสถำนศึกษำในสังกัด 
เข้ำร่วมประชุมชี้แจงแนวทำงกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจ ำปี 2565 เพ่ือพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ ครู                 
ให้สำมำรถดูแลเด็กให้ปลอดภัยเฝ้ำระวังและช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ และกำรท ำงำนร่วมกับ
ภำคีเครือข่ำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     8. สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 12 แห่ง เข้ำร่วมโครงกำรอบรมและให้ควำมรู้กำรว่ำยน้ ำเพ่ือชีวิต ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 จัดโดยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครพนม เพ่ือให้นักเรียนให้มีทักษะกำร 
ว่ำยน้ ำและกำรเอำชีวิตรอดจำกกำรจมน้ ำ จ ำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 60 คน นักเรียน จ ำนวน 123 คน ครูผู้ควบคุม 
จ ำนวน 12 คน ผู้เข้ำร่วมอบรมฯ รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 135 คน โดยรุ่นที่ 1 จัดระหว่ำงวันที่ 23 – 24 กรกฎำคม 
2565 และรุ่นที่ 2 จัดระหว่ำงวันที่ 6 – 7 สิงหำคม 2565  
 
 
 
 
 
 
 
     9. สถำนศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมสถำนศึกษำปลอดภัย ประจ ำปี พ.ศ. 2565 ของกรมสวัสดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำน กระทรวงแรงงำน จ ำนวน 30 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.82 และได้ด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย                
ในสถำนศึกษำตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนควำมปลอดภัย โดยได้รับรำงวัลเกียรติบัตรดีเด่นและรำงวัลเกียรติบัตร
ชมเชย ตำมประกำศกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน เรื่องผลกำรพิจำรณำคัดเลือกสถำนศึกษำปลอดภัย 
ประจ ำปี พ.ศ. 2565 ประกำศ ณ วันที่ 5 กรกฎำคม 2565  
     10. วันที่ 18 สิงหำคม 2565 เจ้ำหน้ำที่ SC – Action และเจ้ำหน้ำที่ SC – Operator ของ สพม.นครพนม
และสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 2 แห่ง (โรงเรียนธำตุพนมและโรงเรียนนำทมวิทยำ) เข้ำร่วมประชุมรับฟัง              
ควำมคิดเห็น ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไขกำรใช้งำน Platform ของระบบ MOE Safety Center 
     11. ส่งคู่มือกำรใช้งำน Platform ของระบบ MOE Safety Center ส ำหรับกำรแจ้งเหตุและกำรรับแจ้งเหตุ 
(ฉบับพัฒนำ วันที่ 26 สิงหำคม 2565) ให้สถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัดทรำบ  
     12. สถำนศึกษำในสังกัดเข้ำร่วมกำรประกวดโครงกำรสร้ำงสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภำพ ต้นแบบกำรเสริมสร้ำง
ควำมปลอดภัยในระบบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน”ีกิจกรรมทำงเลือกในรูปแบบออนไลน์  (คลิปสั้น) ประจ ำปี
งบประมำณ 2565 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 2 แห่ง และได้รับรำงวัลประกวด
คลิปสั้น ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่องผลกำรประกวดโครงกำรสร้ำงสรรค์ 
“วิถีใหม่ วิถีคุณภำพ ต้นแบบกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในระบบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน”ีกิจกรรมทำงเลือก            
ในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ประกำศ ณ วันที่ 7 กันยำยน 2565 ดังนี้ 
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 1) โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ 1 นครพนม ได้รับรำงวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีม ข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผลงำนเรื่อง เพ่ือนจิตอำสำรับฟังปัญหำด้วยใจ โดยได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณ  
และบันทึกเทปออกอำกำศ รำยกำรพุธเช้ำข่ำว สพฐ. ซึ่งออกอำกำศวันพุธ ที่ 26 ตุลำคม 2565 
 2) โรงเรียนสนธิรำษฎร์วิทยำ ได้รับรำงวัลชมเชย ประเภท องค์กร (สถำนศึกษำ) ผลงำนเรื่อง STW 
Safety School 
     13. นิเทศ ก ำกับติดตำม และสรุปผลรำยงำนให้หน่วยงำนต้นสังกัดทรำบเป็นรำยเดือน 
 

1. โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2565 
    ผลการด าเนินงาน 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ด ำเนินกำรตำมนโยบำย สพฐ. โดยคัดเลือกสถำนศึกษำ         
ทุกขนำดที่มีระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ เพ่ือกำรประกันคุณภำพที่มีประสิทธิภำพ                  
และด ำเนินกำรจนเป็นวัฒนธรรมกำรท ำงำน ส่งผลให้กำรจัดกำรศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่ำงต่อเนื่อง    
และสำมำรถเป็นแบบอย่ำง เพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถำนศึกษำภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ             
และได้ผลกำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 5 โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   ผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 
   รายงานการด า เนินกิจกรรมและส่ ง เสริม
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่ได้รับรางวัลในระดับ 
สพฐ. และเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในสังกัด 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร 

ตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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2. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  กิจกรรม            
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2565 
    ผลการด าเนินงาน 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร ส่งเสริม พัฒนำหลักสูตร          
ต้ำนทุจริตศึกษำ เพ่ือพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียงและมีจิตสำธำรณะ อีกทั้งได้น ำผลกำรด ำเนินงำนไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน ครู ผู้บริหำร
ตำมกลยุทธ์และมำตรฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และนโยบำยของ สพฐ. โดยมีนักเรียนระดับชั้น                
ม.1 - 6 ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินหลักสูตร (นักเรียนมีตัวตน) ร้อยละ 100 
     
 
 
 
 
 
 
    
    ผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 
    กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนผ่ำนกิจกรรม STEM Education โดยบูรณำกำรหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
ส ำหรับกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     ผลการด าเนินงาน 
     1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม มีกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ            
พ.ศ. 2565 และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
และนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยใช้ NKP Educational 4.0 Model เป็นเครื่องมือ
ในกำรขับเคลื่อน  
     2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนมและสถำนศึกษำในสังกัด ส่งแผนค ำของบประมำณ           
ของหน่วยงำนในสังกัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ได้ทันเวลำ ครบถ้วนและถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
     3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม มีกำรติดตำมและรำยงำนกำรด ำเนินงำนในระบบ               
e-MES และ e-MENSCR ได้ทันเวลำ ครบถ้วน รวมทั้งกำรรับตรวจรำชกำรฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
    ผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 
    เครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจ าปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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4. โครงการตรวจสอบการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     ผลการด าเนินงาน 
     1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำน 
ใบส ำคัญและหลักฐำนกำรจ่ำย และกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค ถูกต้องเป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำรก ำหนด 
     2. สถำนศึกษำมีผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรควบคุมสินทรัพย์ กำรใช้จ่ำยเงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินรำยได้สถำนศึกษำ รวมทั้งเงินอ่ืนๆ ที่สถำนศึกษำได้รับ ถูกต้องเป็นไปตำมระเบียบ หลักเกณฑ์
หรือแนวปฏิบัติที่กระทรวงกำรคลังและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำนก ำหนด 
     3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีกำรเบิกจ่ำยเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจและสังคมจำก
กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ถูกต้องตำมระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติของทำงรำชกำร 
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเป็นไปตำมแนวทำงที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
     ผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 
     1. รำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
     2. รำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคของส่วนรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
     3. รำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และพัสดุสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
     4. รำยงำนผลกำรตรวจสอบงบเดือนใบส ำคัญและหลักฐำนกำรจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
     5. รำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำรเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจและสังคม จำกกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือบรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำ
ในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด19) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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     6. รำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบทะเบียนประวัติเกี่ยวกับสวัสดิกำรรักษำพยำบำล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
     7. รำยงำนผลกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (ส ำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยำยน 2565) 
     8. รำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
      
 
      
 
 
 
 
 

5. โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 
 
 

  

 

 

 

     ผลการด าเนินงาน 
     ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำน               
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรด้ำนระบบฐำนข้อมูล
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ครบทั้ง 51 โรงเรียน 
     ผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้  
     มีกำรจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นระบบ 
(Big Data) เ พ่ือเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศให้ผู้ที่           
สน ใ จ  เ ข้ ำ ถึ ง ไ ด้ ง่ ำ ย ผ่ ำ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ห น่ ว ย ง ำ น 
https://bigdata.sesaonkp.go.th 
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 6. โครงการติดตามการร้องเรียนและประสานคดีภาครัฐ 
     ผลการด าเนินงาน 
     1. ผู้บังคับบัญชำ สำมำรถติดตำมเรื่องร้องเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้สำมำรถยุติเรื่องร้องเรียนได้               
9 เรื่อง จำกจ ำนวนเรื่องร้องเรียน จ ำนวน 13 เรื่อง  
     2. ผู้บังคับบัญชำ สำมำรถด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรครู ตำมกฎ ก.ค.ศ.  ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ 
พ.ศ. 2550 จ ำนวน 3 เรื่อง อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ กศจ.นครพนม    
     3. มีกำรประสำนคดีแพ่ง คดีอำญำ คดีล้มละลำย คดีปกครอง อนุญำโตตุลำกำร กับส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถด ำเนินคดีชั้นอนุญำโตตุลำกำรเสร็จ เรียบร้อย จ ำนวน 2 เรื่อง และคดีในศำล
ปกครองสูงสุด จ ำนวน 1 คดี   
     4. จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนกฎหมำยและคดีให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด 
     5. จัดอบรมกฎหมำยออนไลน์ให้ข้ำรำชกำรครูในสังกัด จ ำนวน 300 คน  
     6. จัดอบรมกฎหมำยครูผู้ช่วยในสังกัด จ ำนวน 80 คน  
 
 

 
 
 
 

     ผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 
     1. กำรจัดประชุมสัมมนำเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย เรื่อง จรรยำบรรณวิชำชีพ จริยธรรมและวินัย 
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้วยรูปแบบออนไลน์ ผ่ำนโปรแกรม ZOOM MEETING                 
เป็นรูปแบบกำรสื่อสำรทำงไกลที่ประหยัดค่ำใช้จ่ำยให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่จะต้อง
เดินทำงมำประชุมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และไม่ท ำให้ข้ำรำชกำรครูต้องทิ้งห้องเรียน เพ่ือเข้ำรับกำร
อบรมดังกล่ำว     
     2. ในกำรจัดประชุมสัมมนำเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย เรื่อง จรรยำบรรณวิชำชีพ จริยธรรม             
และวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยรูปแบบออนไลน์ ผ่ำนโปรแกรม ZOOM MEETING 
ครั้งนี้ ได้มีกำรจัดท ำข้อสอบออนไลน์เกี่ยวกับเนื้อหำในกำรจัดอบรม เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้เข้ำท ำ
แบบทดสอบและตั้งเกณฑ์ประเมินไว้ เมื่อผู้เข้ำรับกำรอบรมได้เข้ำท ำแบบทดสอบแล้วผ่ำนตำมเกณฑ์ประเมิน           
จนสำมำรถตรวจสอบคะแนนได้แล้ว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม จะจัดส่งวุฒิบัตร                
เป็นผู้ผ่ำนกำรอบรมไปยังอีเมล์ส่วนตัวของผู้เข้ำรับกำรอบรมที่ได้ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่เมื่ อสมัครเข้ำรับกำรอบรม 
ซึ่งกำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว และเป็นที่พอใจของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด    
เป็นอย่ำงดีสมควรมีกำรพัฒนำต่อไป   
     3. กำรสืบพยำนในชั้นอนุญำโตตุลำกำรด้วยรูปแบบออนไลน์ ผ่ำนโปรแกรม ZOOM MEETING เป็นรูปแบบ
กำรสื่อสำรทำงไกลที่ประหยัดค่ำใช้จ่ำยที่จะต้องเดินทำง และลดควำมเสี่ยงในเรื่องกำรติดเชื้อจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคระบำดอ่ืนๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต ที่ควร                
เป็นแบบอย่ำงในกำรสอบพยำนทำงไกลในเรื่องกำรสืบสวนข้อเท็จจริงระหว่ำงพ้ืนที่ได้  
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 7. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตสุจริต)  
     ผลการด าเนินงาน 
     1. ร้อยละ 90 ของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม มีฐำนควำมคิดในกำรแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
     2. ร้อยละ 90 ของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม มีกลไกและกระบวนกำร
ป้องกันกำรทุจริตที่เข้มแข็งและเท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริต 
     3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม มีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน (ITA Online) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม มีผลกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ ( Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 คะแนน 92.61 ระดับ           
ผลคะแนน A เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ผ่ำน 
     เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมำณ2564  ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2563 85.20 เพ่ิมข้ึน +9.19 
2564 81.76 ลดลง -3.44 
2565 92.61 เพ่ิมข้ึน +10.85 

     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

    ผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 
    มีกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำอย่ำงจริงจัง
และเป็นรูปธรรม บุคลำกรในสังกัดมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนโครงกำรทุกขั้นตอนกำรด ำเนินงำน โดยใช้รูปแบบ 
“NKP Education 4.0 Model”ีเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหลักในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำน               
ในสังกัด   
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8. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3. คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. เข้ำร่วมประชุมสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ            
ของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)              
ผ่ำนระบบออนไลน์ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 1 ครั้ง 
     4. คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำของคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ผ่ำนระบบ e-MES                
 

 
 
 
 
 
 
 

 

     ผลการด าเนินงาน 
     1. วำงแผนกำรด ำเนินงำน ให้สอดคล้องกับนโยบำย
ส ำนักงำนเขต พ้ืนที่ ก ำรศึกษำมั ธยมศึ กษำนครพนม              
“NKP Educational 4.0”ีModel เน้นกำรมีส่วนร่วมในกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีคณะกรรมกำร
ในกำรด ำเนินงำน  ตำมประกำศผลกำรสรรหำและคัดเลือก
คณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) มีก ำหนดปฏิทิน
กำรด ำเนินงำนชัดเจน ด ำเนินกำรตำมภำรกิจกำรกระจำย
อ ำนำจทั้ง 4 ด้ำน (ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป) 
     2. ด ำเนินประชุมคณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ              
(ก.ต.ป.น.) ปีกำรศึกษำละ 4 ครั้ง  
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 
4.1 ด้านคุณภาพการศึกษา 
     4.1.1 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ได้ด ำเนินกำรจัดสอบให้แก่นักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2565 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในวันที่ 27 และ 29 มีนำคม 2565 
เพ่ือวัดควำมรู้ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) เพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัดน ำผลประเมินที่ได้ไปปรับปรุง พัฒนำ           
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และกำรจัดสอบให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3                   
จัดสอบให้เฉพำะนักเรียนที่มีควำมสมัครใจ จ ำนวน 2,434 คน 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O–NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3   
             สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ปีกำรศึกษำ 2564     
             เปรียบเทียบกับระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

วิชา/ประเภท ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม 

ค่ำเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  

49.81 22.60 30.42 28.74 32.89 

ค่ำเฉลี่ยระดับ สพฐ. 52.13 24.75 31.67 30.79 34.83 

ผลต่ำง -2.32 -2.15 -1.25 -2.05 -1.94 

แปลผล ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า 

 

  จำกตำรำงที่ 1 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O–NET) ของนักเรียน             
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ปีกำรศึกษำ 2564 เปรียบเทียบ
กับระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในภำพรวม พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำนครพนม มีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เมื่อพิจำรณำ               
เป็นรำยวิชำ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม มีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทุกวิชำ โดยค่ำเฉลี่ยวิชำภำษำไทยของระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
นครพนม มีผลต่ำงจำกค่ำเฉลี่ยระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มำกที่สุด คือ ร้อยละ 2.32 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O–NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
             สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม  ปีกำรศึกษำ 2564  
             เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 

 

   จำกตำรำงที่ 2 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O–NET) ของนักเรียน          
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ปีกำรศึกษำ 2564 เปรียบเทียบ
กับระดับประเทศในภำพรวม เมื่อพิจำรณำเป็นรำยวิชำ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
นครพนม มีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศทุกวิชำ โดยค่ำเฉลี่ยวิชำภำษำอังกฤษของระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำนครพนม  มีผลต่ำงจำกค่ำเฉลี่ยระดับประเทศมำกที่สุด คือร้อยละ 2.37 
 

ตารางท่ี 3 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O–NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3               
             สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2563   
              และปีกำรศึกษำ 2564  

วิชา/ปีการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 
ปีกำรศึกษำ 2563 52.38 23.68 28.35 30.68 33.77 
ปีกำรศึกษำ 2564 49.81 22.60 30.42 28.74 32.89 
ผลต่ำง -2.57 -1.08 +2.07 -1.94 -0.88 
แปลผล ลดลง ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง ลดลง 

 

  จำกตำรำงที่ 3 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O–NET) ของนักเรียน                
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ 
2563 และปีกำรศึกษำ 2564  ในภำพรวม พบว่ำ ปีกำรศึกษำ 2564 มีค่ำเฉลี่ยรวมลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2563 
เท่ำกับร้อยละ 0.88 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยวิชำ พบว่ำ มีวิชำคณิตศำสตร์เพียงวิชำเดียวที่มีค่ำเฉลี่ยในปีกำรศึกษำ 
2564 เพ่ิมขึ้นจำกค่ำเฉลี่ยปีกำรศึกษำ 2563 เท่ำกับร้อยละ 2.07 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชา/ประเภท ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม 
ค่ำเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

49.81 22.60 30.42 28.74 32.89 

ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 34.55 
ผลต่ำง -1.38 -1.87 -1.03 -2.37 -1.66 
แปลผล ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

                                  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม  หน้ำ 72 
  

ตารางท่ี 4 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O–NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
             สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ปีกำรศึกษำ 2564  
             เปรียบเทียบกับระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

วิชา/ประเภท ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 

ค่ำเฉลี่ยระดับเขต
พ้ืนทีก่ำรศึกษำ 

44.17 35.38 21.50 17.44 27.03 29.10 

ค่ำเฉลี่ยระดับ สพฐ. 47.74 37.45 25.83 21.83 29.04 32.37 

ผลต่ำง -3.57 -0.27 -4.33 -4.39 -2.01 -3.27 

แปลผล ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า 

   

   จำกตำรำงที่ 4 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O–NET) ของนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ปีกำรศึกษำ 2564 เปรียบเทียบ
กับระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในภำพรวม พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำนครพนม มีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เมื่อพิจำรณำ                 
เป็นรำยวิชำ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม มีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศทุกวิชำ 
โดยค่ำเฉลี่ยวิชำคณิตศำสตร์ของระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม  มีผลต่ำงจำกค่ำเฉลี่ยระดับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มำกที่สุด คือ ร้อยละ 4.39 
 

ตารางท่ี 5 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O–NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
             สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ปีกำรศึกษำ 2564  
             เปรียบเทียบกับระดับประเทศ     
  

วิชา/ประเภท ภาษาไทย สังคม
ศึกษา 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 

ค่ำเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

44.17 35.38 21.50 17.44 27.03 29.10 

ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ 46.40 36.87 25.56 21.28 28.65 31.75 
ผลต่ำง -2.23 -1.49 -4.06 -3.84 -1.62 -2.65 
แปลผล ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า 

 

   ตำรำงที่ 5 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O–NET) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม  ปีกำรศึกษำ 2564 เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ ในภำพรวม พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม มีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำ
ระดับประเทศ   
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ตารางท่ี 6 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O–NET)  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 6           
สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2563  

              และปีกำรศึกษำ 2564 
วิชา/ปีการศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 
ปีกำรศึกษำ 2563 38.57 33.86 24.49 20.37 28.67 29.19 
ปีกำรศึกษำ 2564 44.17 35.38 21.50 17.44 27.03 29.10 
ผลต่ำง +6.77 +2.06 -1.54 -2.07 -1.64 -0.09 
แปลผล เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 

   

   จำกตำรำงที่ 6 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O–NET) ของนักเรียน                 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ 
2563 และปีกำรศึกษำ 2564 ในภำพรวม พบว่ำ ปีกำรศึกษำ 2564 มีค่ำเฉลี่ยรวมลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2563
เท่ำกับร้อยละ 0.09  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยวิชำ พบว่ำ วิชำภำษำไทยและวิชำสังคมศึกษำ มีค่ำเฉลี่ยในปีกำรศึกษำ 
2564 เพ่ิมขึ้นจำกค่ำเฉลี่ยปีกำรศึกษำ 2563 เท่ำกับร้อยละ 6.77 และ 2.06 ตำมล ำดับ 
 

     4.1.2 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ   
    ควำมท้ำทำยด้ำนกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 คือกำรเตรียมผู้เรียนให้มีควำมพร้อมกับกำรใช้ชีวิต           
ในศตวรรษที่ 21 อันจะส่งผลต่อวิถีกำรด ำรงชีพ ครูจึงต้องมีควำมตื่นตัวและเตรียมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนรู้  
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะส ำหรับกำรออกไปด ำรงชีวิตในโลกที่เปลี่ยนไป โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 ที่ส ำคัญที่สุด คือ ทักษะกำรเรียนรู้ (Learning Skill)  
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม จึงได้จัดท ำโครงกำรอำชีวนวัตวิถีสู่กำร
เรียนรู้เพ่ือพัฒนำสมรรถนะและทักษะกำรมีงำนท ำตำมบริบทของโรงเรียนและชุมชน  มีกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
ดังนี้ 
   1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร ในหัวข้อ “นโยบำยกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21                 
ที่เน้นสมรรถนะและทักษะวิชำชีพ” แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูวิชำกำร   
   2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร ในหัวข้อ “กำรพัฒนำหลักสูตรอำชีพระยะสั้นและหลักสูตรรำยวิชำ
เพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะและทักษะวิชำชีพ แก่หัวหน้ำกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้และครูผู้สอน 
   3. จัดเวทีน ำเสนอผลงำนและจัดนิทรรศกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะ             
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะและทักษะวิชำชีพ” 
   4. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มเป้ำหมำย ข้อ 1 และ 2 
 ผลการด าเนินงาน 
  1. โรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำสมรรถนะ               
และทักษะกำรเรียนรู้เพ่ือกำรมีงำนท ำให้แก่ผู้เรียนตำมกำรจัดกิจกรรม 5 รูปแบบ  
  2. ครูในสังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะกำรเรียนรู้เพ่ือกำรมีงำนท ำ               
ให้แก่ผู้เรียนตำมกำรจัดกิจกรรม 5 รูปแบบ (Module) ของโครงกำร  
  3. โรงเรียนในสังกัด พัฒนำเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนสมรรถนะและทักษะกำรเรียนรู้ เพ่ือกำรมีงำนท ำ
ให้แก่ผู้เรียน 
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  4. โรงเรียนในสังกัด มีคลังหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นและหลักสูตรรำยวิชำเพ่ิมเติมที่เสริมสร้ำงสมรรถนะ
และทักษะอำชีพแก่ผู้เรียน       
  5. ผลงำนและรำงวัลที่ได้รับ ดังนี้ 
     5.1 กรดจำกน้ ำหมักปลำส้มผสมซิงค์ออกไซด์ ลดกลิ่น ต้ำนเชื้อรำ เพ่ิมน้ ำหนักยำงพำรำ โรงเรียน 
สหรำษฎร์รังสฤษดิ์ อ ำเภอศรีสงครำม รำงวัล “GPSC Young Social Innovator” 
     5.2 อุปกรณ์เลี้ยงปลำวำไรตี้ (Automatic Fish Farming Equipment)  โรงเรียนปลำปำกวิทยำ  
อ ำเภอปลำปำก  รำงวัล “Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 4” 
     5.3 หุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ และหุ่นยนต์ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ตั้งแต่ชั้นประถมถึงมัธยม
ตอนปลำย โรงเรียนพะทำยพิทยำคม อ ำเภอท่ำอุเทน รำงวัล “กำรแข่งขันหุ่นยนต์นำนำชำติที่ประเทศเกำหลีใต้”   
 
4.2 ด้านโอกาสทางการศึกษา 
      4.2.1 นักเรียนได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันด้านการศึกษา มีความครอบคลุมและเสมอภาค 

    กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์โดยเฉพำะด้ำนกำรศึกษำ ถือเป็นหัวใจในกำรพัฒนำศักยภำพของคน            
อันจะส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศ  ซึ่งปัจจุบันสังคมมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วกลำยเป็นสังคมเศรษฐกิจ               
ที่แข่งขันกันด้วยปัญญำและมีควำมรู้เป็นฐำนในกำรท ำงำน  โดยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 
ก ำหนดให้รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนำเด็กและเยำวชน ผู้ยำกไร้ ผู้ พิกำรหรือทุพพลภำพและผู้ด้อยโอกำส                   
ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี พ่ึงตนเองได้ รวมทั้งให้เยำวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแลมีสิทธิได้รับกำรเลี้ยงดูและกำรศึกษำอบรมจำกรัฐ  
และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีสำระบัญญัติ                   
ที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยว่ำ กำรจัดกำรศึกษำต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกำสเสมอกัน 
ในกำรรับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่ำงทั่งถึงและมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย 
ดังนั้น สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม  จึงมีหน้ำที่ด ำเนินงำนตำม
พระรำชบัญญัติข้ำงต้น ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนให้นักเรียนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ 
จะต้องได้รับสิทธิและโอกำสเท่ำเทียมกันด้ำนกำรศึกษำ มีควำมครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ ดังข้อมูลตำมตำรำงที่ 7 

 

ตารางที่ 7 นักเรียนได้รับสิทธิและโอกำสเท่ำเทียมกันด้ำนกำรศึกษำ มีควำมครอบคลุมและเสมอภำค 

 
 

ปีการศึกษา 

นร.ม.3 เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลาง 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

นร.ม.6 เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลาง 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

จ านวน เรียนต่อ ม. 4 หรือเทียบเท่า จ านวน เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2563 4,594 4,547 98.98 3,417 3,193 93.45 
2564 5,239 5,198 99.22 3,511 3,200 91.14 

ที่มา : ข้อมูลจำก Data Management Center : DMC  ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม  
   

  จำกตำรำงที่ 7 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เรียนจบตำมหลักสูตรแกนกลำงขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 ในปีกำรศึกษำ 2564 พบว่ำ มีนักเรียนที่เรียนจบตำมหลักสูตรแกนกลำงขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 และเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 หรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 99.22 เพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2563 
ร้อยละ 0.24 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

                                  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม  หน้ำ 75 
  

  ส ำหรับนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เรียนจบตำมหลักสูตรแกนกลำงขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 ในปีกำรศึกษำ 2564 พบว่ำ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เรียนจบตำมหลักสูตรแกนกลำง
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และได้ศึกษำต่อในระดับที่สู งขึ้น ร้อยละ 91.14 ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2563              
ร้อยละ 2.31 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ได้จัดท ำโครงกำรรับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียน
ในสังกัด ปีกำรศึกษำ 2565 ได้รับสิทธิและโอกำสเท่ำเทียมกันด้ำนกำรศึกษำมีควำมครอบคลุม ประกอบด้วย
กิจกรรม ดังนี้ 
   1. ประกำศกำรจัดสรรโอกำสกำรเข้ำเรียน ปีกำรศึกษำ 2565 
   2. จัดท ำร่ำงค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับนักเรียนเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด                  
ให้ควำมเห็นชอบ 
  3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับนักเรียน ระดับโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   4. เตรียมพร้อมกำรรับนักเรียนโดยกำรแจ้งนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียนของ สพฐ. 
ให้สถำนศึกษำทรำบและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
   5. แจ้งสถำนศึกษำส่งข้อมูล แผนกำรรับนักเรียนเขตพ้ืนที่บริกำร สัดส่วนกำรรับนักเรียน และ
ชื่อผู้ประสำนงำนกำรรับนักเรียนพร้อมเบอร์โทรศัพท์  โดยให้โรงเรียนบันทึกผ่ำน Google form หรือส่งทำง 
AMSS++ 
   6. สรุปรวบรวมข้อมูลแผนกำรรับนักเรียนเขตพ้ืนที่บริกำร สัดส่วนวิธีกำรรับนักเรียน พร้อมทั้ง
เสนอแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 เสนอคณะกรรมกำร               
รับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ควำมเห็นชอบ 
   7. ประกำศแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน แผนกำรรับนักเรียนเขตพ้ืนที่บริกำร ให้สถำนศึกษำ 
นักเรียนและผู้ปกครองทรำบและถือปฏิบัติ 
   8. แจ้งให้สถำนศึกษำบันทึกข้อมูลกำรรับสมัครนักเรียนรำยวัน ผ่ำนโปรแกรมรับนักเรียน 
   9. ออกติดตำมกำรสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ  
   10. ประกำศจัดหำที่เรียนให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน โดยยื่นควำมจ ำนง ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนมโดยตรง หรือยื่นควำมจ ำนงออนไลน์ผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม  
   11. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดหำที่เรียนให้กับนักเรียน และประกำศผลกำรจัดหำที่เรียน 
   12. สรุปผลกำรรับนักเรียน  รำยงำน สพฐ. และคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดทรำบ 
 ผลการด าเนินงาน 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม จัดหำที่เรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
จ ำนวน 67 คน และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 จ ำนวน 157 คน 
 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
  1. โรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนที่มีอัตรำกำรแข่งขันสูง รับนักเรียนไม่เต็มแผน 
  2. นักเรียนและผู้ปกครองมีควำมประสงค์ให้นักเรียนเข้ำเรียนในโรงเรียนระดับจังหวัด ส่งผลให้โรงเรียน
ระดับต ำบล มีจ ำนวนนักเรียนลดลง  
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  แนวทางเพื่อการพัฒนา 
1. พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็ก ให้เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ  

เพ่ือกำรประกอบอำชีพ และพัฒนำตำมควำมถนัดของผู้เรียน   
  2. จัดกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนทุกคนที่จบกำรศึกษำจำกโรงเรียน              
ขนำดเล็ก หำกไม่ประสงค์เรียนต่อในระดับมหำวิทยำลัย ก็สำมำรถประกอบอำชีพ สร้ำงรำยได้ หรือเรียนต่อ             
ในสำยอำชีพได ้
 

       4.2.2 นักเรียนออกกลางคัน   
 แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของนักเรียนออกกลำงคัน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6  ปีกำรศึกษำ 2555 - 2563  

      (81 แห่ง) สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 22  
      และปีกำรศึกษำ 2564 (51 แห่ง) สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม  

 
              ที่มำ : ข้อมูลจำก Data Management Center : DMC  ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำนครพนม  
 

   จำกแผนภูมิที่ 1 ในปีกำรศึกษำ 2563 ไม่ปรำกฎว่ำมีเด็กออกกลำงคัน ทั้งนี้  เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ยังมีควำมรุนแรง จึงไม่สำมำรถตรวจสอบนักเรียน                  
ที่ขำดเรียนได้ และในปีกำรศึกษำ 2564 พบว่ำมีนักเรียนออกกลำงคัน ระดับมัธยมศึกษำ (ม.1- ม.6)                    
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม (51 โรงเรียน) จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 0.06          
โดยมีสำเหตุส ำคัญ เช่น ปัญหำด้ำนครอบครัว ส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจน มีปัญหำด้ำนค่ำใช้จ่ำย ครอบครัวหย่ำร้ำง                
และในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 มีกำรปรับรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เป็นแบบ On-line พบปัญหำขำดแคลนอุปกรณ์กำรเรียน ท ำให้เรียนไม่ทันจึงหยุดเรียน ส่งผลกระทบต่อกำร
ติดตำมตัวเด็ก ด้วยเหตุนี้รัฐบำลจึงได้ก ำหนดนโยบำยเร่งด่วนโดยกำรจัดท ำโครงกำร “พำน้องกลับมำเรียน”            
เพ่ือส่งเสริมโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ แก้ปัญหำเชิงรุกเด็กหลุดออกจำกระบบ  โดย
เป็นกำรคืนโอกำส สร้ำงอนำคตให้เด็กและแก้ปัญหำระยะยำว ตั้งเป้ำตัวเลขเด็กหลุดจำกระบบเป็นศูนย์   
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4.3 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ตารางท่ี 8 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีผลกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์  ได้รับกำรยกย่อง   
              เชิดชูเกียรติ  สังกดัส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม 

  

 
 

4.4 ด้านการบริหารจัดการ 
     4.4.1 การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545              
ได้ก ำหนดจุดมุ่งหมำยหลักของกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ที่มุ่งเน้นคุณภำพและมำตรฐำนในทุกระดับโดยก ำหนด
รำยละเอียดไว้ในหมวด 6 “มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ” ซึ่งประกอบด้วย ระบบประกัน
คุณภำพภำยในและระบบประกันคุณภำยนอก ก ำหนดให้สถำนศึกษำจะต้องจัดให้มีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำโดยต่อเนื่อง สอดคล้องกับภำวะที่เปลี่ยนแปลง ตำมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็ว 
ท ำให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีกำรตื่นตัว เพ่ือจัดท ำมำตรฐำนทำงด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของตนเอง 
ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรได้ออกกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำพ.ศ.  2561 ข้อ 3               
ให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โดยกำรก ำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำที่รัฐมนตรีว่ำกำร

รางวัล 
ปี 2565 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 

สถานศึกษา 

1.รางวัลจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
   -เครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 2 2 - - 
   -รำงวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม (สถำนศึกษำ) - - - 2 
   -เครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” - 2 - - 
   -ผู้ประกอบอำชพีทำงกำรศึกษำเพื่อรับรำงวัล “คุรุสภำ” 1 1 - - 
   -ครูภำษำไทยดีเด่นเพื่อรับรำงวัลเชิดชูเกียรติจำรึก 
พระนำมำภิไธยย่อ ศธ 

- - - - 

2.รางวัลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   -ยอดครูผู้มีอุดมกำรณ์ - - - - 
   -OBEC  AWARDS 2 13 - - 
   -ครูดีในดวงใจ - 1 - - 
3.รางวัลจากส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
   -REO 11 MOE  AWARDS (ระดับภูมิภำค)  18 89 - - 
4.รางวัลจากหน่วยงาน/องค์กรอื่น ๆ 
   -รำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี - - - - 
   -ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น 2 1 - - 
   -ครูดีไม่มีอบำยมุข   3 26 - - 
   -พระพฤหัสบด ี 2 2 2 1 
   -ครูดีของแผ่นดิน - - - - 

ที่มำ : กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม  
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กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด พร้อมทั้งจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้ โดยจัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล
สถำนศึกษำเป็นประจ ำทุกปี  
  ด้วยเหตุผลข้ำงต้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม จึงได้ก ำหนดให้
สถำนศึกษำในสังกัด ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปี เพ่ือรวบรวม วิเครำะห์ผลกำร
ประเมินตนเองของสถำนศึกษำ รำยละเอียดดังตำรำงที่ 9 และ 10 
 

ตารางท่ี 9  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำในสังกัด รอบ 4 โดยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน 
               และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ หรือ สมศ. (องค์กำรมหำชน)  

จ านวนสถานศึกษา 
ที่เข้ารับการประเมิน (แห่ง) 

ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ร้อยละ ดีมาก ร้อยละ ดี ร้อยละ 

47 4 8.51 10 21.28 33 70.21 
ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม 
 

  จำกตำรำงที่ 9 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำในสังกัด รอบ 4 พบว่ำ                   
มีสถำนศึกษำในสังกัด เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบ 4 ทั้งสิ้น 47 แห่ง มีผลกำรประเมินระดับ
คุณภำพในระดับ “ดี” มำกที่สุด จ ำนวน 33 แห่ง รองลงมำ คือ ระดับ “ดีมำก” จ ำนวน 10 แห่ง และระดับ              
“ดีเยี่ยม” จ ำนวน 4 แห่ง ตำมล ำดับ 
 

ตารางท่ี 10 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำในสังกัด ตำมกรอบมำตรฐำน 
               กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2564   

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพภาพภายในสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3 ผลประเมินภาพรวม 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 
ดเียี่ยม 14 27.45 23 45.10 20 39.22 20 39.21 
ดีเลิศ 25 49.02 26 50.98 26 50.98 27 52.94 
ด ี 12 23.53 2 3.92 5 9.80 4 7.85 

  รวม 51 100 51 100 51 100 51 100 
 ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม 
 

    จำกตำรำงที่ 10  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ในภำพรวมทุกมำตรฐำน            
อยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 จ ำแนกผลกำรประเมินสถำนศึกษำอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” มำกที่สุด                
จ ำนวน 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.94  รองลงมำ คือระดับ “ดีเยี่ยม” จ ำนวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.21 
และระดับ“ดี” จ ำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.85 ตำมล ำดับ 
   เมื่อจ ำแนกตำมมำตรฐำน  
   มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  สถำนศึกษำมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”                 
มำกที่สุดจ ำนวน 25 แห่ง ร้อยละ 49.02 รองลงมำ คือ ระดับ “ดีเยี่ยม” จ ำนวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.45  
และระดับ “ดี” จ ำนวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.53  
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   จุดเด่นที่พบมำกที่สุด คือ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดี  ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด               
ร้อยละ 92.10 รองลงมำ คือ มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ ร้อยละ 86.37 
และด้ำนควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ ร้อยละ 82.25 ตำมล ำดับ 
  จุดที่ควรพัฒนำ คือ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ     
ร้อยละ 70.12 รองลงมำ คือ ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ร้อยละ 68.66 และควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ ร้อยละ 64.75 ตำมล ำดับ 
  มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ สถำนศึกษำมีผลกำรประเมินอยู่ใน
ระดับ “ดีเลิศ” มำกที่สุด จ ำนวน 26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.98  รองลงมำ คือ ระดับ “ดีเยี่ยม” จ ำนวน 23 แห่ง               
คิดเป็นร้อยละ 45.10  และระดับ “ดี” จ ำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.92   
   จุดเด่นที่พบมำกที่สุด คือมีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพสถำนศึกษำ ร้อยละ 98.24 รองลงมำ 
คือ มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน ร้อยละ 95.45 และจัดเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ ร้อยละ 86.32 ตำมล ำดับ 
  จุดที่ควรพัฒนำ คือ ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้น
คุณภำพ ผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย ร้อยละ 69.32 รองลงมำ คือ พัฒนำครู
และบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ร้อยละ 68.70 และด้ำนจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคม           
ที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ร้อยละ 64.70 ตำมล ำดับ 
   มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สถำนศึกษำ            
มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” มำกที่สุด จ ำนวน 26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.98 รองลงมำ คือ                 
ระดับ “ดีเยี่ยม” จ ำนวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.22  และระดับ “ดี” จ ำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.80  
   จุดเด่นที่พบมำกที่สุด คือ กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 84.24 รองลงมำ คือ              
ใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ร้อยละ 82.30 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด
และปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 80.49 ตำมล ำดับ 
   นอกจำกนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำย สพฐ. 
โดยมีกำรส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำต้นแบบรำงวัล IQA AWARD คัดเลือก สถำนศึกษำ           
ทุกขนำด ที่มีระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพ ที่มีประสิทธิภำพ
และด ำเนินงำนจนเป็นวัฒนธรรมกำรท ำงำน ส่งผลให้กำรจัดกำรศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่ำงต่อเนื่อง               
และสำมำรถเป็นแบบอย่ำงเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถำนศึกษำภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
ที่ได้รับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 คือ โรงเรียนค้อวิทยำคม และโรงเรียนบ้ำนแพงพิทยำคม 
 

        4.4.2 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตารางท่ี 11 ผลกำรติดตำมและประเมินผลตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ปีงบประมำณ  
               พ.ศ. 2564  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม  

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลของกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ดีมำก 

  

                     ที่มำ : กลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม 
หมายเหตุ : มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  มี 3 มำตรฐำน ซ่ึงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ประเมินผลมำตรฐำนท่ี 3             
เพียงมำตรฐำนเดียว  ส ำหรับมำตรฐำนท่ี 1 และ 2 ส ำนักติดตำมและประเมินจะเก็บข้อมูลจำกระบบรำยงำน KRS ตัวชี้วัดท่ี 4 กำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ 4.0 (PMQA) 
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   จำกตำรำงที่ 11 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม มีผลกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มำตรฐำนที่ 3 ในระดับ “ดีมำก” เมื่อพิจำรณำ
ตำมตัวบ่งชี้ของมำตรฐำนที่ 3 พบว่ำ มีจ ำนวนตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนระดับคุณภำพ ในระดับ “ดีเยี่ยม” ทั้งสิ้น 4 ตัว
บ่งชี้จำก 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร ประกอบด้วย ผลกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลกำร
ประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรคิดวิเครำะห์และกำรเขียน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเท่ำเทียมกัน 
ศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
  ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร 
  ส ำหรับตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนระดับคุณภำพ ในระดับ “ปรับปรุง” มีจ ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้  
  ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง ในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  จำกผลกำรประเมินข้ำงต้น แสดงให้เห็นว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม 
ควรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำงำน หำรูปแบบหรือวิธีกำรท ำงำนในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
ทั้งภำยในส ำนักงำนและสถำนศึกษำที่เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่ ส่งเสริมสนับสนุนบุคลำกรของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำทุกระดับ เสนอผลงำนเข้ำรับกำรประเมินมำกขึ้น พัฒนำบุคลำกรให้มีองค์ควำมรู้ในกำรจัดท ำผลงำน
เชิงประจักษ์ ด้วยวิธีที่หลำกหลำยและต่อเนื่อง 
 

       4.4.3 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดการประเมิน             
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)  

 

แผนภูมิที่ 2  แสดงกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS)  
                 ปีงบประมำณ พ.ศ.2555-2564 

 
 

   

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
KRS 2.06832 4.14101 4.36531 3.59738 4.32961 4.92255 4.20305 3.78958 4.24425 3.96079
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ทีม่ำ : กลุ่มอ ำนวยกำร ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพพนม 
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จำกแผนภูมิที่ 2 แสดงกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร (KRS) ปีงบประมำณ พ.ศ.2555-2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม พบว่ำ ตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ.2561-2564  มีระดับผลกำรประเมิน อยู่ใน “ระดับมำตรฐำนขั้นสูง” โดยปีงบประมำณ 2564 
มีคะแนนร้อยละ 79.21 ลดลงจำกปีงบประมำณ 2563 ร้อยละ 5.67  
   เมื่อพิจำรณำรำยตัวชี้วัด พบว่ำ ตัวชี้วัดที่ 8 ระบบติดตำมกำรปฏิบัติงำนเพื่อกำรบริหำรงำนของ
องค์กร (น้ ำหนัก 9.09)  มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ “ต้องปรับปรุง” 
 

         4.4.4 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการ  
แผนภูมิที่ 3 แสดงผลกำรผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมตัวชี้วัด 
               แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562-2565 

                  ที่มำ : กลุ่มนโยบบำยและแผน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม 

 
 

  จำกแผนภูมิที่ 3 แสดงผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน               
ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร (ARS) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-2565 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำนครพนม พบว่ำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  มีผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร              
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผ่ำนเกฑณ์ระดับคุณภำพ ระดับ “ดี” คะแนนเฉลี่ย 3.33             
เมื่อพิจำรณำรำยตัวชี้วัด (7 ตัวชี้วัด) พบว่ำ  
   ผ่ำนเกณฑ์ระดับคุณภำพ ระดับ “ดีเยี่ยม” จ ำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของครูผู้สอนภำษำอังกฤษ ได้รับกำรพัฒนำ
และยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด และตัวชี้วัด
ที่ 18 ร้อยละของหน่วยงำนและสถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล   

  ผ่ำนเกณฑ์ระดับคุณภำพ ระดับ “ดี” จ ำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
ทุกรูปแบบ   
                     ผ่ำนเกณฑ์ระดับคุณภำพ ระดับ “ปรับปรุง” จ ำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของ
สถำนศึกษำที่สอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรประเมินระดับนำนำชำติ                 
ตำมโครงกำร PISA  ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนตำมพหุปัญญำ                 
และตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนได้รับกำรคัดกรองเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล  
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม 
ที ่ 142 / ๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผล กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 

........................................................................... 
  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โดยส ำนักติดตำมและประเมินผลกำร                
จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินกำรจัดท ำระบบติดตำม ประเมินผลและรำยงำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด  และเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติรำชกำรและตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
  ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภำพ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผล กำรบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
    1.๑ นำยศักดำ   ชัยภัย         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม     ประธำน 
    1.2 นำยภคิน  ลดำดกจิรำนนท์   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม รองประธำน 
    1.3 นำยฉัตรชัย  ไชยมงค์    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม รองประธำน 
    1.4 นำยวีระ  ทับบุญ     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร              กรรมกำร 
    1.5 นำงนันทนำ  พิมพ์สมแดง    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์             กรรมกำร 
    1.6 นำงละม่อม  ศิริสวัสดิ์     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล    กรรมกำร 
    1.7 นำงจีระนันท์  เมืองจันทร์    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   กรรมกำร 
    1.8 นำยกิติศักดิ์  โสตำภำ    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 
    1.9 นำยฉัตรณรงค์  วงศ์พนำรัตน์ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี   กรรมกำร 
    1.10 นำงสำวอำภัสรำ  สวุรรณโชติ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ    กรรมกำร 
    1.11 นำยชัยกัมพล  มะโนชำติ   ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ  กรรมกำร 
    1.12 นำงสำวจีรวรรณ  วรำงกูร  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน    กรรมกำร 
    1.13 นำยเริงณรงค์  ดวงดีแก้ว   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน               กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    1.14 นำงสำยทิพย์  วงศ์พนำรัตน์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    1.15 นำงสำวแจ่มจันทร์  ภูบุญอ่ิม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    1.16 นำงภำรดี  เส้นทอง             นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
    1.17 นำยอรรถพล  คณะพล         พนักงำนธุรกำร                                          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  ให้ค ำปรึกษำ ก ำกับ ติดตำม และข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และประเด็นยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ประสบ
ผลส ำเร็จ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือรับทรำบปัญหำอุปสรรค และหำแนวทำงแก้ไข 

/2. คณะกรรมกำร... 
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๒. คณะกรรมการด าเนินงานส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามกลยุทธ์ที ่๑ – 4 ประกอบด้วย 
    กลยุทธ์ที่ ๑  :  การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากทุกรูปแบบ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับ
กำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
 1. นำงจีระนันท์  เมืองจันทร์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
  2. นำงสุมำลี  ไชยสุระ  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 3. นำงสำวสุรกัญญำ  ลีลำโชติ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล  
     รำยงำนทำงระบบ e-MES รอบท่ี 2 (1 กรกฎำคม – 15 กันยำยน 2565)    
 ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด ำเนินกำรตำมแนวทำงในกำรจัดกำรภัยพิบัติ และ         
ภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ให้สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 1. นำงจีระนันท์  เมืองจันทร์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
 2. นำงสุมำลี  ไชยสุระ  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 3. นำงสำวสุรกัญญำ  ลีลำโชติ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล  
     รำยงำนทำงระบบ e-MES รอบท่ี 2 (1 กรกฎำคม – 15 กันยำยน 2565) 
 ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีแผน/มำตรกำรในกำรจัดกำรภัยพิบัติ ภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ให้สำมำรถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 1. นำงจีระนันท์  เมืองจันทร์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
 2. นำงสุมำลี  ไชยสุระ  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 3. นำงสำวสุรกัญญำ  ลีลำโชติ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล  
     รำยงำนทำงระบบ e-MES รอบท่ี 2 (1 กรกฎำคม – 15 กันยำยน 2565) 
 ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่องกำรจัดระบบควำมปลอดภัยต่ำง ๆ 
สำมำรถน ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดสู่โรงเรียนได้  
 1. นำงจีระนันท์  เมืองจันทร์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
 2. นำงสำวสุรกัญญำ  ลีลำโชติ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล  
     รำยงำนทำงระบบ e-MES รอบท่ี 2 (1 กรกฎำคม – 15 กันยำยน 2565)   

    กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
ตัวชี้วัดที่ 6 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน 
 1. นำงจีระนันท์  เมืองจันทร์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
 2. นำงสำวสุภัคศร  รินทสมบัติ   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
     รำยงำนทำงระบบ e-MENSCR รอบท่ี 2 (1 – 20 กรกฎำคม 2565)  
 ตัวช้ีวัดที่ 7 จ ำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำสมรรถภำพ
หรือบริกำรทำงกำรศึกษำที่เหมำะสม ตำมควำมจ ำเป็น  
 1. นำงจีระนันท์  เมืองจันทร์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
 2. นำงสำวสุภัคศร  รินทสมบัติ   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 

    ใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สนผ.) และส ำนัก
บริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ (สศศ.) 

/ตัวชี้วัดที่... 
                                  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม  หน้ำ 84 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน  
 1. นำงจีระนันท์  เมืองจันทร์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
 2. นำงสำวสุภัคศร  รินทสมบัติ   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมลู 
 3. นำงสำวสุรกัญญำ  ลีลำโชติ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 

    ใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (สนผ.) 
ตัวชี้ วัดที่  9 จ ำนวนผู้ เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัด และควำมสำมำรถ 

(วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตรี กีฬำ)  
 1. นำยกิติศักดิ์  โสตำภำ     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ  ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
 2. นำยช ำนำญศิลป์  สุวรรณไตร ศึกษำนิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 3. นำงรุ่งนภำ  แสนแก้ว  ศึกษำนิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 

    ใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ (สวก.) ส ำนักบริหำรงำนควำม         
เป็นเลิศด้ำนวิทยำศำสตร์ศึกษำ (สบว.) ศูนย์บริหำรงำนกำรพัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ (ศบศ.) และ
ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ (สนก.)) 

   กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
 1. นำงจีระนันท์  เมืองจันทร์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
 2. นำงสำวสุภัคศร  รินทสมบัติ   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  3. นำงสำวธิมำรัชต์  อธิภัทธ์สถำพร นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร    ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
      รำยงำนทำงระบบ e-MES รอบท่ี 1 (1 เมษำยน – 15 พฤษภำคม 2565) 
 ตัวช้ีวัดที่ 13 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)   
     1. นำยกิติศักดิ์  โสตำภำ     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ  ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
 2. นำงสำวสุวัณลำ  แวงดำ ศึกษำนิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
     รำยงำนทำงระบบ e-MENSCR รอบท่ี 1 (1 – 20 เมษำยน 2565) 
 ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำและ
ยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
 1. นำงสำวอำภัสรำ  สุวรรณโชติ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด (หลัก) 
 2. นำยกิติศักดิ์  โสตำภำ     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ  ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
 3. นำงธิรดำ  ไชยสีย ์  ศึกษำนิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 4. นำงสำวปำริฉัตร  สุวรรณศักดิ์ พนักงำนรำชกำร    ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
     รำยงำนทำงระบบ e-MES รอบท่ี 2 (1 กรกฎำคม – 15 กันยำยน 2565) 

ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม              
(ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์) ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA 
 1. นำยกิติศักดิ์  โสตำภำ     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ  ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
 2. นำยช ำนำญศิลป์  สุวรรณไตร ศึกษำนิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 3. นำงสำวสุวัณลำ  แวงดำ ศึกษำนิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 4. นำงรุ่งนภำ  แสนแก้ว  ศึกษำนิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
     รำยงำนทำงระบบ e-MES รอบท่ี 2 (1 กรกฎำคม – 15 กันยำยน 2565) 
 

/ตัวชี้วัดที่... 
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 ตัวช้ีวัดที่ 16 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนตำมพหุปัญญำ  
 1. นำยกิติศักดิ์  โสตำภำ     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ  ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
 2. นำยยศกร  สิทธิศักดิ์ไพบูลย์ ศึกษำนิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
     รำยงำนทำงระบบ e-MES รอบท่ี 2 (1 กรกฎำคม – 15 กันยำยน 2565)  
 ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับกำรคัดกรองเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล 
 1. นำยกิติศักดิ์  โสตำภำ     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ  ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
 2. นำยยศกร  สิทธิศักดิ์ไพบูลย์ ศึกษำนิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
     รำยงำนทำงระบบ e-MES รอบท่ี 2 (1 กรกฎำคม – 15 กันยำยน 2565) 

    กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของหน่วยงำนและสถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล  
1. นำยชัยกัมพล  มะโนชำติ  ปฏิบัติหน้ำทีผู่้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ ผู้ควบคุมดูและตัวชี้วัด (หลัก) 
2. นำยวีระ  ทับบุญ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร  ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
3. นำงนันทนำ  พิมพ์สมแดง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
4. นำงละม่อม  ศิริสวัสดิ์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
5. นำยกิติศักดิ์  โสตำภำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ  ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
6. นำยเริงณรงค์  ดวงดีแก้ว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
7. นำยยศกร  สิทธิศักดิ์ไพบูลย์ ศึกษำนิเทศก ์    ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
8. นำงภำรดี  เส้นทอง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
9. นำงสำวกีรติกำ  เปล่งทรัพย์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
10. นำงสำวชณัฐปภำ  สุขฉ่ ำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
11. นำยกิตติพงษ์  รุทเทวิน นักประชำสัมพันธ์   ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
12. นำยยศศรุต  วงษ์ล่ำม พนักงำนธุรกำร    ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
13. นำงสำวเพ็ญธิภำ  พระเสนำ พนักงำนบันทึกข้อมูล   ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
      รำยงำนทำงระบบ e-MES รอบท่ี 2 (1 กรกฎำคม – 15 กันยำยน 2565) 

มีหน้าที ่ ดังนี้ 
1. จัดท ำ รวบรวมข้อมูลตำมแบบรำยงำนกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
2. รำยงำนข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-MES) พร้อมแนบเอกสำร หลักฐำนอ้ำงอิง

ประกอบกำรรำยงำนตัวชี้วัด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตำมรอบกำรรำยงำนและตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
3. สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องตำมตัวชี้วัด และจัดส่งข้อมูลให้กลุ่มนโยบำย        

และแผน ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด เพ่ือรำยงำนข้อมูลในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)  

3. คณะกรรมการด าเนินงานส่วนที่ 2 การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 
    มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  

ตัวบ่งช้ีที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ด ี  
1. นำยวีระ  ทับบุญ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร  ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด (หลัก) 
2. นำยเริงณรงค์  ดวงดีแก้ว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
 

/3. นำยชัยกัมพล... 
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3. นำยชัยกัมพล  มะโนชำติ  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 4. นำงภำรดี  เส้นทอง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 

5. นำยกิตติพงษ์  รุทเทวิน นักประชำสัมพันธ์   ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
    รำยงำนทำงระบบ e-MES รอบท่ี 2 (1 กรกฎำคม – 15 กันยำยน 2565) 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 
1. นำยชัยกัมพล  มะโนชำติ  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด (หลัก) 
2. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน  ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 

 3. นำงสำวอรนุช  ไตยรำช ศึกษำนิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 4. นำงบัณฑิตำ  ภูครองหิน นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 5. นำงสำวสุภัคศร  รินทสมบัติ   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 6. นำงสำวนฤทธิ์ชลำ  มูลโคตร นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 7. นำงภำรดี  เส้นทอง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 

8. นำงสำวกีรติกำ  เปล่งทรัพย์ เจ้ำพนกังำนธุรกำรปฏิบัติงำน  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 9. นำงศิริประภำ  ทรัพยสิทธิ์ นักจัดกำรงำนทั่วไป   ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 10. นำงสำวปำริฉัตร  สวุรรณศักดิ์ พนักงำนรำชกำร    ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
     รำยงำนทำงระบบ e-MES รอบท่ี 2 (1 กรกฎำคม – 15 กันยำยน 2565) 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ   
 1. นำยกิติศักดิ์  โสตำภำ     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ  ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด (หลัก) 
 2. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน  ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 

3. นำงสำวสุวัณลำ  แวงดำ ศึกษำนิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
4. นำงสำวสุภัคศร  รินทสมบัติ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
5. นำงบัณฑิตำ  ภูครองหิน นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
6. นำงภำรดี  เส้นทอง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
7. นำงสำวนฤทธิ์ชลำ  มูลโคตร นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 

 8. นำงสำวชณัฐปภำ  สุขฉ่ ำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 9. นำงสำวปำริฉัตร  สวุรรณศกัดิ ์ พนักงำนรำชกำร    ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล  
     รำยงำนทำงระบบ e-MES รอบท่ี 2 (1 กรกฎำคม – 15 กันยำยน 2565) 
    มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร 
1. นำยกิติศักดิ์  โสตำภำ     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ  ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด (หลัก) 
2. นำงจีระนันท์  เมืองจันทร์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 

 3. นำงธิรดำ  ไชยสีห ์  ศึกษำนิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 4. นำงสุมำลี  ไชยสุระ  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
     รำยงำนทำงระบบ e-MES รอบท่ี 2 (1 กรกฎำคม – 15 กันยำยน 2565) 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 
 1. นำงนันทนำ  พิมพ์สมแดง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด (หลัก) 
 2. นำยเริงณรงค์  ดวงดีแก้ว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
 3. นำงสำวจีรวรรณ  วรำงกูร ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
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 4. นำงธัญญ์นลิน  พรวรำสุวรรณ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 5. นำงบัณฑิตำ  ภูครองหิน นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 6. นำงสำวแจ่มจันทร์  ภูบุญอ่ิม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 7. นำงสำวนฤทธิ์ชลำ  มูลโคตร นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
     รำยงำนทำงระบบ e-MES รอบท่ี 2 (1 กรกฎำคม – 15 กันยำยน 2565) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
 1. นำงละม่อม  ศิริสวัสดิ์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
 2. นำงสำวชณัฐปภำ  สุขฉ่ ำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
     รำยงำนทำงระบบ e-MES รอบท่ี 2 (1 กรกฎำคม – 15 กันยำยน 2565) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
1. นำยวีระ  ทับบุญ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร  ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด (หลัก) 
2. นำงจีระนันท์  เมืองจันทร์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
3. นำยชยักัมพล  มะโนชำติ   ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
4. นำงสำวสุภัคศร  รินทสมบัติ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
5. นำงสำวสุรกัญญำ  ลีลำโชติ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
6. นำงธวัลรัตน์  ศรีปำนวงศ์ พนักงำนธุรกำร ส.4   ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
7. นำงศิริประภำ  ทรัพยสิทธิ์ นักจัดกำรงำนทั่วไป      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
8. นำยกิตติพงษ์  รุทเทวิน นักประชำสัมพันธ์   ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
9. นำงสำววริศรำ  พงค์สุภำ พนักงำนบันทึกข้อมูล   ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
    รำยงำนทำงระบบ e-MES รอบท่ี 2 (1 กรกฎำคม – 15 กันยำยน 2565) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
1. นำยกิติศักดิ์  โสตำภำ     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ  ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด (หลัก) 
2. นำยวีระ  ทับบุญ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร  ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
3. นำงละม่อม  ศิริสวัสดิ์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
4. นำงสำวจีรวรรณ  วรำงกูร ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
5. นำงยุพำ  คมขำว  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
6. นำงธิรดำ  ไชยสีห ์  ศึกษำนิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
7. นำงสำวนฤทธิ์ชลำ  มูลโคตร นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
8. นำงสำวกีรติกำ  เปล่งทรัพย์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
    รำยงำนทำงระบบ e-MES รอบท่ี 2 (1 กรกฎำคม – 15 กันยำยน 2565) 

   มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ 
 1. นำยกิติศักดิ์  โสตำภำ     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ  ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด (หลัก) 

2. นำงจีระนันท์  เมืองจันทร์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
 3. นำงละม่อม  ศิริสวัสดิ์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
 4. นำงสำวอำภัสรำ  สุวรรณโชติ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
 5. นำยยศกร  สิทธิศักดิ์ไพบูลย์ ศึกษำนิเทศก ์    ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 6. นำงธิรดำ  ไชยสีห์  ศึกษำนิเทศก ์    ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
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 7. จ่ำอำกำศเอกศักดำ  เพ็ญปรัง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 8. นำงสำวปำริฉัตร  สุวรรณศักดิ์ พนักงำนรำชกำร    ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 

    รำยงำนทำงระบบ e-MES รอบท่ี 2 (1 กรกฎำคม – 15 กันยำยน 2565) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
ประเด็นย่อยที่ 2 ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้รับกำร

พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด 
1. นำยกิติศักดิ์  โสตำภำ     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ  ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
2. นำยช ำนำญศิลป์  สุวรรณไตร ศึกษำนิเทศก ์    ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
    รำยงำนทำงระบบ e-MES รอบท่ี 2 (1 กรกฎำคม – 15 กันยำยน 2565) 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร 
ประเด็นย่อยที่ 3 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (Ordinary National Educational 

Test : O-NET ) 
 1. นำยกิติศักดิ์  โสตำภำ     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ  ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
 2. นำงสำวสุวัณลำ  แวงดำ ศึกษำนิเทศก ์    ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
    รำยงำนทำงระบบ e-MENSCR รอบท่ี 1 (1 – 20 เมษำยน 2565) 
ประเด็นย่อยที่ 4 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

พุทธศักรำช 2551  
1. นำงจีระนันท์  เมืองจันทร์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
2. นำงสำวสุภัคศร  รินทสมบัติ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
3. นำงสำวธิมำรัชต์  อธิภัทธ์สถำพร นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร    ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
    รำยงำนทำงระบบ e-MES รอบท่ี 1 (1 เมษำยน – 15 พฤษภำคม 2565) 
ประเด็นย่อยที่ 5 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรคิดวิเครำะห์ และกำรเขียนตำมหลักสูตร

แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
1. นำงจีระนันท์  เมืองจันทร์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
2. นำงสำวสุภัคศร  รินทสมบัติ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
    รำยงำนทำงระบบ e-MES รอบท่ี 1 (1 เมษำยน – 15 พฤษภำคม 2565) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเท่ำเทียมกัน ศึกษำต่อในระดับที่

สูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ  
ประเด็นย่อยท่ี 2 อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง 
1. นำงจีระนันท์  เมืองจันทร์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
2. นำงสำวสุภัคศร  รินทสมบัติ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
    รำยงำนทำงระบบ e-MENSCR รอบท่ี 1 (1 – 20 เมษำยน 2565) 
ประเด็นย่อยที่ 3 อัตรำกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มัธยมศึกษำปีที่ 3  

และมัธยมศึกษำปีที่ 6 
1. นำงจีระนันท์  เมืองจันทร์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
2. นำงสำวสุภัคศร  รินทสมบัติ   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
    รำยงำนทำงระบบ e-MENSCR รอบท่ี 2 (1 – 20 กรกฎำคม 2565) 

/ประเด็น... 
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ประเด็นย่อยที่ 4 ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ 

4.1) เด็กพิกำรเรียนรวม 
1. นำงจีระนันท์  เมืองจันทร์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
2. นำงสำวสุภัคศร  รินทสมบัติ   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
    รำยงำนทำงระบบ e-MES รอบท่ี 1 (1 เมษำยน – 15 พฤษภำคม 2565) 
4.2) เด็กด้อยโอกำส 
1. นำงจีระนันท์  เมืองจันทร์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
2. นำงสำวสุภัคศร  รินทสมบัติ   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
    รำยงำนทำงระบบ e-MES รอบท่ี 1 (1 เมษำยน – 15 พฤษภำคม 2565) 
4.3) เด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ 
1. นำงจีระนันท์  เมืองจันทร์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
2. นำงสำวสุภัคศร  รินทสมบัติ   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
    รำยงำนทำงระบบ e-MES รอบท่ี 1 (1 เมษำยน – 15 พฤษภำคม 2565) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำรวมทั้ง

กำรให้บริกำร 
1. นำยวีระ  ทับบุญ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร  ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด (หลัก) 
2. นำยชัยกัมพล  มะโนชำติ ปฏิบัติหน้ำทีผู่้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
3. นำงศิริประภำ  ทรัพยสิทธิ์ นักจัดกำรงำนทั่วไป   ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
4. นำงสำววริศรำ  พงค์สุภำ พนักงำนบันทึกข้อมูล   ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
    รำยงำนทำงระบบ e-MES รอบท่ี 2 (1 กรกฎำคม – 15 กันยำยน 2565) 
 มีหน้าที ่ดังนี้ 

1. จัดท ำ รวบรวมข้อมูลตำมแบบรำยงำนกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมตัวบ่งชี้ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 

2. รำยงำนข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-MES) พร้อมแนบเอกสำร หลักฐำนอ้ำงอิง
ประกอบกำรรำยงำนตัวชี้วัด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตำมรอบกำรรำยงำนและตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

3. สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องตำมตัวบ่งชี้ และจัดส่งข้อมูลให้กลุ่มนโยบำย        
และแผน ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด เพ่ือรำยงำนข้อมูลในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)  

4. คณะกรรมการด าเนินงานส่วนที่ 3 นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน 
 นโยบาย 1.4 หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ (หลักเกณฑ์ PA)  
 1. นำงละม่อม  ศิริสวัสดิ์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ผู้ควบคุมดูแลตัวชี้วัด 
 2. นำงสำวชณัฐปภำ  สุขฉ่ ำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
     รำยงำนทำงระบบ e-MES รอบท่ี 2 (1 กรกฎำคม – 15 กันยำยน 2565) 
 

/มีหน้ำที่... 
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มีหน้าที ่ ดังนี้ 
1. จัดท ำ รวบรวมข้อมูลตำมแบบรำยงำนกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมตัวบ่งชี้ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 
2. รำยงำนข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-MES) พร้อมแนบเอกสำร หลักฐำนอ้ำงอิง

ประกอบกำรรำยงำนตัวชี้วัด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตำมรอบกำรรำยงำนและตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

         ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        สั่ง ณ วันที่  5  เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖5 
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                                  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม   
  

 
คณะผู้จัดท ำ 

 
 ที่ปรึกษำ 
 1. นายพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
 2. นายภคิน  ลดาดกจิรานนท์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม    
 3. นายฉัตรชัย  ไชยมงค์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม    
                                         
 คณะท ำงำน 
 1. นายภคิน  ลดาดกจิรานนท์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม                                               
 2. นายเริงณรงค์  ดวงดีแก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 3. นางสายทิพย์  วงศ์พนารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 4. นางสาวแจ่มจันทร์  ภูบุญอ่ิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 5. นางภารดี  เส้นทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 6. นายฐนกร  ปิยะไพร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


