รายงานการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำกำรศึกษำ
(พ.ศ. 2562-2565) กำรติด ตำมประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำของส ำนั กงำนศึก ษำธิก ำรจังหวัดร้อ ยเอ็ ด
ประจ ำปี 2562 ฉบั บ นี้ จะมีป ระโยชน์ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพรำะจะทำให้ ทรำบข้อมูลต่ำง ๆ ในกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด และจะนำข้อมูลที่ได้ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำกำรศึกษำมำใช้ใน
กำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น

กลุ่มนโยบำยและแผน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

บทนำ
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บทที่ 1 กำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำและกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ
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บทที่ 2 ผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด

6

ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำปี 2562
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กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ปี 2562

9

ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกหน่วยงำนอื่น

9

ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.2562
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บทที่ 3 รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ภำคผนวก
แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนในภำพรวม
คำสั่งคณะกรรมกำร/คณะทำงำนติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร/คณะทำงำนฯ

บทนา
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2562 2565) ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ และขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมีส ำระส ำคัญ ของแผน ประกอบด้วย วิสั ยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุท ธ์ จุดเน้น โครงกำร และวงเงิน
งบประมำณ ซึ่งได้จำกกำรวิเครำะห์ ควำมสอดคล้องของนโยบำย สภำพแวดล้อมขององค์กร กลยุทธ์ จุด เน้นของ
รัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และควำมต้องกำร/ควำมจำเป็นของจังหวัดร้อยเอ็ดในด้ำนกำรศึกษำ ด้วยเหตุที่กำร
วำงแผนมีควำมสำคัญ 5 ประกำรคือ (1) เป็นกำรลดควำมไม่แน่ นอนและปัญหำควำมยุ่งยำกซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นใน
อนำคต (2) ทำให้เกิดกำรยอมรับแนวควำมคิดใหม่ๆ เข้ำมำในองค์กร (3) ทำให้กำรดำเนินงำนกำรขององค์กรบรรลุ
เป้ ำหมำยที่ปรำรถนำ (4) เป็ นกำรลดควำมสู ญเปล่ ำของหน่วยงำนที่ ซ้ำซ้อนและ (5) ท ำให้ เกิดควำมแจ่ มชัดในกำร
ดำเนินงำน ดังนั้นกำรวำงแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้คือ ทำให้กำรดำเนินงำนบรรลุจุดมุ่งหมำย เป็นกำรประหยัดลด
ควำมไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในกำรควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์ พัฒนำแรงจูงใจ พัฒนำกำร
แข่งขัน และทำให้เกิดกำรประสำนงำนที่ดี
ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผน
การนาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นงานของบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงาน โดยมีผู้บริหารหน่วยงาน
เป็นผู้นาในการประยุกต์ใช้และบุคลากรทุกคนเป็นผู้ร่วมมือ ดังนั้นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งต่อความสาเร็จของการนา
แผนกลยุ ท ธ์ ไปปฏิ บั ติ ได้ แ ก่ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารภายในหน่ ว ยงาน ถ้ า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงใด ๆ เกิ ด ขึ้ น อั น
เนื่ องมาจากแผนกลยุทธ์ ผู้บ ริหารจะต้องนาเสนอให้ บุ คลากรรับทราบอย่างชัดเจน รวมทั้งกระตุ้นและชักจูงให้
บุคลากรเห็นพ้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้น เมื่อ หน่วยงานสามารถบรรลุถึงเป้าหมายในทุก ๆ ด้าน จึงจะ
ถือว่าการประยุกต์ใช้แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานประสบความสาเร็จ
ขั้นตอนการนาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
1. ศึกษำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน เป็นกำรวิเครำะห์กลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อจัดทำแผนที่กลยุทธ์
และรำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมกลยุทธ์ทบทวน / ปรับกลยุทธ์ ในขั้นนี้เป็นกำรทบทวน
กลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อพิจำรณำว่ำเหมำะสมหรือไม่อย่ำงไร ซึ่งอำจมีกรณีทมี่ ีควำมจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์จำก
เหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้
- นโยบำยของผู้บริหำรมีกำรปรับเปลี่ยน
- สังคมภำยในประเทศ หรือสังคมโลกมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมสภำวกำรณ์
- กลยุทธ์ไม่เหมำะสมกับสถำนกำรปัจจุบัน
2. จัดทำแผนปฏิบัติกำร ในขั้นนี้จะต้องแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำร ( Action Plan ) โดย
จัดทำโครงกำร / กิจกรรมที่จะดำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ เป้ำหมำยตัวชีว้ ัดควำมสำเร็จ และกำหนด
งบประมำณ จำกกำรทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์หลัก ประเด็นกลยุทธ์และกลยุทธ์ และแปลงเป็น
แผนปฏิบัติกำรประจำปีของหน่วยงำน เพือ่ เป็นกรอบ ทิศทำงกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ
3. ปรับกระบวนกำรปฏิบัติงำน ในขั้นนี้เป็นกำรปรับกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้พร้อมที่จะนำ
กลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติได้สำเร็จ ได้แก่ กำรปรับโครงสร้ำงกำรทำงำน ระบบงำน บุคลำกร ตลอดจนวัฒนธรรมของ
หน่วยงำน ซึ่งกระบวนกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวมีองค์ควำมรู้ที่สำมำรถศึกษำเพิ่มเติมจำกกำรพัฒนำองค์กร กำรจัดทำ
ข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลง ( Blue print for Change )
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4. ควบคุม กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เป็นกำรดำเนินกำรดังนี้
- ตรวจสอบควำมเข้ำใจของบุคลำกรในหน่วยงำน
- กำกับให้มีกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมผังกำรปฏิบัติงำน
- กำรได้รับกำรสนับสนุนโดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรหรือหน่วยงำนอื่น ๆ
การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์
ขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ได้แก่ การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ ซึ่งหมายถึงการที่
ผู้บริหารคอยติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนความสาเร็จและความล้มเหลวของ
โครงการ/กิจ กรรมต่ าง ๆ ซึ่ งประกอบขึ้น เป็ น กลยุท ธ์ของหน่ว ยงาน วิธีก ารในการติด ตามประเมิน ผลนั้ น ก็คื อ
การคอยติดตามข้อมูลข่าวสารสารสนเทศโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดความสาเร็จต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ และคอยแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนถึงการคอยติดตามให้การสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ใน
ทุก ๆ ด้าน ให้ สามารถปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตามประเมินผลนอกจากจะช่วยให้
ทราบถึงความสาเร็จและความก้าวหน้าของงานแล้ว ยังเป็ นการกระตุ้นและจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานรับเอากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติด้วยความมั่นใจ นอกจากนี้การได้เรียนรู้ถึงผลสาเร็จหรือล้มเหลวตลอดจนข้อผิดพลาดต่าง ๆ ก็ยังเป็นส่วน
สาคัญในกระบวนการเรียนรู้ของหน่วยงาน ซึ่งจะนาไปสู่การปรับตัวได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
การติ ด ตามความก้ าวหน้ าในการปฏิ บั ติ งานและประเมิ น ผลความส าเร็ จของงาน อั น จะน าไปสู่ การ
ดาเนิ น การแก้ไขปรั บ ปรุงร่ว มกัน ให้ บ รรลุ เป้ าหมาย ผู้ บ ริห ารจึงต้องมีก ารติ ดตามและประเมิน ผลเพื่ อ ให้ ท ราบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงานว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันเพียงใด การติดตามและประเมินผลมักใช้ควบคู่กัน
การติ ดตาม ( Monitoring ) หมายถึงการเก็บ รวบรวมข้อ มูล การปฏิ บัติ งานตามแผนงานที่กาหนดไว้
เพื่อตัดสินใจว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน / โครงการ นั้นหรือไม่เพียงใด
การประเมินผล ( Evaluation ) หมายถึงการตรวจความก้าวหน้าของแผนงาน / โครงการ ตลอดจนการ
พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน / โครงการนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดขึ้น
จึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน / โครงการ
ดังนั้น กำรติดตำมเป็นกระบวนกำรที่ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน /
โครงกำร ส่วนกำรประเมินผลอำจจะประเมินได้ในทุกช่วงของแผนงำน / โครงกำร นับตั้งแต่ก่อนตัดสินใจทำ
แผนงำน/โครงกำร ขณะดำเนินงำนในจุดต่ำง ๆ และเมื่อสิ้นสุดแผน สิ้นปีงบประมำณ หรือแผนงำน/โครงกำร
แล้วเสร็จ
กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนเพื่อให้ได้ข้อมูลมำจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนมีลักษณะดังนี้
1. กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด ซึ่งเป็นแผนระยะปำนกลำง
( ๓ – ๕ ปี ) เป็นกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดผลสำเร็จของแผนในระยะครึ่งแผนและระยะสิ้นสุดแผน
และติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรสำคัญที่กำหนดไว้ในกรอบแผนงำนโครงกำร ( Initiative ) เพื่อให้สำมำรถปรับ
กลยุทธ์ได้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น นโยบำยรัฐบำล กระทรวง กรม และควำมต้องกำร
จำเป็นของหน่วยงำน
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2. กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี ( Action Plan ) ซึ่งเป็นแผนใช้เงิน
เป็นกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแผนซึ่งอำจกำหนดเป็นจุดเน้นกำรดำเนินงำนประจำปี
โดยติดตำมควำมสำเร็จของโครงกำร / กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน รวมทั้งผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเป็น
รำยไตรมำส
3. เพื่อให้สำมำรถปรับแผนได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรจำเป็นของหน่วยงำน ทั้งนี้เครื่องมือ
กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนอำจใช้แบบสำรวจ สัมภำษณ์ โปรแกรม On Web และกำรศึกษำวิจัย รวมทั้ง
ผู้รับผิดชอบแผนงำนโครงกำรหรือผู้รับผิดชอบหลักในกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติได้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำและปัญหำ
อุปสรรค และจัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูล เนื่องจำกข้อมูลจำกกำรรำยงำนรำยบุคคลอำจ
ไม่ครบถ้วน เมื่อนำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พิจำรณำร่วมกันจะได้เพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์
และมีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกันมำกขึ้น
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บทที่ 1
การติดตามและประเมินผลการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562-26565)
ฉบับทบวน พ.ศ. 2562 โดยศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ ข้อมูล สถำนกำรณ์ สภำพแวดล้อม และกำหนดวิสัยทัศน์
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร ผลผลิต/โครงกำร และตัวชี้วัดผลสำเร็จระดับต่ำง ๆ ที่มีควำมชัดเจนเป็นรูปธรรม สอดคล้อง
กับภำรกิจของหน่วยงำน โดยเชื่อมโยงจำกยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี และถ่ำยทอดสู่เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน ดำเนินกำรทบทวนวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
ผลผลิต/โครงกำร และตัวชี้วัดผลสำเร็จในระดับต่ำง ๆ ให้มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับสูงสุดคือ
ยุทธศำสตร์ชำติ จนถึงผลผลิต/โครงกำรของหน่วยงำน และผลผลิต/โครงกำรที่สอดคล้องกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
กำรบูรณำกำรยกระดับกำรศึกษำและสอดคล้องกับนโยบำยที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำง
กำรปฏิรูปกำรศึกษำและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดร้อยเอ็ด จำกกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของ
นโยบำย สภำพแวดล้อมขององค์กร กลยุทธ์ จุดเน้นของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และควำมต้องกำรและควำม
จำเป็นของจังหวัดร้อยเอ็ดในด้ำนกำรศึกษำ และกำรวำงแผนมีควำมสำคัญคือ (1) กำรลดควำมไม่แน่นอนและปัญหำ
ควำมยุ่งยำกซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนำคต (2) ทำให้เกิดกำรยอมรับแนวคิดใหม่ ๆ เข้ำมำในองค์กร (3) ทำให้กำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนบรรลุเป้ำหมำย (4) ลดควำมสูญเปล่ำและซ้ำซ้อน และ (5) ทำให้เกิดควำมชัดเจนในกำร
ดำเนินงำน ดังนั้นกำรวำงแผนเพื่อให้บรรลุผลตำมภำรกิจในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพอย่ำงสูงสุด และเกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้เสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2562-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2562 และคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดให้ควำมเห็นชอบ ในครำวประชุมครั้งที่ 9/2561 วันที่ 13 กันยำยน 2561 และ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดได้ดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

5
ตำรำงที่ 1 สรุปประเด็นกำรประเมินกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562-2565) ฉบับทบทวน
พ.ศ. 2562
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการฯ
1. มีกำรจัดตั้งคณะทำงำนฯเพื่อจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
2. มีกำรจัดประชุมคณะทำงำนฯเพื่อจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
3. มีกำรจัดประชุมอย่ำงน้อย 1 ครั้ง
4. มีกำรจัดตั้งคณะทำงำนทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำ
5. มีกำรจัดประชุมคณะทำงำนทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาการศึกษา
7. มีกำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำควำมสำคัญมำจัดทำฐำนข้อมูล
8. มีกำรเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผน
9. มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพ ( SWOT ) เพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ
10. มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับ
ศักยภำพของพื้นที่
11. มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัด
12. มีกำรกำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
13. มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น
14. มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ
15. มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์ทสี่ อดคล้องกับยุทธศำสตร์ของจังหวัด
16. มีกำรจัดทำบัญชีกลุ่มโครงกำรในแผนยุทธศำสตร์
18. มีกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำ
17. มีกำรกำหนดรูปแบบกำรติดตำมประเมินผลแผนยุทธศำสตร์
18. มีกำหนดกรอบแนวทำงทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ตลอดจนจัดทำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ เสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดให้ควำมเห็นชอบ

มี
การดาเนินงาน



















ไม่มี
การดาเนินงาน
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บทที่ 2
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ตำรำงที่ 2 จำนวนหน่วยงำน สถำนศึกษำ และบุคลำกรในพื้นที่ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด
ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกตำมสังกัด (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2562)
สังกัด/หน่วยงาน

จานวนสถานศึกษา

จานวนนักเรียน

จานวนครู/บุคลากร

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

1,541

238,479

1. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

946

202,717

845

131,248

11,794

1.1.1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

231

27,067

2,409

1.1.2 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

334

36,506

3,498

1.1.3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

217

25,082

2,491

1.1.4 สพม. เขต 27

60

42,593

3,149

1.1.5 สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ*

3

921

247

1.2 สช.

60

23,453

1,367

1.3 สอศ.

20

24,625

730

1.4 กศน.

20

22,470

444

4

8,595

1,163

และนวัตกรรม
3. สังกัดกระทรวงมหาดไทย (อปท.)

576

25,336

931

4. สานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/โรงเรียนพระ

14

984

144

ปริยัติธรรม
5. กระทรวงวัฒนธรรม/วิทยาลัยนาฎศิลป
ร้อยเอ็ด*

1

847

847

1.1 สพฐ.

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

14,335
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ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2562
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ
จังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 56 โครงกำร งบประมำณ 245.16
ล้ำนบำท และสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้อนุมัติงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 จำนวน 31 โครงกำร และได้รับกำรจัดสรรงบบูรณำกำรจำกจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 โครงกำร
รวมทั้งสิ้น 32 โครงกำร
ตำรำงที่ 3 จำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ จังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ.2562-2565)

ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1
ยุทธศำสตร์ที่ ๒
ยุทธศำสตร์ที่ 3
ยุทธศำสตร์ที่ 4
ยุทธศำสตร์ที่ 5
ยุทธศำสตร์ที่ 6

รวม

พ.ศ. 2562
จานวน
งบ
โครง
ประมาณ
การ
(ลบ)

8
27
11
4
2
4
56

39.75
108.99
30.19
26.01
6.33
33.90
245.16

พ.ศ. 2563
จานวน
งบ
โครง
ประมาณ
การ
(ลบ)

8
27
11
4
2
4
56

42.38
117.33
31.60
27.31
7.07
35.59
261.30

พ.ศ. 2564
จานวน
งบ
โครง
ประมาณ
การ
(ลบ)

8
27
11
4
2
4
56

45.29
126.37
33.08
28.67
7.93
37.37
279.04

พ.ศ.2565
จานวน
งบ
โครง ประมาณ
การ
(ลบ)

8
27
11
4
2
4
56

48.50
137.18
34.64
30.11
8.94
39.24
298.62
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ตำรำงที่ 4. ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ ปี 2562
จานวนโครงการทั้งหมด
จานวน

จานวนโครงการที่ได้รบั การ
จัดสรรงบประมาณ
จานวน

จานวนโครงการที่แล้ว
เสร็จ
จานวน

ยุทธศำสตร์ที่ 1. สนับสนุนกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยยึดหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง

8

2

2

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ เร่งรัดให้ผรู้ ับบริกำรทั้ง 3 ระบบมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ
และมีทักษะสำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21

27

5

5

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็นมืออำชีพสู่สำกล

11

4

4

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมผู้เรียนทุกวัยสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม

4

2

2

**ยุทธศำสตร์ที่ 5 เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำกรทุกช่วงวัยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
มีควำมเป็นพลเมืองและพลโลก

2

4

4

**ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำตำม
หลักธรรมำภิบำล

4

14

15

56

31

32

ยุทธศาสตร์

รวม

หมายเหตุ

+1 จำกโครงกำรงบ
บูรณำกำรจังหวัด

**ยุทธศำสตร์ที่ 5 เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำกรทุกช่วงวัยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีควำมเป็นพลเมืองและพลโลก และยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล สำมำรถดำเนินกำรได้สูงกว่ำจำนวนโครงกำรที่อยู่ในแผนฯ เนื่องจำกได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมเพื่อดำเนินโครงกำร
ในระหว่ำงปี

9
ตำรำงที่ 5. กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1.สนับสนุนกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึงต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยยึดหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ เร่งรัดให้ผรู้ ับบริกำรทั้ง 3
ระบบมีคณ
ุ ภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ
และมีทักษะสำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้มีควำมเป็นมืออำชีพสู่สำกล
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมผู้เรียนทุกวัยสำมำรถ
ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม
ยุทธศำสตร์ที่ 5 เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดี
ของประชำกรทุกช่วงวัยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มี
ควำมเป็นพลเมืองและพลโลก
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล

รวม

งบปกติ
จานวนเงิน
374,000

งบอื่นๆ
จานวนเงิน
-

เบิกจ่ายจริง
จานวนเงิน
374,000

ร้อยละ

1,939,500

-

1,939,500

100

579,648

-

579,648

100

83,825

-

83,825

100

1,209,000

542,500

1,751,500

98.10

766,160

-

766,160

100

4,952,133 542,500

100

5,494,633

ตำรำงที่ 6. โครงกำรที่ได้รับงบบูรณำกำรจำกหน่วยงำนอื่นประจำปี 2562
การเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการ
งบประมาณ
งบประมาณ
หมายเหตุ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่าย
โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรสวัสดิกำร
576,500
542,900
สังคมระดับตำบล (ศูนย์มสี ุข)
- กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลภำพรวมระหว่ำงกำรดำเนินงำน
ครั้งที่ 1
-กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลภำพรวมระหว่ำงกำรดำเนินงำน
ครั้งที่ 2
-กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมกำรเสวนำถอด
บทเรียนและสรุปผลศูนย์มีสุข

รวม

77,400

77,400

84,100

84,100

406,000

381,400

576,500

542,900

งบประมำณคงเหลือ
จำนวน 24,600 บำท
ส่งคืนสำนักงำนคลัง
จังหวัดร้อยเอ็ด
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ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสรุปผลกำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมประเด็น
นโยบำยกำรตรวจรำชกำร และกำรดำเนินตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562) ดังนี้
ผลการดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
๑. นโยบาย : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
๑.๑ หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผลผู้เรียน
๑.๑.๑ STEM/ STEAM /STREAM
ผลการดาเนินการ โดยครูผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการบูณาการสะเต็มศึกษาของ สสวท.
ได้นาวิธีการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของ สสวท.มาใช้ ส่งผลให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาตามศักยภาพและ
ความสามารถของตนเอง จากการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนรู้ ๔ กลุม่ สาระการเรียนรู้ สามารถนาความรู้มาใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันและเป็นนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และนาไปสู่การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของเขตพื้นที่การศึกษา และ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคต่อไป
วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จดังนี้
๑) ส่งเสริมการพัฒนาครูแกนนา/ครูต้นแบบตามโครงการบูณาการสะเต็มศึกษาของ สสวท.ให้เพิ่ม
มากขึ้น ให้สอดคล้องเหมาะสมและครอบคลุมระดับการศึกษา
๒) มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ครูผู้สอนที่จัดกิจกรรมตามโครงการบูณาการสะเต็มศึกษาของ
สสวท.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
๓) มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง
4) มีฐานข้อมูลในการพัฒนา
๑.๑.๒ หลักสูตร Waldorf/Montessori/High Scope/BBL
ผลการดาเนินการ มีโรงเรียน / สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่วนใหญ่จัดประสบการณ์การเรียนรู้

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๔๖๐ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ล ะวัน ตามกิจกรรมหลั ก
๖ กิจกรรม บูรณาการนวัตกรรมปฐมวัยตามบริบทของโรงเรียน / สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่ละแห่ง
มีวิธีกำร/ปัจจัยที่สำมำรถดำเนินกำรให้บรรลุผลสำเร็จดังนี้
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
ในจังหวัดร้อยเอ็ด และโครงกำรกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน
ประเภทสำมัญศึกษำในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้
๑) การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (ระดับปฐมวัย) จัดทาแผนที่
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย (School map) และปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดร้อยเอ็ด
(พุทธศักราช ๒๔๖๑ - ๒๔๖๔)
๒) การประชุมปฏิบัติการ สร้างการรับรู้เรื่อง การนาแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย
จังหวัดร้อยเอ็ด (พุทธศักราช ๒๔๖๑ – ๒๔๖๔) สู่การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัด
ร้อยเอ็ด
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๓) การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๔๖๐
๔) การประชุมปฏิบัติการ จัดทาเครื่องมือการนิเทศ กากับ ติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
หน่วยงาน /สถานศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด
๕) การนิเทศ กากับติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัยของหน่วยงาน/สถานศึกษาในจังหวัด
ร้อยเอ็ด
๖) จัดเวทีแสดงผลงานทางวิชาการ “เปิดบ้านปฐมวัย สู่เด็กไทย ๔.๐”
๑.๑.๓ การเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active
ผลกำรดำเนินกำร มีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัด
จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) แต่ครูผู้สอนก็ยังไม่เข้ำใจอย่ำงทั่วถึงและไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรได้อย่ำงเต็มศักยภำพ จึงต้องมีกำรพัฒนำและส่งเสริมอย่ำงต่อเนื่อง
มีวิธีกำร/ปัจจัยที่สำมำรถดำเนินกำรให้บรรลุผลสำเร็จตำมประเด็นกำรตรวจ ติดตำม โดยกำร
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง
(Active Learning) โดยนิเทศแบบบูรณำกำรกำรบริหำรงำนในโรงเรียน ๔ ฝ่ำย เพื่อยกระดับกำรศึกษำและกำร
สังเกตชั้นเรียน
๑.๑.๔ ทักษะการพูด อ่าน เขียน หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลกำรดำเนินกำร โดยสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประสำนควำมร่วมมือไปยัง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตำมทักษะกำรพูด อ่ำน เขียนเกี่ยวกับผู้เรียนมีทักษะภำษำอังกฤษในจังหวัดร้อยเอ็ดแต่
ยังเก็บข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ สำมำรถสรุปผลกำรดำเนินกำรในภำพรวมได้ดังนี้
1) สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในรูปแบบค่ำยวิชำกำร เพื่อยกระดับกำร
เรียนรู้ด้ำนภำษำอังกฤษ
๒) จำนวนผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ป.๑ – ม.๖) ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ที่เข้ำรับกำรประเมินผลกำรเรียนรู้กลุ่มสำระภำษำอังกฤษ ผ่ำนระดับ ดี ขึ้นไป
๓) สถำนศึกษำได้จัดให้มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ทักษะกำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน ในรำยวิชำ
ภำษำอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำย โดยใช้แบบทดสอบ
๔) สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมกำรสอนเสริมวิชำภำษำอังกฤษให้กับนักศึกษำ
๕) ครูผู้สอนจัดกำรเรียนกำรสอนในลักษณะกำรสอนเสริม โดยเชิญครูผู้สอนที่มีควำมรู้ในรำยวิชำ
ภำษำอังกฤษ มำทำกำรสอน
6) ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนในรำยวิชำภำษำอังกฤษน้อยมำก เนื่องจำกไม่มีพื้นฐำน
ภำษำอังกฤษ
๗) กำรจัดโครงกำร/กิจกรรมภำษำอังกฤษ (Boot Camp) และภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรจะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะในกำรนำไปใช้และแก้ไขสถำนกำรณ์ต่ำงๆได้
มีวิธีกำร/ปัจจัยที่สำมำรถดำเนินกำรให้บรรลุผลสำเร็จดังนี้
๑) สถำนศึกษำมีแผนงำนโครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในรูปแบบค่ำยวิชำกำร
๒) วิธีกำร/ปัจจัยที่สำมำรถดำเนินกำรให้บรรลุผลสำเร็จวัตถุประสงค์ตำมประเด็นกำรตรวจ
ติดตำมก็คือได้ดำเนินกำรจัดกิจกรรมโครงกำรสอนเสริมเติมเต็มควำมรู้ให้กับนักศึกษำ เกี่ยวกับทักษะกำรพูด อ่ำน
เขียน ทำให้ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภำษำอังกฤษ ระดับ ดี ขึ้นไป
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๓) สถำนศึกษำได้จัดโครงกำรสอนเสริมปรับควำมรู้พื้นฐำนนักศึกษำ กศน. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนในรำยวิชำภำษำอังกฤษ
๔) มีกำรจัดกิจกรรมและมีกำรประเมินภำษำอังกฤษอย่ำงต่อเนื่อง
5) ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหำ และวัตถุประสงค์ในกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้นของผู้เรียน
๖) ครูผู้สอนต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะทำกำรสอน เวลำสอนต้องไม่ทำให้ผู้เรียนอึดอัด
๗) ใช้เทคนิคที่หลำกหลำยในกำรสอน เช่น สอนภำษำอังกฤษด้วยเพลง เกมส์ หรือบัตรคำ เป็นต้น
๘) ใช้สื่อต่ำงๆ ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เช่น e-book VCD ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำร
๙) มอบหมำยงำนผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเอง
๑๐) กำรจัดโครงกำรมีกิจกรรมที่เน้นกำรปรับพื้นฐำนของภำษำอังกฤษ โดยผู้ที่มำให้ควำมรู้เป็น
ผู้ที่มีควำมรู้ควำมชำนำญ จึงทำให้ผู้เรียนได้รับควำมรู้มำกยิ่งขึ้นและมีพื้นฐำนของวิชำภำษำอังกฤษมำกยิ่งขึ้น และ
ยังสำมำรถสนทนำกับคนอื่นได้
๑.๑.๕ การยกระดับความสามารถทางภาษาของครู
ผลกำรดำเนินกำรโดย
๑) ใช้ CEFR เป็นกรอบในกำรกำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำผู้เรียน โดยนำไปใช้ในกำรวิเครำะห์
ควำม สำมำรถทำงภำษำของนักเรียนและครู กำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล
ส่งเสริม สนับสนุนครูในสังกัดให้ข้ำรำชกำรรับกำรอบรม พัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรใช้สื่อ เทคโนโลยีและ
กำรวัดประเมินผลของทุกหน่วยงำนที่จัด
๒) ครูผสู้ อนได้รับกำรพัฒนำตำมหลักสูตรคูปองครู
๓) กำรศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงสื่อออนไลน์อย่ำงสม่ำเสมอ
๔) บริหำรจัดกำรหลักสูตรให้มีควำมยืดหยุ่นในด้ำนโครงสร้ำง เวลำเรียน กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ และ กำรวัดประเมินผล เพื่อให้นักเรียนมีโอกำสเรียนภำษำอังกฤษตำมระดับควำมสำมำรถ และเรียนรู้จำก
กำรจัดกำรศึกษำ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย
๕) ส่ งเสริ มกำรเรีย นกำรสอนภำษำอังกฤษเน้น กำรสื่ อสำร (Communicative Language
Teaching: CLT) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอั ง กฤษที่ เป็ น สำกล ได้ แ ก่
The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบควำมคิดหลักในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษของประเทศ โดยให้ครูผู้สอนภำษำอั งกฤษเน้นกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อนำไปใช้
จริงในชีวิตประจำวัน โดยได้ใช้แนวกำรสอนภำษำอังกฤษให้เป็นตำมธรรมชำติของกำรเรียนรู้
มี วิ ธี ก ำร/ปั จ จั ย ที่ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรให้ บ รรลุ ผ ลส ำเร็ จ ตำมประเด็ น กำรตรวจ ติ ด ตำม
๑) วิเครำะห แบบเรียน / สื่อ / แหลงเรียนที่เหมำะสมในกำรพัฒนำทักษะทำงภำษำตำมระดับ
CEFR
๒) จัดสภำพแวดลอม กิจกรรมเสริมหลักสูตรดำนภำษำอังกฤษ และกระตุ นใหนักเรียนและ
ผูปกครองเห็นควำมสำคัญของกำรพัฒนำทักษะทำงดำนภำษำอังกฤษ
๓) จั ด ท ำแผนพั ฒ นำครู และนั ก เรี ย นโดยใชฐำนขอมู ล จำกกำรประเมิ น ควำมสำมำรถ
ดำนภำษำในกำรยกระดับครู และนักเรียนใหถึงเกณฑที่กำหนดและสงเสริมใหครูจัดทำแผนพัฒ นำตนเอง และ
พัฒนำนักเรียนรำยบุคคล
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๔) เน้นกำรสื่อสำร (Communicative Language Teaching: CLT) ปรับกำรเรียนกำรสอน
จำกกำรเน้นไวยำกรณ์มำเป็นเน้นกำรสื่อสำรที่เริ่มจำก กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียนตำมลำดับ
๕) ครูผสู้ อนได้เรียนรู้เทคนิค วิธีกำรสอนใหม่ๆและนำมำใช้กับนักเรียน
๑.๑.๖ ทักษะการคิด
ผลกำรดำเนินกำร
๑) สถำนศึกษำได้ดำเนินกำรประเมินทักษะกำรคิด วิเครำะห์ สำหรับนักศึกษำที่ลงทะเบียน
ใหม่ในภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ และภำคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ตำมคู่มือกำรประเมินระดับกำรรู้หนังสือของนักศึกษำ
กศน.
๒) สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรม กำรสร้ำงทักษะกำรคิด วิเครำะห์โดยผ่ำนกิจกรรมตำม
โครงกำรต่ำงๆที่จัดขึ้น
๓) จำกกำรนำแบบประเมิน/เครื่องมือ ไปใช้ทดสอบกับผู้เรียน ผู้ประเมินได้เห็นถึงกำรพัฒนำ
ด้ำนควำมคิด ควำมสำมำรถของผู้เรียนในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งผู้เรียนสำมำรถคิดแก้ปัญหำ โดยมีกระบวนกำรที่เป็นขั้นตอน
และสำมำรถแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกวิธี
มีวิธีกำร/ปัจจัยที่สำมำรถดำเนินกำรให้บรรลุผลสำเร็จดังนี้
๑) สถำนศึ กษำได้ ป ระเมิ นระดั บกำรรู้ ห นั งสื อของนั กศึ กษำ กศน. ตำมเกณฑ์ ของเครื่ องมื อ
ที่กำหนดในคู่มือกำรประเมินระดับกำรรู้หนังสือของนักศึกษำ กศน.
๒) สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรเกี่ยวกับทักษะกำรคิด วิเครำะห์ ให้กับผู้เรียนและผู้มำใช้
บริกำร
๓) ครูนำเครื่องมือกำรประเมินทักษะกำรคิด วิเครำะห์ไปใช้กับผู้เรียนและให้ผู้เรียนได้ศึกษำ
ทำใบงำนกิจกรรมกำรประเมิน จำกนั้นครูตรวจใบกิจกรรม ให้คะแนนและอภิปรำยร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
กัน
๔) สพม.๒๗ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรคิด ได้แก่ กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
ส่งเสริมทักษะกำรคิดวิเครำะห์ กำรอบรมสะเต็มศึกษำ, กำรจัดทำข้อสอบตำมแนว PISA เป็นต้น
๑.๒ การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง (civic education)
ผลการดาเนินการ
๑) สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงหลำกหลำย เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ตำมควำมต้องกำรและควำมสนใจ เพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒) สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมืองโดยกำรสอดแทรก
ในกำรเรียนกำรสอนทุกรำยวิชำ
๓) กำรจัดกำรศึกษำหลักสูตร Digital Literacy เป็นกำรศึกษำที่เน้นให้ทันยุคสมัยและเข้ำกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบันที่สุด ผู้เรียนให้ควำมสนใจและต้องกำรศึกษำเป็นอย่ำงมำก เพรำะนอกจำกจะได้รับควำมรู้แล้ว
ผู้เรียนยังสำมำรถสร้ำงรำยได้และอำชีพในระบบดิจิทัลอีกด้วย
๒. วิธีกำร/ปัจจัยที่สำมำรถดำเนินกำรให้บรรลุผลสำเร็จดังนี้
๑) สถำนศึกษำได้มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย และได้ดำเนินกำรตำมแผนงำน/
โครงกำรที่สถำนศึกษำได้วำงแผนกำรจัดกิจกรรม และได้ขอควำมเห็นชอบกำรดำเนินโครงกำรจำกสำนักงำน กศน.
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจัดกิจกรรมตำมนโยบำยจุดเน้นกำรดำเนินงำนของสำนักงำน กศน. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๒
๒) ครูมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมือง เช่น ประชำธิปไตย
ประวัติศำสตร์ชำติไทย
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๓) ครูนำหลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรออนไลน์ มำใช้สอนผู้เรียนให้มีควำมรู้และเข้ำ
ศตวรรษที่ ๒๑ มมำกที่สุด เพรำะผู้เรียนสำมำรถนำไปใช้ประกอบอำชีพและหำรำยได้จำกช่องทำง Digital Literacy ได้
เพิ่มมำกขึ้น ผู้เรียนได้มีกำรนำเอำสินค้ำและสิ่งของที่มีและต้องกำรที่จะนำมำขำยในเพจ และมีกำรสร้ำงเว็บเพจ สำหรับ
ค้ำขำยควำมต้องกำรของผู้เรียนที่สุด
๔) มีกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ แบบสมรรถนะ บูรณำกำรและสอดแทรกหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง และเน้นทักษะกำรเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ คือ ๓R ๘C
๑.๓ การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและกระบวนการคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการดาเนินการ
๑). สภำพผลกำรด ำเนิ นกำรในพื้ นที่ตำมประเด็นกำรตรวจ ติดตำม ดำเนิ นกำรขับ เคลื่ อนกำร
พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยให้ควำมรู้ และส่งเสริมสถำนศึกษำให้
พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้เ ป็นงำนปกติของสถำนศึกษำ และช่วยเหลือสถำนศึกษำที่มี
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในยังไม่เข้มแข็ง มีกำรบูรณำกำรให้ควำมร่วมมือกับร่วมกับ สมศ. โดยมีตัวชี้วัด
1.1) ร้อยละของสถำนศึกษำทั้งหมดที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนด
๑.๒) สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรศึกษำและดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของมำตรฐำนกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
๒). วิ ธี ก ำร/ปั จ จั ย ที่ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรให้ บ รรลุ ผ ลส ำเร็ จตำมประเด็ น กำรตรวจ ติ ด ตำม
อย่ำงไรบ้ำง (แผนงำนโครงกำร/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหำ)
๑) สถำนศึกษำได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน ให้แก่บุคลำกรโดยกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงมี
คุณภำพ และสอดคล้องกับศักยภำพและบริบทของตนเอง อันจะส่งผลให้สถำนศึกษำได้รับกำรยอมรับจำกบุคคล
ชุมชน และสังคมต่อไป
๒) สถำนศึกษำได้มีกำรกระจำยงำนต่ำงๆตำมแผนงำนเพื่อให้สะดวกต่อกำรดำเนินงำน
และตรงตำมตัวชี้วัดของมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ทำให้งำนต่ำงๆมีกระบวนกำรและวิธีกำร
ที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จของงำน
๒. นโยบาย : การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
๒.๑ การเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา
๒.๑.๑ การจัดการศึกษาปฐมวัย
ผลกำรดำเนินงำน สถำนศึกษำได้ดำเนินกำรในด้ำนต่ำงๆ ให้กับผู้เรียนระดับปฐมวัย ดังนี้
- ด้ำนอำคำรสถำนที่ สถำนศึกษำได้มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ คือจัดอำคำร
เรียนให้เป็นอำคำรเอกเทศเป็นสัดส่วนเฉพำะของระดับปฐมวัยในโรงเรียนที่มีควำมพร้อม โดยเฉพำะโรงเรียนที่เป็น
ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ำย มีกำรล้อมรั้วรอบขอบชิด ให้มีควำมปลอดภัย ส่วน
สถำนศึกษำที่มีข้อจัดด้ำนอำคำรสถำนที่ไม่สำมำรถเป็นอำคำรเอกเทศก็จะมีกำรจัดบริเวณเป็นโซนหรืออำคำร หรือ
ห้องเรียน ให้เป็นสัดส่วนเฉพำะระดับปฐมวัย มีกำรจัดบรรยำกำศทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้ได้มำตรฐำน
ห้องเรียนปฐมวัย มีมุมประสบกำรณ์สำหรับเด็ก กำรรักษำควำมสะอำด นอกห้องเรียนมีพื้นที่สีเขียว สวนหย่อม ไม้
ดอกไม้ประดับ สำหรับเด็กให้เรียนรู้ในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้น้ำที่เหลือใช้รดต้นไม้ เป็นต้น
- ด้ำนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่ำงๆ สถำนศึกษำมีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กปฐมวัย จัด
วำงไว้ตำมหลักกำรจัดห้องเรียนปฐมวัย มีทั้งเครื่องใช้ส่วนตัวเด็ก และเครื่องใช้สำหรับใช้ร่วมกัน มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่
เป็นสื่อกำรเรียนรู้ เช่น จอทีวี (แอลซีดี) เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดวำงในที่ปลอดภัยอยู่ในระดับสำยตำเด็กและอุปกรณ์
อื่นจัดวำงใน ที่ปลอดภัย กำรรักษำควำมสะอำดอุปกรณ์เครื่องใช้อยู่เสมอ
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- ด้ำนเครื่องเล่น สถำนศึกษำได้มีกำรจัดหำสื่อ เครื่องเล่นสนำมไว้เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมกำร
เรียนรู้เสริมประสบกำรณ์ให้กับเด็กปฐมวัยในกิจกรรมกลำงแจ้ง เพื่อพัฒนำกล้ำมเนื้อใหญ่ ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำย สถำนศึกษำบำงแห่งได้งบสนับสนุน บำงแห่งต้องช่วยเหลือตนเองโดยของบสนับสนุนจำกองค์กรภำยนอก
หรืองบผ้ำป่ำกำรศึกษำ และสถำนศึกษำมีกำรตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเล่นสนำมที่ชำรุด ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ และมี
กำรซ่อมแซมให้ส ำมำรถใช้งำนได้ป ลอดภัย ถ้ำไม่ส ำมำรถซ่ อมแซมได้ก็จะนำออกจำกสนำมไปเพื่อให้ เกิดควำม
ปลอดภัย นอกจำกนั้นแล้ว ขณะที่เด็กเล่นเครื่องเล่นสนำมครูหรือพี่เลี้ยงก็ต้องคอยดูแลอย่ำงใกล้ชิดเพื่อให้เด็กเกิด
ควำมปลอดภัย จำกกำรเล่น ทำงโรงเรียนมีกำรตรวจสอบเครื่องเล่นสนำมทุกสั ปดำห์ เพื่อให้ มีควำมพร้อม
สำหรับใช้งำนอย่ำงปลอดภัย
- ด้ำนกำรรับส่งนักเรียนและกำรจรำจร สถำนศึกษำมีระบบกำรป้องกันควำมปลอดภัยกำรรับส่ง
นักเรียนโดยให้ผู้ปกครองเซ็นรับส่งเด็กปฐมวัยทุกวัน ส่วนกำรจรำจร กำรเดินทำงกลับผู้ปกครองจะรับกลับตำม
ยำนพำหนะที่นำมำ เช่น จักรยำน จักรยำนยนต์ รถยนต์ เดินเท้ำ และสถำนศึกษำบำงแห่งมีรถโรงเรียนรับส่งเด็ก
ไปกลับ
- ด้ำนโภชนำกำรสถำนศึกษำมีกำรบริห ำรจัดกำรด้ำนโภชนำกำร โดยมีอำหำรกลำงวันตำม
โครงกำรอำหำรกลำงวันให้เด็กรับประทำน บำงแห่งก็ไม่ต้องให้เด็กห่อข้ำวมำ แต่บำงแห่งก็ให้เด็กห่อข้ำวมำจำกบ้ำน
และมีอำหำให้กับเด็กได้รับประทำนทุกวัน ตำมหลักโภชนำกำร โดยรำยกำรอำหำรก็จะแยกเป็นอำหำรที่เหมำะกับ
ระดับปฐมวัยและอำหำรระดับประถมศึกษำ หรือมัธยมศึกษำ ในโรงเรียนขยำยโอกำส ส่วนอำหำรว่ำงของเด็กใน
๑ วัน มี ๒ เวลำ คือ ช่วงเช้ำ เวลำประมำณ ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. โรงเรียนจะให้ดื่มนมซึ่งเป็นโครงกำรอำหำรเสริม
นมของโรงเรียนทุกโรงและ ช่วงบ่ำย เวลำ ประมำณ ๑๔.๑๔ -๑๔.๓๐ น.จะได้รับสำหรับโรงเรียนที่มีควำมพร้อมทั้ง
๓ ขนำด ซึ่งอำหำร อำจจะเป็นของหวำน ผลไม้ ที่มีประโยชน์
- ด้ำนสุขอนำมัยสถำนศึกษำมีกำรดูแลสุขภำพอนำมัยของเด็ก เริ่มจำกตรวจสุขภำพตอนเช้ำทุก
วัน ช่ ว งรั บ เด็ ก ตรวจควำมสะอำดของร่ ำงกำย และมีก ำรตรวจสุ ข ภำพจำกโรงพยำบำลส่ งเสริม สุ ข ภำพต ำบล
โรงพยำบำลประจำอำเภอ และโรงพยำบำลประจำจังหวัด และสถำนพยำบำลอื่น ๆ
- ด้ำนอื่นๆ (ถ้ำมี) กำรให้ควำมรู้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมและป้องกันควำม
ปลอดภัยในกำรอบรมเลี้ ยงดูที่บ้ำน หรือนอกบ้ำน เวลำเดินทำง ตลอดจนให้ควำมรู้เรื่องกำรส่งเสริมพัฒนำกำรทั้ง
สี่ด้ำนเพื่อนำไปใช้ในกำรกำรให้ควำมรู้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
๒.๑.2 การจัดการศึกษาในกลุ่มเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษา
สรุปผลการดาเนินการ
1) จัดกำรศึกษำเพื่อขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
๑.1) ส่งเสริมให้ประชำชนที่ตกหล่นหรือพลำดโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบโรงเรียน
สำมำรถหำควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงกว้ำงขวำง)และต่อเนื่อง โดยจัดกำรศึกษำทั้งในระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ
ตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย เพื่อนำควำมรู้ไปประกอบอำชีพ หรือเป็นพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น
1.๒) จัดโครงกำรติวเข้มเติมเต็มควำมรู้ เพื่อเสริมสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ ลดควำมเหลื่อม
ล้ำเพิ่มและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้เกิดควำมเท่ำเทียมทั้งในเมืองและชนบท
๒) กำรจัดเก็บข้อมูลประชำกรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบกำรศึกษำ กำรจัดเก็บข้อมูล / สำรวจข้อมูล
เป็นไปด้วยควำมลำบำก สถำนศึกษำมีกำรกำหนดระยะเวลำ / สำรวจข้อมูล
วิธีกำร/ปัจจัยที่สำมำรถดำเนินกำรให้บรรลุผลสำเร็จ
๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ เพื่อให้คนทุกช่วงวัยได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมี
คุณภำพ ทั้งด้ำนภำษำ กำรเปิดโลกทัศน์ เกษตรธรรมชำติ กีฬำสีสัมพันธ์ กำรฝึกอำชีพ กำรพัฒนำศักยภำพครู พนักงำน
รำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดจนติดตำมละประสำนงำนแผนกำรดำเนินงำนให้บรรลุสำเร็จ
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๒) ก ำหนดให้ กศน.ต ำบล เป็ นกลไกส ำคั ญ ในกำรขั บเคลื่ อนกำรเชื่ อมประสำนระหว่ ำงบ้ ำน
วัด โรงเรียน เพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชำชนในพื้นที่ โดยดำเนินกำรในรูปแบบของ คณะกรรมกำร กศน.ตำบลในวัด
ประกอบด้วย คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เจ้ำอำวำสหรือผู้นำทำงศำสนำ ผู้นำท้องถิ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่น เครือข่ำยใน
ชุมชน
๒.1.3 DLTV/ DLIT
สรุปผลการดาเนินการ
ผลกำรดำเนินกำร โรงเรียนประสบปัญหำด้ำนระบบอินเทอร์เน็ตอย่ำงมำก มีกำรยกเลิกระบบ
UNINET และจั ดสรรงบประมำณมำเช่ ำอิ นเทอร์เน็ ตเอกชน ซึ่ งมี กำรจั ดสรรระยะเวลำ ๖ เดื อน และงบประมำณ
ไม่เพียงพอต่อกำรเรียนกำรสอน ไม่มีกำรจัดสรรงบประมำณพัฒนำบุคลำกรในโครงกำร DLIT เป็นเวลำนำน
วิธีกำร/ปัจจัยที่สำมำรถดำเนินกำรให้บรรลุผลสำเร็จ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ควรมีกำรดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรในโครงกำร DLIT รวมทั้งพัฒนำระบบอินเทอร์เน็ตในทุกโรงเรียนให้สำมำรถ
ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควรมีกำรจัดสรรอุปกรณ์อย่ำงเพียงพอ
๑. ปัญหำ/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่
ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
๑ ) โรงเรี ย น มี ที วี ที่ รั บ สั ญ ญ ำณ ภ ำพ เสี ย ง ๑. ควรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ไม่ชัดเจน เนื่ องจำกกำรช ำรุดของทีวี / กล่ องรับ แยกต่ำงหำกจำกกำรซ่อมบำรุงอุปกรณ์
สั ญ ญำณ /จำนดำวเที ย ม ระบบสำยสั ญ ญำณ
รวมทั้งยังไม่ได้เปลี่ยนกล่องรับสัญญำณจำกระบบ
เก่ำ (SD) เป็ น ระบบใหม่ (HD) ส่ งผลให้ คุณ ภำพ
กำรรับสัญญำณภำพ/ เสียง ไม่ชัดเจน
๒) กำรจั ด สรรอุ ป กรณ์ รั บ สั ญ ญำณ (กล่ อ งรั บ ๑. ควรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สัญญำณ) ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อจำนวนห้องที่ แยกต่ำงหำกจำกกำรซ่อมบำรุงอุปกรณ์
ใช้ ในกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนจึ งไม่ เพี ย งพอกั บ
ห้องเรียนและปั ญหำกำรเสื่อมคุณ ภำพของกล่อง
รับสัญญำณ
๓) สื่อและเนื้อหำที่สอนจำกครูต้นทำงบำงวิชำมี ๑. ควรจัดอบรมสำหรับครูผู้สอนโรงเรียนปลำยทำงถึง
เนื้อหำที่ยำก เด็กโรงเรียนขนำดเล็กปลำยทำงยัง แนววิธีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำร
ตำมไม่ทันครูต้องสอนซ่อมเสริมให้อีกครั้ง
สอน DLTV อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ ๒ ครั้ง
๒. ควรมีกำรติดตำมกำรจัดกำรเรียนอย่ำงน้อยปี
กำรศึกษำละ ๒ ครั้ง และอย่ำงต่อเนื่อง
2.2 หลักสูตรการผลิตกาลังคนที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ
2.๒.๑ อาชีวะ ๔.๐/หลักสูตรอาชีวะ Premium ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย
สรุปผลการดาเนินการ
1) สภำพผลกำรดำเนินกำรในพื้นที่ตำมประเด็นกำรตรวจ ติดตำม เป็นอย่ำงไร
1.1) รำยงำนกำรประเมินตนเองของแผนกวิชำ (SAR ของแผนกวิชำ)
1.๒) รำยงำนผู้สำเร็จกำรศึกษำและมีงำนทำประจำปี
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๒) วิธีกำร/ปัจจัยที่สำมำรถดำเนินกำรให้บรรลุผลสำเร็จตำมประเด็นกำรตรวจ ติดตำม
- โครงกำรติดตำมผู้สำเร็จกำรศึกษำ
- แผนงำนกำรติดตำมผู้สำเร็จกำรศึกษำ
3. นโยบาย : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.๑.๑ โครงการ ๑ ตาบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ
วิธีกำร/ปัจจัยที่สำมำรถดำเนินกำรให้บรรลุผลสำเร็จ
๑) ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรดำเนินกำรเข้ำร่วมโครงกำร
๒) คัดเลือกโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรเสนอต่อกรรมกำร
๓) แจ้งโรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร
๔) นิเทศ ติดตำมกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
ผลการดาเนินตามแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2562-2565 ฉบับทบทวน 2562
ตำรำงที่ 7 ยุทธศำสตร์ขับเคลื่อนกำรศึกษำตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด/แผนงำน/โครงกำรที่ดำเนินงำน
ลาดับ
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
ที่
1 ยุทธศำสตร์ที่ 1. สนับสนุนกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 1.โครงกำรเพิ่มโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำของเด็กด้อยโอกำส
ต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ เด็กออกกลำงคัน
พอเพียง
2. โครงกำร สัมมนำวิชำกำร “น้อมนำพระรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำสู่กำรปฎิบัติ” ประจำปี ๒๕๖๒
2 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ เร่งรัดให้ผู้รับบริกำรทั้ง 3
1.โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ระบบมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติและ ในระดับพื้นที่
มีทักษะสำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21
2.โครงกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนในกำรทดสอบ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
3. โครงกำรพัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนและกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
4. โครงกำร Coaching Team เพื่อยกระดับกำรศึกษำ
5. โครงกำร TFE (Team For Education)
3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
1.โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรในสำนักงำน
ศึกษำให้มีควำมเป็นมืออำชีพสู่สำกล
ศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด
2. โครงกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอน
ปฐมวัย
3.โครงกำรสอบคัดเลือกและสอบแข่งขันข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4.โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอน
เพื่อพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรคิดคำนวณตำมแนวทำง
นวัตกรรมกำรศึกษำชั้นเรียน (Lesson Study) กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำ ปีที่ ๑-๓
4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมผู้เรียนทุกวัยสำมำรถ
1.โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำเพื่อกำรบริหำรจัดกำร

ลาดับ
ที่

5

6

ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ

2. โครงกำรส่งเสริมกำรใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ำยสังคม
ออนไลน์อย่ำงสร้ำงสรรค์ (สร้ำงรำยได้จำก Social
Media)
ยุทธศำสตร์ที่ 5 เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดี
1. โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ของประชำกรทุกช่วงวัยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มี
กำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สำหรับสถำนศึกษำ
ควำมเป็นพลเมืองและพลโลก
2.โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติด้ำนยำเสพติด
3.โครงกำรจัดงำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ
4.โครงกำร ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชำติ ครั้งที่ ๑ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม 1.โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
ในกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล
2.โครงกำรตรวจติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำม
นโยบำยและยุทธศำสตร์
3.โครงกำรจัดงำนเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
4.โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ภำรกิจ กิจกรรมของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด
5. โครงกำรติดตำมและประเมินกำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
6. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรควบคุมภำยในและกำร
บริหำรควำมเสี่ยง
7. โครงกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ
8. โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรฝึกอบรมพนักงำน
ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ
9. โครงกำรกำรตรวจสอบภำยใน ส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรใน
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
10. โครงกำร สร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบ้ำน
และโรงเรียนผ่ำนกิจกรรมเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเด็ก
ครู ผู้ปกครอง
11. โครงกำร เสริมสร้ำงคุณธรรม และจริยธรรม สร้ำง
เครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติ
มิชอบในวงรำชกำรและกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับวินัยของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
12. โครงกำร ยกย่องผู้มีผลงำนดีเด่นต่อกำรพัฒนำ
กิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปี ๒๕๖๒
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ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ
13. โครงกำรประกวดแถวลูกเสือระดับจังหวัด ประจำปี
2562
14. โครงกำรพิธีสวนสนำมลูกเสือเนตรนำรี เพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
รัชกำลที่ 10

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 ตำมกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมำณตำมกรอบภำรกิจของหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำยตำมคำสั่งคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร สั่ง ณ วันที่ 3
เมษำยน พ.ศ. 2560 และมีผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1. สนับสนุนการศึกษาอย่างทั่วถึงต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินโครงกำรเพิ่มโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำของเด็กด้อยโอกำส
เด็กออกกลำงคัน โดยได้ดำเนินกิจกรรมประชุมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกำรจัดทำฐำนข้อมูล เด็กด้อยโอกำส เด็กออก
กลำงคันและเด็กตกหล่น กลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำประชุม บุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด กศน.จังหวัด และ กศน.
อำเภอ นำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด พร้อมทั้งจัดทำร่ำงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อน
โครงกำรกำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำของเด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่
เหมำะสมของจังหวัด
ผลกำรดำเนินงำนได้ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคัน และเด็กตกหล่น ตำม
รูปแบบ/แนวทำงที่กำหนด และติดตำมผลกำรดำเนินงำนกำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำของเด็กด้อยโอกำส
เด็กออกกลำงคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมำะสมและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรระดับจังหวัด เพื่อสรุปผล
กำรดำเนินงำน และแนวทำงกำรช่วยเหลือเด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคันและเด็กตกหล่น เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เร่งรัดให้ผู้รับบริการทั้ง 3 ระบบมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและ มีทักษะสาคัญ
สาหรับศตวรรษที่ 21
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยใน
ระดับพื้นที่ โดยจัดกำรอบรมปฏิบัติกำร “กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
พุทธศักรำช 2560“ ให้กับครูปฐมวัย และผู้บริหำรโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียน ละ 2 คน จำนวน 54 โรงเรียน รวมผู้เข้ำอบรมทั้งสิ้น 108 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และศึกษำดู
งำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมแนวไฮสโคป (HI scope) ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ซึ่งหลักสูตรกำรพัฒนำฯ ประกอบด้วย กำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกำรทำงำนของสมองและทักษะกำรคิดเพื่อชีวิตที่
สำเร็จ (EF) กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมแนวคิดไฮสโคป กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมแนวคิดมอส
เตสซอรี่ กิจกรรมกลุ่ม “เหลียวหน้ำ แลหลังกำรศึกษำปฐมวัย ในโรงเรียนเอกชน” และแต่งตั้งคณะกรรมกำร
นิเทศ ติดตำม ส่งเสริมและสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมชี้แจงเครื่องมือ
กำรนิเทศ ติดตำม และดำเนินกำรนิเทศ ติดตำมฯ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่จัดกำรศึกษำปฐมวัยทุกสังกัด ได้แก่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 – 3 , สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และ
สถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยสังกัดสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จำนวน 54 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
100 ของกลุ่มเป้ำหมำยสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัย ทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้บูรณำกำรควำมร่วมมือ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงำนมหกรรม “เปิดบ้ำน
ปฐมวัย เพื่อเด็กไทย 4.0” เพื่อจัดทำพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) และกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด และคัดเลือกรูปแบบและผลกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้ำน
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ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้กำรดูแลจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ และกำรเล่นเพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัย ในวันที่ 25 กรกฎำคม
2562 ณ อำคำรอเนกประสงค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด โดยผู้เข้ำงำนมหกรรมฯ ประกอบด้วย
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหำรหน่วยงำน ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรโรงเรียน อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
ร้อยเอ็ด ครู/ผู้ดูและเด็ก–บุคลำกร สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฎ
ร้อยเอ็ด จำนวน 200 คน และได้รูปแบบ/ผลกำรปฏิบัติที่ดีฯ จำนวน 12 ชิ้น จัดกำรประชุมปฏิบัติกำรสร้ำง
กำรรับรู้เรื่องกำรนำแผนพัฒนำกำรศึกษำเด็กปฐมวัยจังหวัดร้อยเอ็ด (พุทธศักรำช 2561 – 2564) สู่กำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 18 – 19 เมษำยน 2562 ณ ศูนย์กำร
ประชุมสำเกตุฮอล์ล และศึกษำดูงำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยที่มีรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมแนว
มอนเตสซอรี่ ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ฯและ พัฒนำศักยภำพในกำรจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรสมวัย โดยผู้เข้ำร่วมกำรประชุมฯประกอบด้วยผู้บริหำร
กำรศึกษำผู้บริหำรโรงเรียน/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ผู้บริหำร/บุคลำกรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแล พัฒนำเด็ก
ปฐมวัย จำนวน 100 คน/ โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ (O-NET) โรงเรียนเอกชนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 มีแนวทำงในกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ (O-NET)
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ มีกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โดยคณะกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด มีกำรส่งเสริมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และได้
นวัตกรรมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ดสำมำรถนำแนวทำงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงแท้จริง และยั่งยืน มีกำรบูรณำกำร กำรจัดกำรศึกษำกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำต่ำงๆ ใน
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำแนวทำงกำรยกระดับผลกำรเรียนมำปรับใช้กับบริบทโรงเรียนเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด มีกำร
นำผลกำรทดสอบระดับชำติ ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำเป็นจุดเริ่มต้นในกำรร่วมกันหำแนวทำงพัฒนำผลกำรทดสอบให้สูง
ขั้นในปีกำรศึกษำต่อไป โครงกำร TFE (Teams For Education) ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีศูนย์กลำงข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริม
กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำนักเรียนที่คะแนนผลกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนแต่ละวิชำต่ำกว่ำเกณฑ์คะแนน ร้อยละ ๕๐ เพิ่มขึ้น ให้กับหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้สถำนศึกษำในจังวัดร้อยเอ็ดมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนน
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพิ่มขึ้น โครงกำรพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำเอกชนในระบบ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เพื่อสื่อสำรแนว
ทำงกำรดำเนินกำรตำมระบบประกันคุณภำพภำยในแก่บุคลำกรของโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดร้อยเอ็ดศึกษำ
กรณีตัวอย่ำงและถอดบทเรียนโรงเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนต้นแบบที่มีระบบประกันคุณภำพภำยในที่
เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับ นิเทศ ติดตำม กำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำของโรงเรียนเอกชนในระบบ
จังหวัดร้อยเอ็ดโครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดและป้องกันยำเสพติด เพื่อวำงแผน หำแนวทำงในกำรป้องกันและ
เฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน เยำวชนกลุ่มเสี่ยง
พัฒนำกลไกกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำพัฒนำกลไกกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำ
เสพติดในสถำนศึกษำ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพสู่สากล
ดำเนินโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ“ผลงำน 1 ปี ดีเด่น ปฏิรูปกำรศึกษำร้อยแก่นสำร
สินธุ์” ประจำปีพ.ศ.2562 เสริมสร้ำงมิตรภำพควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงฝ่ำยบริหำรของส่วนรำชกำรกับข้ำรำชกำร
และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน และในระหว่ำงข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนด้วยกันเอง และสร้ำงภำพลักษณ์อันดีระหว่ำง
องค์กร
สร้ำงเสริมให้บุคลำกรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดมีควำมผูกพันภำยในองค์กรในกำรปฏิบัติ
รำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำนสูงสุดอย่ำงยั่งยืน เพื่อให้บุคลำกรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด
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ได้รับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกประสบกำรณ์กำรทำงำนร่วมกันในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสำรสินธุ์โดยมีองค์ประกอบ
ของควำมมีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรับผิดชอบ และกำรมีส่วนร่วมในเป้ำหมำยเดียวกัน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มีควำมผูกพันภำยในองค์กรในกำรปฏิบัติรำชกำร ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสำรสินธุ์ โดยมีองค์ประกอบของควำมมี
คุณธรรม จริยธรรม ควำมรับผิดชอบ และกำรมีส่วนร่วมในเป้ำหมำยเดียวกันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำน
สูงสุดอย่ำงยั่งยืน โครงกำรสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษคัดเลือกบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมี
ประสบกำรณ์
มำปฏิบัติงำนในตำแหน่งว่ำงอยู่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรสรรหำเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส
บริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้บุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์มำปฏิบัติงำนในตำแหน่งว่ำงอยู่ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมผู้เรียนทุกวัยสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
ดำเนินโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อจัดทำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของทุกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เพื่อ
ให้บริกำร เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและ
ผู้สนใจทั่วไป โดยผู้บริหำรหน่วยงำนและผู้รับผิดชอบข้อมูลสำรสนเทศของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดทุก
สังกัด จำนวน 42 คน ผู้บริหำรหน่วยงำนและผู้รับผิดชอบข้อมูลสำรสนเทศของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัด
ทุกสังกัด มีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนที่มีประสิทธิภำพ มีระบบข้อมูลสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ มีควำมเป็นเอกภำพ ลดควำมซ้ำซ้อน มีควำมครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และผู้ใช้
สำมำรถเข้ำถึงและใช้งำนได้โดยง่ำย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรทุกช่วงวัยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความเป็นพลเมือง
และพลโลก
โครงกำรลูกเสือเนตรนำรี บำเพ็ญตนเพื่อสำธำรณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำ
วชิรำกรณ์ เทพยวรำงกูร เพื่อเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 เนื่องใน
โอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จำนวน 3 โรงเรียน
และลูกเสือเนตรนำรี ยุวกำชำด และจิตอำสำได้ทำกิจกรรมจิตอำสำและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและฟื้นฟูโรงเรียน
ภำยหลังจำกภำวะน้ำท่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
โครงกำรกำรตรวจสอบภำยใน ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรใน
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด กำรตรวจสอบ กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน และสถำนศึกษำเอกชน เป็นหน่วยสอบทำน
ยืนยันข้อมูล จำนวน 10 แห่ง ทำให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจ ทรำบและลด จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง ในกำร
เบิกจ่ำยเงินอุดหนุนรำยบุคคล เงินอำหำรเสริม (นม) เงินอำหำรกลำงวัน และกิจกรรมตรวจสอบกำรดำเนินงำนโครงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ ( O-net) พร้อมทั้งพัฒนำกำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผล ผู้บริหำรของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด และกระทรวงศึกษำธิกำรมีข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไป
ตำมนโยบำยและเป้ำหมำยที่กำหนด หน่วยรับตรวจมีข้อมูลเพื่อใช้ในกำรกำรควบคุม กำกับดูแล และมีกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงที่เพียงพอ
เหมำะสมโครงกำรกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติใช้เป็นกรอบ แนวทำงในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ
นโยบำย และเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรตำมบริบทพื้นที่ และสำมำรถ
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๒ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่กำหนดสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งผลให้กำรดำเนินงำน
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลเพิ่มมำกยิ่งขึ้น กำรดำเนินกำรจัดทำ
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แผนพัฒนำกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำรนำแผน
สู่กำรปฏิบัติเป็นเครื่องมือในกำรกำกับ ติดตำม และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ร้อยเอ็ดให้สำมำรถดำเนินงำนตำมภำรกิจ นโยบำย และเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรตำมบริบทพื้นที่ และกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเทคนิคกำรเขียนโครงกำรและกำรบริหำรโครงกำรอย่ำง
มืออำชีพผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เทคนิคกำรเขียนโครงกำรและกำรบริหำรโครงกำรอย่ำงมืออำชีพ
อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนตำมหลักวิชำกำร อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้นรวมถึงมีแลกเปลี่ยนควำมรู้
ประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนระหว่ำงกัน และเพิ่มพูนสัมพันธภำพ ในกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่อไป
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบใน
วงราชการและการอบรมวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม และจริยธรรม
ในกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบให้กับข้ำรำชกำรในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด สร้ำงกลไกในกำร
ป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริตทุกรูปแบบในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดเสริมสร้ำงพัฒนำวินัยข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรในหน่วยงำนให้ดำรงอยู่ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นแบบอย่ำงที่ดีของสังคม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในด้ำน
กฎหมำย ระเบียบ แบบแผน ของทำงรำชกำรมำกขึ้นและ ลด ละเลิกกำรกระทำผิดวินัยพร้อมนำองค์ควำมรู้ไป
สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน กำรทุจริตภำยใน โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรควบคุมภำยในและกำร
บริหำรควำมเสี่ยง เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถในการปฏิบัติงานการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหการดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงมีประสิทธิภาพ เปนไปตามมาตรฐานที่กาหนดบุคลากรในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดมีความรูความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สามารถจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง จัดวาง
ระบบควบคุมภายใน และจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานไดถูกตองตามมาตรฐานที่
กาหนด

บทที่ 3
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ชื่อหน่วยงาน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

23

1. รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ ประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้จำแนกออกเป็น 6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
2. ผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
2.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1. สนับสนุนกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง มีโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 2 โครงกำร ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 2 โครงกำร ได้รับจัดสรร
งบประมำณทั้งสิ้นจำนวน 374,000 บำท ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณร้อยละ 100
2.2 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ เร่งรัดให้ผู้รับบริกำรทั้ง 3 ระบบมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติและมีทักษะ
สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 มีโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 5 โครงกำร ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 5
โครงกำร ได้รับจัดสรรงบประมำณทั้งสิ้นจำนวน 1,939,500 บำท ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ร้อยละ 100
2.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็นมืออำชีพสู่สำกล มีโครงกำรที่
ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 4 โครงกำร ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 4 โครงกำร ได้รับจัดสรรงบประมำณทั้งสิ้น
จำนวน 579,648 บำท ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณร้อยละ 100
2.4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมผู้เรียนทุกวัยสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม มีโครงกำร
ที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 2 โครงกำร ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 2 โครงกำร ได้รับจัดสรรงบประมำณทั้งสิ้น
จำนวน 83,825 บำท ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณร้อยละ 100
2.5 ยุทธศำสตร์ที่ 5 เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำกรทุกช่วงวัยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีควำมเป็น
พลเมืองและพลโลกดำเนินกำร มีโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 4 โครงกำรและได้รับจัดสรรงบบูรณำกำร
ระดับจังหวัดตำมโครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระดับตำบล (ศูนย์มีสุข) กิจกรรมที่ 5,6,7 จำนวน 1
โครงกำร ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 5 โครงกำร ได้รับจัดสรรงบประมำณทั้งสิ้นจำนวน 1,209,000 บำท ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณร้อยละ 100
2.6 ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมให้ทกุ ภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล มี
โครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 14 โครงกำร ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 14 โครงกำร ได้รับจัดสรร
งบประมำณทั้งสิ้นจำนวน 766,160 บำท ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณร้อยละ 100
จำนวนงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรตั้งไว้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,952,133 บำท กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณทั้งสิ้นเป็นเงิน 4,952,133 บำท
3. จำนวนโครงกำรที่ได้ดำเนินกำร 32 โครงกำร ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 32 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100

ภาคผนวก

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานในภาพรวม
การประเมินผล
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดประเมินผลตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ คือ กำรประเมินผล
โครงกำรจะกำหนดตัวชี้วัดระดับควำมสำเร็จ และควำมล้มเหลวของโครงกำร รำยกำรประเมินผลจะพิจำรณำเรือง
ปริมำณ ค่ำใช้จ่ำย คุณภำพ ควำมพึงพอใจ กำรให้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้ที่ได้รับประโยชน์ และผลที่ได้รับ
ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม นำไปสู่กำรประเมินผลว่ำได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย แนวทำงกำรพัฒ นำตำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งจะได้ผลประเมินในภำพรวม
คาชี้แจง : แบบที่ 3 เป็นแบบสำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน ต่อกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดร้อยเอ็ดในภำพรวม โดยกำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ
…………………………………………………………………………………………………………………………

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
 ชำย (80) 53.34 %
 หญิง (70) 46.66 %
2. อำยุ
 ต่ำกว่ำ 20 ปี(4) 2.67%  20 – 30 ปี (15) 10%
 31 – 40 ปี(40)
26.66%
 41 -50 ปี (43) 28.67%  51 - 60 ปี (36) 24%
 มำกกว่ำ 60 ปี (12)
8%
3. กำรศึกษำ  ประถมศึกษำ
 มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ (27) 18%
 อนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำ ปริญญำตรี (76)50.67%  สูงกว่ำปริญญำตรี(41)
27.33%(
 อื่น ๆ (41) 6) 4%
4. อำชีพหลัก  รับรำชกำร (96) 64%  เอกชน/รัฐวิสำหกิจ (33) 22% ค้ำขำย ธุรกิจส่วนตัว(10)
6.67%
 รับจ้ำง (33) 22%  นักเรียน นักศึกษำ (8) 5.34%  เกษตรกร (3) 2 %
 อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
5. ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดในภำพรวมมำกน้อยเพียงใด
ความพึงพอใจ
1) กำรเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนมีส่วน
ร่วมในโครงกำร / กิจกรรม
2) กำรประชำสัมพันธ์ให้รับรู้ข้อมูลของ
โครงกำร / กิจกรรม
3) กำรเปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็น
ในโครงกำร / กิจกรรม
4) กำรรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร /
กิจกรรม
5) ควำมโปร่งใส่ในกำรดำเนินโครงกำร
/ กิจกรรม
6) กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำ

พอใจมาก
จานวน
ร้อยละ

พอใจ
จานวน
ร้อยละ

ไม่พอใจ
จานวน
ร้อยละ

106

70.67

39

26

5

3.33%

91

60.67

49

32.67

10

6.66%

130

86.67

18

12

2

1.33%

145

96.67

5

3.33

-

-

117

78

20

13.34

13

8.66%

97

64.67

44

29.33

9

6%

ความพึงพอใจ
ที่กำหนด
7) ผลกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรม
นำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ
8) กำรแก้ไขปัญหำ และกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำร
9) ประโยชน์ทไี่ ด้รับจำกกำรดำเนิน
โครงกำร / กิจกรรม

รวม

พอใจมาก
จานวน
ร้อยละ

พอใจ
จานวน
ร้อยละ

ไม่พอใจ
จานวน
ร้อยละ

127

84.67

9

6

14

9.33%

88

58.67

46

30.67

161

0.66

124

82.67

22

14.67

4

2.66

75.93

18.67

5.40

