
 



 

ค ำน ำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้จัดท ำรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ
กำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ ำปี 2563  ฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพรำะจะ
ท ำให้ทรำบข้อมูลต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด และจะน ำข้อมูลที่ได้ในกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำกำรศึกษำมำใช้ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด   ให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น  

 

            กลุ่มนโยบำยและแผน 

       ส ำนักงำนศกึษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
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สำรบัญ 

 

เร่ือง                  หน้ำ 

บทน ำ                                                                                         

ส่วนที่  1 ข้อมูลพื้นฐำนของจังหวัดร้อยเอ็ด                                1 

ส่วนที่  2 กำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 15 

ภำคผนวก             

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฯ  ที่  701/2562 ลงวันที่  27  ธันวำคม 2562 
 



 บทน ำ 
 

     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2562 
- 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ และขับเคลื่อนกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีสำระส ำคัญของแผน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์  กลยุทธ์ 
จุดเน้น โครงกำร และวงเงินงบประมำณ ซึ่งได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของนโยบำย สภำพแวดล้อมของ
องค์กร กลยุทธ์ จุดเน้นของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และควำมต้องกำร/ควำมจ ำเป็นของจังหวัดร้อยเอ็ดใน
ด้ำนกำรศึกษำ  ด้วยเหตุที่กำรวำงแผนมีควำมส ำคัญ  5 ประกำรคือ (1) เป็นกำรลดควำมไม่แน่นอนและปัญหำควำม
ยุ่งยำกซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนำคต  (2) ท ำให้เกิดกำรยอมรับแนวควำมคิดใหม่ๆ เข้ำมำในองค์กร  (3) ท ำให้กำร
ด ำเนินงำนกำรขององค์กรบรรลุเป้ำหมำยที่ปรำรถนำ (4) เป็นกำรลดควำมสูญเปล่ำของหน่วยงำนที่ซ้ ำซ้อนและ (5) ท ำ
ให้เกิดควำมแจ่มชัดในกำรด ำเนินงำน ดังนั้นกำรวำงแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้คือ ท ำให้กำรด ำเนินงำนบรรลุ
จุดมุ่งหมำย เป็นกำรประหยัดลดควำมไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในกำรควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและกำร
สร้ำงสรรค์ พัฒนำแรงจูงใจ พัฒนำกำรแข่งขัน และท ำให้เกิดกำรประสำนงำนที่ดี 

ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผน 
กำรน ำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นงำนของบุคลำกรทุกระดับภำยในหน่วยงำน  โดยมีผู้บริหำรหน่วยงำน

เป็นผู้น ำในกำรประยุกต์ใช้และบุคลำกรทุกคนเป็นผู้ร่วมมือ  ดังนั้นปัจจัยส ำคัญประกำรหนึ่งต่อควำมส ำเร็จของกำร
น ำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  ได้แก่  กำรติดต่อสื่อสำรภำยในหน่วยงำน  ถ้ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นอัน
เนื่องมำจำกแผนกลยุทธ์  ผู้บริหำรจะต้องน ำเสนอให้บุคลำกรรับทรำบอย่ำงชัดเจน  รวมทั้งกระตุ้นและชักจูงให้
บุคลำกรเห็นพ้องต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้น  เมื่อหน่วยงำนสำมำรถบรรลุถึงเป้ำหมำยในทุก ๆ ด้ำน  จึง
จะถือว่ำกำรประยุกต์ใช้แผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนประสบควำมส ำเร็จ 
ขั้นตอนกำรน ำแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ 

1. ศึกษำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน    เป็นกำรวิเครำะห์กลยุทธ์ที่ได้ก ำหนดไว้  เพ่ือจัดท ำแผนที่      
กลยุทธ์และรำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมกลยุทธ์ทบทวน / ปรับกลยุทธ์  ในขั้นนี้เป็น
กำรทบทวนกลยุทธ์ที่ได้ก ำหนดไว้  เพ่ือพิจำรณำว่ำเหมำะสมหรือไม่อย่ำงไร  ซึ่งอำจมีกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องปรับ
กลยุทธ์จำกเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้ 

- นโยบำยของผู้บริหำรมีกำรปรับเปลี่ยน 
- สังคมภำยในประเทศ  หรือสังคมโลกมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมสภำวกำรณ์ 
- กลยุทธ์ไม่เหมำะสมกับสถำนกำรปัจจุบัน 

2.  จัดท ำแผนปฏิบัติกำร  ในขั้นนี้จะต้องแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำร ( Action Plan )  โดย 
จัดท ำโครงกำร / กิจกรรมที่จะด ำเนินงำน  ระยะเวลำ  ผูร้ับผิดชอบ  เป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  และก ำหนด
งบประมำณ  จำกกำรทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้ำประสงค์หลัก  ประเด็นกลยุทธ์และกลยุทธ์  และแปลงเป็น
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน  เพ่ือเป็นกรอบ  ทิศทำงกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 
 
 



3.  ปรับกระบวนกำรปฏิบัติงำน   ในขั้นนี้เป็นกำรปรับกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้พร้อมที่จะน ำ      
กลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติได้ส ำเร็จ  ได้แก่  กำรปรับโครงสร้ำงกำรท ำงำน  ระบบงำน  บุคลำกร  ตลอดจนวัฒนธรรม
ของหน่วยงำน  ซึ่งกระบวนกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวมีองค์ควำมรู้ที่สำมำรถศึกษำเพ่ิมเติมจำกกำรพัฒนำองค์กร  กำร
จัดท ำข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลง ( Blue print for Change ) 

4.  ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เป็นกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
- ตรวจสอบควำมเข้ำใจของบุคลำกรในหน่วยงำน 
- ก ำกับให้มีกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมผังกำรปฏิบัติงำน 
- กำรได้รับกำรสนับสนุนโดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรหรือหน่วยงำนอื่น ๆ 

กำรควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ 
ขั้นตอนสุดท้ำยของกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ได้แก่  กำรติดตำมและประเมินผลกลยุทธ์  ซึ่งหมำยถึงกำรที่

ผู้บริหำรคอยติดตำมและตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำ  ปัญหำ  อุปสรรค  ตลอดจนควำมส ำเร็จและควำมล้มเหลวของ
โครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ  ซึ่งประกอบขึ้นเป็นกลยุทธ์ของหน่วยงำน  วิธีกำรในกำรติดตำมประเมินผลนั้นก็คือ       
กำรคอยติดตำมข้อมูลข่ำวสำรสำรสนเทศโดยเฉพำะที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จต่ำง ๆ ที่ก ำหนดไว้  และคอย
แก้ไขปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ ที่อำจจะเกิดขึ้น  ตลอดจนถึงกำรคอยติดตำมให้กำรสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงำนในส่ วน
ต่ำง ๆ  ในทุก ๆ ด้ำน  ให้สำมำรถปฏิบัติงำนตำมกลยุทธ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  กำรติดตำมประเมินผลนอกจำก
จะช่วยให้ทรำบถึงควำมส ำเร็จและควำมก้ำวหน้ำของงำนแล้ว ยังเป็นกำรกระตุ้นและจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำนรับเอำกล
ยุทธ์ไปปฏิบัติด้วยควำมมั่นใจ  นอกจำกนี้กำรได้เรียนรู้ถึงผลส ำเร็จหรือล้มเหลวตลอดจนข้อผิดพลำดต่ำง ๆ ก็ยัง
เป็นส่วนส ำคัญในกระบวนกำรเรียนรู้ของหน่วยงำน ซึ่งจะน ำไปสู่กำรปรับตัวได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว 

กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำนและประเมินผลควำมส ำเร็จของงำน อันจะน ำไปสู่กำร
ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงร่วมกันให้บรรลุเป้ำหมำย  ผู้บริหำรจึงต้องมีกำรติดตำมและประเมินผลเพ่ือให้ทรำบ
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของระบบงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนว่ำอยู่ในระดับที่เหมำะสมสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบันเพียงใด  กำรติดตำมและประเมินผลมักใช้ควบคู่กัน 

กำรติดตำม ( Monitoring ) หมำยถึงกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้    
เพ่ือตัดสินใจว่ำได้ผลตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน / โครงกำร  นั้นหรือไม่เพียงใด 

กำรประเมินผล ( Evaluation ) หมำยถึงกำรตรวจควำมก้ำวหน้ำของแผนงำน / โครงกำร  ตลอดจน
กำรพิจำรณำผลสัมฤทธิ์ของแผนงำน / โครงกำรนั้น ๆ ว่ำมีมำกน้อยเพียงใด  เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก ำหนด
ขึ้น      จึงเป็นกระบวนกำรบ่งชี้ถึงคุณค่ำของแผนงำน / โครงกำร 

ดังนั้น กำรติดตำมเป็นกระบวนกำรที่ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน /  
โครงกำร  ส่วนกำรประเมินผลอำจจะประเมินได้ในทุกช่วงของแผนงำน / โครงกำร  นับตั้งแต่ก่อนตัดสินใจท ำ
แผนงำน/โครงกำร  ขณะด ำเนินงำนในจุดต่ำง ๆ และเมื่อสิ้นสุดแผน  สิ้นปีงบประมำณ  หรือแผนงำน/โครงกำร    
แล้วเสร็จ 

     กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้ได้ข้อมูลมำจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนมีลักษณะดังนี้ 
1. กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด    ซึ่งเป็นแผนระยะปำนกลำง     

( 3 – 5 ปี ) เป็นกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดผลส ำเร็จของแผนในระยะครึ่งแผนและระยะสิ้นสุดแผน  
และติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรส ำคัญที่ก ำหนดไว้ในกรอบแผนงำนโครงกำร ( Initiative ) เพ่ือให้สำมำรถ



ปรับ   กลยุทธ์ได้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  เช่น  นโยบำยรัฐบำล  กระทรวง  กรม  และควำม
ต้องกำรจ ำเป็นของหน่วยงำน 

2. กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ( Action Plan ) ซึ่งเป็นแผนใช้ 
เงิน     เป็นกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนซึ่งอำจก ำหนดเป็นจุดเน้นกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี  โดยติดตำมควำมส ำเร็จของโครงกำร / กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในแผน  รวมทั้งผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
เป็นรำยไตรมำส  

3. เพ่ือให้สำมำรถปรับแผนได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นของหน่วยงำน  ทั้งนี้เครื่องมือ         
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอำจใช้แบบส ำรวจ สัมภำษณ์ โปรแกรม On Web และกำรศึกษำวิจัย  รวมทั้ง
ผู้รับผิดชอบแผนงำนโครงกำรหรือผู้รับผิดชอบหลักในกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติได้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำและ
ปัญหำอุปสรรค  และจัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูล  เนื่องจำกข้อมูลจำกกำรรำยงำนรำยบุคคล
อำจ       ไม่ครบถ้วน  เมื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้พิจำรณำร่วมกันจะได้เพ่ิมเติม
ข้อมูลให้สมบูรณ์และมีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกันมำกข้ึน  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำนของจังหวัดร้อยเอด็ 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ลักษณะทำงกำยภำพ 

1.1.1 ที่ตั้ง  จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ตอนกลำงของภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  
ทิศเหนือติดจังหวัดกำฬสินธุ์และมุกดำหำร ทิศใต้ติดจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ ทิศตะวันออกติดจังหวัดยโสธร 
ทิศตะวันตกติดจังหวัดมหำสำรคำม อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครระยะทำง 512 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 8,299.46 ตำรำง
กิโลเมตรหรือประมำณ 5,187,156 ไร่คิดเป็นร้อยละ 5.1 ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเป็นล ำดับที่ 10        

ของภำคและล ำดับที่ 23 ของประเทศ     
ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่รำบสูง 
1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ              
ภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่รำบสูง     
มีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง 
130 –160 เมตร ซึ่งสภำพพ้ืนที่และ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดร้อยเอ็ด
สำมำรถแบ่งได้ ดังนี้ 
             1. พ้ืนที่ทำงตอนเหนือ
ของจั งหวัด ในพ้ืนที่อ ำเภอหนองพอก             
อ ำ เ ภ อ โพธิ์ ชั ย  อ ำ เ ภ อ โพนทอง                         
และอ ำเภอเมยวดี มีลักษณะเป็นภูเขำเตี้ยๆ
และพ้ืนที่ป่ำส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ ำของ  
ล ำน้ ำยัง สภำพพ้ืนที่ลำดเทจำกทิศตะวันออก
และทิศตะวันตกเข้ำหำล ำน้ ำยัง  

2.  พ้ืนที่ ตอนกลำง ในเขต
ท้องที่  อ ำ เภอเสลภูมิ  อ ำ เภออำจ
สำมำรถ อ ำเภอเมืองสรวง อ ำเภอ 

ธวัชบุรี  อ ำเภอจตุรพักตรพิมำน อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด อ ำเภอศรีสมเด็จ อ ำเภอจังหำร อ ำเภอเชียงขวัญ และอ ำเภอ
ทุ่งเขำหลวง เป็นพื้นที่รำบสูง สภำพภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้น มีแม่น้ ำชีไหลผ่ำน สภำพพ้ืนที่ลำดเทจำก
ทิศตะวันตกไปทำงทิศเหนือและตะวันออกเข้ำหำแม่น้ ำชี   
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3. พ้ืนที่ทำงตอนล่ำงในเขตท้องที่ อ ำเภอสุวรรณภูมิ อ ำเภอเกษตรวิสัย อ ำเภอปทุมรัตต์      
อ ำเภอพนมไพร อ ำเภอโพนทรำย และอ ำเภอหนองฮี เป็นที่รำบต่ ำรูปกระทะที่เรียกว่ำ “ทุ่งกุลำร้องไห้” เป็น
แหล่งผลิตข้ำวหอมมะลิขนำดใหญ่ สภำพพ้ืนที่ลำดเทจำกทำงทิศตะวันตกไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้ ำหำ
แม่น้ ำมูล   มีล ำน้ ำเสียวไหลผ่ำน และมีแม่น้ ำมูลเป็นเส้นเขตแดนกับจังหวัดสุรินทร์ 

ตำรำงท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

อ ำเภอ พื้นที่ (ตร.กม.) ระยะทำง(กม.) จ ำนวนต ำบล จ ำนวนหมู่บ้ำน 
  อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 493.60 0 15 201 
  อ ำเภอเกษตรวิสัย 580.13 48 13 174 
  อ ำเภอจตุรพักตรพิมำน 521.99 26 12 150 
  อ ำเภอธวัชบุรี 374.00 11 12 147 
  อ ำเภอพนมไพร 519.30 64 13 160 
  อ ำเภอโพนทอง 719.15 47 14 196 
  อ ำเภอเสลภูมิ 792.34 32 18 235 
  อ ำเภอสุวรรณภูมิ 1,107.04 52 15 199 
  อ ำเภออำจสำมำรถ 454.44 34 10 139 
  อ ำเภอปทุมรัตต์ 356.94 85 8 101 
  อ ำเภอหนองพอก 599.47 73 9 120 
  อ ำเภอเมืองสรวง 209.44 26 5 49 
  อ ำเภอโพธิ์ชัย 394.31 53 9 112 
  อ ำเภอโพนทรำย 215.85 82 5 57 
  อ ำเภอเมยวดี 180.59 72 4 43 
  อ ำเภอศรีสมเด็จ 217.67 27 8 82 
  อ ำเภอจังหำร 165.10 9 8 110 
  อ ำเภอเชียงขวัญ 127.20 12 6 66 
  อ ำเภอหนองฮี 132.00 78 4 54 
  อ ำเภอทุ่งเขำหลวง 138.90 22 5 51 

รวม 8,299.46  193 2,446 
ที่มำ : ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด 

   1.1.3 ภูมิอำกำศ  จังหวัดร้อยเอ็ดจัดอยู่ในกลุ่มที่มีฝนตกสลับกับแห้งแล้ง ได้รับอิทธิพลจำก
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีผลท ำให้อำกำศหนำวเย็น และพำยุดีเปรสชัน
จำกทะเลจีนใต้ ท ำให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้ำง ระยะใกล้-ไกลทะเล จะท ำให้อำกำศมีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำง
ฤดูร้อยและฤดูหนำวมำกเนื่องจำกไม่มีพ้ืนที่ติดต่อกับทะเล มีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 36.35 องศำเซลเซียส มี 3 
ฤด ูคือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนำว ในแต่ละฤดูจะมีช่วงเวลำไม่คงที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ 
และอิทธิพลของลมมรสุมเป็นหลัก  
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1.1.4 กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
                    ในปี 2555 พ้ืนที่โดยรวมของกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง  มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 
34,894.31 ตำรำงกิโลเมตรหรือประมำณ 19,639,918 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 18.61 ของพ้ืนที่ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และคิดเป็นร้อยละ 6.49 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ แบ่งกำรใช้ประโยชน์ ของพ้ืนที่ ดังนี้  

ตำรำงที่ 2  พ้ืนที่กำรเกษตร ชลประทำน และป่ำไม้ของพ้ืนที่กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง ปี 2556  
                                                                                                                                 หน่วย : ไร่ 

รำยกำร ขอนแก่น กำฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหำสำรคำม รวม 
1.พ้ืนที่กำรเกษตร 
  - พ้ืนที่ชลประทำน 
2.พื้นที่ป่ำไม้ 
3.พื้นที่นอก
กำรเกษตร 

4,219,427 
449,641 
713,922 

1,870,395 

2,833,408 
354,000 
457,087 

1,051,221 

3,714,122 
474,277 
195,108 

1,276,926 

2,817,855 
382,767 
145,900 
343,547 

13,585,812 
1,660,685 
1,512,017 
4,542,089 

พ้ืนที่ทั้งหมด 6,803,744 4,341,716 5,186,156 3,307,302 19,639,918 
จ ำนวนครัวเรือน

เกษตร 
210,517 156,190 189,898 148,705 705,310 

ที่มำ : ศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (ผลส ำรวจเบื้องต้น วันที่ 21 ม.ค. 58) 
พื้นที่ชลประทำน : ที่มำ โครงกำรชลประทำน จังหวัดกำฬสินธุ์ ขอนแก่น มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด (พ.ศ. 

2559)                                                                

  จำกตำรำงข้อมูลข้ำงต้น พ้ืนที่กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง มีพ้ืนที่กำรเกษตรรวม 
13.58 ล้ำนไร่  โดยจังหวัดขอนแก่นมีพ้ืนที่กำรเกษตรมำกที่สุด จ ำนวน 4.21 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.06 ของ
พ้ืนที่กำรเกษตร รองลงมำได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด 3.71 ล้ำน ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.34 จังหวัดกำฬสินธุ์ 2.83 ล้ำนไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 20.86 และจังหวัดมหำสำรคำมมีพ้ืนที่กำรเกษตรน้อยที่สุด 2.81 ล้ำน ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.74 
ตำมล ำดับ ในส่วนพ้ืนที่ชลประทำนเมื่อพิจำรณำเป็นรำยจังหวัดพบว่ำ จังหวัดร้อยเอ็ดมีพ้ืนที่ชลประทำนมำกที่สุด 
0.47 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.56 รองลงมำได้แก่ ขอนแก่น 0.45 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.08 มหำสำรคำม 
0.38 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.04 และ กำฬสินธุ์ 0.35 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.32 ในส่วนของพ้ืนที่ป่ำไม้จะ
พบว่ำ จังหวัดขอนแก่นมีจ ำนวนพ้ืนที่ป่ำไม้มำกที่สุด 0.71 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.22 รองลงมำได้แก่ กำฬสินธุ์ 
0.45 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.23 ร้อยเอ็ด 0.19 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.90  และจังหวัดมหำสำรคำม 0.14 
ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.65 ตำมล ำดับ ส่วนของพ้ืนที่นอกกำรเกษตรจังหวัดขอนแก่นมีพ้ืนที่มำกที่สุด 1.87 
ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.18 รองลงมำได้แก่ ร้อยเอ็ด 1.27 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.11 กำฬสินธุ์ 1.05 ล้ำน 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.14 และมหำสำรคำม 0.34 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.56 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงท่ี 3  กำรถือครองที่ดิน และกำรใช้ที่ดินของกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง ปี 2556 
หน่วย : ไร ่

รำยกำร ขอนแก่น กำฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด 
มหำสำรคำ
ม 

ภำพรวมกลุ่ม 

1. กำรใช้ที่ดินทำงกำรเกษตร (ไร่) 
-ที่นำข้ำว 
-ที่พืชไร่ 
-ที่ไม้ผลไม้ยืนต้น 
-ที่สวนผักไม้ดอก/ไม้ประดับ 
-เนื้อท่ีใช้ประทำงกำรเกษตรอ่ืน ๆ 
-เนื้อท่ีใช้ประโยชน์นอกภำค
กำรเกษตร 
- จ ำนวนฟำร์ม 

 
2,798,16

1 
948,012 
91,021 
15,482 

366,751 
1,870,39

5 
198,241 

 
1,656,402 

658,760 
182,314 
22,024 

313,908 
1,051,221 

139,562 

 
3,363,960 

148,520 
56,218 
6,338 

140,086 
1,276,926 

180,593 

 
2,328,152 

264,289 
40,332 
6,649 

178,433 
343,547 
135,759 

 
10,146,675 
2,019,581 

369,885 
50,493 

999,178 
4,542,089 

654,155 

2. จ ำนวนครัวเรือนเกษตร 210,217 156,190 198,898 148,705 705,310 
ที่มำ : ศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกรำคม 2558 

 จำกตำรำงข้อมูลกำรของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ปี 2556 สรุปได้ว่ำพ้ืนที่ของกลุ่มภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง มีเนื้อท่ีทั้งหมดรวม 19.6 ล้ำนไร่ เป็นพื้นที่พ้ืนที่ป่ำไม้ 1.5 ล้ำนไร่ โดยมีเนื้อที่ใช้
ประโยชน์นอกภำคกำรเกษตร 4.5 ล้ำนไร่ และเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร 13.6 ล้ำนไร่ แยกเป็นที่นำข้ำว
รวม 10.1 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.67 จังหวัดที่มีกำรใช้ที่ดินในที่นำข้ำวมำกที่สุดคือ จังหวัดร้อยเอ็ด 
เนื่องจำกเป็นจังหวัดที่มีศักยภำพในกำรท ำนำ โดยเฉพำะกำรปลูกข้ำวหอมมะลิในพ้ืนที่  ทุ่งกุลำร้องไห้ ข้ำว
หอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นที่รู้จักและยอมรับกันโดยทั่วไป อีกทั้งยังเป็นที่ต้องกำรของตลำดทั้งภำยในและ
ภำยนอกประเทศ เนื่องจำกข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้จะมีเอกลักษณ์และแตกต่ำงไปจำกข้ำวหอมมะลิที่ผลิต
จำกแหล่งปลูกพืชอ่ืน ๆ คือ ควำมหอม ซึ่งมีผลมำจำกสภำพของภูมิศำสตร์และแสงแดดที่เหมำะสม พอเหมำะ
น่ำรับประทำนท ำให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภค และกรมทรัพย์สินทำงปัญญำได้ประกำศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำง
ภูมิศำสตร์เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2550 พ้ืนที่นำข้ำว รองลงมำได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหำสำรคำม และ
กำฬสินธุ์ ตำมล ำดับ 
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1.2 ข้อมูลกำรปกครอง/ประชำกร  
           1.2.1 กำรปกครอง 
        กำรปกครองในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งเขตกำร
ปกครองออกเป็น 20 อ ำเภอ 193 ต ำบล 2,446 หมู่บ้ำน รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4 

ตำรำงท่ี 4 ข้อมูลกำรปกครอง/ประชำกร 
 

อ ำเภอ กำรปกครอง ประชำกร รวม 
หมู่บ้ำน 
(แห่ง) 

ต ำบล 
(แห่ง) 

อบต. 
(แห่ง) 

ทต. 
(แห่ง) 

ทม. 
(แห่ง) 

อบจ. 
(แห่ง) 

ชำย  
(คน) 

หญิง  
(คน) 

 เมืองร้อยเอ็ด 201 15 11 3 1 1 77,117 80,286 157,403 
 เกษตรวิสัย 174 13 12 3 - - 48,889 49,199 98,088 
 จตุรพักตรพิมำน 150 12 6 7 - - 39,891 40,471 80,362 
 ธวัชบุรี 147 12 8 5 - - 33,901 34,253 68,154 
 พนมไพร 160 13 12 2 - - 39,673 39,401 79,074 
 โพนทอง 196 14 9 6 - - 53,847 54,409 108,256 
 เสลภูมิ 235 18 7 10 - - 56,669 58,192 114,861 
 สุวรรณภูมิ 199 15 10 6 - - 57,884 58,289 116,173 
 อำจสำมำรถ 139 10 9 2 - - 37,281 37,003 74,284 
 ปทุมรัตต์ 101 8 6 3 - - 26,809 26,956 53,765 
 หนองพอก 120 9 8 2 - - 33,491 33,045 66,536 
 เมืองสรวง 49 5 - 4 - - 11,562 11,608 23,170 
 โพธิ์ชัย 112 9 6 4 - - 28,963 29,090 58,053 
 โพนทรำย 57 5 3 2 - - 14,035 13,952 27,987 
 เมยวดี 43 4 - 4 - - 11,448 11,550 22,998 
 ศรีสมเด็จ 82 8 5 3 - - 19,203 17,450 36,623 
 จังหำร 110 8 4 4 - - 22,888 23,291 46,179 
 เชียงขวัญ 66 6 5 1 - - 13,660 13,900 27,650 
 หนองฮี 54 4 3 1 - - 12,474 12,198 24,672 
 ทุ่งเขำหลวง 51 5 5 - - - 11,770 11,775 23,545 

รวม 2,446 193 129 72 1 1 651,455 656,408 1,307,863 
  ที่มำ : ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด และส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด  
  (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎำคม  2559)  
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      1.2.2 ประชำกร 
      ประชำกรในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 

1,307,911 คน จ ำแนกเป็นเพศชำย จ ำนวน 651,348 คน และเพศหญิง จ ำนวน 656,563 คน    โดยผู้ที่มี
สัญชำติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน จ ำนวนทั้งสิ้น 1,298,936 คน เป็นเพศชำย จ ำนวน 645,762 คน 
เป็นเพศหญิง จ ำนวน 653,174 คน รำยละเอียดดังตำรำงที่ 5 
  ตำรำงท่ี 5 ประชำกรจ ำนวนประชำกรแยกรำยอำยุ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ลักษณะข้อมูล ชำย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
แยกตำมเพศ  651,348  656,563  1,307,911 

แยกตำมลักษณะสถำนะของบุคคล   

- ผู้ที่มีสัญชำติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน  645,762  653,174  1,298,936 

-ผู้ที่ไม่ได้สัญชำติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน  620  295  915 

-ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนกลำง (ทะเบียนซึ่งผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำง
ก ำหนดให้จัดท ำขึ้นส ำหรับ ลงรำยกำรบุคคลที่ไม่อำจมีชื่อในทะเบียน
บ้ำน) 

 3,541  2,571  6,112 

-ผู้ที่อยู่ระหว่ำงกำรย้ำย (ผู้ที่ย้ำยออกแต่ยังไม่ได้ย้ำยเข้ำ)  1,425  523  1,948 

 ที่มำ : ระบบสถิติทำงกำรทะเบียน จ ำนวนประชำกรแยกรำยอำยุจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ ำเดือนธันวำคม 
2560  

   ตำรำงท่ี 6 ประชำกรแยกตำมช่วงอำยุ (ปี) (เฉพำะผู้มีสัญชำติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน) 

อำยุ ชำย หญิง รวม อำยุ ชำย หญิง รวม 

น้อยกว่ำ 1 ป ี 5,778 5,443 11,221 1 ปี 6,209 5,782 11,991 

2 ปี 6,412 6,026 12,438 3 ปี 6,698 6,596 13,294 

4 ปี 6,936 6,522 13,458 5 ปี 7,426 6,988 14,414 

6 ปี 7,413 6,966 14,379 7 ปี 7,065 6,612 13,677 

8 ปี 7,244 6,856 14,100 9 ปี 7,187 6,944 14,131 

10 ปี 7,386 7,242 14,628 11 ปี 7,567 6,947 14,514 

12 ปี 7,654 7,226 14,880 13 ปี 7,880 7,173 15,053 

14 ปี 7,582 7,214 14,796 15 ปี 7,724 7,273 14,997 

16 ปี 7,905 7,379 15,284 17 ปี 8,479 8,025 16,504 

18 ปี 8,996 8,146 17,142 19 ปี 9,522 8,427 17,949 
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ตำรำงท่ี 6 (ต่อ) ประชำกรแยกตำมช่วงอำยุ (ปี) (เฉพำะผู้มีสัญชำติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน) 

อำยุ ชำย หญิง รวม อำยุ ชำย หญิง รวม 

18 ปี 8,996 8,146 17,142 19 ปี 9,522 8,427 17,949 

20 ปี 9,961 8,804 18,765 21 ปี 9,726 9,053 18,779 

22 ปี 9,530 9,312 18,842 23 ปี 10,026 9,537 19,563 

24 ปี 10,057 9,686 19,743 25 ปี 10,389 9,668 20,057 

26 ปี 10,139 9,661 19,800 27 ปี 10,033 9,446 19,479 

28 ปี 9,305 8,860 18,165 29 ปี 9,008 8,369 17,377 

30 ปี 9,156 8,699 17,855 31 ปี 9,644 9,039 18,683 

32 ปี 9,793 9,258 19,051 33 ปี 9,820 9,141 18,961 

34 ปี 9,974 9,228 19,202 35 ปี 10,159 9,716 19,875 

36 ปี 10,311 9,704 20,015 37 ปี 10,815 10,020 20,835 

38 ปี 10,734 10,200 20,934 39 ปี 10,466 10,069 20,535 

40 ปี 10,915 10,648 21,563 41 ปี 10,692 10,982 21,674 

42 ปี 10,955 11,078 22,033 43 ปี 11,969 11,986 23,955 

44 ปี 11,843 11,815 23,658 45 ปี 11,917 12,125 24,042 

46 ปี 12,117 12,502 24,619 47 ปี 11,833 11,919 23,752 

48 ปี 11,427 11,895 23,322 49 ปี 11,656 12,145 23,801 

50 ปี 10,714 11,259 21,973 51 ปี 10,235 10,714 20,949 

52 ปี 10,028 10,406 20,434 53 ปี 9,952 10,555 20,507 

54 ปี 8,970 9,408 18,378 55 ปี 8,540 9,033 17,573 

56 ปี 8,182 8,660 16,842 57 ปี 7,923 8,465 16,388 

58 ปี 7,850 8,432 16,282 59 ปี 7,027 7,668 14,695 

60 ปี 7,165 8,138 15,303 61 ปี 6,748 7,266 14,014 

62 ปี 5,971 6,721 12,692 63 ปี 5,920 6,563 12,483 

64 ปี 5,612 6,164 11,776 65 ปี 5,547 6,332 11,879 

66 ปี 5,181 5,978 11,159 67 ปี 5,082 5,776 10,858 
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ตำรำงท่ี 6 (ต่อ) ประชำกรแยกตำมช่วงอำยุ (ปี) (เฉพำะผู้มีสัญชำติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน) 

อำยุ ชำย หญิง รวม อำยุ ชำย หญิง รวม 

68 ปี 5,025 5,937 10,962 69 ปี 4,549 5,228 9,777 

70 ปี 4,239 5,251 9,490 71 ปี 3,806 4,711 8,517 

72 ปี 3,585 4,438 8,023 73 ปี 3,076 3,881 6,957 

74 ปี 2,611 3,545 6,156 75 ปี 2,707 3,442 6,149 

76 ปี 2,209 2,936 5,145 77 ปี 2,022 2,742 4,764 

78 ปี 1,800 2,595 4,395 79 ปี 1,647 2,403 4,050 

80 ปี 1,252 2,021 3,273 81 ปี 1,195 1,939 3,134 

82 ปี 1,019 1,586 2,605 83 ปี 956 1,483 2,439 

84 ปี 842 1,435 2,277 85 ปี 725 1,244 1,969 

86 ปี 503 922 1,425 87 ปี 416 791 1,207 

88 ปี 340 584 924 89 ปี 318 579 897 

90 ปี 208 417 625 91 ปี 159 312 471 

92 ปี 124 232 356 93 ปี 83 155 238 

94 ปี 71 126 197 95 ปี 54 115 169 

96 ปี 49 83 132 97 ปี 21 46 67 

98 ปี 17 35 52 99 ปี 20 24 44 

100 ปี 16 13 29 มำกกว่ำ 100 ปี 18 33 51 

 ที่มำ : จ ำนวนประชำกรแยกรำยอำยุ จังหวัด  ข้อมูล ณ เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560 ระบบสถิติทำงทะเบียน 
กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 
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2.  ดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคนในจังหวัดร้อยเอ็ด 
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้จัดท ำดัชนีควำมก้ำวหน้ำของ
คน (Human Achievement Index-HAI) เพ่ือใช้บ่งชี้ถึงควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำคนในระดับจังหวัด เพ่ือ
ประเมินสถำนกำรณ์กำรพัฒนำคนระดับจังหวัดว่ำมีควำมก้ำวหน้ำมำกน้อยเพียงไร โดยกรอบแนวคิดกำรพัฒนำ
คนมีควำมครอบคลุม กำรมีสุขภำพที่ดี มีกำรศึกษำ มีชีวิตกำรงำน มีรำยได้ที่เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิต มีที่อยู่
อำศัยที่ม่ันคงและอยู่ในสภำพแวดล้อมที่ดี มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นในชุมชนที่มีควำมปลอดภัย มีกำรคมนำคมที่
สะดวกปลอดภัยและเข้ำถึงกำรสื่อสำรอย่ำงทั่วถึง  ตลอดจนมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองและสังคมอย่ำงมี
ศักดิ์ศร ี ซึ่งท ำให้คนสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุขหรือมีคุณภำพชีวิตที่ดี โดยดัชนีควำมก้ำวหน้ำ
ของกำรพัฒนำคน ปี 2560 (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ , 2560 : 22) ใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีดังนี้ 

      2.1  กำรพัฒนำคนจังหวัดร้อยเอ็ด    
         จังหวัดร้อยเอ็ด มีกำรพัฒนำคนในภำพรวม อยู่ล ำดับที่ 25 จำก 77 จังหวัดทั่วประเทศ (ดัชนี 
HAI = 0.6075) เนื่องจำกกำรพัฒนำคนด้ำนที่อยู่อำศัยและสภำพแวดล้อมมีควำมโดดเด่นอยู่ล ำดับที่ 1 จำก 77 
จังหวัด มีตัวบ่งชี้ที่ส ำคัญคือ ไม่มีประชำกรที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง ครัวเรือนที่มีบ้ำนและที่ดินเป็นของ
ตนเองสูงที่สุด อยู่ล ำดับที่ 1 และกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกน้อยมำกอยู่ล ำดับที่ 8 จำก 77 จังหวัด ประกอบ
กับกำรพัฒนำคนหลำยด้ำนมีควำมก้ำวหน้ำค่อนข้ำงมำกพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ อำทิ ด้ำน 
สุขภำพ ด้ำนรำยได้ และด้ำนชีวิตครอบครัวและชุมชน โดยอยู่ล ำดับที่ 21 , 26 และ 28 จำก 77 จังหวัด 
ตำมล ำดับ มีตัวบ่งชี้ที่ส ำคัญคือ ทำรกแรกเกิดที่มีน้ ำหนักต่ ำกว่ำเกณฑ์น้อยที่สุด อยู่ล ำดับที่ 1  ครัวเรือนที่มี
หนี้สินเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคน้อยอยู่ล ำดับที่ 11 เด็กอำยุ 15-17 ปี ที่ท ำงำนน้อยมำกอยู่ล ำดับที่ 7 จำก 77 
จังหวัด นอกจำกนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดมีจุดเด่นในประเด็น ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมท ำกิจกรรมสำธำรณะของหมู่บ้ำน
สูงมำกอยู่ล ำดับที่ 2 จำก 77 จังหวัด  ในทำงกลับกัน กำรพัฒนำคนด้ำนกำรคมนำคมและกำรสื่อสำรมี
ควำมก้ำวหน้ำน้อย อยู่ล ำดับที่ 62 จำก 77 จังหวัด มีตัวบ่งชี้ส ำคัญ หมู่บ้ำนที่ถนนสำยหลักใช้กำรได้ตลอดปี 
และประชำกรที่เข้ำถึงอินเทอร์เน็ต ค่อนข้ำงน้อยมำก โดยอยู่ล ำดับที่ 67 และ 65 จำก 77 จังหวัด ตำมล ำดับ 
นอกจำกนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดมีจุดด้อย ในประเด็นแรงงำนที่มีประกันสังคมน้อยมำกอยู่ล ำดับที่ 75 และประชำกร
ที่ใช้สิทธิลงประชำมติร่ำงรัฐธรรมนูญ ปี 2559 น้อยมำกอยู่ล ำดับที่ 73 จำก 77 จังหวัด 
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ตำรำงท่ี 7 ข้อมูลของตัวชี้วัดและล ำดับที่ของตัวชี้วัดจำกทั้งหมด 77 จังหวัด 
 

 

 
  ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2560 : 117 
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      2.2  ดัชนีย่อยด้ำนกำรศึกษำ 
  กำรศึกษำเป็นกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือควำมเจริญงอกงำมของบุคคลและสังคม  โดยกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ กำรฝึก กำรอบรม กำรสืบสำนทำงวัฒนธรรม กำรสร้ำงองค์ควำมรู้อันเกิดจำกกำรจัด
สภำพแวดล้อม สังคม ให้บุคคลเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข กำรศึกษำมีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ และกระบวนกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยได้กลำยเป็นเครื่องมือส ำคัญต่อกำรด ำรงชีพ รวมทั้งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตยังสร้ำงควำมได้เปรียบใน
กำรประกอบอำชีพที่ต้องแข่งขันกันในทุก ๆ ด้ำน ส ำหรับประเทศไทยมีกฎหมำยบังคับให้ประชำชนทุกคนต้อง
จบกำรศึกษำภำคบังคับและสำมำรถเรียนได้จนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ  

     ดัชนีย่อยด้ำนกำรศึกษำได้สะท้อนกำรศึกษำของคนไทยทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ โดย
ตัวชี้วัดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีย่อยด้ำนกำรศึกษำมี 4 ตัวชี้วัด คือ จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของประชำกร
อำยุ 15 ปีขึ้นไป อัตรำกำรเข้ำเรียนรวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยและอำชีวศึกษำ ค่ำเฉลี่ยระดับสติปัญญำ 
(IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่ำวเป็นตัวบ่งชี้ถึงควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำคนด้ำนกำรศึกษำของแต่ละจังหวัด  

     จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป หมำยถึง จ ำนวนระยะเวลำโดยเฉลี่ยที่
ใช้ในกำรศึกษำของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป (ทั้งกำรศึกษำในระบบโรงเรียนหรือเทียบเท่ำ) ซึ่งเป็นกำร
ประมวลจำกผลรวมของระยะเวลำหรือจ ำนวนปีที่ใช้ในกำรศึกษำของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปหำรด้วยจ ำนวน
ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด  

     อัตรำกำรเข้ำเรียนรวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยและอำชีวศึกษำ หมำยถึง ร้อยละของ
จ ำนวนประชำกรกลุ่มอำยุ 15-17 ปีที่เข้ำรับกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำต่อจ ำนวน
ประชำกรในกลุ่มเดียวกันทั้งทั้งหมด  

     ค่ำเฉลี่ยระดับสติปัญญำ (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ซึ่งระดับสติปัญญำ 
(Intelligent Quotient : IQ) เป็นควำมสำมำรถทำงควำมคิด (Cognitive Intelligence) คือควำมสำมำรถของสมองใน
กำรคิด วิเครำะห์ กำรใช้เหตุผล กำรค ำนวณ กำรเชื่อมโยง กำรสร้ำงควำมคิดรวบยอด โดยสำมำรถวัดออกมำ
เป็นค่ำตัวเลขได้ด้วยแบบทดสอบมำตรฐำนที่ใช้วัดควำมสำมำรถทำงสติปัญญำ  ซึ่งตัวเลขที่ได้นี้ก็คือค่ำ IQ 
(Intelligence Quotient) หรือระดับสติปัญญำนั่นเอง ซึ่งค่ำเฉลี่ยระดับสติปัญญำ (IQ) ระดับปกติ จะอยู่ที่
ประมำณ 90-110  

    คะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หมำยถึง คะแนนเฉลี่ยผลกำร
ทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ซึ่งประเมินตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ครอบคลุม 
5 วิชำ (ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์) ต่อผลรวมของจ ำนวนผู้เข้ำสอบ 5 
วิชำในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทั้งหมด  
       กำรประเมินควำมก้ำวหน้ำของคนด้ำนกำรศึกษำ โดยใช้ดัชนีย่อยด้ำนกำรศึกษำเป็นเกณฑ์ใน
กำรวัด ซึ่งผลกำรประเมินในภำพรวมทุกจังหวัดทั่วประเทศ สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้  
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      ตำรำงท่ี 8  ดัชนีย่อยด้ำนกำรศึกษำ 
ดัชนีย่อยด้ำนกำรศึกษำ 

4 จังหวัดก้ำวหน้ำมำกที่สุด 4 จังหวัดในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 
ล ำดับที่ จังหวัด ค่ำดัชนี ล ำดับที่ จังหวัด ค่ำดัชนี 

1 กรุงเทพมหำนคร 0.9276 34 ขอนแก่น 0.4451 
2 ชลบุรี 0.7592 40 มหำสำรคำม 0.4074 
3 นนทบุรี 0.7246 48 ร้อยเอ็ด 0.3736 
4 ภูเก็ต 0.6926 59 กำฬสินธุ์ 0.3268 

        ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2560 : 23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ 1 ดัชนีย่อยด้ำนกำรศึกษำ ปี 2560 จ ำแนกรำยจังหวัด 
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3.  ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
 3.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดร้อยเอ็ด มหีน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่จังหวัด ดังนี้   
ตำรำงท่ี  9  จ ำนวนหน่วยงำน สถำนศึกษำ และบุคลำกรในพื้นที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 

      ปีกำรศึกษำ 2562  จ ำแนกตำมสังกัด  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2562) 
 

สังกัด/หน่วยงำน จ ำนวนสถำนศึกษำ จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนครู/บุคลำกร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 1,541 238,479 14,335 

1. สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  946 202,717  

        1.1 สพฐ. 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 ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ* 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 

2. กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

4 8,595 1,163 

3. สังกัดกระทรวงมหำดไทย (อปท.) 576 25,336 931 

4. ส ำนักพระพุทธศำสนำแห่งชำติ/โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม 

14 984 144 
 

5. กระทรวงวัฒนธรรม/วิทยำลัยนำฎศิลป
ร้อยเอ็ด* 

1 847 847 

          หมำยเหตุ : หน่วยงำนที่มีเครื่องหมำย * ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 
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3.2  บุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
ตำรำงที่ 10  จ ำนวนบุคคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด   (ข้อมูล 10 พฤศจิกำยน 2562) 

กลุ่มงำน รวม
บุคลำกร 

ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว 

ผู้บริหำร 2 2   
กลุ่มอ ำนวยกำร 12 5 7 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 12 12   
กลุ่มนโยบำยและแผน 7 7   
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 6 6   
กลุ่มลูกเสือ  ยุวกำชำด  5 4 1 
หน่วยตรวจสอบภำยใน  1 1   
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  7 7   
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 21 21   
คุรสุภำ 3 3   

รวมทั้งหมด 76 68 8 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ห น ้ า  | 15 

 

ส่วนที่ 2 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 

 
               ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562-
26565)  ฉบับทบวน  พ.ศ. 2563 โดยศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ ข้อมูล สถำนกำรณ์ สภำพแวดล้อม และ
ก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยกำรให้บริกำร ผลผลิต/โครงกำร และตัวชี้วัดผลส ำเร็จระดับต่ำง ๆ ที่มีควำมชัดเจน
เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน โดยเชื่อมโยงจำกยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560-
2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบำยรัฐบำล  ยุทธศำสตร์กำร
จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และถ่ำยทอดสู่เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน  ด ำเนินกำรทบทวน
วิสัยทัศน์ เป้ำหมำยกำรให้บริกำร ผลผลิต/โครงกำร และตัวชี้วัดผลส ำเร็จในระดับต่ำง ๆ ให้มีควำมสอดคล้อง
เชื่อมโยงกันทั้งระบบ  ตั้งแต่ระดับสูงสุดคือยุทธศำสตร์ชำติ จนถึงผลผลิต/โครงกำรของหน่วยงำน และผลผลิต/
โครงกำรที่สอดคล้องกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำกำรบูรณำกำรยกระดับกำรศึกษำและสอดคล้องกับนโยบำยที่
ส ำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ในจังหวัดร้อยเอ็ด จำกกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของนโยบำย สภำพแวดล้อมขององค์กร กลยุทธ์ จุดเน้น
ของรัฐบำล  กระทรวงศึกษำธิกำร และควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นของจังหวัดร้อยเอ็ดในด้ำนกำรศึกษำ และ
กำรวำงแผนมีควำมส ำคัญคือ (1) กำรลดควำมไม่แน่นอนและปัญหำควำมยุ่งยำกซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนำคต 
(2) ท ำให้เกิดกำรยอมรับแนวคิดใหม่ ๆ เข้ำมำในองค์กร (3) ท ำให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนบรรลุเป้ำหมำย 
(4) ลดควำมสูญเปล่ำและซ้ ำซ้อน และ (5) ท ำให้เกิดควำมชัดเจนในกำรด ำเนินงำน ดังนั้นกำรวำงแผนเพื่อให้
บรรลุผลตำมภำรกิจในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพอย่ำงสูงสุด และเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดได้เสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำ
จังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2562-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563 และคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดให้
ควำมเห็นชอบ ในครำวประชุมครั้งที่  5/2563  วันที่ 28 พฤษภำคม 2563 และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดได้
ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้ 
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 1 สำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวน ป ีพ.ศ. 2563 
วิสัยทัศน์    ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต  บูรณำกำรทุกภำคส่วน ตำมหลักธรรมำภิบำล              
               สืบสำนศำสตร์พระรำชำ  พัฒนำกำรศึกษำสู่สำกล 
พันธกิจ 
 1.  ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทุกระบบ ตลอดชีวิต โดยยึดหลักศำสตร์พระรำชำ 
 2.  ส่งเสริม กำรพัฒนำให้ผู้รับบริกำรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำน สู่ระดับชำติและระดับ
สำกล 
 3.  ส่งเสริม กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็นมืออำชีพ ที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของชำติเพ่ือรองรับสู่สำกล 
 4.  ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำง
กำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึง เสมอภำค และเท่ำเทียมกัน 
 5.  เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีควำมเป็นพลเมือง     
และพลโลก 
 6.  ส่งเสริมกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ ตำมหลัก   
ธรรมำภิบำล 

เป้ำประสงค์ 
 1. ประชำกรทุกช่วงวัยได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  
โดยยึดหลักศำสตร์พระรำชำ 
 2. ประชำกรทุกช่วงวัยได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะอำชีพ เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีทักษะส ำคัญส ำหรับ
ศตวรรษท่ี  21 
 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมเป็นมืออำชีพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ชำติเพ่ือรองรับสู่สำกล 
 4. ประชำกรทุกช่วงวัย สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสมและสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึง
บริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงท่ัวถึง เสมอภำค และเท่ำเทียมกัน 
 5. ประชำกรทุกช่วงวัยได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคมและจิตใจ  
 6. ส่งเสริมกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำร และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำตำม        
หลักธรรมำภิบำล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 1.  กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เพ่ือพัฒนำคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยยึดหลัก
ศำสตร์พระรำชำ 
 2.  เร่งรัด กำรจัดกำรศึกษำทุกระบบได้รับกำรพัฒนำและรับบริกำรที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ชำติ มีทักษะส ำคัญส ำหรับศตวรรษที่ 21 
 3.  ส่งเสริม กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็นมืออำชีพ ที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของชำติเพ่ือรองรับสู่สำกล 
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 4.  ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำร
เรียนรู้อย่ำงเหมำะสม และกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงท่ัวถึง        
เสมอภำค และเท่ำเทียมกัน 
 5.  เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีควำมเป็นพลเมือง          
และพลโลก 
 6.  ส่งเสริมกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
ตำมหลักธรรมำภิบำล 
กลยุทธ์ 

1. สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง ทุกช่วงวัยอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภำพ ยึดหลักศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน  โดยใช้กำรสอนเชิงรุก  Active learning  

2. เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยเน้นทั้งด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ โดยบูรณำกำรควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย 

3. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ให้มีทักษะอำชีพ เรื่อง ข้ำวหอมมะลิ พืชสมุนไพร เกษตรปลอดภัย กำร
แปรรูปผลิตภัณฑ์ และกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ เพื่อพัฒนำให้ร้อยเอ็ดเป็นเมืองแห่งกำรเกษตรและท่องเที่ยว
เชิงสุขภำพ 

4. เร่งรัด กำรจัดกำรศึกษำทุกระบบได้รับกำรพัฒนำและรับบริกำรที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำชำติ มีทักษะส ำคัญส ำหรับศตวรรษที่ 21 โดย กำรนิเทศติดตำม Coaching and mentoring  

5. ส่งเสริม และพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะสู่ควำมควำมเป็นมือ
อำชีพ และรองรับกำรสู่สำกล 
  6. ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำร
เรียนรู้อย่ำงเหมำะสม และกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงท่ัวถึง      
เสมอภำค และเท่ำเทียมกัน           

   7.  ส่งเสริมกำรน ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศ มำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัด 

กำรศึกษำ 

8.  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสู่โรงเรียนสุขภำวะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนำให้ร้อยเอ็ดเป็น
เมืองแห่งสุขภำพ  

9.  เพื่อส่งเสริมกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ ตำม
หลักธรรมำภิบำล
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2. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนคุณภำพทำงกำรศึกษำ 
2.1  ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-NET ปีกำรศกึษำ 2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด

ร้อยเอ็ด 
   กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในทุกสังกัด เป็นภำรกิจ
ส ำคัญที่มีเป้ำหมำยเดียวกันคือกำรกำรพัฒนำคุณภำพประชำกรวัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ถึง ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2562 ในกำรจัดกำรเรียนรู้ รวมถึง 
มีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนที่จะจบชั้นประโยค (ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6) ในกำรนี้กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดให้มีกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  
หรือ O-NET ในช่วงก่อนสิ้นปีกำรศึกษำ โดยมอบหมำยให้สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)  
เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรทดสอบดังกล่ำว  
   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่มีหน้ำที่ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ โดยเฉพำะสถิติ
กำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) เพ่ือให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดร้อยเอ็ดได้น ำไปในกำรวำง
แผนกำรจัดกำรศึกษำให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำในปีกำรศึกษำต่อไป โดยในปีกำรศึกษำ 2562 
สถำนศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ำร่วมกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน O-NET ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 รำยละเอียดดังต่อไปนี้  
ตำรำงท่ี  11 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-NET ปีกำรศึกษำ 2562 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
ตำรำง 1 สรุปผลคะแนน O-NET ป.6 ปีกำรศึกษำ 2562 ศธจ.ร้อยเอ็ด ภำพรวมทุกระดับและทุกสังกัด 

ระดับ/กลุ่มสำระ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตฯ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

ประเทศ 
49.07 34.42 32.90 35.55 37.99 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
49.18 34.64 33.13 35.68 38.16 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
47.5 31.02 31.19 34.07 35.95 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 
47.78 31.39 31.26 34.28 36.18 

ศธจ.ร้อยเอ็ด 
47.11 30.97 30.92 33.83 35.71 

สพฐ. (ในจังหวัด) 
47.95 30.86 31.60 34.30 36.18 

สพป. 
47.17 30.52 31.16 33.80 35.66 

  สพป.รอ 1 
50.18 34.77 34.46 37.37 39.20 
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ตำรำง 1 สรุปผลคะแนน O-NET ป.6 ปีกำรศึกษำ 2562 ศธจ.ร้อยเอ็ด ภำพรวมทุกระดับและทุกสังกัด 

ระดับ/กลุ่มสำระ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตฯ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

  สพป.รอ 2 45.85 28.95 29.67 32.78 34.31 
  สพป.รอ 3 45.78 28.11 29.71 31.36 33.74 
สช. (ในจังหวัด) 

47.85 34.01 31.09 34.81 36.94 
รร.สำธิตมหำวิทยำลัยฯ 48.62 32.32 36.61 37.99 38.89 
สศศ. 42.68 25.81 25.00 27.92 30.35 
อปท. (ในจังหวัด) 44.15 28.93 26.86 31.44 32.85 

 
 จำกตำรำง 11 เป็นกำรน ำเสนอสรุปผลคะแนน O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับ
จังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์สอบ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยภำพรวมทุกระดับและทุกสังกัด พบว่ำค่ำเฉลี่ย
ทั้ง 4 สำระกำรเรียนรู้ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ เมื่อพิจำรณำหน่วยงำนย่อย ที่มีผล 
กำรทดสอบสูงกว่ำระดับประเทศ ได้แก่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 (ค่ำเฉลี่ยทั้ง 4 
สำระกำรเรียนรู้ สูงกว่ำระดับประเทศ) และ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยร้อยเอ็ด มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ 2 
สำระกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ 
 
ตำรำง 12 สรุปผลคะแนน O-NET ชั้น ป.6 ปีกำรศึกษำ 2562 เปรียบเทียบระหว่ำง 
ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ ศธจ.ร้อยเอ็ด 

กลุ่มสำระฯ 
คะแนนเฉลี่ย 

ผลต่ำง 
ระดับประเทศ ระดับจังหวัด 

ภำษำไทย 49.07 47.11 -1.96 
ภำษำอังกฤษ 34.42 30.97 -3.45 
คณิตศำสตร์ 32.90 30.92 -1.98 
วิทยำศำสตร์ 35.55 33.83 -4.16 

เฉลี่ย 37.99 35.71 -2.89 
 
 จำกตำรำง 12 เป็นกำรน ำเสนอสรุปผลคะแนน O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 
เปรียบเทียบระหว่ำงระดับจังหวัดกับระดับประเทศ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยทั้ง 4 วิชำ ระดับจังหวัด ต่ ำกว่ำระดับประเทศ 
ผลต่ำงที่มำกที่สุด ได้แก่ สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (-4.16) รองลงมำได้แก่ สำระกำรเรียนรู้ ภำษำอังกฤษ  
(-3.45) ส่วนสำระกำรเรียนรู้ที่มีผลต่ำงน้อยที่สุด ได้แก่ สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (-1.96) 
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ตำรำง 13 สรุปคะแนนชั้น ป.6 ปีกำรศึกษำ 2562 จังหวัดร้อยเอ็ดเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสำระ 10 อันดับสูงสุด 

ที ่ ชื่อโรงเรียน สังกัด ขนำด อ ำเภอ 
จ ำนวน นร 
ที่เข้ำสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
รวม 

1 บ้ำนดอนแคน สพป.รอ  1 เล็ก จตุรพักตรพิมำน 5 60.80 
2 บ้ำนหนองเต่ำ สพป.รอ  1 เล็ก ธวัชบุรี 3 56.38 
3 บ้ำนหนองผักแว่น สพป.รอ  1 เล็ก เมือง 1 54.06 
4 ชุมชนบ้ำนหนองฮี ฯ สพป.รอ  2 เล็ก หนองฮี 7 53.73 
5 สหมิตรพิทยำ สช. กลำง เสลภูม ิ 22 51.87 
6 บ้ำนหนองโสน สพป.รอ  1 เล็ก ธวัชบุรี 5 51.86 
7 อนุบำลร้อยเอ็ด สพป.รอ  1 ใหญ่พิเศษ เมือง 617 51.57 
8 พระกุมำรร้อยเอ็ด สช. ใหญ ่ เมือง 280 49.93 
9 บ้ำนวังปำกบุ่ง สพป.รอ  1 เล็ก เชียงขวัญ 2 49.67 
10 เวฬุวันวิทยำ สพป.รอ  1 เล็ก ธวัชบุรี 8 48.41 
 
 จำกตำรำง 13 เป็นกำรน ำเสนอสรุปคะแนนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด 
เฉลี่ยรวม 4 สำระกำรเรียนรู้ 10 อันดับสูงสุด พบว่ำ โรงเรียนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียน 
บ้ำนดอนแคน (สพป.รอ 1) อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนหนองเต่ำ (สพป.รอ 1) และ โรงเรียนเวฬุวันวิทยำ  
(สพป.รอ 1) ได้อันดับที่ 10 
 
ตำรำง 14 สรุปคะแนนชั้น ป.6 ปีกำรศึกษำ 2562 จังหวัดร้อยเอ็ดเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสำระ 10 อันดับต่ ำสุด 

ที ่ ชื่อโรงเรียน สังกัด ขนำด อ ำเภอ 
จ ำนวน นร. 
ทีเ่ข้ำสอบ 

คะแนนเฉลี่ยรวม 

1 บ้ำนหนองผือน้อย ฯ สพป.รอ  1 เล็ก จตุรพักตรพิมำน 4 24.94 
2 บ้ำนโนนรัง สพป.รอ  1 เล็ก เมือง 2 24.47 
3 บ้ำนหัวหนองกุดหลด สพป.รอ  2 เล็ก พนมไพร 1 24.44 
4 กำรกุศลวัดกลำง สช. กลำง สุวรรณภูมิ 14 24.41 
5 บ้ำนน้ ำค ำ สพป.รอ  2 เล็ก อำจสำมำรถ 1 24.19 
6 ดอนแฮดวิทยำ สพป.รอ  2 เล็ก สุวรรณภูมิ 1 24.13 
7 บ้ำนโนนศิลำ สพป.รอ  2 เล็ก พนมไพร 1 22.25 
8 อนุบำลมินท์มันตำ สช. เล็ก เมืองสรวง 8 21.60 
9 อำเซียนศึกษำ สช. เล็ก เมือง 0 18.00 
10 บ้ำนโนนสว่ำง สพป.รอ  3 เล็ก เสลภูมิ 4 17.24 
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จำกตำรำง 14 เป็นกำรน ำเสนอสรุปคะแนนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด 
เฉลี่ยรวม 4 สำระกำรเรียนรู้ 10 อันดับต่ ำสุด พบว่ำ โรงเรียนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุดอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียน 
บ้ำนหนองผือน้อย ฯ (สพป.รอ 1) อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนโนนรัง (สพป.รอ 1) และ โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง
(สพป.รอ 3) ได้อันดับที่ 10 
 
1.2 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ตำรำง 15 สรุปผลคะแนน O-NET ชั้น ม.3 ปีกำรศึกษำ 2562 ศธจ.ร้อยเอ็ด ภำพรวมทุกระดับและทุกสังกัด 
ระดับ/กลุ่มสำระ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิต วิทย์ เฉลี่ย 
ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 36.30 
ศึกษำธิกำร 55.63 33.69 27.19 30.25 36.69 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 53.68 30.8 24.71 29.58 34.69 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 54.33 31.29 25.29 29.84 35.19 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ร้อยเอ็ด 53.28 30.72 24.92 29.73 34.66 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 54.06 31.02 25.3 29.98 35.09 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) 51.84 28.75 22.07 29.16 32.96 
สพป.รอ 1 54.27 29.68 22.98 29.60 34.13 
สพป.รอ 2 50.37 28.52 21.84 29.00 32.43 
สพป.รอ 3 51.22 27.99 21.36 28.88 32.36 
สพม.27 54.91 31.89 26.54 30.29 35.91 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 48.01 29.01 22.24 27.93 31.80 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 49.31 33.13 20.00 28.47 32.73 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 47.74 27.22 22.49 28.32 31.44 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 52.02 29.59 24.16 28.84 33.65 
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ม.6) 52.32 29.42 21.61 28.87 33.06 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 37.52 26.23 20.16 27.3 27.80 
 
 จำกตำรำง 15 เป็นกำรน ำเสนอสรุปผลคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับ
จังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์สอบ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยภำพรวมทุกระดับและทุกสังกัด พบว่ำค่ำเฉลี่ย
ทั้ง 4 สำระกำรเรียนรู้ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ เมื่อพิจำรณำหน่วยงำนย่อย ที่มี  
ผลกำรทดสอบสูงกว่ำระดับประเทศ ได้แก่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 27 ในสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์  
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ตำรำง 16 สรุปผลคะแนน O-NET ชั้น ม.3 ปีกำรศึกษำ 2562 เปรียบเทียบระหว่ำง 
ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ ศธจ.ร้อยเอ็ด 

กลุ่มสำระฯ 
คะแนนเฉลี่ย 

ผลต่ำง 
ระดับประเทศ ระดับจังหวัด 

ภำษำไทย 55.14 53.28 -1.86 
คณิตศำสตร ์ 33.25 30.72 -2.53 
วิทยำศำสตร์ 26.73 24.92 -1.81 
ภำษำอังกฤษ 30.07 29.73 -0.34 

เฉลี่ย 36.30 34.66 -1.635 
 
 จำกตำรำง 16 เป็นกำรน ำเสนอสรุปผลคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 
เปรียบเทียบระหว่ำงระดับจังหวัดกับระดับประเทศ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยทั้ง 4 สำระกำรเรียนรู้ ระดับจังหวัด ต่ ำกว่ำ
ระดับประเทศ ผลต่ำงที่มำกที่สุด ได้แก่ สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ (-2.53) รองลงมำได้แก่ สำระกำรเรียนเรียนรู้
ภำษำไทย (-1.86) ส่วนวิชำที่มีผลต่ำงน้อยที่สุด ได้แก่ สำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ (-0.34) 
 
ตำรำง 17 สรุปคะแนน ชั้น ม.3 ปีกำรศึกษำ 2562 จังหวัดร้อยเอ็ดเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสำระ 10 อันดับสูงสุด 

ที ่ ชื่อโรงเรียน สังกัด ขนำด อ ำเภอ จ ำนวน นร 
คะแนนเฉลี่ย
รวม 

1 ร้อยเอ็ดวิทยำลัย สพม.27 ใหญ่พิเศษ เมือง 438 56.22 
2 สตรีศึกษำ สพม.27 ใหญ่พิเศษ เมือง 514 47.21 
3 บ้ำนป่ำนหนองอ้อ สพป.รอ1 เล็ก จังหำร 8 41.44 
4 บำ้นหนองแล้ง สพป.รอ2 เล็ก สุวรรณภูม ิ 4 40.94 
5 บ้ำนยำงเครือด่ำนน้อย สพป.รอ2 เล็ก สุวรรณภูม ิ 5 40.90 
6 บ้ำนเหล่ำจั่นหนองทุ่ม สพป.รอ1 เล็ก จตุรพักตรฯ 10 40.03 
7 บ้ำนหนองบัว สพป.รอ2 เล็ก อำจสำมำรถ 16 39.39 
8 หัวนำงำมวิทยำ สพป.รอ1 เล็ก จังหำร 7 39.25 
9 บ้ำนแจ้งโคกล่ำมแจ้งข่ำ สพป.รอ1 เล็ก จตุรพักตรฯ 9 38.98 
10 บ้ำนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยำ สพป.รอ1 เล็ก ธวัชบุรี 12 38.91 
 
 จำกตำรำง 17 เป็นกำรน ำเสนอสรุปคะแนนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด 
เฉลี่ยรวม 4 สำระกำรเรียนรู้ 10 อันดับสูงสุด พบว่ำ โรงเรียนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนร้อยเอ็ด
วิทยำลัย (สพม.27) อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสตรีศึกษำ (สพม.27)  และ โรงเรียนบ้ำนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยำ
(สพป.รอ 1) ได้อันดับที่ 10 
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ตำรำง 18 สรุปคะแนน ชั้น ม.3 ปีกำรศึกษำ 2562 จังหวัดร้อยเอ็ดเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสำระ 10 อันดับต่ ำสุด 

ที ่ ชื่อโรงเรียน สังกัด ขนำด อ ำเภอ จ ำนวน นร 
คะแนนเฉลี่ย
รวม 

1 พระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำวัด
บูรพำภิรำม 

พ.ศ. เล็ก เมือง 18 26.46 

2 บ้ำนห้วยทรำย สพป.รอ3 เล็ก เมยวดี 9 26.43 
3 วิโรจน์ผดุงศำสน์ พ.ศ. เล็ก เสลภูม ิ 12 26.43 
4 พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยำ พ.ศ. เล็ก สุวรรณภูม ิ 2 26.13 
5 ดอนเสำโฮง สพป.รอ2 เล็ก พนมไพร 3 25.88 
6 บ้ำนซ้ง (บ้ำนซ้งวิทยำคม) สพป.รอ1 เล็ก เมือง 2 25.81 
7 บ้ำนดอนชัย สพป.รอ1 เล็ก ธวัชบุรี 6 25.50 
8 พระปริยัติธรรมศรีอริยวงศ ์ พ.ศ. เล็ก เกษตรวิสัย 1 25.50 
9 ปริยัติสำรคุณ พ.ศ. เล็ก พนมไพร 4 25.13 
10 บ้ำนคูดินทรำย สพป.รอ2 เล็ก สุวรรณภูม ิ 2 22.38 

 
 จำกตำรำง 18 เป็นกำรน ำเสนอสรุปคะแนนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด 
เฉลี่ยรวม 4 สำระกำรเรียนรู้ 10 อันดับต่ ำสุด พบว่ำ โรงเรียนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุดอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียน 
พระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำวัดบูรพำภิรำม (พ.ศ.) อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย (สพป.รอ 3)  
และ โรงเรียนบ้ำนคูดินทรำย (สพป.รอ 2) ได้อันดับที่ 10 
 
1.3 ระดับ  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
ตำรำง 19 สรุปผลคะแนน O-NET ชั้น ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562 ศธจ.ร้อยเอ็ด ภำพรวมทุกระดับและทุกสังกัด 
ระดับ/กลุ่มสำระ ภำษำไทย E คณิต วิทย์ สังคมฯ เฉลี่ย 
ระดับประเทศ 42.21 29.20 25.41 29.20 35.70 32.34 
กระทรวงศึกษำธิกำร 42.67 29.59 25.83 29.44 35.94 32.69 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 40.02 25.76 21.75 27.66 34.33 29.90 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 40.26 26.31 22.49 27.93 34.35 30.27 
ศธจ.ร้อยเอ็ด 39.45 25.42 21.81 27.29 33.75 29.54 
สพม.27 40.12 25.77 22.40 27.65 34.10 30.01 
สช. 33.42 22.82 16.97 24.47 30.69 25.67 
สศศ. 35.14 22.94 17.54 24.40 32.30 26.46 
อปท. 35.28 22.62 17.55 24.73 31.19 26.27 
สพบ. 33.36 22.15 15.95 23.38 31.46 25.26 
พ.ศ. 31.15 21.20 15.73 22.75 28.87 23.94 
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 จำกตำรำง 19 เป็นกำรน ำเสนอสรุปผลคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับ
จังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์สอบ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยภำพรวมทุกระดับและทุกสังกัด พบว่ำค่ำเฉลี่ย
ทั้ง 5 สำระกำรเรียนรู้ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ  
ตำรำง 20 สรุปผลคะแนน O-NET ชั้น ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562 เปรียบเทียบระหว่ำง 
ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ ศธจ.ร้อยเอ็ด 

กลุ่มสำระฯ 
คะแนนเฉลี่ย 

ผลต่ำง 
ระดับประเทศ ระดับจังหวัด 

ภำษำไทย 42.21 39.45 -2.76 
ภำษำอังกฤษ 29.20 25.42 -3.78 
คณิตศำสตร์ 25.41 21.81 -3.60 
วิทยำศำสตร์ 29.20 27.29 -1.91 
สังคมศึกษำฯ  35.70 33.75 -1.95 
เฉลี่ย 32.34 29.54 -2.80 
 
 จำกตำรำง 20 เป็นกำรน ำเสนอสรุปผลคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 
เปรียบเทียบระหว่ำงระดับจังหวัดกับระดับประเทศ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยทั้ง 5 สำระกำรเรียนรู้ ระดับจังหวัด ต่ ำกว่ำ
ระดับประเทศ ผลต่ำงที่มำกที่สุด ได้แก่ สำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ ( -3.78) รองลงมำได้แก่ สำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ (-3.60) ส่วนวิชำที่มีผลต่ำงน้อยที่สุด ได้แก่ สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (-1.91) 
 
ตำรำง 21 สรุปคะแนน ชั้น ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562 จังหวัดร้อยเอ็ดเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสำระ 10 อันดับสูงสุด 

ที ่ ชื่อโรงเรียน สังกัด ขนำด อ ำเภอ จ ำนวน นร 
คะแนนเฉลี่ย
รวม 

1 ร้อยเอ็ดวิทยำลัย สพม.27 ใหญ่พิเศษ เมือง 633 42.37 
2 สตรีศึกษำ สพม.27 ใหญ่พิเศษ เมือง 618 35.85 
3 โพนทองพัฒนำวิทยำ สพม.27 ใหญ ่ โพนทอง 355 30.23 
4 ศรีธวัชวิทยำลัย สพม.27 เล็ก ธวัชบุรี 44 29.88 
5 เสลภูมิพิทยำคม สพม.27 ใหญ ่ เสลภูม ิ 327 29.78 
6 จันทรุเบกษำอนุสรณ์ สพม.27 ใหญ ่ เกษตรวิสัย 242 29.68 
7 เมยวดีพิทยำคม สพม.27 กลำง เมยวดี 90 29.64 
8 โพนเมืองประชำรัฐ สพม.27 เล็ก อำจสำมำรถ 31 29.55 
9 พนมไพรวิทยำคำร สพม.27 ใหญ่พิเศษ พนมไพร 269 28.98 
10 เ ฉ ลิ มพร ะ เ กี ย ร ติ ส ม เ ด็ จ 

พระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด 
สพม.27 กลำง ศรีสมเด็จ 38 28.72 
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จำกตำรำง 21 เป็นกำรน ำเสนอสรุปคะแนนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด 

เฉลี่ยรวม 5 สำระกำรเรียนรู้ 10 อันดับสูงสุด พบว่ำ โรงเรียนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนร้อยเอ็ด
วิทยำลัย (สพม.27) อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสตรีศึกษำ (สพม.27)  และ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด (สพม.27) ได้อันดับที่ 10 
 
ตำรำง 22 สรุปคะแนน ชั้น ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562 จังหวัดร้อยเอ็ดเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสำระ 10 อันดับต่ ำสุด 

 
ที ่ ชื่อโรงเรียน สังกัด ขนำด อ ำเภอ จ ำนวน นร คะแนนเฉลี่ยรวม 
1 โพนสูงประชำสรรค์ สพม.27 เล็ก ปทุมรัตต ์ 18 23.20 
2 ทุ่งหลวงพลับพลำไชย สพม.27 เล็ก สุวรรณภูม ิ 15 22.65 
3 พระปริยัติธรรมแผนกสำมัญ ฯ พ.ศ. เล็ก เมือง 5 22.63 
4 กำรกุศลวัดบ้ำนยำงเครือ สช. เล็ก สุวรรณภูม ิ 28 22.54 
5 พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยำ พ.ศ. เล็ก สุวรรณภูม ิ 4 22.50 
6 ขวำววิทยำคำร สพม.27 เล็ก เสลภูม ิ 13 22.47 
7 มัธยมกำรกุศลวัดกลำง สช. เล็ก สุวรรณภูม ิ 11 22.20 
8 ปริยัติสำรคุณ พ.ศ. เล็ก พนมไพร 1 22.05 
9 หินกองวิทยำคำร สพม.27 เล็ก สุวรรณภูม ิ 10 21.18 
10 อนุบำลบุญทวีวัฒนำวิทยำ สช. เล็ก โพนทอง 2 17.75 

 
 จำกตำรำง 22 เป็นกำรน ำเสนอสรุปคะแนนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด 
เฉลี่ยรวม 4 สำระกำรเรียนรู้ 10 อันดับต่ ำสุด พบว่ำ โรงเรียนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุดอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียน 
โพนสูงประชำสรรค์ (สพม.27) อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลำไชย (สพม.27) และ โรงเรียนอนุบำล 
บุญทวีวัฒนำวิทยำ (สช.) ได้อันดับที่ 10 
 
2. กำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 
 
ตำรำง 23 ผลสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2560-2562 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 

สังกัด/ระดับ 
เฉลี่ย 4 วิชำ เปรียบเทียบ 

ปี กศ.
2560 

ปี กศ.
2561 

ปี กศ.
2562 62-61 

ระดับประเทศ 39.79 43.14 37.99 -5.16 
กระทรวงศึกษำธิกำร   43.33 38.16 -5.17 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 37.48 40.83 35.95 -4.88 
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ตำรำง 23 ผลสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2560-2562 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 

สังกัด/ระดับ 
เฉลี่ย 4 วิชำ เปรียบเทียบ 

ปี กศ.
2560 

ปี กศ.
2561 

ปี กศ.
2562 62-61 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 37.69 41.04 36.18 -4.86 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 37.91 40.16 35.71 -4.45 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 37.93 41.14 36.18 -4.96 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) 37.79 40.10 35.66 -4.44 
สพป.รอ 1 40.64 43.42 39.20 -4.23 
สพป.รอ 2 37.04 38.88 34.31 -4.57 
สพป.รอ 3 35.90 38.37 33.74 -4.63 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 39.26 41.36 36.94 -4.42 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 40.98 44.47 38.89 -5.59 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 37.55 31.06 30.35 -0.71 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 35.54 37.86 32.85 -5.02 
 
 จำกตำรำง 23 เป็นกำรน ำเสนอผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
ปีกำรศึกษำ 2560-2562 พบว่ำทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับหน่วยงำนขึ้นลงไม่สม่ ำเสมอ กล่ำวคือ  
ผลกำรทดสอบปีกำรศึกษำ 2561 สูงกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2560 และ ปีกำรศึกษำ 2562 ต่ ำกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 
ตำรำง 24 ผลสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2560-2562 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

สังกัด/ระดับ 
เฉลี่ย 4 วิชำ เปรียบเทียบ 
ปี  ก ศ .
2560 

ปี  ก ศ .
2561 

ปี  ก ศ .
2562 62-61 

ระดับประเทศ 34.33 37.50 36.30 -1.21 
กระทรวงศึกษำธิกำร   37.90 36.69 -1.21 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 32.54 35.69 34.69 -1.00 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 32.86 36.27 35.19 -1.09 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 32.86 35.79 34.66 -1.13 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 34.48 37.71 35.09 -2.62 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) 33.93 36.96 35.91 -1.05 
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ตำรำง 24 ผลสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2560-2562 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

สังกัด/ระดับ 
เฉลี่ย 4 วิชำ เปรียบเทียบ 
ปี  ก ศ .
2560 

ปี  ก ศ .
2561 

ปี  ก ศ .
2562 62-61 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) 31.62 34.56 32.96 -1.60 
สพป.รอ 1 31.92 35.74 34.13 -1.61 
สพป.รอ 2 32.19 33.79 32.43 -1.36 
สพป.รอ 3 29.85 34.19 32.36 -1.83 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 30.07 33.32 31.80 -1.52 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 33.43 36.39 32.73 -3.67 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 30.20 33.44 31.44 -2.00 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 31.23 33.20 33.65 0.45 
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ม.6) 29.94 33.43 33.06 -0.38 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 28.33 29.39 27.80 -1.59 

 
 จำกตำรำง 24 เป็นกำรน ำเสนอผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
ปีกำรศึกษำ 2560-2562 พบว่ำทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับหน่วยงำนขึ้นลงไม่สม่ ำเสมอ กล่ำวคือ  
ผลกำรทดสอบปีกำรศึกษำ 2561 สูงกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2560 และ ปีกำรศึกษำ 2562 ต่ ำกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 
ตำรำง 25 ผลสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2560-2562 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

สังกัด/ระดับ 
เฉลี่ย 5 วิชำ เปรียบเทียบ 
ปี  ก ศ .
2560 

ปี  ก ศ .
2561 

ปี  ก ศ .
2562 62-61 

ประเทศ 33.23 35.02 32.34 -2.68 
กระทรวงศึกษำธิกำร   35.43 32.69 -2.74 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 30.48 32.09 29.90 -2.18 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 30.67 32.34 30.27 -2.07 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 30.26 31.88 29.54 -2.34 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) 30.68 32.37 30.01 -2.36 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 26.89 28.52 25.67 -2.85 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 27.43 28.23 26.46 -1.77 
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ตำรำง 25 ผลสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2560-2562 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

สังกัด/ระดับ 
เฉลี่ย 5 วิชำ เปรียบเทียบ 
ปี  ก ศ .
2560 

ปี  ก ศ .
2561 

ปี  ก ศ .
2562 62-61 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 26.91 27.50 26.27 -1.22 
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 25.23 26.29 25.26 -1.03 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 23.49 26.35 23.94 -2.41 

 
 จำกตำรำง 25 เป็นกำรน ำเสนอผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
ปีกำรศึกษำ 2560-2562 พบว่ำทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับหน่วยงำนขึ้นลงไม่สม่ ำเสมอ กล่ำวคือ  
ผลกำรทดสอบปีกำรศึกษำ 2561 สูงกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2560 และ ปีกำรศึกษำ 2562 ต่ ำกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 
ตำรำง 26 ผลสอบ O-NET วิชำภำษำไทย ปีกำรศึกษำ 2560-2562 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 

สังกัด/ระดับ 
ปีกำรศึกษำ เปรียบเทียบ 

ปี  ก ศ .
2560 

ปี  ก ศ .
2561 

ปี  ก ศ .
2562 

ปี  ก ศ . 62-
61 

ระดับประเทศ 46.58 55.90 49.07 -6.83 
กระทรวงศึกษำธิกำร   56.02 49.18 -6.84 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 44.35 54.08 47.50 -6.58 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 44.68 54.46 47.78 -6.68 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 44.68 53.34 47.11 -6.23 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 45.29 54.61 47.95 -6.66 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) 44.67 53.46 47.17 -6.29 
สพป.รอ 1 46.88 56.15 50.18 -5.97 
สพป.รอ 2 44.01 52.14 45.85 -6.29 
สพป.รอ 3 43.31 52.55 45.78 -6.77 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 45.68 53.85 47.85 -6.00 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 50.24 57.68 48.62 -9.06 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 44.43 41.90 42.68 0.78 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 41.29 50.22 44.15 -6.07 
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 จำกตำรำง 26 เป็นกำรน ำเสนอผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560-2562 พบว่ำทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับหน่วยงำนขึ้นลง 
ไม่สม่ ำเสมอ กล่ำวคือ ผลกำรทดสอบปีกำรศึกษำ 2561 สูงกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2560 และ ปีกำรศึกษำ 2562 ต่ ำกว่ำ 
ปีกำรศึกษำ 2561 
 
ตำรำง 27 ผลสอบ O-NET วิชำภำษำไทย ปีกำรศึกษำ 2560-2562 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

สังกัด/ระดับ 
เฉลี่ย 4 วิชำ เปรียบเทียบ 

ปี  ก ศ .
2560 

ปี  ก ศ .
2561 

ปี  ก ศ .
2562 

ปี  ก ศ . 62-
61 

ระดับประเทศ 48.29 54.42 55.14 0.72 
กระทรวงศึกษำธิกำร   54.93 55.63 0.70 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 46.46 52.14 53.68 1.54 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 46.80 52.93 54.33 1.40 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ร้อยเอ็ด 46.81 51.83 53.28 1.45 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 48.77 55.04 54.06 -0.98 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) 48.19 53.51 54.91 1.40 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) 45.22 50.18 51.84 1.66 
สพป.รอ 1 45.13 51.14 54.27 3.13 
สพป.รอ 2 46.29 49.58 50.37 0.79 
สพป.รอ 3 43.63 49.85 51.22 1.37 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 42.78 47.71 48.01 0.30 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 49.50 55.30 49.31 -5.99 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 41.76 49.11 47.74 -1.37 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 45.79 48.70 52.02 3.32 
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ม.6) 45.46 47.65 52.32 4.67 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 39.88 39.94 37.52 -2.42 

 
 จำกตำรำง 27 เป็นกำรน ำเสนอผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560-2562 พบว่ำระดับประเทศและระดับจังหวัด มีผลกำรทดสอบสูงขึ้น 
อย่ำงต่อเนื่อง  
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ตำรำง 28 ผลสอบ O-NET วิชำภำษำไทย ปีกำรศึกษำ 2560-2562 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

สังกัด/ระดับ 
เฉลี่ย 5 วิชำ เปรียบเทียบ 

ปี  ก ศ .
2560 

ปี  ก ศ .
2561 

ปี  ก ศ .
2562 

ปี  ก ศ . 62-
61 

ประเทศ 49.25 47.31 42.21 -5.10 
กระทรวงศึกษำธิกำร   47.84 42.67 -5.17 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 46.63 44.29 40.02 -4.27 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 46.49 44.28 40.26 -4.02 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 46.28 43.63 39.45 -4.18 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) 46.95 44.32 40.12 -4.20 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 40.43 38.36 33.42 -4.94 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 41.73 41.95 35.14 -6.81 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 41.68 37.66 35.28 -2.38 
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 38.97 36.24 33.36 -2.88 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 33.60 33.91 31.15 -2.76 

 
 จำกตำรำง 28 เป็นกำรน ำเสนอผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560-2562 พบว่ำ ระดับประเทศและระดับจังหวัด ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
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ตำรำง 29 ผลสอบ O-NET วิชำภำษำอังกฤษ ปีกำรศึกษำ 2560-2562 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 

สังกัด/ระดับ 
ปีกำรศึกษำ เปรียบเทียบ 

ปี  ก ศ .
2560 

ปี  ก ศ .
2561 

ปี  ก ศ .
2562 

ปี  ก ศ . 62-
61 

ระดับประเทศ 36.34 39.24 34.42 -4.82 
กระทรวงศึกษำธิกำร   39.40 34.64 -4.76 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 32.62 35.41 31.02 -4.39 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 33.06 35.65 31.39 -4.26 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 33.13 34.63 30.97 -3.66 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 32.73 35.47 30.86 -4.61 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) 32.65 34.00 30.52 -3.48 
สพป.รอ 1 36.80 37.98 34.77 -3.21 
สพป.รอ 2 31.46 32.64 28.95 -3.69 
สพป.รอ 3 30.03 31.82 28.11 -3.71 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 36.06 38.21 34.01 -4.20 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 36.43 41.25 32.32 -8.93 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 33.95 28.39 25.81 -2.58 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 32.77 34.10 28.93 -5.17 

 
 จำกตำรำง 29 เป็นกำรน ำเสนอผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) สำระกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560-2562 พบว่ำทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับ
หน่วยงำนขึ้นลงไม่สม่ ำเสมอ กล่ำวคือ ผลกำรทดสอบปีกำรศึกษำ 2561 สูงกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2560 และ  
ปีกำรศึกษำ 2562 ต่ ำกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2561 
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ตำรำง 30 ผลสอบ O-NET วิชำภำษำอังกฤษ  ปีกำรศึกษำ 2560-2562 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

สังกัด/ระดับ 
เฉลี่ย 4 วิชำ เปรียบเทียบ 
ปี  ก ศ .
2560 

ปี  ก ศ .
2561 

ปี  ก ศ .
2562 

ปี  ก ศ . 62-
61 

ระดับประเทศ 30.45 29.45 33.25 3.8 
ศึกษำธิกำร   29.75 33.69 3.94 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 28.64 27.65 30.80 3.15 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 28.95 28.07 31.29 3.22 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ร้อยเอ็ด 28.86 27.71 30.72 3.01 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 30.14 29.10 31.02 1.92 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) 29.58 28.41 31.89 3.48 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) 27.86 26.63 28.75 2.12 
สพป.รอ 1 28.54 27.51 29.68 2.17 
สพป.รอ 2 27.52 26.03 28.52 2.49 
สพป.รอ 3 25.57 26.39 27.99 1.60 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 27.87 26.94 29.01 2.07 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 25.6 27.87 33.13 5.26 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 28.42 26.79 27.22 0.43 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 27.23 26.35 29.59 3.24 
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ม.6) 25.95 27.41 29.42 2.01 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 26.43 25.58 26.23 0.65 

 
 จำกตำรำง 30 เป็นกำรน ำเสนอผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) สำระกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560-2562 พบว่ำทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับ
หน่วยงำนขึ้นลงไม่สม่ ำเสมอ กล่ำวคือ ผลกำรทดสอบปีกำรศึกษำ 2560 สูงกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2561  
และ ปีกำรศึกษำ 2561 ต่ ำกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2562 
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ตำรำง 31 ผลสอบ O-NET วิชำภำษำอังกฤษ  ปีกำรศึกษำ 2560-2562 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

สังกัด/ระดับ 
เฉลี่ย 5 วิชำ เปรียบเทียบ 

ปี  ก ศ .
2560 

ปี  ก ศ .
2561 

ปี  ก ศ .
2562 

ปี  ก ศ . 62-
61 

ประเทศ 28.31 31.41 29.20 -2.21 
กระทรวงศึกษำธิกำร   31.89 29.59 -2.30 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 24.36 27.23 25.76 -1.47 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 24.70 27.63 26.31 -1.32 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 23.95 27.07 25.42 -1.65 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) 24.25 27.50 25.77 -1.73 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 22.12 24.73 22.82 -1.91 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 22.02 22.63 22.94 0.31 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ 20.94 23.04 22.62 -0.42 
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 19.68 21.95 22.15 0.20 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 19.95 21.45 21.20 -0.25 

 
 จำกตำรำง 31 เป็นกำรน ำเสนอผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) สำระกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560-2562 พบว่ำทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับ
หน่วยงำนขึ้นลงไม่สม่ ำเสมอ กล่ำวคือ ผลกำรทดสอบปีกำรศึกษำ 2561 สูงกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2560  
และ ปีกำรศึกษำ 2562 ต่ ำกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2561 
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ตำรำง 32 ผลสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2560-2562 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 

สังกัด/ระดับ 
ปีกำรศึกษำ เปรียบเทียบ 
ปี  ก ศ .
2560 

ปี  ก ศ .
2561 

ปี  ก ศ .
2562 

ปี  ก ศ . 62-
61 

ระดับประเทศ 37.12 37.50 32.90 -4.60 
กระทรวงศึกษำธิกำร   37.80 33.13 -4.67 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 34.96 35.13 31.19 -3.94 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 35.16 35.28 31.26 -4.02 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 35.75 34.70 30.92 -3.78 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 35.55 35.65 31.60 -4.05 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) 35.75 34.81 31.16 -3.65 
สพป.รอ 1 38.57 38.95 34.46 -4.49 
สพป.รอ 2 35.34 33.54 29.67 -3.87 
สพป.รอ 3 33.4 32.29 29.71 -2.58 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 36.92 35.24 31.09 -4.15 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 36.19 40.19 36.61 -3.58 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 34.19 23.67 25.00 1.33 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 31.89 31.70 26.86 -4.84 

 
 จำกตำรำง 32 เป็นกำรน ำเสนอผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) สำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560-2562 พบว่ำระดับประเทศสูงขึ้นหรือลดลงไม่สม่ ำเสมอ แต่
ระดับจังหวัด ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง  
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ตำรำง 33 ผลสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์   ปีกำรศึกษำ 2560-2562 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

สังกัด/ระดับ 
เฉลี่ย 4 วิชำ เปรียบเทียบ 
ปี  ก ศ .
2560 

ปี  ก ศ .
2561 

ปี  ก ศ .
2562 

ปี  ก ศ . 62-
61 

ระดับประเทศ 26.30 30.04 26.73 -3.31 
กระทรวงศึกษำธิกำร   30.48 27.19 -3.29 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 23.93 27.89 24.71 -3.18 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 24.38 28.61 25.29 -3.32 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ร้อยเอ็ด 24.39 28.47 24.92 -3.55 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 26.55 30.28 25.30 -4.98 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) 25.93 29.79 26.54 -3.25 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) 22.57 27.22 22.07 -5.15 
สพป.รอ 1 23.00 29.93 22.98 -6.95 
สพป.รอ 2 23.56 25.69 21.84 -3.85 
สพป.รอ 3 20.47 26.03 21.36 -4.67 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 20.52 25.74 22.24 -3.50 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 25.00 24.53 20.00 -4.53 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 21.27 24.6 22.49 -2.11 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 21.41 24.86 24.16 -0.70 
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ม.6) 21.07 24.55 21.61 -2.94 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 19.42 22.79 20.16 -2.63 

 
 จำกตำรำง 33 เป็นกำรน ำเสนอผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) สำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560-2562 พบว่ำทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับ
หน่วยงำนขึ้นลงไม่สม่ ำเสมอ กล่ำวคือ ผลกำรทดสอบปีกำรศึกษำ 2561 สูงกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2560 และ ปี
กำรศึกษำ 2562 ต่ ำกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2561 
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ตำรำง 34 ผลสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์   ปีกำรศึกษำ 2560-2562 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

สังกัด/ระดับ 
เฉลี่ย 5 วิชำ เปรียบเทียบ 
ปี  ก ศ .
2560 

ปี  ก ศ .
2561 

ปี  ก ศ .
2562 

ปี  ก ศ . 62-
61 

ประเทศ 24.53 30.72 25.41 -5.31 
กระทรวงศึกษำธิกำร   31.28 25.83 -5.45 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 20.98 26.15 21.75 -4.40 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 21.59 26.93 22.49 -4.44 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ร้อยเอ็ด 21.32 26.53 21.81 -4.72 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) 21.82 27.26 22.40 -4.86 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 17.31 21.92 16.97 -4.95 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 17.65 18.45 17.54 -0.91 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 17.11 19.94 17.55 -2.39 
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 15.16 18.75 15.95 -2.80 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 14.34 19.4 15.73 -3.67 

 
 จำกตำรำง 34 เป็นกำรน ำเสนอผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) สำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560-2562 พบว่ำทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับ
หน่วยงำนขึ้นลงไม่สม่ ำเสมอ กล่ำวคือ ผลกำรทดสอบปีกำรศึกษำ 2561 สูงกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2560 และ ปี
กำรศึกษำ 2562 ต่ ำกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2561 
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ตำรำง 35 ผลสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์   ปีกำรศึกษำ 2560-2562 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 

สังกัด/ระดับ 
ปีกำรศึกษำ เปรียบเทียบ 
ปี  ก ศ .
2560 

ปี  ก ศ .
2561 

ปี  ก ศ .
2562 

ปี  ก ศ . 62-
61 

ระดับประเทศ 39.12 39.93 35.55 -4.38 
กระทรวงศึกษำธิกำร   40.09 35.68 -4.41 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 37.97 38.68 34.07 -4.61 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 37.87 38.76 34.28 -4.48 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 38.06 37.97 33.83 -4.14 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 38.13 38.83 34.30 -4.53 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) 38.09 38.12 33.80 -4.32 
สพป.รอ 1 40.30 40.61 37.37 -3.24 
สพป.รอ 2 37.36 37.21 32.78 -4.43 
สพป.รอ 3 36.85 36.83 31.36 -5.47 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 38.39 38.12 34.81 -3.31 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 41.07 38.77 37.99 -0.78 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 37.63 30.28 27.92 -2.36 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 36.21 35.43 31.44 -3.99 
 
 จำกตำรำง 35 เป็นกำรน ำเสนอผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) สำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560-2562 พบว่ำระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ผลกำรทดสอบฯ ลดลง
อย่ำงต่อเนื่อง 
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ตำรำง 36 ผลสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์    ปีกำรศึกษำ 2560-2562 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

สังกัด/ระดับ 
เฉลี่ย 4 วิชำ เปรียบเทียบ 
ปี  ก ศ .
2560 

ปี  ก ศ .
2561 

ปี  ก ศ .
2562 

ปี  ก ศ . 62-
61 

ระดับประเทศ 32.28 36.10 30.07 -6.03 
กระทรวงศึกษำธิกำร   36.42 30.25 -6.17 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 31.13 35.07 29.58 -5.49 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 31.32 35.48 29.84 -5.64 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ร้อยเอ็ด 31.37 35.15 29.73 -5.42 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 32.47 36.43 29.98 -6.45 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) 32.03 36.12 30.29 -5.83 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) 30.81 34.20 29.16 -5.04 
สพป.รอ 1 30.99 34.39 29.60 -4.79 
สพป.รอ 2 31.37 33.86 29.00 -4.86 
สพป.รอ 3 29.71 34.48 28.88 -5.60 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 29.11 32.87 27.93 -4.94 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 33.60 37.87 28.47 -9.40 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 29.35 33.26 28.32 -4.94 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 30.49 32.88 28.84 -4.04 
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ม.6) 27.27 34.12 28.87 -5.25 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 27.57 29.24 27.30 -1.94 
 
 จำกตำรำง 36 เป็นกำรน ำเสนอผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) สำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560-2562 พบว่ำทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับ
หน่วยงำนขึ้นลงไม่สม่ ำเสมอ กล่ำวคือ ผลกำรทดสอบปีกำรศึกษำ 2561 สูงกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2560 และ  
ปีกำรศึกษำ 2562 ต่ ำกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2561 
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ตำรำง 37 ผลสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์   ปีกำรศึกษำ 2560-2562 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

สังกัด/ระดับ 
เฉลี่ย 5 วิชำ เปรียบเทียบ 
ปี  ก ศ .
2560 

ปี  ก ศ .
2561 

ปี  ก ศ .
2562 

ปี  ก ศ . 62-
61 

ประเทศ 29.37 30.51 29.20 -1.31 
กระทรวงศึกษำธิกำร   30.77 29.44 -1.33 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 27.41 28.84 27.66 -1.18 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 27.55 28.93 27.93 -1.00 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 27.02 28.41 27.29 -1.12 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) 27.33 28.72 27.65 -1.07 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 24.69 26.34 24.47 -1.87 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 25.76 25.91 24.40 -1.51 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 24.33 25.60 24.73 -0.87 
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 23.21 24.45 23.38 -1.07 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 21.70 25.19 22.75 -2.44 
 
 จำกตำรำง 37 เป็นกำรน ำเสนอผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) สำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560-2562 พบว่ำทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับ
หน่วยงำนขึ้นลงไม่สม่ ำเสมอ กล่ำวคือ ผลกำรทดสอบปีกำรศึกษำ 2561 สูงกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2560 และ  
ปีกำรศึกษำ 2562 ต่ ำกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2561 
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ตำรำง 38 ผลสอบ O-NET วิชำสังคมศึกษำ ฯ  ปีกำรศึกษำ 2560-2562 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

สังกัด/ระดับ 
เฉลี่ย 5 วิชำ เปรียบเทียบ 
ปี  ก ศ .
2560 

ปี  ก ศ .
2561 

ปี  ก ศ .
2562 

ปี  ก ศ . 62-
61 

ประเทศ 34.70 35.16 35.70 0.54 
กระทรวงศึกษำธิกำร   35.37 35.94 0.57 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 33.03 33.93 34.33 0.40 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 33.03 33.91 34.35 0.44 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 32.72 33.76 33.75 -0.01 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) 33.03 34.06 34.10 0.04 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 29.91 31.25 30.69 -0.56 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 30.00 32.22 32.30 0.08 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 30.50 31.25 31.19 -0.06 
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 29.13 30.04 31.46 1.42 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 27.84 31.79 28.87 -2.92 
 
 จำกตำรำง 38 เป็นกำรน ำเสนอผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560-2562 พบว่ำ ระดับประเทศ สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
ส่วนระดับจังหวัด ไม่สม่ ำเสมอ กล่ำวคือ ผลกำรทดสอบปีกำรศึกษำ 2561 สูงกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2560 และ  
ปีกำรศึกษำ 2562 ต่ ำกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2561
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ตำรำงท่ี 39 ผลกำรทดสอบระดับชำติ N-NET ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด 

สำระวิชำ 
 

ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น มันธยมศึกษำตอนปลำย 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 เฉลี่ย ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 เฉลี่ย ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 เฉลี่ย 

ทักษะกำร
เรียนรู้ 

45.26 39.43 42.35 37.97 34.20 36.09 33.87 29.94 31.91 

ควำมรู้
พ้ืนฐำน 

38.60 34.19 36.40 31.81 35.21 33.51 27.09 28.41 27.75 

กำรประกอบ
อำชีพ 

34.95 41.09 38.02 37.21 38.22 37.72 34.70 38.44 36.57 

กำรด ำเนิน
ชีวิต 

47.14 41.56 44.35 43.05 40.83 41.94 29.09 33.52 31.31 

กำรพัฒนำ
สังคม 

45.36 43.85 44.61 30.77 38.52 34.65 29.23 28.94 29.09 

ค่ำเฉลี่ย 42.26 40.02 41.14 36.16 37.40 36.78 30.80 31.85 31.32 
  

จำกตำรำงที่ 39   แสดงคะแนนจำกกำรทดสอบระดับชำติ N-NET  ปีกำรศึกษำ  2562  ระดับจังหวัด
ร้อยเอ็ด จำก 3 ระดับชั้น ในกำรทดสอบ 5 สำระวิชำ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยรวมในระดับชั้นประถำมศึกษำมีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด (41.14)  รองลงมำคือระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (36.78)  ระดับมัธยมตอนปลำยค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำที่สุด 
(31.32) 

ตำรำงท่ี 40  ผลกำรทดสอบ V-NET ปีกำรศึกษำ 2562 
ที ่ ทักษะ/สำระ ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 

ค่ำร้อยละ ค่ำร้อยละ 

ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. 

ค่ำเฉลี่ย 39.74 38.48 40.07 39.83 

  
จำกตำรำงที่ 40    แสดงผลกำรทดสอบ V-NET  ปีกำรศึกษำ2562  ในกำรทดสอบ  2  ระดับชั้นคือ ปวช. 3 

และ ปวส.2 จำก  4 ทักษะ/สำระ พบว่ำผลกำรทดสอบในระดับชั้น ปวช.3 ค่ำเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  40.07  ระดับชั้น 
ปวส.2 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 39.83  เพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำทั้ง 2 ระดับ 
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3. สรุปผลกำรด ำเนินงำนและควำมส ำเร็จตำมตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย/ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด  ปี พ.ศ. 2563 
    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด  (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวน  พ.ศ. 2563  
และมีผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ และค่ำเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด  ดังนี้ 

ตำรำงท่ี   41  ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนและควำมส ำเร็จตำมตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย/ผลกำรด ำเนินงำน  
เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 

2563 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1.กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึง เพื่อพัฒนำคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยยึดหลักศำสตร์พระรำชำ 
1. ประชำกรทุกช่วงวัยได้รับโอกำส
ทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และ
ได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง โดยยึดหลักศำสตร์
พระรำชำ 

1.1 หน่วยงำน/สถำนศึกษำ ร่วมด ำเนิน
กิจกรรมสืบสำนศำสตร์พระรำชำสู่กำร
พัฒนำที่ยั่งยืน และพระรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำ              

100 หน่วยงำน/สถำนศึกษำ ทุกแห่ง มีกำรจัดกจิกรรมกำร
เรียนกำรสอน  กิจกรรมสืบสำนศำสตร์พระรำชำสู่กำร
พัฒนำที่ยั่งยืน และน้อมน ำพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
น ำไปปรับใช้ในกำรเรียนรู้ 

100 

 1.2 ประชำกรวัยแรงงำน(15-59 ปี) มี
จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 

90 ประชำกรวัยแรงงำนในจังหวัดร้อยเอ็ด อำยุ 15-59 ปี
เป็นกลุ่มที่อยู่ในก ำลังแรงงำน หรือเป็น ผู้ถูกจัดจ ำแนก
อยู่ในประเภทก ำลังแรงงำน   โดยในปี 2561 เท่ำกับ 
8.70 ปี  ปี 2562  มีปีกำรศึกษำเฉลี่ย เท่ำกับ 8.84  ปี 
มีค่ำเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.14 ปี   

 

 1.3 จ ำนวนผู้เรียนชั้นอนุบำล 1-3  ที่
เข้ำถึงกำรศึกษำปฐมวัยต่อกลุ่มอำยุเด็ก
ปฐมวัย 

100 จ ำนวนผู้เรียนชั้นอนุบำลที่  1-3 จ ำนวน 25,487 คน  
เข้ำรับกำรศึกษำ จ ำนวน  25,487 คน 

100 

 1.4 สัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำสูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับผู้เรียนสำมัญศึกษำ 

40 : 60 ผู้เรียนอำชีวศึกษำ จ ำนวน 24,625 คน ผู้เรียนสำย
สำมัญ จ ำนวน 42,593 คน  

37 : 63 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 

2563 
 1.5 ร้อยละของหน่วยงำน/สถำนศึกษำ

ร่วมด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะอำชีพ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำง
กำรเกษตรและกำรท่องเที่ยวที่สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่ 

100 หน่วยงำน/สถำนศึกษำ ทุกแห่งมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะผู้เรียนด้ำนอำชีพ  

100 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2.  เร่งรัด กำรจัดกำรศึกษำทุกระบบได้รับกำรพัฒนำและรับบริกำรที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ มีทักษะส ำคัญส ำหรับศตวรรษที่ 21 
2. ประชำกรทุกช่วงวัยได้รับกำร
พัฒนำควำมรู้ ทักษะอำชีพ เรียนรู้
ตลอดชีวิต และมีทักษะส ำคัญ
ส ำหรับศตวรรษที่  21 

1. คุณภำพกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภท
เพ่ิมสูงขึ้น (จำกผลกำรทดสอบระดับชำติ)       
          

40 กำรทดสอบ
ระดับชำติ 

ปีกำรศึกษำ 
2561 

ปีกำรศึกษำ 
2562 

1. NT ป.3 50.61 48.28 
2. O-NET ป.6 40.16 35.71 
3. O-NET ม.3 35.74 34.66 
4. O-NET ม.6 31.88 29.54 
5. V-NET ปวช.3 39.74 40.07 
6. V-NET ปวส.2 38.48 39.83 
7. N-NET ประถม 42.60 41.14 
8. N-NET มัธยม 37.06 36.78  

 

 2..  ผู้เรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
และทักษะอำชีพที่ส ำคัญส ำหรับศตวรรษที่ 
21 

100 ผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และมีทักษะอำชีพที่ส ำคัญส ำหรับศตวรรษท่ี  21 

100 

 3.  ระดับควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้
ภำษำอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ในแต่ละระดับ เมื่อทดสอบตำมมำตรฐำน

A1/A1/A1 สถำนศึกษำทุกแห่งจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในหลักสูตร
ตำมกรอบมำตรฐำน CEFR มีสถำนศึกษำ 3 แห่งจัดให้
ผู้เรียนทดสอบตำมมำตรฐำน CEFR แต่สถำนศึกษำส่วน

A1/A1/A1 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 

2563 
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) 
ระดับ ม.ต้น/ม.ปลำย/ป.ตรี 

ใหญ่ไม่ได้ด ำเนินกำรทดสอบตำมกรอบมำตรฐำน CEFR  
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3.  ส่งเสริม กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็นมืออำชีพ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชำติเพื่อรองรับสู่สำกล 
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมเป็นมือ
อำชีพ สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของชำติเพ่ือรองรับสู่สำกล 

1. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำทุกระดับและประเภทกำรศึกษำที่
ได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนตำมวิชำชีพ
และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

100 1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับและประเภท
กำรศึกษำท่ีได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนตำมวิชำชีพ
และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

100 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4.  ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม และกำรสร้ำงโอกำสในกำร
เข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงท่ัวถึง เสมอภำค และเท่ำเทียมกัน 
4. ประชำกรทุกช่วงวัย สำมำรถใช้
เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ได้อย่ำง
เหมำะสม   และสร้ำงโอกำสในกำร
เข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของ
ประชำชนอย่ำงท่ัวถึง เสมอภำค 
และเท่ำเทียมกัน 

1. ร้อยละของประชำกรทุกช่วงวัย  มี
ควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์และสำมำรถใช้
เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม
ตำมช่วงวัย 
 

100 ประชำกรทุกช่วงวัย  มีควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์และ
สำมำรถใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสมตำม
ช่วงวัย 
 

100 

 2.ร้อยละของระดับควำมส ำเร็จของ
หน่วยงำน/สถำนศึกษำ  ที่มีระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ เป็นฐำนข้อมูล
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 
 

100 หน่วยงำน/สถำนศึกษำ มีระบบสำรสนเทศทำง
กำรศึกษำ เป็นฐำนข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

100 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 

2563 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  5.  เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีควำมเป็นพลเมือง และพลโลก 
5. ประชำกรทุกช่วงวัยได้รับกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีทั้งด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์ สังคมและจิตใจ 

1. ร้อยละของระดับควำมส ำเร็จในกำร
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้จัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต
ในพ้ืนที่ และสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

100 หน่วยงำน/สถำนศึกษำ มีกำรจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
กำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต และสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

100 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  6.ส่งเสริมกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ ตำมหลักธรรมำภิบำล 
6. ส่งเสริมกำรท ำงำนเชิงบูรณำ
กำร และกำรมีส่วนร่วมของทุก
ภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำตำม        
หลักธรรมำภิบำล 
 

1. ร้อยละของระดับความส าเร็จในการมี
ส่วนร่วมขององค์กร/ภาคีเครือข่ายทั้ง
ภายใน ภายนอก  ในการจัดและพัฒนา
การศึกษา 

100 จังหวัดร้อยเอ็ด มีแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียม ทั่วถึง 
ตำมบริบทของจังหวัดที่ก ำหนดขึ้นอย่ำงมีส่วนร่วม 

100 
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ตำรำงท่ี 42   สรุปประเด็นกำรประเมินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562-2565) ฉบับทบทวน  
             พ.ศ. 2563 
 

ประเด็นกำรประเมิน มี 
กำรด ำเนินงำน 

ไม่มี 
กำรด ำเนินงำน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรฯ   
1. มีกำรจัดตั้งคณะท ำงำนฯเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ   
2. มีกำรจัดประชุมคณะท ำงำนฯเพื่อจัดท ำแผนพฒันำกำรศึกษำ   
3. มีกำรจัดประชุมอย่ำงน้อย 1  คร้ัง   
4. มีกำรจัดตั้งคณะท ำงำนทบทวนแผนพฒันำกำรศึกษำ   
5. มีกำรจัดประชุมคณะท ำงำนทบทวนแผนพฒันำกำรศึกษำ   
ส่วนที่  2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำ   
7. มีกำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำควำมส ำคัญมำจัดท ำฐำนข้อมูล   
8. มีกำรเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน   
9. มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพ ( SWOT ) เพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำด้ำน   
กำรศึกษำ 

  

10. มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำที่สอดคลอ้งกับ   
ศักยภำพของพื้นที ่

  

11. มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำสอดคล้องกับ 
ยุทธศำสตร์จังหวัด 

  

12. มีกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำทีย่ั่งยืน   
13. มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น   
14. มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ   
15. มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศำสตร์ของจังหวัด   
16. มีกำรจัดท ำบัญชีกลุ่มโครงกำรในแผนยทุธศำสตร์   
18.  มีกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำ   
17. มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรตดิตำมประเมินผลแผนยุทธศำสตร์   
18. มีก ำหนดกรอบแนวทำงทิศทำงกำรพฒันำกำรศึกษำ ตลอดจนจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ เสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดให้ควำมเห็นชอบ 
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ตำรำงท่ี 43  ยุทธศำสตร์ขับเคลื่อนกำรศึกษำตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด/แผนงำน/โครงกำรที่ด ำเนินงำน 
ล ำดับ

ที ่
ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำรตำม 

แผนพัฒนำกำรศึกษำ 
แผนงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 

1 ยุทธศำสตร์ที่  1. กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
เพื่อพัฒนำคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง       
และมีคุณภำพ โดยยึดหลักศำสตร์พระรำชำ 
1.โครงกำรน้อมน ำพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
ของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทร
เทพยวรำงกูร สู่กำรปฏิบัติ 
2.โครงกำรกำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำของ
เด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคัน และเด็กตกหล่น 
ในรูปแบบที่เหมำะสม 

3.โครงกำรส่งเสริม พัฒนำ กำรจัดกำรศึกษำโดย
กำรน ำ PLC มำใช้ในกระบวนกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำโรงเรียนคุณธรรมสู่ควำมยั่งยืน 
4.โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เยำวชนจิตอำสำสู่ภูมิ
ปัญญำผู้สูงวัย 

1.โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยในระดับพื้นที่  

2.โครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำร
จัดท ำรูปแบบและแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตร 
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำ 
3.โครงกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำ โดยใช้รูปแบบ
พ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 

1.โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้นักเรียน 
โรงเรียน และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำน
รำกเกษตรอุตสำหกรรมอินทรีย์สู่พำณิชย์         
2. โครงกำรพัฒนำเยำวชนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมอีสำน 
 

 
 
 
1. สร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอย         
พระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
2. ส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและ
แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำ 

2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 เร่งรัด กำรจัดกำรศึกษำทุกระบบ
ได้รับกำรพัฒนำและรับบริกำรที่มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ มีทักษะส ำคัญส ำหรับ
ศตวรรษท่ี 21 
1. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือเพ่ิมควำมรู้ 
สมรรถนะ ทักษะ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบ
บูรณำกำรของนักเรียน นักศึกษำในกำรขับเคลื่อน

1.กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยใน
จังหวัดร้อยเอ็ด 
2. โครงกำรศึกษำและจัดเก็บข้อมูลด้ำนเด็กปฐมวัยใน
ระดับจังหวัด 
3.โครงกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนในกำรทดสอบ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
4.  โครงกำร Coaching Team  เพ่ือยกระดับกำรศึกษำ 
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ล ำดับ

ที ่
ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำรตำม 

แผนพัฒนำกำรศึกษำ 
แผนงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 

นโยบำยไทยแลนด์ 4.0 
2. โครงกำรนักเรียนไทอีสำน 4.0 สื่อสำร
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำมำตรฐำนสำกลสู่กำร
สร้ำงงำนและอำชีพที่ยั่งยืน (Lab-Education : 
โรงเรียนทดลองกำรสอนภำษำอังกฤษที่มี
มำตรฐำนระดบันำนำชำติ) 
3.  โครงกำรพัฒนำกำรคิดข้ันสูงทำงคณิตศำสตร์
ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4.   โครงกำรพัฒนำศักยภำพคนด้วยกำรส่งเสริม
กิจกรรมโลจิสติกส์ทำงธุรกิจเพ่ือรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงของโครงข่ำยคมนำคมขนส่งขนำด
ใหญ่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5.  โครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำต้นแบบกำร
ด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 
ระดับอำชีวศึกษำในจังหวัดร้อยเอ็ด 
6.  โครงกำร TFE (Teams For Education) 
7.  โครงกำร Coaching Teams เพ่ือยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ 
 

5  โครงกำร TFE (Team For Education) 

3 ยุทธศำสตร์ที่  3.  ส่งเสริม กำรพัฒนำคุณภำพครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็นมืออำชีพ 
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชำติเพ่ือรองรับสู่
สำกล 
โครงกำรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำสมรรถนะ 
ทักษะ ของผู้บริหำร ครู นักเรียน เพ่ือพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในกำรสร้ำงควำมคิด 

1.โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรในส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
2. โครงกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอน
ปฐมวัย 
3.โครงกำรสอบคัดเลือกและสอบแข่งขันข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
4. ส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและ
แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำ 
5.โครงกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำเอกชนในระบบ
และนอกระบบ 
6.โครงกำรยกย่องผู้มีผลงำนดีเด่นต่อกำรพัฒนำกิจกรรม
ลูกเสือของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
7. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กรโดยกำรสร้ำงแรงบันดลใจ  
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ล ำดับ

ที ่
ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำรตำม 

แผนพัฒนำกำรศึกษำ 
แผนงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 

4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ ผู้เรียน
สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม 
และกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำง
กำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึง เสมอภำค 
และเท่ำเทียมกัน 
โครงกำรกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำ
ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ควำมคิดสร้ำงสรรค์
ให้ผู้เรียนในกำรขับเคลื่อนนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 
 
 

1.โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 
2.โครงกำรพัฒนำระบบกำรจองห้องประชุมออนไลน์ 
3. โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรระบบสำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์  (E-Office) 

5 ยุทธศำสตร์ที่ 5.  เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีของ
ผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีควำม
เป็นพลเมือง และพลโลก 
1.โครงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันภัย
ห่ำงไกลโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ ำดี       
2.โครงกำรรวมพลังต้นกล้ำควำมคิดพิชิตโลกร้อน 
3.โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกคนรักษ์พิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 
4.โครงกำรกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) 
และโรคอุบัติใหม่ 

1. โครงกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้และปลูกฝังแนว
ทำงกำรจัดกำรควำมขัดแย้งโดยแนวทำงสันติวิธี ประจ ำปี 
2563 
2.โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติด้ำนยำเสพติด  
3.โครงกำรจัดงำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ 
4.โครงกำร ศธ.จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ “5 ธันวำคม 
2562” 
5 โครงกำรส่งเสริมยุวกำชำดบ ำเพ็ญประโยชน์ป้องกันกำร
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 
19) 
6.โครงกำรจัดกำรขยะภำยในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

6 ยุทธศำสตร์ที่ 6.ส่งเสริมกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร
และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัด
กำรศึกษำ ตำมหลักธรรมำภิบำล 
1. โครงกำรกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
ร้อยเอ็ด  
2.โครงกำรเปิดบ้ำนกำรศึกษำสรรค์สร้ำงเด็กไทย 
3.โครงกำรตรวจ ติดตำม ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
4.โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
5.โครงกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดโดย
ผ่ำนกลไกของคณะกรรมกำรศึกษำจังหวัด (กศจ.) 

1.โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด   
2.โครงกำรตรวจติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยและยุทธศำสตร์ 
3.โครงกำรจัดงำนเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 
4.โครงกำรงำนพระรำชพิธี รัฐพิธี และวันส ำคัญ 
5.  โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรควบคุมภำยในและกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 
7.  โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
8.  โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรฝึกอบรมพนักงำน
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ล ำดับ

ที ่
ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำรตำม 

แผนพัฒนำกำรศึกษำ 
แผนงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 

6.โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรงำน
บุคคลแบบบูรณำกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
7.โครงกำรช่วยเหลือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
ประสบภัยพิบัติ 

ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ  
9.  โครงกำรกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) 
10.  โครงกำร กำรตรวจสอบภำยในส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำน และสถำนศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
11  โครงกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
และประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดโดยผ่ำนกลไกของ 
กศจ. 
12.โครงกำรส่งเสริมกำรจัดงำนวันสถำปนำยุวกำชำดไทย
ประจ ำปี 2563 

 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำยตำมค ำสั่ง
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร สั่ง ณ วันที่ 
3 เมษำยน  พ.ศ. 2560 และมีผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ.2562-2565) ฉบับ
ทบทวนประจ ำปี พ.ศ. 2563  ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่  1. กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เพื่อพัฒนำคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยยึด 
หลักศำสตร์พระรำชำ 
 มุง่พัฒนำคนในทุกช่วงวัย ให้สำมำรถคิดเปน ท ำเปน และมีควำมเขมแข็งทำงวิชำกำร อำทิ ภำษำไทย 
ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร คณิตศำสตรควบคกูับกำรปลูกฝงใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม วฒันธรรม และคำนิยมที่ดีงำม 
เปนคนที่สมบูรณดวยกำย วำจำ และใจ ปลูกฝง เห็นแกประโยชนสวนรวมมำกกวำสวนตน ยอมรับควำมเห็นตำง 
นอกจำกนี้ ยังส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรูโดยเนนกำรปฏิบัติเพ่ือใหสำมำรถน ำควำมรู พร้อมน้อมน ำหลักศำสตร์
พระรำชำปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เร่งรัด กำรจัดกำรศึกษำทุกระบบได้รับกำรพัฒนำและรับบริกำรที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำชำติ มีทักษะส ำคัญส ำหรับศตวรรษที่ 21 
 เพ่ือพัฒนำให้ผู้เรียนมีทักษะ กำรเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลำ มีกำรออกแบบกำรเรียนรู้ใหม่ กำร
เปลี่ยนบทบำทครู กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรวำง
พ้ืนฐำนระบบรองรับกำรเรียนรู้ โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และจัดกำรศึกษำเพ่ือเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
อีกท้ังยังให้ ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคนไทยตำมพหุปัญญำให้เต็มตำมศักยภำพ กำรสร้ำงเสริมศักยภำพผู้
มีควำมสำมำรถ พิเศษให้สำมำรถต่อยอดกำรประกอบอำชีพได้อย่ำงมั่นคง รวมถึงกำรรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยี
ชั้นแนวหน้ำ เพ่ือพัฒนำต่อยอดงำนวิจัยในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ และเสริมสร้ำง
ศักยภำพ และควำมเข้มแข็งของประเทศ โดยมี 2 เป้ำหมำยระดับประเด็น ได้แก่  
 (1) คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สำมำรถแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต  
  (2) คนไทย ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของพหุปัญญำดีขึ้น 
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  โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงำนอย่ำงต่อเนื่องให้สอดคล้องกับ
ควำมสำมำรถ เฉพำะบุคคลและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน รวมถึงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่พึง
ประสงค์และควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะทำงกำรเงินเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและหลักประกันของตนเองและ
ครอบครัว โดยปัจจัยหลัก ที่ต้องด ำเนินกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ กำรพัฒนำสมรรถนะฝีมือแรงงำนให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของ ตลำดแรงงำน และแรงงำนได้รับกำรแนะแนวอำชีพและกำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำ 

ยุทธศำสตร์ที่  3.  ส่งเสริม กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็นมืออำชีพ ท่ีสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของชำติเพื่อรองรับสู่สำกล 
  แนวทำงในกำรพัฒนำที่เน้นกำรปรับเปลี่ยนกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับศตวรรษท่ี 21  ให้ควำมส ำคัญกับกำร
เปลี่ยนโฉมบทบำทครูให้เป็นครูยุคใหม่ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและทุกประเภท     
 มุ่งพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดกำรศึกษำเพ่ือเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ  โดยเน้นกำรพัฒนำ
และยกระดับระบบกำรเรียนรู้ให้สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงและทักษะที่จ ำเป็นต่ำงๆ กำรสร้ำงช่องทำงกำรเรียนรู้ที่
ครอบคลุมทั้งในระบบและนอกระบบ และกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ เพ่ือให้ได้รับกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพและมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำร
เรียนรู้อย่ำงเหมำะสม และกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงท่ัวถึง เสมอภำค 
และเท่ำเทียมกัน 

 ส่งเสริมกำรท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรศึกษำ ครอบคลุมกำร
จัดท ำข้อมูลรำยบุคคลของผู้เรียน ครู และ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำน และ กระบวนกำรที่
เกี่ยวข้องในทุกระดับกำรศึกษำและ ทุกระบบกำรศึกษำ รวมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำควำมเป็น พลเมืองดิจิทัลในด้ำน
ควำมฉลำดรู้ดิจิทัล ควำมฉลำดรู้ สำรสนเทศ ควำมฉลำดรู้สื่อ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนกำร 
มีพฤติกรรมที่สะท้อน กำรรู้กติกำ มำรยำท จริยธรรมเกี่ยวกับกำรใช้สื่อและกำรสื่อสำรบนอินเทอร์เน็ต 

ยุทธศำสตร์ที่ 5.  เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์มีควำมเป็นพลเมือง       
และพลโลก 

  ผู้เรียนทุกช่วงวัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ น้อมน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำร  
ปฏิบัติ  มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และมคีวำมตระหนักในควำมส ำคัญของกำรด ำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

ยุทธศำสตร์ที่ 6.ส่งเสริมกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ ตำม
หลักธรรมำภิบำล 
  เพ่ิมขีดสมรรถนะข้ำรำชกำร  สำมำรถใชประโยชนจำกเทคโนโลยี ไดอยำงรอบรู เทำทันกำรเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยี และสำมำรถน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  เพ่ือน ำไปสูกำรปรับเปลี่ยนภำครัฐเปน 
รัฐบำลดิจิทัล  สงเสริมระบบธรรมำภิบำล ภำยใตกำรเปลี่ยนแปลง โดยกำรพัฒนำระบบหรือกลไกกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลที่สอดคลองกับบริบทตำงๆ ของระบบรำชกำร  โครงกำรเสริมสรำงคุณธรรม จริยธรรม และกำร
พัฒนำวัฒนธรรมองคกรเก่ียวกับกำรปองกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครำชกำรใหครบทุกดำน เพ่ือให
ข้ำรำชกำรสำมำรถปฏิบัติงำนไดอยำงถูกตอง เหมำะสม ยุติธรรม รวดเร็ว มีประสิทธิภำพสูง และเสริมสรำงควำม
เขม้แข็งเครือขำยดำนคุณธรรม จริยธรรม 
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