
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

 
 
 

ร ายง านผลการ บริ ห า ร จัดการ ศึ กษ า  
ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ย โ ส ธ ร  เ ข ต  ๒  

ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  ๒ ๕ ๖ ๓  
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                           สาร 
                           ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต ๒ 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัด 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่รับผดิชอบการบริหาร 

จัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชน ได้ศึกษาจนจบการศกึษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง  

มีคุณภาพและในปีงบประมาณ  ๒๕๖๓    ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  

ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน ์กลยุทธ์ จุดเน้น และเป้าประสงค์อย่าง

ต่อเนื่องจนประสบผลส าเร็จ จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการให้บริการการศึกษาแก่เด็กและ

เยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

รายงานผลการบริหารจัดการศึกษา ฉบับนี ้เป็นการน าเสนอภาพรวมความส าเร็จที่เกิดจาก 

ความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณ ในความร่วมมือ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

รายงานผลการจัดศกึษาเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ตอ่การน าไปก าหนดทิศทางและวางแผนการศกึษา 

ในอนาคตตอ่ไป 
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                                    สารบัญ 
            
 

ผู้บริหารการศึกษา         ๓ 
โครงสร้างการบริหารงาน                 ๓ 
ที่ตั้งและอาณาเขต         ๔ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน          ๕ 
ผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ        ๙ 
ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์        ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ            ๑๒     
ยุทธศาสตร์ที่ ๒   ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ๒๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    ๒๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๔   ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา    ๔๕ 

             ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๕๒    
      ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  ๕๙ 
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ผูบ้ริหารการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต ๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

นายบวร  เทศารินทร์ 
ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ยโสธร เขต ๒ 

นายจรีะศกัดิ ์  ภาระเวช 
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต  ๒ 

นางสุพชิญ์ชญา  มแีกว้ 
รองผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ 

ว่าทีร้่อยเอกอมรรตัน์  ศรขีนัธ์ 
รองผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ 
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โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 

 

กลุ่ม 
บริหารงานบุคคล 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

ผอ.สพป. 
ยโสธร เขต ๒ 

คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

กลุ่ม 
อ านวยการ 

กลุ่ม 
นโยบายและแผน 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล  เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กลุ่ม 
บริหารงานการเงิน

และสินทรัพย์ 

กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่ม 
กฎหมายและคดี 

รอง ผอ.สพป. 
ยโสธร เขต ๒ 

คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ทีต่ ัง้และอาณาเขต 
                                                                                      

                                                            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต ๒     
ตั้งอยู่ที่ ถนนวารีราชเดช   ต าบลกุดชุม    อ าเภอกุดชุม    จังหวัด
ยโสธร  เป็นส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง  ขึ้นตรงต่อส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่
รับผิดชอบในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย (อนุบาล)  ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ให้แก่
ประชากรวัยเรียนใน  ๕ อ าเภอ คือ อ าเภอป่าติ้ว  อ าเภอเลิงนกทา 
อ าเภอไทยเจริญ  อ าเภอกุดชุม  และ อ าเภอทรายมูล และมีอาณา
เขตติดต่อ  ดังนี้ 

 ทิศเหนือ   ติดอ าเภอนิคมค าสร้อย   จังหวัดมุกดาหาร 

 ทิศตะวันออก  ติดอ าเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจริญ 

 ทิศใต้   ติดอ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร 

 ทิศตะวันตก   ติดอ าเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ข้อมูลพื้นฐานของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

   
ปริมาณงาน  (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)  

     สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา   มีจ านวน  ๑๓๕   แห่ง  จัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจ านวน  ๔๘   แห่ง รวมทั้งสิ้น  ๑๘๓  แห่ง  ( ๕ อ าเภอ) 

๑.  จ านวนโรงเรียนจ าแนกรายอ าเภอ (ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปี ๒๕๖๓) 
 

 
ที ่

 
อ าเภอ 

สังกัด 
 

รวม 
สพป. 

สพม. อปท. เอกชน ตชด. 
ส านัก

พระพุทธศาสนา โรงเรียน สาขา 
๑ ทรายมูล ๒๔ - ๒ - - - ๑ ๒๗ 
๒ กุดชุม ๔๘ ๑ ๔ ๒ ๑ - - ๕๖ 
๓ ป่าติ้ว ๒๙ - ๒ - - - - ๓๑ 
๔ เลิงนกทา ๕๘ - ๕ ๓ ๓ ๑ ๑ ๗๑ 
๕ ไทยเจริญ ๒๓ - ๒ - ๔ - - ๒๙ 

 
รวม 

๑๘๒ ๑ - - - - - - 
๑๘๓ ๑๕ ๕ ๘ ๑ ๒ ๒๑๔ 

๒.  จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒ จ าแนกตามอ าเภอ  (ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปี ๒๕๖๓) 

 

อ าเภอ 
จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
ลูกจ้างสายงาน

การสอน 
ลูกจ้างสายงาน

สนับสนุนการสอน 

อ าเภอกุดชุม ๔๗ ๓๓๔ ๒๒ ๖๘ 
อ าเภอเลิงนกทา ๖๐         ๔๕๗ ๓๘ ๖๕ 
อ าเภอไทยเจริญ ๒๓ ๑๒๘ ๖ ๓๐ 
อ าเภอทรายมูล ๒๔ ๑๑๗ ๑๑ ๓๔ 
อ าเภอป่าติ้ว ๓๐ ๑๕๙ ๑๓ ๕๑ 

รวม ๑๘๔ ๑,๑๙๕ ๙๐ ๒๔๘ 
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๓.  จ านวนนักเรียน ระดับปฐมวัย แยกตามเพศ  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ (ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปี ๒๕๖๓) 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล ๑ ๔๗ ๔๑ ๘๘ 
อนุบาล ๒ ๘๙๓ ๙๑๘ ๑๘๑๑ 
อนุบาล ๓ ๙๖๒ ๘๖๔ ๑๘๒๖ 

รวม ๑,๙๐๑ ๑,๘๒๓ ๓,๗๒๔ 

 
๔.  จ านวนนักเรียน ระดับประถมศึกษา  แยกตามเพศ  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ (ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปี ๒๕๖๓) 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑,๐๖๐ ๑,๐๐๙ ๒,๐๖๙ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑,๑๘๓ ๑,๐๖๗ ๒,๒๕๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑,๑๐๖ ๑,๐๖๐ ๒,๑๖๖ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑,๐๔๘ ๑,๐๖๙ ๒,๑๑๗ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑,๐๗๒ ๙๙๕ ๒,๐๖๗ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑,๑๑๕ ๑,๐๑๓ ๒,๑๒๘ 

รวม ๖,๕๘๔ ๖,๒๑๓ ๑๒,๗๙๗ 

 
๕.  จ านวนนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา  แยกตามเพศ  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ (ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปี ๒๕๖๓) 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๘๕ ๒๙๙ ๖๘๔ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๘๗ ๓๐๒ ๖๘๙ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๙๔ ๓๐๓ ๖๙๗ 

รวม ๑๑๖๖ ๙๐๔ ๒๐๗๐ 
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ผลการด าเนินงาน  จากการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  สรุปผลได้ดังนี้ 

๑. ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป (O-Net) รายวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ผลการทดสอบระดับชาติความสามารถพ้ืนฐาน  (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๓ และผลการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๑  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test :  
O – NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

สาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย คะแนน 

ค่าพัฒนาการ การศึกษา ๒๕๖๐ การศึกษา ๒๕๖๑ การศึกษา ๒๕๖๒ 

ภาษาไทย ๔๒.๔๒ ๕๑.๖๕ ๔๕.๑๒ -๖.๕๓ 

คณิตศาสตร์ ๓๒.๘๗ ๓๒.๓๕ ๒๙.๓๑ -๓.๐๔ 

วิทยาศาสตร์ ๓๖.๓๘ ๓๗.๕๘ ๓๒.๘๑ -๔.๗๗ 

ภาษาอังกฤษ ๓๐.๓๙ ๓๒.๔๖ ๒๘.๒๘ -๔.๑๘ 

เฉลี่ย ๓๕.๕๒ ๓๘.๕๑ ๓๓.๘๘ -๔.๖๓ 

ตารางท่ี ๒  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational  
Test:O–NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

สาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย คะแนน 

ค่าพัฒนาการ การศึกษา ๒๕๖๐ การศึกษา ๒๕๖๑ การศึกษา ๒๕๖๒ 

ภาษาไทย ๔๕.๖๐ ๔๗.๗๖ ๕๐.๒๗ ๒.๕๑ 

คณิตศาสตร์ ๒๓.๐๕ ๒๔.๒๗ ๒๐.๙๐ -๓.๓๗ 

วิทยาศาสตร์ ๓๐.๘๗ ๓๓.๕๖ ๒๘.๖๒ -๔.๙๔ 

ภาษาอังกฤษ ๒๘.๒๒ ๒๖.๕๘ ๒๗.๘๗ ๑.๒๙ 

เฉลี่ย ๓๑.๙๔ ๓๓.๐๔ ๓๑.๙๒ -๑.๑๓ 
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ตารางท่ี ๓  แสดงผลการทดสอบระดับชาติความสามารถพ้ืนฐาน  (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
จ าแนกตามด้านความสามารถ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

สาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย คะแนน 

ค่าพัฒนาการ การศึกษา ๒๕๖๐ การศึกษา ๒๕๖๑ การศึกษา ๒๕๖๒ 

ด้านการอ่าน ๔๗.๔๘ ๔๘.๔๙ ๔๒.๒๑ -๖.๒๘ 

ด้านค านวณ ๓๓.๔๖ ๔๓.๓๑ ๔๒.๕๙ -๐.๗๒ 

ด้านคิดวิเคราะห์ ๔๐.๖๙ ๔๓.๗๘ - ๓.๐๙ 

เฉลี่ย ๔๐.๕๕ ๔๕.๑๙ ๔๒.๔๐ -๓.๙๑ 

 
ตารางท่ี ๔  แสดงผลการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (Reading Test : RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จ าแนกตามด้านความสามารถ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

สาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย คะแนนค่า

พัฒนาการ การศึกษา ๒๕๖๐ การศึกษา ๒๕๖๑ การศึกษา ๒๕๖๒ 

ด้านการอ่านออกเสียง ๗๖.๑๓ ๖๙.๗๔ ๖๗.๔๗ -๒.๒๗ 

ด้านการอ่านรู้เรื่อง ๗๑.๘๔ ๗๓.๒๗ ๗๔.๖๖ ๑.๓๙ 

เฉลี่ย ๗๓.๙๙ ๗๑.๕๑ ๗๑.๐๗ -๐.๘๘ 

 

๑.๒  ผู้เรียนได้รับการฝึกฝน  และพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  ๑.๓  หน่วยงานทุกระดับได้ด าเนินการส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิดทักษะการอ่านและการ
แสวงหาความรู้ ขึ้นกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
  ๑.๔  อิทธิพลของสื่อและสิ่งยั่วยุที่ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน 
ที่ไม่พึงประสงค ์
  ๑.๕  การจัดการเรียนรู้บางส่วนไม่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของนักเรียน คร ู
ยังขาดทักษะการใช้สื่อ  และเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน สมศ.  
การประเมินคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒       

ได้ด าเนินการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ดังตารางที่ 
๕ – ๖ 
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ตารางท่ี ๕  แสดงผลการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน  ๑๘๕ โรงเรียน  
 

ระดับการศึกษา คุณภาพการประเมิน รวม 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ปฐมวัย - ๓ ๘๓ ๘๕ ๑๔ ๑๘๕ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน - - ๘๗ ๘๔ ๑๔ ๑๘๕ 

 
ตารางท่ี ๖  แสดงผลการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๔ จ านวน ๒ โรงเรียน        
 

ระดับการศึกษา คุณภาพการประเมิน รวม 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ปฐมวัย - - ๑ ๑ - ๒ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน - - ๑ ๑ - ๒ 

 
หมายเหตุ  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้รับการการประเมิน

คุณภาพภายนอก รอบ ๔ จ านวน ๒ โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์  COVID - ๑๙    
ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ตารางท่ี ๗  ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหรือระบบ KRS (KPI Report System)         
ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ 
 

ปี 
สพป.ยโสธร เขต ๒ 

หมายเหตุ 
ค่าคะแนนที่ได ้ คิดเป็นร้อยละ 

๒๕๕๙ ๔.๔๖๕๔๑ ๘๙.๓๐๘๒  
๒๕๖๐ ๔.๖๖๕๗๓ ๙๓.๓๑๔๖  
๒๕๖๑ ๔.๑๘๙๙๑ ๘๓.๗๙๘๒  
๒๕๖๒ ๓.๗๐๑๐๒ ๗๔.๐๒๐๔  
๒๕๖๓ ๔.๓๘๒๕๖ ๘๗.๖๕๑๒  

 

ที่มา : ระบบรายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหรือระบบ KRS (KPI Report System) 
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๒.  ด้านโอกาสทางการศึกษา 
        ประชากรวัยเรียนบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงบริการการศึกษา  โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในท้องถิ่น
ห่างไกลและทุรกันดาร ยากจน ถูกทอดทิ้ง  มีเด็กออกกลางคันร้อยละ ๐.๐๒ 

๓.  ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  ๓.๑ การกระจายอ านาจจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา ยังไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์  ของกฎหมาย  โดยเฉพาะการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพ 
  ๓.๒ การพัฒนาบุคลากรยังไม่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาของหน่วยงานและผู้รับการพัฒนา 
  ๓.๓ การให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่สัมพันธ์กับ
คุณภาพนักเรียน 
  ๓.๔ โรงเรียนบางแห่งมีครูไม่ครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ขาดแคลนครูที่มีวุฒิตาม        
กลุ่มสาระการเรียนรู้ส าคัญ และครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานสอน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

ของมนุษย์และของชาติ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคงของมนุษย์และของชาติ 
 

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
๑ ประกวดโครงงานคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษามูลนิธิเปรม 
ติณ สู ล า น น ท์  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

๒๐,๐๐๐ - - กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ

ศึกษา 

๒ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู  นั ก เ รี ย น       
สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

- - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๓ โรงเรียนประชารัฐ - - - กลุ่มนิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๔ ประชุม เสริมสร้ า งความ

เข้าใจและเพ่ิมประสิทธิภาพ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

๑๐,๐๐๐ - - กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ

ศึกษา 

๕ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง สู่
สถานศึกษา 

๑๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
รวมงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ - -  
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โครงการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ 
การศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบ นางขวัญจิตต์  อังกระโทก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  สิงหาคม ๒๕๖๓ 

งบประมาณ  จ านวน   ๒๐,๐๐๐   บาท        
เป้าหมาย 
                   ด้านปริมาณ   
                       โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จ านวน ๑๘๔  
โรงเรียน  (สังกัด สพฐ. จ านวน ๑๘๔ แห่ง) 

ด้านคุณภาพ   
    โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  พัฒนา 

นักเรียนทุกคนให้มีจิตส านึกความเป็นไทย ได้อย่างเหมาะสมกับวัย    ผู้เรียนให้มีจิตส านึกความเป็นชาติไทย   
รวมทั้งพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑   และส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา 
 
กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 

๑.จัดการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดย 
ประกวด นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ ๒ และช่วงชั้นที่ ๓ เพ่ือคัดเลือกโครงงานนักเรียนระดับละจ านวน ๑ โครงงาน 

๒.สถานศึกษาท่ีเปิดสอนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ช่วงชั้นที่๒) ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้น (ช่วงชั้นที่ ๓) ส่งผลงานเข้าประกวด 

๓.โครงงานนักเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการคัดเลือก 
ในระดับจังหวัด ระดับรอบแบ่งกลุ่ม และระดับภาค 
 
ผลการด าเนินงาน 

๑ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ด าเนินกิจกรรม 
เสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียน  ได้น าหลักวิชา ประสบการณ์  และจินตนาการ  ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนน าเอา
กระบวนการเรียนรู้กระบวนการคิดด้วยตนเองมาใช้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๒ มีการเผยแพร่โครงงานนักเรียนในระดับจังหวัด และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิด 
ความภาคภูมิใจในผลงาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ๓ นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เป็นคนดีด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย 
 ๔ นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะและเกิดจิตส านึกในความเป็นไทย 
 ๕ ผู้บริหาร ครู นักเรียน มีศีลธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข ลดปัญหาสังค 
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โครงการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม ผู้บริหาร ครู นักเรียนสู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุจิราภรณ์   เงาศรี  และนางสาวบุษกร   ศรีชนะ 
                  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เป้าหมาย 

   ด้านปริมาณ 
๑.  ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตระหนักรู้  

เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  มีความรักในสถานบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้อง  เป็นพลเมือง
ดีของชาติ  และพลเมืองที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

๒.  กลุ่มเครือข่ายมีสถานศึกษาเป็นเครือข่ายองค์กรแห่งคุณธรรม  จริยธรรม ทั้ง ๑๗  กลุ่ม
เครือข่าย 
    ด้านคุณภาพ   

๑ .ร้อยละ ๑๐๐ ของ  ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  ตระหนักรู้  เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  มีความรักในสถานบันหลักของชาติและยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่
ถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ  และพลเมืองที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

๒. ร้อยละ ๑๐๐  ของกลุ่มเครือข่ายมีสถานศึกษาเป็นเครือข่ายองค์กรแห่งคุณธรรม  จริยธรรม
  
กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 
 ๑.กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
 ๒.กิจกรรมแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๓ นิเทศติดตามและประเมินผล 
 
ผลการด าเนินงาน   

๑  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึนและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง 
๒  โรงเรียนมีองค์ความรู้ นวัตกรรม  ด้านคุณธรรมฯ  และบูรณาการไว้ในชั้นเรียน 
๓  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ได้ 

          ๔  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
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โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี  นางสาวบุษกร  ศรีชนะ และน.ส.จริยา  กรุณา 
                 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จ านวน  ๓๙ 
โรงเรียน ด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ 

 

  ด้านคุณภาพ   
  ๑ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน สื่อการเรียนการสอน และ
ระบบฐานข้อมูล ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๒  ผู้บริหารได้รับการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้น าและการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๓  ครูได้รับความรู้และประสบการณ์การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ร้อยละ ๘๐ 
  ๔ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีความรู้คู่คุณธรรม ร้อยละ ๘๐ 
  ๕ ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ร้อยละ ๘๐
  ๖ โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐  
 
กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 
  กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สื่อการเรียนการสอน และ
ระบบฐานข้อมูล ๓๙ โรงเรียน  

กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะความ 
เป็นผู้น าและการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ 

กิจกรรมที่ ๓ การส่งเสริมสนับสนุน ครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้และ 
ประสบการณ์การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

กิจกรรมที่ ๔ การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีความรู้คู่ 
คุณธรรม 

กิจกรรมที่ ๕ การนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา  
(Partnership School Project) 
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ผลการด าเนินงาน 
   ๑ ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียนให้มีคุณภาพ และ

สมรรถนะตามมาตรฐานโรงเรียนประชารัฐ 
 ๒ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการ

ของโรงเรียนในโครงการ 
 ๓ ได้รับการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้พัฒนาและด าเนินการส่งเสริม ก ากับดูแล การตรวจสอบ 

การประเมินผล และการประกันคุณภาพให้โรงเรียนประชารัฐมีมาตรฐาน 
 ๔ ได้รับการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานในโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 
 

 

 
โครงการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ผู้รับผิดชอบ  นางแก้ว   ฉัตรจอหอ  และคณะ     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งบประมาณ จ านวนเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
     สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เข้าร่วม
โครงการและรับการประเมินประจ าปีการศึกษา เพ่ือประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

 

  ด้านคุณภาพ   
    ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกร่วมกันในการดูแลกลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 
 ๑ ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจในการด าเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ให้โรงเรียนในสังกัด มีจิตส านึกร่วมกันในการดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มค้า และเฝ้าระวังไม่ให้มีการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
 ๒ จัดกิจกรรม/นิทรรศการและน าเสนอผลงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพ่ือ
คัดเลือกสถานศึกษาสีขาว ในระดบัเงิน ทอง เพชร 
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ผลการด าเนินงาน 
 ๑ ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด และนักเรียนแกนน า มีความรู้และทักษะในการด าเนินงาน
สร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 ๒ สถานศึกษาในสังกัดมีการด าเนินงานตามแนวทางสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
 ๓ มีสถานศึกษาต้นแบบในการจัดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 
 

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวบุษกร   ศรีชนะ ,นางสาวจริยา  กรุณา  และคณะ 
                 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งบประมาณ  จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
           ๑โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
             ๒. สถานศึกษาท่ีเสนอตัวเข้ารับการพัฒนา สามารถบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดสถานศึกษาพอเพียง ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
            ๓. สถานศึกษาพอเพียงสามารถพัฒนาผ่านการประเมินรับรองเป็นสถานศึกษาพอเพียงและเป็น
ศูนย์การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อย ๕ แห่ง 
  ด้านคุณภาพ    
  ๑. เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ 
ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
            ๒. เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และ
สามารถพ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่สามารถป้องกัน
ตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 
 
            ๓. เพ่ือสร้างความเข้าใจ ให้สถานศึกษาทราบแนวทางด าเนินงานจัดการศึกษา การบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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            ๔. เพ่ือคัดกรองส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและรับรองการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
 
กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 
 

   ๑. จัดอบรมปฏิบัติการ/ศึกษาดูงานกลุ่มเป้าหมาย 
           ๒. สร้างและพัฒนารูปแบบ เครื่องมือในการพัฒนาสถานศึกษา ในการบริหารจัดการเรียนรู้  

และการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓. คัดกรองสถานศึกษาพอเพียงพัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   ๔. อบรมปฏิบัติการ/ศึกษาดูงานโรงเรียนที่ผ่านการคัดกรองเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การ 
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๕. นิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
   ๖. ประเมินรับรองสถานศึกษาทั่วไป เป็นสถานศึกษาพอเพียง 
   ๗. ประเมินผล สรุปรายงานผล 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

1. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตสามารถพ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตท่ีซับซ้อนและการป้องกันตนเอง  
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2. สถานศึกษาได้จัดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาตรงตามตัวชี้วัดและผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถใน 

การแข่งขันของประเทศ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
๑ พัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอนภาษาไทย ก้าวไกลสู่ยุค 
Thailand ๔.๐ 

๔๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๒ อ่านออกเขียนได้และคิดเลข

เป็น 
๒๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๓ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ

พัฒนาห้ อ ง สมุ ด มี ชี วิ ต ใ น
โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

- - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๔ มหกรรมความสามารถ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
๔๐๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
รวมงบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ - -  
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โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ก้าวไกลสู่ยุค Thailand ๔.๐ 
ผู้รับผิดชอบ นางเพ็ญประภา   มีเพียร และคณะ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งบประมาณ จ านวน  ๔๐,๐๐๐ บาท  
เป้าหมาย 
                 ด้านปริมาณ 
 ๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนให้มีความสามารถใช้ทักษะทางภาษาไทยเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน
และการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยอย่างมีคุณภาพตามบริบทของพ้ืนที่ 
 ๒. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถอ่านออกเขียนได้ และอ่านคล่องเขียน
คล่อง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในสังกัด 
 ๓. ร้อยละ ๘๐ นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาในสังกัด 

๔. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ในยุค 
Thailand ๔.๐ 

๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูมีการพัฒนาเทคนิค/วิธีสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด 
เขียนเชิงวิเคราะห์ 

๖. ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทย NT  และ O-Net ให้สูงขึ้น 
             ด้านคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนให้มีความสามารถใช้ทักษะทางภาษาไทยเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับวัยอย่างมีคุณภาพตามบริบทของพ้ืนที่ 
 ๒. นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถอ่านออกเขียนได้ และอ่านคล่องเขียนคล่อง ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาในสังกัด 
 ๓. นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในสังกัด 

๔. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ในยุค Thailand ๔.๐ 
๕. ครูมีการพัฒนาเทคนิค/วิธีสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด เขียนเชิงวิเคราะห์ 
๖. ครูมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย NT  และ O-Net ให้สูงขึ้น 
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 กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 
  ๑. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ หลักเกณฑ์ โครงการ 
  ๒. ประเมิน ทดสอบ นักเรียน ด้วยเครื่องมือของสถาบันภาษาไทย/ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  

๓. สรุปผลการประเมิน การทดสอบนักเรียน 
  ๔. จัดการแข่งขันตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ 
  ๕. จัดประกวดครูต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
  ๖. รวบรวมข้อมูล สรุปรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 
  ๑. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเติมเต็มตามศักยภาพ 
  ๒. นักเรียน/ครู/ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการจัดการศึกษาเป็นเลิศ ได้รับการเชิดชูเกียรติ 

๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของภาษาไทย NT  และ O-Net ของนักเรียนสูงขึ้น 
๔. นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด เขียน จากการฝึกผ่านเรื่องราว ประสบการณ์ สถานการณ์จร 

ในชีวิตและสามารถใช้การอ่านเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ในยุค Thailand ๔.๐ 
๕. ครูมีการพัฒนานวัตกรรม/สื่อการอ่าน คิด เขียน เทคนิค/วิธีสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมี 

ทักษะการอ่าน คิด เขียนเชิงวิเคราะห์ตามสภาพปัญหาของนักเรียน 
 ๖. เกิดชุมชนครูมืออาชีพเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ประสบผลส าเร็จ 
 ๗. นักเรียนให้มีความสามารถใช้ทักษะทางภาษาไทยเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับวัยอย่างมีคุณภาพตามบริบทของพ้ืนที่ 
 ๘. นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถอ่านออกเขียนได้ และอ่านคล่องเขียนคล่อง ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาในสังกดั 
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โครงการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น 
ผู้รับผิดชอบ นางรัชฎาภรณ์  สามารถ และคณะ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งบประมาณ จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท   
เป้าหมาย    
 ด้านคุณภาพ 

     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนในโรงเรียนโรงเรียนผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐    
ในสังกัด ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ให้สูงขึ้น 

ด้านปริมาณ 
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทีผ่ลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ 

กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 
           กิจกรรมที่ ๑  อบรมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารและครูสร้างนวัตกรรมในการยกผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 
                            โรงเรยีนทีผ่ลสัมฤทธิ์  O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐   
           กิจกรรมที่ ๒ จัดเวทีเสวนานวัตกรรมการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนที่ผลสัมฤทธิ์สูง 
                           โรงเรียนทีผ่ลสัมฤทธิ์  O-NET ต่ ากว่ารอ้ยละ ๓๐   

กิจกรรมที่ ๓ ประเมินผลการจัดกิจกรรมนวัตกรรมในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนในสังกัดโรงเรียนทีผ่ลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ ได้รับการพัฒนาเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์  

O-NET ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สูงขึ้น 
 
 

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 
ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี  นางสาวบุษกร   ศรีชนะ และคณะ 
                กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลในโรงเรียนน าร่อง จ านวนทั้งสิ้น  ๔  โรงเรียน 
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  ๒ นักเรียนทุกระดับชั้น ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในโรงเรียน
น าร่องจ านวนทั้งสิ้น  ๔  โรงเรียน 
 ด้านคุณภาพ 
  ๑ นักเรียนในโรงเรียนน าร่องโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการ
อ่านการเขียนและการฟัง รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล 
  ๒ นักเรียนในโรงเรียนน าร่องโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ร้อยละ ๘๐ รู้จักแสวงหา
ความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
  ๓ นักเรียนในโรงเรียนน าร่องโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ร้อยละ ๘๐  มีวิธีการ
เรียนรู้ของตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สนุกกับการเรียนและชอบมาโรงเรียน 
  ๔ ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนน าร่องโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ร้อยละ ๘๐ มีความพึง
พอในในการด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 
 
กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
          ๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
          ๓. ด าเนินงานจัดซื้อสื่อเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 
          ๔. ประเมิน/นิเทศติดตาม ตามตารางท่ีก าหนด 
  
ผลการด าเนินงาน 
 ๑. นักเรียนตระหนักเห็นและความส าคัญของการอ่าน การเขียน และการฟังมากยิ่งขึ้น 
 ๒. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนและในชีวิตประจ าวัน 
 ๓. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 ๔. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 ๕. นักเรียนเห็นถึงความส าคัญและเข้าใช้บริการห้องสมุดมากยิ่งข้ึน 
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โครงการมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร และคณะ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งบประมาณ  จ านวน  ๔๐,๐๐๐  บาท   
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
                     โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๑๘๕ โรง ๑๗ กลุ่มเครือข่ายกิจกรรมมหกรรม
ความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ ๖๙ และครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๒/
๒๕๖๓   ส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ให้เต็มศักยภาพ 

ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกิจกรรมมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่  ๖๙  และครั้งที่ ๗๐  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒/๒๕๖๓    ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองขึ้นไป 
กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 

1. จัดกิจจัดสรรงบประมาณให้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ ๖๙ 

2. สรุปผลการแขง่ขันระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๙ 
3. กรรมมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 

ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายการศึกษา  
4. จัดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ 
5. จัดหาสื่อ นวัตกรรม ออกแบบจัดกิจกรรม ส่งเสริมความสามารถพิเศษในแต่ละกิจกรรมให้ 

เต็มศักยภาพ 
  ๖. กลุ่มเครือข่าย ด าเนินการคัดกรองประเมินการแข่งขันนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ
ตัวแทนแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
ผลการด าเนินงาน 

  ๑. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเติมเต็มตามศักยภาพ 
  ๒. นักเรียน/ครู/ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการจัดการศึกษาเป็นเลิศ ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  ๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
                    

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
๑ เ ส น อ ข อ พ ร ะ ร า ช ท า น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๒๐,๐๐๐ - - กลุ่มพัฒนาครู

และบุคลากร
ทางการศึกษา 

๒ รอยยิ้มครูเพื่อเด็กไทย ๓๐,๐๐๐ - - กลุ่มอ านวยการ 
 

๓ อบรมครูนักเรียนเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้สาระ
การ เ รี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ 
(Kids คิดสนุก) สู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน 

- - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

๔ พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลทุกระดับ 

- ๑๐๐,๐๐๐ - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๕ เสริมศักยภาพกลุ่มเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่
กา รยกระดับผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

- - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

๖ ศึ ก ษ า ส ภ า พ ปั ญ ห า
ผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่า
ร้อยละ ๓๐ เพ่ือยกระดับ
ผลสั มฤทธิ์ ข องนั ก เ รี ยน     
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๔๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 
                    

ล าดบั 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
๗ ประชุมปฏิบัติการพัฒนา

บุคลากรด้านงานวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา
โ ป ร แ ก ร ม  SchoolMIS       
ปี ก า ร ศึ ก ษ า  ๒ ๕ ๖ ๓      
สพป.ยโสธร เขต ๒ 

๔๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

๘ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
และถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีบรมราชภิเษก ๔ 
พ ฤ ษ ภ า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๒       
(ค่ายคุณธรรม น าชีวี เพ่ือ
ศักดิ์ศรีข้าราชการไทย) 

๒๐๐,๐๐๐ - 
 

- กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

๙ ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สพป.ยโสธร เขต ๒ 

๒๙๐,๕๐๐ - - กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

๑๐ การให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
วิ ท ย ฐ า น ะ แ ล ะ เ ลื่ อ น      
วิทยฐานะ 

๒๐,๐๐๐ - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

๑๑ ประเมินประสิทธิภาพและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา 

๑๒๐,๐๐๐ - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

๑๒ พัฒนาบุคลากรด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส าหรับ
โรงเรียน 

๘๐,๐๐๐ - - กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 
                    

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
๑๓ ยกระดับคุณภาพทางด้าน

ภาษาอังกฤษครูสู่ห้องเรียน
คุณภาพ 

๑๐๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๑๔ พัฒน าค รู แ ล ะบุ ค ล าก ร

ทางการศึกษาด้านการกีฬา 
๕๐,๐๐๐ - - กลุ่มอ านวยการ 

รวมงบประมาณ ๙๙๐,๕๐๐ ๑๐๐,๐๐๐   
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โครงการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ  นายปิยะ   ส่งเสริมสกุล  และคณะ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  กันยายน ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งบประมาณ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า (หมวดฝีมือ) ที่มีคุณสมบัติครบสามารถขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี ๒๕๖๓ ครบ ๑๐๐% 
 ด้านคุณภาพ 
 ๑. สามารถส่งข้อมูลการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างประจ า (หมวดฝีมือ) ให้ สพฐ.ได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า มีความภาคภูมิใจ มีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ การไปตรวจรับเครื่องราชฯ ณ กองกษาปณ์ กรุงเทพมหานคร 
       ๑.๑ ด าเนินตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 
      ๑.๒ ไปติดต่อตรวจรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 

กิจกรรมที่ ๒ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ณ ห้องประชุม สพป.ยโสธร เขต ๒ 
       ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 
       ๒.๒ จัดพิธีมอบ 
      ๒.๓ รายงาน สพฐ. 
ผลการด าเนินงาน 
 

 ๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า(หมวดฝีมือ) ที่มีคุณสมบัติและประกาศชื่อ
ในราชกิจจานุเบกษาได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ครบ ๑๐๐% 
 ๒ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการด้วยความ
อุตสาหะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 
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โครงการรอยยิ้มครูเพื่อเด็กไทย 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวประยูร  เรืองศรี  และคณะ  กลุ่มอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  กันยายน ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งบประมาณ  จ านวน   ๓๐,๐๐๐ บาท 
เป้าหมาย 

    ด้านปริมาณ 
                    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓  
ทุกคน รวม ๕๐๐  คน       
    ด้านคุณภาพ 
                    เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ตลอดจนหน่วยงานทั้งภายในและ
หน่วยงานภายนอก มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖๓ น าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ   
ในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่อไป 
กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 

ด าเนินการจัดงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ผลการด าเนินงาน 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรัก ความภาคภูมิใจและศรัทธา ในวิชาชีพ      
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 
 
 

โครงการอบรมครูนักเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
(Kids คิด สนุก) สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

ผู้รับผิดชอบ  นางรัชฎาภรณ์  สามารถ ,นางศิรินภา  ศรีสุข  และคณะ 
                 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  กันยายน ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย   
ด้านปริมาณ   

              - ครูผู้สอนโรงเรียนละ ๑ คน รวม ๑๘๕ คน  
              - นักเรียน โรงเรียนละ ๓ คน รวม ๕๕๕ คน  
                                        รวมทั้งหมด ๗๔๐ คน 
              - คณะกรรมการ จ านวน  ๒๐  คน  



 

 

                                     รายงานผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓    หน้า ๓๓ 

  

 ด้านคุณภาพ 
   - ครูสามารถการจัดการเรียนการสอนด้วยทักษะทางคณิตศาสตร์ได้ 
   - นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้สาระวิชาคณิตศาสตร์ 

กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 
๑. ให้กลุ่มเครือข่ายจัดค่ายพัฒนากระบวนการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Kids คิด สนุก)  

สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแบ่งฐานความรู้ที่เกี่ยวกับทักษะทางคณิตศาสตร์ ทั้งหมด ๔ ฐาน 
 ๒.ถอดประสบการณ์โรงเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วม 
 ๓.สรุป วิเคราะห์ผลการพัฒนา 
 ๔.รายงานผลการพัฒนาเพ่ือเผยแพร่ 
  
ผลการด าเนินงาน 
         ครูผู้สอนและนักเรียนมีทัศนคติทีดีต่อกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการอบรมครูนักเรียนเพ่ือ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(Kids คิด สนุก)สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ 
ผู้รับผิดชอบ  นางรัชฎาภรณ์  สามารถ  และคณะ  กลุม่นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  กันยายน ๒๕๖๓ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐    บาท   
เป้าหมาย    
 ด้านคุณภาพ 

   - ครูที่รับผิดชอบ งานวัดและประเมินผลของโรงเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องใน 
ระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ 

ด้านปริมาณ   
              - ครูผู้สอนโรงเรียนละ๑คน รวม ๑๘๕ คน  
              - คณะกรรมการ จ านวน  ๒๐  คน 
 
 
 



 

 

                                     รายงานผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓    หน้า ๓๔ 

  

กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 
1. เตรียมความพร้อมงานวัดและประเมินผลทุกระดับ 
2. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัดและประเมินผลการอ่านออกชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
3. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัดและประเมินผลข้อสอบกลาง(ชั้นป.๒,ป.๕,ม.๑,ม.๒) 
4. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัดและประเมินผลการสอบNT(ป.๓) 
5. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัดและประเมินผลการสอบ Pre O-NET 
6. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัดและประเมินผลการสอบ O-NET 
7. สรุป วิเคราะห์ผลการพัฒนา 
8. รายงานผลการพัฒนาเพ่ือเผยแพร่ 

 

ผลการด าเนินงาน 
           เพ่ือส่งเสริมให้ครูที่รับผิดชอบ งานวัดและประเมินผลของโรงเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ   

ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

โครงการเสริมศักยภาพกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ผู้รับผิดชอบ  นางรัชฎาภรณ์  สามารถ  และคณะ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  กันยายน ๒๕๖๓ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  ๑  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในสังกัด ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนา 
  ๒  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในสังกัด ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนา 
 ด้านคุณภาพ 
  ๑  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ในลักษณะวิชาการ ที่ยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  ๒  ผลการประเมินระดับชาติ O-NET , NT ทางการเรียน วิชาหักของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพ่ิมสูงขึ้น 
 
 



 

 

                                     รายงานผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓    หน้า ๓๕ 

  

กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 
  ๑.  จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๒.  กลุ่มเครือข่ายออกแบบการจัดค่ายวิชาการ หรือรูปแบบอ่ืนที่ยึดการพัฒนาผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  ๓.  กลุ่มเครือข่ายด าเนินกานจัดกิจกรรมพัฒนาเติมเต็มศักยภาพผู้เรียน 
  ๔.  สรุปผลการพัฒนา 
ผลการด าเนินงาน 
  ๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ ได้รับการพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูงขึ้น 

๒. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามารถจัดการศึกษาพัฒนาการเรียนการสอน  
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  ๓. เกิดการรวมกลุ่มครูตามวิชาเอกในการจัดการเรียนรู้ช่วยลดปัญหาโรงเรียนที่มีครูไม่ตรงตาม
วิชาเอกให้นักเรียนได้เรียนรู้กับครูที่จบวิชาเอกโดยตรง 
 
 

โครงการศึกษาสภาพปัญหาผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ผู้รับผิดชอบ นางรัชฎาภรณ์  สามารถ  และคณะ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  กันยายน ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐ บาท   
เป้าหมาย   

 ด้านปริมาณ 
     โรงเรียนพ้ีเลี้ยงที่ผล O-NET  ที่ระดับสูง  จ านวน ๒๓ โรงเรียน 
     และโรงเรียนที่มีผล  ผลสมัฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ 
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๖ จ านวน  ๑๓ โรงเรียน 
     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน  ๑๐ โรงเรียน 

  ด้านคุณภาพ 
   - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนในโรงเรียนผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  

ในสังกัด ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ให้สูงขึ้น 
 



 

 

                                     รายงานผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓    หน้า ๓๖ 

  

กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 
๑. ให้โรงเรียนผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ ประชุมปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์       

และสร้างเครื่องมือในการยกผลสัมฤทธิ์ O-NET  
๒. ถอดประสบการณ์โรงเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วม โดยโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 

ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนในสังกัดทั้ง ๒๓ โรงเรียนได้รับการพัฒนาเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ O-NET ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  

สูงขึ้น 
 
 
 

โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา  
โปรแกรม SchoolMIS  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบ นางรัชฎาภรณ์  สามารถ  และคณะ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  กันยายน ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เป้าหมาย    

ด้านปริมาณ   
              - ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด  
จ านวน  ๑๘๕  คน 

ด้านคุณภาพ 
   - ครูในกลุ่มเครือข่ายสามารถการเตรียมความพร้อมในด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาทุก 

ระดับชั้นสามารถด าเนินงานการได้ถูกต้อง 
กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 

1. ฝึกปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา โปรแกรม  
SchoolMIS โรงเรียนในอ าเภอไทยเจริญ  กุดชุม และ ทรายมูล  

2.  ฝึกปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารด้านงานวัดและประเมินผล ทางการศึกษา โปรแกรม  
SchoolMIS โรงเรียนในอ าเภอเลิงนกทา และอ าเภอป่าติ้ว 
 
ผลการด าเนินงาน  
 

ครูผู้รับผิดชอบเตรียมความพร้อมในด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาของโรงเรียน 
ในสังกัดได้ถูกต้อง   
 



 

 

                                     รายงานผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓    หน้า ๓๗ 

  

โครงการการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณบดิณทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

(ค่ายคุณธรรม น าชีวี เพื่อศักดิ์ศรีข้าราชการไทย) 
ผู้รับผิดชอบ นายจีระศักดิ์   ภาระเวช นางสาวจังกร  จตุเทน  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  กันยายน ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งบประมาณ จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท        
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
                 - ผู้บริหารการศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ในสังกัด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  จ านวน  ๒๐๐  คน       
      ด้านคุณภาพ 
                  - ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  ผ่านการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม 
มีคุณธรรมพ้ืนฐานตามมาตรฐานศีลธรรม  ร้อยละ ๑๐๐ 
           -  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต ๒  และสถานศึกษาในสังกัด 
๑๘๖ แห่ง เป็นองค์กรคุณธรรม 
กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 

จัดปฏิบัติธรรม  ๓ วัน  ๒ คืน  ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเรือ อ าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 
ผลการด าเนินงาน 
          ๑  บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น 
          ๒  บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ
พัฒนาตนเองได้ ท าให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 
          ๓  บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมมีความสุขในการท างาน และมีความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มข้ึน 
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โครงการการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

ผู้รับผิดชอบ  นายจีระศักดิ์   ภาระเวช นางสาวจังกร  จตุเทน  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  กันยายน ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งบประมาณ จ านวน  ๒๙๐,๕๐๐  บาท                
เป้าหมาย  
      ด้านปริมาณ 
  -  ผู้บริหารการศึกษา  ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค(๒)  ลูกจ้างประจ า  
และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  , ประธานเครือข่ายและ       
กตปน.  จ านวน   ๙๐   คน      
      ด้านคุณภาพ 
  -  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ความสามารถในการคิดเชิงระบบ  
สามารถรับรู้และปรับเปลี่ยนกรอบความคิดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกน าความรู้ใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ใน     
การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑  
- พัฒนาศักยภาพข้าราชการในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

            - จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน
ได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ  ระเบียบกฎหมาย นโยบายการบริหารการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเป็นระบบ 

กิจกรรมที่ ๒   
           - ศึกษาดูงานนอกสถานที่ องค์กรที่ประสบผลส าเร็จในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและวิธีปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
          - จัดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
          - ติดตามสอบถามความพึงพอใจและประเมินผลการพัฒนาหลังการด าเนิน 
ผลการด าเนินงาน 
   เข้ารับการพัฒนาศักยภาพมีความพร้อม มีความเชื่อมั่นในตนเองเป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ เป็น
ทีเ่ชื่อถือของผู้อื่น มีทักษะการปฏิบัติงาน การท างานเป็นทีม มีจิตสาธารณะ และได้ร่วมกันสร้างนวัตกรรมและ
องค์ความรู้ใหม่อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐  
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โครงการการให้ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
ผู้รับผิดชอบ นายจีระศักดิ์   ภาระเวช นางสาวดารา  อิฐทอง และนางสาวสุนิสา สนิท กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  กันยายน ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งบประมาณ จ านวน  ๒๐,๐๐๐   บาท 
 

เป้าหมาย 
 

 ด้านปริมาณ 
      การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับผู้ขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะ 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปีละ ๒ ครั้ง 
 

 ด้านคุณภาพ 
      สามารถด าเนินการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะผ่านเกณฑ์การ
ประเมินได้ตามจ านวนที่ขอ และสามารถออกค าสั่งแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะให้ทันตามก าหนดเวลาและ
ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น 
กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑   ประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓   ส าหรับวิทยฐานะช านาญการ 
กิจกรรมที่ ๒   ประเมินด้านที่ ๑  ด้านที่ ๒  ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
กิจกรรมที่ ๓  ประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ ส าหรับวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ท าให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
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โครงการประเมินประสิทธิภาพและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางยุภาพรรณ   ศรีบุระ  และคณะ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  กันยายน ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งบประมาณ  จ านวน  ๑๒๐,๐๐๐  บาท  
เป้าหมาย 

     ด้านปริมาณ 
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าใน 

สังกัด จ านวน ๒ ครั้ง 
      ด้านคุณภาพ 
  สามารถออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ทันก าหนดเวลาและได้รับเงินเดือนใหม่ตามก าหนด 
กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ ค่าท าการนอกเวลาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

                  -เม.ย. ๒๕๖๓ตั้งแต่ ๒๐ มี.ค.๒๕๖๓– ๖ เม.ย. ๒๕๖๓ 
                       -ต.ค. ๒๕๖๓ตั้งแต่ ๑๕ ก.ย.๒๕๖๓– ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ 

กิจกรรมที่ ๒ ค่าใช้สอยในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน 

                  -ครั้งที่ ๑รอบ ๑ เม.ย. ๒๕๖๓ 
                       -ครั้งที่ ๒รอบ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ 

กิจกรรมที่ ๓ ค่าประชุมในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  

     -ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     -ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม 
      มาตรา ๓๘ ค.(๒) 
     -ลูกจ้างประจ า 

                          -พนักงานราชการ 
ผลการด าเนินงาน 
           ๑. การด าเนินการตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความคล่องตัวในการ 
บริหารงานและสามารถเบิกจ่ายเงินเดือนใหม่ได้ทันตามก าหนดเวลา 

        ๒. ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้ 
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โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ส าหรับโรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบ นางสาววันเพ็ญ  อ่อนแก้ว และคณะ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  กันยายน ๒๕๖๓ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งบประมาณ  จ านวน   ๘๐,๐๐๐  บาท  
เป้าหมาย 
        ดา้นปริมาณ 
                   ๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน  
๑๘๕  โรงเรียน จ านวน ๔ ครัง้ 

๒.  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ ประเภทงบลงทุน และงบด าเนินงาน 
ค่าซ่อมแซมต่างๆ  จ านวน   ๕๐  โรงเรียน 

๓. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมประชุม ที่บุคคลภายนอกจัดการอบรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
        ด้านคุณภาพ 
  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง           
มีความรู้ความเข้าใจ   กฎหมาย  ระเบียบ  เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  การเบิกจ่ายเงินหมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ  และปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในจัดซื้อจัดจ้าง  ได้อย่างถูกต้อง     
กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 

๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
จ านวน  ๑๘๕  โรงเรียน จ านวน ๔ ครั้ง 

๒.  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ ประเภทงบลงทุน และงบด าเนินงาน 
ค่าซ่อมแซมต่างๆ  จ านวน   ๕๐  โรงเรียน  
ผลการด าเนินงาน  
 

1. ท าให้ผู้อ านวยการโรงเรียน เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมีความรู้  

ความเข้าใจ ระเบียบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  รวมถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติด้านการจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างสามารถน าไปปฏิบัติงานและบริหารจัดการได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

2. ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการด้านเอกสารการเบิก  ท าให้เกิดความรวดเร็ว  ถูกต้อง 
3. ผู้เข้าประชุมสามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตอบข้อหารือ ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องและผู้ที่ 

สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

 

                                     รายงานผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓    หน้า ๔๒ 

  

โครงการยกระดับคุณภาพทางด้านภาษาอังกฤษครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร และคณะ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๒  ถึง  กันยายน ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งบประมาณ  จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 
  ๑. ร้อยละ ๘๐ ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  ๒. ร้อยละ ๘๐ ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาการผลิตสื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น 
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  ๓. ร้อยละ ๘๐ ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
  ๔.  ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น เพ่ือการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
 

    ด้านคุณภาพ 
  ๑. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 
  ๒. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีการพัฒนาการผลิตสื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น เพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
  ๓. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
  ๔. นักเรียนมีการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 
กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 

๑. วางแผนการด าเนินงาน 
-ส ารวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
-ศึกษาสภาพ ปัจจุบัน ปัญหาด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

๒. ด าเนินงานแก้ปัญหา 
-ให้ความรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ด้านเทคนิคการสอน การพัฒนาการผลิตสื่อ   
 เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น 
-ส่งเสริมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในการท าวิจัยในชั้นเรียน 
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๓. ประเมินโครงการ 
-จัดประกวดครูที่มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
-ประเมินผู้เรียน 

ผลการด าเนินงาน 
 ๑. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 ๒. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาการผลิตสื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น เพ่ือใช้ในการจัด  การเรียน
การสอน 
 ๓. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
 ๔. นักเรียนมีการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการกีฬา 
ผู้รับผิดชอบ นายคชาภัฎ  จูมผา น.ส.ประยูร  เรืองศรี  และคณะ  กลุ่มอ านวยการ  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  กันยายน ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งบประมาณ  จ านวน ๕๐,๐๐๐  บาท 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
    บุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑาประเภทบุคคลหรือทีม อย่างน้อย ๑-๓ ครั้ง เช่น กีฬา
หน่วยงานของส านักงานเขต กีฬาหน่วยงานกุดชุมสัมพันธ์เกมส์ / อ าเภออ่ืน และกีฬาหน่วยงานราชการสัมพันธ์ 
(วันกีฬาแห่งชาติ) ของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร เป็นต้น 

ด้านคุณภาพ 
   เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพร่างกาย จิตใจและสังคมที่ดี แข็งแรงสมบูรณ์และพร้อม

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่เสมอ 
 
กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 
 ๑ สพป.ยโสธร เขต ๒ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานประชุมสร้างความเข้าใจและจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม 
 ๒ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน “กุดชุมสัมพันธ์เกมส์” 
 ๓ สรุปและรายงานผลโครงการ 
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ผลการด าเนินงาน 
 

 ๑. บุคลากรทางการศึกษาได้ออกก าลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ า 
 ๒. บุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมที่ดี สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมปฏิบัติหน้าที่
ความรับผิดชอบเต็มก าลังความสามารถ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา 

ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศกึษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน  
        และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
                    

ล าดับ 
ความส าคัญ 

โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

๑ ระบบดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา 

๙๐,๐๐๐ - - กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

๒ พัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนที่จัด 
การเรียนการสอนทางไกล  
New DLTV 

๘๐,๐๐๐ - - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

รวมงบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ - -  
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โครงการระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางนิตยา  จารุมาศ , นางแก้ว  ฉัตรจอหอ และนางขวัญจิตต์  อังกระโทก 
       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งบประมาณ  จ านวน   ๙๐,๐๐๐.-  บาท  
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  

๑ สถานศึกษา สังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒ จ านวน  ๑๘๕ แห่ง 
  ๒ นักเรียน ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูฝ่ายปกครอง ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒ 
จ านวน  ๑๘๕  แห่ง 
 ด้านคุณภาพ 
  ๑  สถานศึกษา ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและ  การคุ้มครอง
นักเรียนให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๒ สถานศึกษา ครูที่ปรึกษา น ากระบวนการด าเนินงาน ๕ ขั้นตอน ลงสู่การปฏิบัติงานผ่าน 
Application ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  ๓ สถานศึกษา มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน 
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืน 

กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

รณรงค์ให้สถานศึกษาด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ดังนี้ 
๑ ครูผู้รับผิดชอบด าเนินการคัดกรองนักเรียนยากจน เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 

นักเรียนยากจน ใช้ระบบ CCT 
๒ คัดกรองนักเรียนโดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีความยากจน พฤติกรรมเสี่ยง ใช้ยาเสพติด และใช้ 

เทคโนโลยีไม่เหมาะสม 
๓ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom-meeting) 
๔. จัดกิจกรรมเยี่ยมนักเรียน สพป.ยส.๒ ร่วมกับสถานศึกษาเพ่ือขวัญและก าลังใจสถานศึกษา  

๔๐แห่ง/๒๕ วัน 
           ๕. จัดประชุมชี้แจงนโยบายการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนให้ผู้บริหารสถานศึกษา 

    -ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    -การคุ้มครองนักเรียนของสถานศึกษา 
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   -ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
   -การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
   - จัดประชุมท าแผนออกปฏิบัติงานและสรุปผล  การออกปฏิบัติงาน จ านวน ๙ ครั้ง  

ของคณะท างานออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา ดูแล คุ้มครอง เฝ้าระวังเหตุ รอบสถานศึกษา ของกลุ่มอาสาสารวัตร
นักเรียน สพป.ยส.๒ 
                        -. คัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจ าปี 
๒๕๖๓ สพฐ. 

กิจกรรมที่ ๓ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
   -จัดท าแผนปฏิบัติงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เฝ้าระวังความ 

ปลอดภัยของนักเรียนในสังกัด 
                        -ออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเด็กเบื้องต้นและการออกตรวจเยี่ยม การส่งต่อกรณีเด็กท่ี
ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ๑ สถานศึกษาทุกแห่งพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และครอบครัวให้อยู่ในภาพที่มีมาตรฐานใน
การด ารงชีวิตที่ด ีและพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๒ สถานศึกษา พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ทุกระดับ และทุกประเภท มีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีความเข้มแข็ง มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกย่องเชิดชู เกียรติสถานศึกษาเป็นต้นแบบเพ่ือรับรางวัลระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมที่
สูงขึ้น 
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โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกล New DLTV 
ผู้รับผิดชอบ  นายพิษณุ   มูลสาร และคณะ 
        กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งบประมาณ จ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
   ๑ โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จ านวน 
๑๒๔ แห่ง จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( New DLTV ) อย่างเป็นรูปธรรมเกิด
ผลดีต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
   ๒ จัดตั้งโรงเรียนแกนน าการใช้การศึกษาทางไกล New DLTV จ านวน ๓ โรงเรียน          
(ตามเกณฑ์ของ สพฐ. ) โดยแบ่งโรงเรียนแกนน าการจัดการศึกษาทางไกลเป็น ๓ รูปแบบคือ.  

               ๑ ) รูปแบบจัดการศึกษาตามตารางการเรียนการสอนของโรงเรียนไกลกังวล ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  
        ๒ ) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยจัดตารางสอนตารางเรียนของโรงเรียนโดยใช้การ
สอนผ่านระบบ Internet New DLIT 
        ๓ ) โรงเรียนขยายโอกาสที่ใช้การจัดการเรียนการสอน New DLTV ในระดับมัธยมศึกษา 
        ๔ ) ให้โรงเรียนสมัครเป็น โรงเรียนเครือข่ายด้วยความสมัครใจในการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนการศึกษาทางไกล New DLTV อย่างน้อย อ าเภอละ ๕ โรงเรียน  
       ๕ ) จัดให้มีการนิเทศติดตามโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกล New DLTV อย่างน้อยภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง รวมปีการศึกษาละ ๒ ครั้งอย่างน้อย 
       ๖ ) จัดให้มีการประชุมเพ่ือปรับปรุงสาระการเรียนรู้ตารางเรียน และสรุปผลการด าเนินการ
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

ด้านคุณภาพ 
  ๑  ด้านนักเรียน 
   ๑.๑  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
   ๑.๒  นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
   ๑.๓  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕  หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๒  ด้านครูผู้สอน  ร้อยละ ๙๐ สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓  ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก  ร้อยละ ๑๐๐  สามารถบริหาร จัดการศึกษา 
ทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การ
ปฏิบัติในระดับโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมวางแผนโรงเรียนแกนน า ผู้บริหารโรงเรียนและผู้รับผิดชอบงานวิชาการของ
โรงเรียน  
        - โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย 
        - โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง 
        - โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพ 

กิจกรรมที่ ๒ ประชุมปฏิบัติการการจัดท าแผนการสอนของโรงเรียนแกนน าร่วมกัน(ครูทุกคนใน
โรงเรียน)  
      - การวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
       - การบูรณาการการจัดตารางเรียนตางรางสอนให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
      - การเตรียมสื่อการเรียนการสอน 
      - เทคนิคการจัดห้องเรียนที่ครูไม่ครบชั้น 
      - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

      บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย 
       -โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย จ านวน ๒ คน 
      -โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง.  จ านวน ๒ คน 
       -โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพ จ านวน ๒ คน 

กิจกรรมที่ ๓ โรงเรียนแกนน าจัดประชุมปฏิบัติการ ตาม (ข้อ ๖ ) โรงเรียนที่เป็นเครือข่ายแนวร่วมการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
                 โดยขอใช้งบประมาณในการสนับสนุนโรงเรียนแกนน าที่จัดกิจกรรม จ านวน ๓ โรงเรียน โรงเรียน
ละ ๕,๐๐๐ บาท. รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๔ การนิเทศติดตามและประเมินผล โดยใช้รูปแบบ 
        ๔.๑ การประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
      ๔.๒ คณะกรรมการออกนิเทศติดตามที่โรงเรียนเพ่ือดูสภาพการจัดการเรียนการสอนจริง  ภาค
เรียนละ ๒ ครั้ง   

๔.๓ จัดการนิเทศติดตามระบบ Online  
กิจกรรมที่ ๕ การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 
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๕.๑ สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๕.๒  สรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ 

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (New DLTV) และสรุปรายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการทั้งหมด 
 
ผลการด าเนินงาน 
         ๑  โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จ านวน ๑๒๔ 
แห่ง จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( New DLTV ) อย่างเป็นรูปธรรมเกิดผลดีต่อ
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน       
         ๒ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ท าให้นักเรียนนักเรียนนักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนดีขึ้น. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่าน
มามีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

๓ ครูผู้สอนมีความสามารถสามารถจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น และไม่ตรงวิชาเอกได้โดยใช้ระบบการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมใน
การแก้ปัญหา 
 ๔ ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถบริหาร จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 ๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติใน
ระดับโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  
                            

ล าดับ 
ความส าคัญ 

โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

๑ YST๒ Pleasant office, 
Green and Clean Garbage  
(สพป.ยโสธร เขต ๒ ส านักงาน
น่าอยู่ ขยะสีเขียว และสะอาด) 

๑๐๐,๐๐๐ - - กลุ่มอ านวยการ 

๒ คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภา
นักเรียน 

๑๐,๐๐๐ - - กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

๓ โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership 
School Project) 

- - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
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ประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

รวมงบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ - -  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการYST๒ Pleasant office, Green and Clean Garbage 
(สพป.ยโสธร เขต ๒ ส านักงานน่าอยู่ ขยะสีเขียว และสะอาด) 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวประยูร  เรืองศรี  และคณะ   กลุ่มอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งบประมาณ  จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  

๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ สามารถบริหารจัดการขยะได้  
ข้าราชการทุกระดับในส านักงานและผู้มาติดต่อราชการร้อยละ ๑๐๐ มีจิตส านึกท่ีดีในการรักษาความสะอาด 



 

 

                                     รายงานผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓    หน้า ๕๔ 

  

  ๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้รับการพัฒนาให้เป็นส านักงานที่
มีความสวยงาม มีการปรับปรุง พัฒนาให้สวยงามอยู่เสมอ ตัวอาคารได้รับการดูแล รักษาให้มีความมั่นคงแข็งแรง
ใช้งานได้ร้อยละ ๑๐๐ 
 ด้านคุณภาพ 
  ๑  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เป็นส านักงานที่มีสภาพแวดล้อม
สวยงามและปลอดขยะ และสะอาด (YST๒ Pleasant office , Green and Clean Garbage) 
  ๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่
พักผ่อนของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 

๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานให้น่าดู น่าอยู่ 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกส านักงานท าการปรับปรุงสวนหย่อมภายใน

ส านักงานโดยจัดหาไม้ดอกไม้ประดับและอุปกรณ์ต่างๆ ตกแต่งให้สวยงาม 
- ปรับปรุงและปรับภูมิทัศน์ห้องสุขาให้ใช้การได้และถูกสุขลักษณะ  

๒. จัดให้มีจุดทิ้งขยะอย่างเพียงพอ  รณรงค์การสร้างจิตส านึกที่ดีในการรักษาความสะอาด  
๓. กิจกรรม “ท าความสะอาดครั้งใหญ่” (big cleaning day) ด าเนินกิจกรรม ทุกกลุ่ม/ทุก

หน่วยในสังกัด  

 

 
  
  
 ผลการด าเนินงาน 

  ๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เป็นส านักงานท่ีน่าอยู่ ขยะสีเขียว 
และสะอาด 
  ๒ บุคลากรในสังกัดมีจิตส านึกที่ดีแก่ข้าราชการทุกระดับในสังกัด และผู้มาติดต่อราชการที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ในการรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม 
  ๓ บุคลากรทุกระดับในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะให้ถูกที่และถูกประเภท 
  ๔ บุคลากรในส านักงานตระหนักที่จะพัฒนาตนเอง สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ อย่างต่อเนื่องและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของทุกคนในส านักงาน 
  ๕ บุคลากรในสังกัดมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นางพิสมัย   บวร  และคณะ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ มีนาคม – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๓ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งบประมาณ จ านวน   ๑๐,๐๐๐ บาท 
เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
 ๑ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ เข้าใจบทบาทหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขโดยเคารพกติกาในการด าเนินงานของสังคมและแสดงออกถึงความรักในสถาบัน
ของชาติ 
 ๒ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
 ๓ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ ที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ดี เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 ๔ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ ได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ ๑๐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ด้านคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน เข้มแข็ง 
นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมของไทย 
๑๒ ประการ นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่
ดีของชาติ สถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ดี เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม และสถานศึกษาได้
น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 
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1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนให้โรงเรียนทราบ สมัครเข้าร่วม
โครงการ 

2. คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่ออกประเมินโรงเรียนต้นแบบที่สมัครเข้าร่วมโครงการพิจารณา
เอกสาร และประเมินสภาพจริง   (ประมาณการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ๑๕ โรงเรียนและ
โรงเรียนต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบไปแข่งขันระดับประเทศ จ านวน ๒ 
โรงเรียน 

๓.  รายงานผลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนเข้ารับการแข่งขันระดับภูมิภาค จ านวน  ๒  โรงเรียน 
-ประถมศึกษา ๑ โรงเรียน และขยายโอกาส ๑ โรงเรียน 

 
ผลการด าเนินงาน 

 

  มีโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน เข้มแข็ง นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม       
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมของไทย ๑๒ ประการ นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ สถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัด
บรรยากาศสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ดี
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม และสถานศึกษาได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ ๑๐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ที่ก าหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) 
ผู้รับผิดชอบ  น.ส.สุจิราภรณ ์ เงาศรี  น.ส.บุษกร  ศรีชนะ  และน.ส.จริยา   กรุณา 
        กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เข้าร่วมโครงการน าร่อง
โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)  จ านวน  ๑  โรงเรียน 
 ด้านคุณภาพ 
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 ๑ โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ได้น าร่องการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School โดยให้มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ตามแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนา ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓ นักเรียนโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตาม
แผนพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนา ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๔ โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ได้รับการนิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล ร้อยละ ๑๐๐ 
 .๕ โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน ร้อยละ ๑๐๐ เพ่ือเป็นศูนย์กลางของชุมชน 
 
กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ให้เป็นต้นแบบในการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนร่วม
พัฒนา (Partnership School Project) 

กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาโรงเรียน
ร่วมพัฒนา (Partnership School) 

กิจกรรมที่ ๓ การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพตามแผนพัฒนาโรงเรียน
ร่วมพัฒนา (Partnership School) 

กิจกรรมที่ ๔ การนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership 
School Project) 

กิจกรรมที่ ๕ การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งเอกชน บ้าน วัด/
สถานอื่น รัฐ และโรงเรียน ในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

  ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีรูปแบบการด าเนินงานโดยผู้สนับสนุนจากภาคเอกชนและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๒ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร้อยละ ๑๐๐ มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ 
และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน 
สร้างคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
  ๓ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ ๕ 
  ๔ สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอกระดับดีมาก ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕ จาก
การน าผลนิเทศติดตามและประเมินผล มาปรับปรุงและพัฒนา 
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  ๕ สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะ
และคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
                            

ล าดับ 
ความส าคัญ 

โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

๑ นิเทศติดตามการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้สู่การ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ศตวรรษ
ที่ ๒๑ 

๒๐๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
๒ บูรณาการเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์ 
๒๐,๐๐๐ - - กลุ่มอ านวยการ 

๓ การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา 

๑๒๐,๐๐๐ - - กลุ่มอ านวยการ 

๔ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๕๐,๐๐๐ - - กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

๕ เพ่ิมประสิทธิภาพแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.๒๕๖๓ 

๒๕,๐๐๐ - - กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

๖ ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒ และสถานศึกษา
ในสังกัด 

๕๐,๐๐๐ - - หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

๗ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร และบริการข้อมูล
สารสนเทศ (Big Data 
System) สพป.ยโสธร เขต ๒ 

๑๐๐,๐๐๐ - - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 
๘ สภากาแฟ คุยกันเช้าวันพุธ ๕๘,๘๐๐ - - กลุ่มอ านวยการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (ต่อ) 
                    

ล าดับ 
ความส าคัญ 

โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

๙ การบริหารจัดการพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราวใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 

๕๐,๐๐๐ - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

๑๐ สพป.ยโสธร เขต ๒ เข้มแข็ง ๔๐,๐๐๐ - - กลุ่มอ านวยการ 
๑๑ พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา 
๕๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
 รวมงบประมาณ ๗๖๓,๘๐๐ - -  
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โครงการนิเทศติดตามการบรหิารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ศตวรรษที่ ๒๑ 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร และคณะ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งบประมาณ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
เป้าหมาย 
    ด้านปริมาณ  
      ๑  สถานศึกษาในสังกัดมีการนิเทศภายใน ร้อยละ ๑๐๐ 
      .๒  การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกโรงเรียนอยู่ในระดับดี ร้อยละ ๘๐ 
      ๓  สถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดมีการนิเทศระบบ online ร้อยละ ๑๐๐ 
    ด้านคุณภาพ  
      ๑  ส่งเสริมการนิเทศภายในของสถานศึกษาทุกโรงเรียน 
      ๒  กิจกรรม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศติดตามการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ของสถานศึกษาทุกโรง  
      ๓  นิเทศสถานศึกษาระบบ online ตลอดปี 
     
กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 

     ๑. สร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
2. กิจกรรมส่งเสริมการนิเทศภายใน 

3. กิจกรรม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศติดตามการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ
สถานศึกษาทุกโรงเรียน/โครงการ 

4. นิเทศติดตาม สถานศึกษาระบบ online 

 

ผลการด าเนินงาน 
    ๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการนิเทศภายในได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
    ๒. เพ่ือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การด าเนินงาน/ โครงการ /กิจกรรม และ      
การจดัการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
    ๓. เพ่ือค้นหาแนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นเลิศและ
เผยแพร่ผลงาน 
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โครงการบูรณาการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบ  น.ส.ประยูร เรืองศรี ,นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร และน.ส.พัชริตา อุ่มแก้ว   กลุ่มอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งบประมาณ  จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

                        ๑. จัดท าเนียบ 
 -ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน  ๑ ป้าย ขนาด ๑.๐๐x ๑.๑๒ เมตร 
 -ผู้บริหาร สพป.ยโสธร เขต ๒ จ านวน ๑ ป้าย ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๑๒ เมตร 
 -ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด จ านวน ๑ ป้าย ขนาด ๑.๒๒ x ๒.๔๔ เมตร 
 -บุคลากร สพป.ยโสธร เขต ๒ จ านวน  ๑ ป้าย ขนาด ๑.๒๒ x ๒.๔๔ เมตร 
                        ๒. จัดท าเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ 
 -สมุดโทรศัพท์ จ านวน  ๕๐ เล่ม 
 -วารสาร จ านวน  ๒๐๐ เล่ม 

     ๓. จัดท าป้ายไวนิลงานวันส าคัญ ขนาด ๒.๖๐ x๔.๔๐ เมตร ขนาด ๒.๕๐ x๔.๔๐ เมตร   
           และอ่ืนๆ          

  ด้านคุณภาพ 
   ประชาชน องค์กร หน่วยงานในสังกัดมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และรับทราบข้อมูล
ข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด 

กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 
๑. จัดท าเนียบ 

-ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
-ผู้บริหาร สพป.ยโสธร เขต ๒ 
-ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 
-บุคลากร สพป.ยโสธร เขต ๒ 

๒. จัดท าเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ 
      -สมุดโทรศัพท์ 

-วารสาร 
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                     ๓. จัดท าป้ายไวนิลงานวันส าคัญ 
ผลการด าเนินงาน 

๑. ความร่วมมือจากประชาชน องค์กร หน่วยงาน ในการพัฒนาการศึกษาของส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด 
   ๒.  ประชาชน องค์กร  หน่ วยงาน  เข้ า ใจ ในบทบาทหน้ าที่ ความรับผิ ดชอบ และ                   
ผลการด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

 
 

โครงการการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  น.ส.ประยูร เรืองศรี  และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอ านวยการ    กลุ่มอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งบประมาณ  จ านวน   ๑๒๐,๐๐๐   บาท 

เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 

  

  ๑. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน   จ านวน    ๑๘๕  คน 
  ๒. บุคลากรใน สพป.ยโสธร เขต ๒    จ านวน      ๓๕  คน 

   ๒.๑  ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒   จ านวน        ๑  คน 
   ๒.๒  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒   จ านวน        ๓  คน 
   ๒.๓  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย    จ านวน       ๑๐ คน 
            ๒.๔  ศึกษานิเทศก ์     จ านวน       ๑๑  คน 
            ๒.๕  บุคลากร/เจ้าหน้าที่/และลูกจ้าง   จ านวน       ๑๐  คน  
                             รวมทั้งสิ้น    ๒๒๐  คน 
   ด้านคุณภาพ 
 

  - ได้รับทราบเป้าหมายการด าเนินการของ สพฐ. ตลอดจนรับทราบแนวนโยบายต่างๆ 
  - เพ่ือให้เกิดความตระหนักต่อการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ และภารกิจหลัก รวมทั้งการมีส่วนร่วม 
                     ในการปฏิบัติงาน 
  - การเกิดทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ในทางท่ีดี พร้อมสร้างเสริมความสามัคคี  
  - คุณภาพของงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 
  ๑. จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
  ๒. ผอ.สพป.และคณะ ประชุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา /ผู้อ านวยการ
กลุ่ม และผู้บริหารโรงเรียน 
ผลการด าเนินงาน 
  ๑. ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึน 
  ๒. ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 
 

โครงการติดตาม ประเมินผล และรายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ผู้รับผิดชอบ  นายสมัย   พรสินธุเศรษฐ์  และคณะ     กลุ่มนโยบายและแผน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งบประมาณ  จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท  

เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  
     ๑. กลุ่มงานทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ที่ด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. ประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖๓ 
      ๒.  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒  จ านวน    ๑๘๖  โรงเรียน 
      ๓.  จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน สพป.ยโสธร เขต ๒ ตามกลยุทธ์ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
                           ด้านคุณภาพ 

   ติดตามผลการด าเนินงานของ สพป.ยโสธร เขต ๒ ตามกลยุทธ์ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๓ ให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ 
กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 

1. จดัท าแบบติดตาม/เครื่องมือที่ใช้เป็นการติดตามการบริหารงบประมาณของ สพป.ยโสธร  
เขต ๒/ สถานศึกษา 

2. ประชุมข้อมูลจากกลุ่มงานต่างๆ 

3. จัดท ารายงานผลการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

4. จัดท าสรุปผลการติดตามยุทธ์ สพฐ. เป็นรูปเล่ม/วีดีทัศน์ เป็นคราวๆ เพ่ือรับการตรวจ 

ติดตามจากคณะตรวจติดตาม 

5. รับการตรวจติดตามจากคณะตรวจติดตาม 
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ผลการด าเนินงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้ด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. และ
โครงการตามนโยบายรัฐบาลเกิดประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งการบริหารใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวโสภิตวลัย  เบ้าทอง  และคณะ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งบประมาณ  จ านวน  ๒๕,๐๐๐  บาท  

เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ 
  ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ และจัดสรรงบประมาณ  
จ านวน   ๑๘  คน 
 ๒  ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓จ านวน  
๓๗ คน 
 ๓  จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  จ านวน    ๕๐  เล่ม  

 

ด้านคุณภาพ 
 ๑  สพป.ยโสธร เขต ๒ /สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมีกรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๒  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและ
น านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๓  โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓        สพป.
ยโสธร เขต ๒ สนองยุทธศาสตร์และนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า 
 

กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน   
๑. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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    ๑.๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ และจัดสรรงบประมาณ  
เพ่ือชี้แจงทศิทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    ๑.๒ สรุปรวบรวมข้อมูล / ประชุมยกร่างเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    ๑.๓ ปรับปรุงแก้ไข 
    ๑.๔ จัดพิมพ์ / เผยแพร่ 

                   ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการก ากับติดตาม   การบริหารงบประมาณตามแผนงานพื้นฐานด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

   ๒.๑ บันทึกแจ้งเวียนเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนงานพื้นฐาน 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

   ๒.๒ สรุปแผนงาน/โครงการ ที่ได้ด าเนินการเสร็จแล้ว และยังไม่ได้ด าเนินการ เพ่ือเสนอ ผอ. 
สพป.ยโสธร เขต ๒ ทราบ 

   ๒.๓  บันทึกแจ้งเวียนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานพื้นฐานด้าน        การ 
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
                   ๓. กิจกรรมตรวจสอบและติดตาม การบริหารงบประมาณตามแผนงานพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

   ๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ วางแผน การด าเนินงาน วิธีการด าเนินงานและก าหนดปฏิทินการ 
ด าเนินการ 

   ๓.๒ ประชุมคณะกรรมการ/ตรวจสอบและติดตาม การบริหารงบประมาณท่ีได้รับ  
การจัดสรรประจ าปี ๒๕๖๓ 

   ๓.๓ สรุปรายงานผลการตรวจติดตาม      การบริหารงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 
 

๑ กรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒ มาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท าและสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพ 
  ๒ สพป.ยโสธร เขต ๒ /สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องน ากรอบแนวทาง มาตรการไปบริหาร
จัดการโครงการไปใช้ได้อย่างเป็นระบบและเกิดความคุ้มค่า 
  ๓ โครงการสนองกรอบยุทธศาสตร์และจุดเน้นของ สพป.ยโสธร เขต ๒   และสามารถ
ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
   ๔ สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายสู่ความส าเร็จและสามารถ     น าสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการที่มีผลการบริหารจัดการในระดับดีเยี่ยม 
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โครงการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด 

ผู้รับผิดชอบ  นางอนุชิตา   ภาระเวช  และนายบรรชา   เพชรโพธิ   หน่วยตรวจสอบภายใน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

งบประมาณ  จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท 

เป้าหมาย 
         ด้านคุณภาพ 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด สามารถบริหาร
จัดการด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ในเชิงคุณภาพเป็นที่พอใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยความสุจริต โปร่งใจ และ
ตรวจสอบได ้
         ด้านปริมาณ 
  ๑) กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
  ๒) สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จ านวน ๔๕ 
โรงเรียน 

กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 
๑ จัดท าเครื่องมือในการตรวจสอบ 
๒ เข้ารับการอบรม ที่กรมบัญชีกลาง/สพฐ. 
๓ ด าเนินการตรวจสอบ 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
- สถานศึกษาในสังกัด จ านวน ๔๕ โรงเรียน 

ผลการด าเนินงาน 
 

  ๑. การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และ
สถานศึกษาในสังกัด มีการก ากับดูแลและควบคุมอย่างเข้มแข็ง เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด         มี
การบริหารจัดการในการด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและ
ข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความคุ้มค่า 
  ๓. ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลและน าไปประกอบพิจารณาตัดสินใจในการบริหารได้อย่าง
เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ 
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  ๔. ลดปัญหาการร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด 
  ๕. เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน   
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
 
 
 
 

โครงการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร และบริการข้อมูลสารสนเทศ 
(Big Data System) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

ผู้รับผิดชอบ  นายพิษณุ  มูลสาร  และนายผดุงสิทธิ์   ลาวรรณ 
        กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งบประมาณ  จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
           ๑. จัดตั้ง “ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร และบริการข้อมูลสารสนเทศ 

(Big Data System) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒”  
      ๒. บริการข้อมูลสารสนเทศ  แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร 

ทางการศึกษา นักเรียน และประชาชน โดยรวบรวมไว้เพ่ือให้บริการในแหล่งเดียว ( One Stop Service ) 
ด้านคุณภาพ 
1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จะได้น าไปแนวคิด Big Data 

System มาใช้ในการพัฒนาจัดการคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ อย่างมากมายมหาศาล ได้แก่  ข้อมูลการคัดกรองนักเรียน ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียน ข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจ าแนกเป็นรายวิชา  ชั้นเรียน  ข้อมูลครู  สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
และข้อมูลอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ข้อมูลที่ส าคัญและเก่ียวข้องทุกส่วน น ามารวบรวม และจัดรูปแบบให้เป็นคลังข้อมูล (Data 
Warehouse) น าไปใช้ประโยชน์ในจัดท าศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากร  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  
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3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีข้อมูลสารสนเทศและรายงานเพื่อ 
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน  

4. พัฒนา Application ที่สามารถและรองรับการใช้งานทุกระบบ 
กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 

1. การประชุมวางแผนแยกวางประเภทข้อมูล/จัดระบบข้อมูล กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องภายใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระยะ เวลา ๓ วัน ประกอบด้วย 

-ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ สพป.ยส ๒  
-ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
-เจ้าหน้าที่ดูและระบบข้อมูลของกลุ่ม 
-ศึกษานิเทศก์ 

     ๒.  การประชุมวางแผนแยกวางประเภทข้อมูล/จัดระบบข้อมูลระดับโรงเรียน ระยะ เวลา  ๒  วัน 
ประกอบด้วย 

          -ผู้อ านวยการโรงเรียน 
          -เจ้าหน้าที่ดูและระบบข้อมูล  
     ๓.  ประชุมปฏิบัติการจัดท าโปรแกรมระบบข้อมูล (คณะท างาน/คณะท างานโปรแกรม) คณะท างาน

ตามค าสั่งประกอบด้วย 
         -บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน ๓ คน 
         -ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถการเขียนโปรแกรมและจัดท าระบบข้อมูล จาก 

โรงเรียน จ านวน  ๑๒ คน   
               ๔.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและบริการข้อมูสารสนเทศ  
(Big Data System) ระยะเวลา ๒ วันประกอบด้วย 
                    -คณะท างาน ๑๓ คน 
                    -ครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ ๑๘๗ คน 
ผลการด าเนินงาน 
         ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีศูนย์รวมระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาที่ครอบคลุมทุกข้อมูล ( Big Data System ) มาใช้ในการพัฒนาจัดการคุณภาพการศึกษาและ
บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวมทั้งโรงเรียนในสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูล
สารสนเทศ น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลการคัดกรองนักเรียน ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียน  
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจ าแนกเป็นรายวิชา  ชั้นเรียน ข้อมูลครู สารสนเทศพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
          ๒. ข้อมูลที่ส าคัญและเกี่ยวข้องทุกส่วน น ามารวบรวม และจัดรูปแบบให้เป็นคลังข้อมูล (Data 
Warehouse) น าไปใช้ประโยชน์ในจัดท าศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา



 

 

                                     รายงานผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓    หน้า ๗๑ 

  

ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากร  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  
          ๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีข้อมูลสารสนเทศและรายงาน
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน  
          ๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีการพัฒนา Application ในส่วน
ของ Database ที่สามารถและรองรับการใช้งานทุกระบบ 
 
 

โครงการสภากาแฟ คุยกันเชา้วันพุธ 
ผู้รับผิดชอบ  น.ส.ประยูร เรืองศรี  และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอ านวยการ   กลุ่มอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งบประมาณ  จ านวน  ๕๘,๘๐๐ บาท 

เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ    
       ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย 

 ๑. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน     ๑  คน 
 ๒. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  จ านวน     ๓  คน 
 ๓. ผู้อ านวยการกลุ่ม      จ านวน     ๑๐  คน 
 ๔. ศึกษานิเทศก์ทุกคน     จ านวน    ๑๑  คน 
 ๕. เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน   จ านวน     ๑๐  คน 
             รวมทั้งสิ้น           ๓๕  คน 

ด้านคุณภาพ 
         ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถน าความรู้ หรือข้อแลกเปลี่ยน น าไปพัฒนางานให้ 
มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 
๑ ผอ.สพป.และคณะ ฟังข่าวสารจาก สพฐ. ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เล้นท์ รายการพุธเช้า 

ข่าว สพฐ. 
๒.   ผอ.สพป.และคณะ ประชุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

  ๓. ประชุมผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่มและ
เจ้าหน้าที่ใน สพป.ยโสธร เขต ๒  



 

 

                                     รายงานผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓    หน้า ๗๒ 

  

ผลการด าเนินงาน 
  ๑. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังข่าวสาร จาก สพฐ.ในรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.   

๒. ผู้เข้าร่วมประชุม ได้พบปะ และแสดงทัศนคติหรือความคิดเห็น ที่ดีต่อกัน 
  ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
  ๓. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 
  ๔. บรรยากาศในการท างานดีขึ้น 
 
 

โครงการการบริหารจัดการพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว 
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ,นางยุภาพรรณ  ศรีบุระ และน.ส.สุอังวศรี  ทองทิพย์ 
        กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑  ตลุาคม  ๒๕๖๒  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งบประมาณ  จ านวน    ๕๐,๐๐๐  บาท   
เป้าหมาย    

ด้านปริมาณ 
              ๑ พนักงานราชการ                จ านวน  ๘๗  อัตรา               

 ๒ ลูกจ้างชั่วคราว 
- เจ้าหน้าที่ธุรการ(โครงการคืนครูให้นักเรียน)  จ านวน  ๗๐  อัตรา 

     - นักการภารโรง(โครงการคืนครูให้นักเรียน)   จ านวน  ๕๐  อัตรา 
- นักการภารโรง(๔๖๐๐ อัตรา)    จ านวน  ๒๒  อัตรา 
- ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จ านวน   ๙  อัตรา 
- บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์                จ านวน  ๑๖  อัตรา 
- ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ  จ านวน   ๔   อัตรา 
- พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ(โครงการคืนครูให้นักเรียน)          จ านวน  ๖๔  อัตรา 

รวมทั้งสิ้นจ านวน   ๓๒๒   อัตรา 
              ด้านคุณภาพ 
  ด าเนินการบริหารจัดการพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสม  
มีความคล่องตัว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 



 

 

                                     รายงานผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓    หน้า ๗๓ 

  

กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 
1. การท าสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
2. การด าเนินการสรรหาพนักงานราชการ 
3. การด าเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว 

ผลการด าเนินงาน 
             สถานศึกษาในสังกัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกรอบอัตราก าลัง การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา ผู้เรียน และทุกภาคส่วน                                                                                                            

 
 
 
 

 
โครงการสพป.ยโสธร เขต ๒ เข้มแข็ง 

ผู้รับผิดชอบ  น.ส.ประยูร  เรืองศรี  และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งบประมาณ  จ านวน   ๔๐,๐๐๐  บาท 

เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน สพป.ยโสธร เขต ๒  รวม ๖๔ คน      
   

  ด้านคุณภาพ 
 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ตลอดจน
ผู้บริหารโรงเรียน  มีจิตส านึกในการให้บริการ  และผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในการให้บริการ เพ่ือจะน าไปสู่
ความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ      
ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป 

กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 

                     ๑. อบรมในหัวข้อที่ ๑ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละกลุ่มใน         
 สพป.ยโสธร เขต ๒ 
   ๒. อบรมในหัวข้อที่ ๒ เรื่อง การพัฒนาการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ  
                      ๓. กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานเพื่อสร้างความสามัคคีการร่วมกันท างาน 
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ผลการด าเนินงาน 
๑. ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา  มีความรัก ความภาคภูมิใจ ศรัทธา เกิดความ 

ตระหนัก รู้จักการท างานเป็นทีม 

                     ๒. ผู้เข้าร่วมงาน มีความพึงพอใจในการประชุมและกิจกรรมสัมพันธ์ ซึ่งจะท าให้เสริมสร้าง
ความสามัคคี และความเข้มแข็ง อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน ให้
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป 

 

 
 

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวบุษกร   ศรีชนะ  และนางสาวจริยา   กรุณา  
                 กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  มิถุนายน   ถึง  กันยายน  ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งบประมาณ จ านวน  ๕๐,๐๐๐   บาท   
เป้าหมาย 

      ด้านปริมาณ  
  ๑. โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานและเป็นที่ปรึกษาหรือวิทยากรแกนน าด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้กับโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ 
               ด้านคุณภาพ 

๑. โรงเรียนในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพท่ีมีระบบแกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาตามองค์ประกอบที่ก าหนด 

๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคลังข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

 

กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 
1. ก าหนดเกณฑ์การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การประกวดโรงเรียนต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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3. การประกวดสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลนวัตกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
ต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

4. จัดเปิดบ้าน นิทรรศการและมอบรางวัลป้ายโรงเรียนต้นแบบการประกันคุณภาพ 
นิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

๑. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ก่อให้เกิดการพัฒนาด้าน 
คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  
  ๒. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดการพัฒนาด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๓. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดคุณภาพด้านกระบวน         
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


