
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำให้เด็กและเยำวชนที่เป็นประชำกรวัยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้ได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำ
ภำคบังคับ และขั้นพ้ืนฐำน ตำมล ำดับ อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ ในงบประมำณ 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำยโสธร เขต 2 ได้ด ำเนินกำรตำมข่อยข่ำยภำรกิจที่ก ำหนดให้มีอ ำนำจและหน้ำที่ ขับเคลื่อนนโยบำย
ไปสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือให้ บรรลุวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ จุดเน้น และเป้ำประสงค์ อย่ำงต่อเนื่องจนประสบผลส ำเร็จ จำก
ควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนในกำรให้บริกำรกำรศึกษำแก่เด็กและเยำวชนทุกกลุ่มเป้ำหมำย  
  รำยงำนสัมฤทธิผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ฉบับนี้ เป็นกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลถูกต้อง
ชัดเจน น ำเสนอภำพรวมทั้งผลควำมส ำเร็จ สภำพปัญหำควำมต้องกำร และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ  
  ขอขอบคุณทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ให้ควำมร่วมมือ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนสัมฤทธิผลกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ เล่มนี้ จะเป็นข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อกำรน ำไปก ำหนดทิศทำงและวำงแผน
กำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในอนำคตต่อไป  

 

 

 

                                   ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ 
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                                    สารบัญ 
            
 

ผู้บริหารการศึกษา          ๓ 
โครงสร้างการบริหารงาน                  ๔ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา         ๕ 
ที่ตั้งและอาณาเขต          ๗ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน           ๘ 
สัมฤทธิผลทางการเรียน                  ๑๐ 
ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา               ๑๑ 
บทสรุปผู้บริหาร                   ๑๒ 
ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์                 ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ           ๔๖     
ยุทธศาสตร์ที่ ๒   ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   ๕๓
ยุทธศำสตร์ที่ ๔   ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ   ๖๖ 

             ที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
      ยุทธศำสตร์ที่ ๕  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๗๑    
      ยุทธศำสตร์ที่ ๖  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  ๗๔ 
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ผูบ้ริหารการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต ๒ 

 

นายบวร  เทศารนิทร ์
ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

นายจรีะศกัดิ ์  ภาระเวช 
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต  ๒ 

นางสุพชิญ์ชญา  มแีก้ว 
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ 

ว่าท ีร้่อยเอกอมรรตัน์  ศรขีนัธ์ 
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ 
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โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 

 
   กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

ผอ.สพป. 
ยโสธร เขต ๒ 

คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา สพป.ยโสธร เขต ๒ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่ม 
อ านวยการ 

กลุ่ม 
นโยบายและแผน 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
 

กลุ่ม 
บริหารงานการเงินและ

สินทรัพย ์

กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและคด ี
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   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   จัดการศึกษามีคุณภาพ
และมาตรฐาน สอดคล้องกับวิถีอีสาน  บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   

   

 
 
วิสัยทัศน์(VISION) 
  
   
  “ 
       
  
      

  

(MISSiON)  
  
 

           ๑ .สง่เสรมิและสนบัสนนุใหห้นว่ยงานการศกึษาในสงักดัทกุระดบัเป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้
           ๒. สง่เสรมิและสนบัสนนุใหป้ระชากรวยัเรยีนทกุคน ไดร้บัการศกึษาอยา่งทั่วถึงมีคณุภาพและไดม้าตรฐาน 
           ๓. สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนทกุคน มีความรู ้คูค่ณุธรรม จรยิธรรม มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์      
               ตามหลกัสตูรและคา่นยิมหลกัของคนไทย  
           ๔. พฒันาระบบบรหิารจดัการท่ีเนน้การมีสว่นรว่มตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อเสรมิสรา้งความรบัผิดชอบตอ่      
               คณุภาพการศกึษาและบรูณาการในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
           ๕. สง่เสรมิและสนบัสนนุใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้กษตรอินทรยี ์วิถีอีสาน ตามหลกัปรชัญาของ 
               เศรษฐกิจพอเพียง 

(GOALS)

 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีคุณภาพและ
มาตรฐาน สอดคล้องกับวิถีอีสาน บนพื้นฐานความเป็นไทยก้าวไกลสู่สากล จึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับ พัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบ 
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
โดยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional learning community : PLC) 

๓. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม 
ตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

๔. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒   ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
ยุทธศำสตร์ที่ ๔   ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ     

             ที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
      ยุทธศำสตร์ที่ ๕  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
      ยุทธศำสตร์ที่ ๖  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ   

 

องค์กรทันสมัย  ใส่ใจบริการ  งานสัมฤทธิ์ผล  พัฒนาตน  ทุกคนตรวจสอบได้ 

๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีคุณธรรม จริยธรรม  
ปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

๖. ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม 
หลักของคนไทย  

๗. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
และตามหลักธรรมาภิบาล 

๘. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีกลไกขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีประสิทธิภาพ 

๙. ครูและบุคลกรทางการศึกษา และผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ วิถีอีสาน และ 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

ยุทธศาสตร ์
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                                                            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต ๒     

ต้ังอยู่ที่ 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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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีโรงเรียนในสังกัด ๑๘๒ โรงเรียน   ๑  สาขา สถานศึกษาท่ี 
จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  ๔๘  แห่ง  เป็นโรงเรยีนขนาดเล็ก จ านวน ๑๒๓  โรงเรียน 

 

  

 
 

อ ำเภอ 

จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู 
ลูกจ้ำงสำยงำน

กำรสอน 
ลูกจ้ำงสำยงำน

สนับสนุนกำรสอน 
อ ำเภอกุดชุม ๓๙ ๓๑๑ ๒๑ ๖๖ 
อ ำเภอเลิงนกทำ ๕๗ ๔๔๕ ๓๖ ๗๔ 
อ ำเภอไทยเจริญ ๒๑ ๑๑๖ ๘ ๒๙ 
อ ำเภอทรำยมูล ๑๘ ๑๑๐ ๑๐ ๒๘ 
อ ำเภอป่ำติ้ว ๒๔ ๑๔๖ ๑๑ ๓๔ 

รวม ๑๕๙ ๑,๑๒๘ ๘๖ ๒๓๑ 

 

ท่ี 

 

อ าเภอ 

สังกัด  

รวม สพป. 

โรงเรียน สาขา 

๑ ทรายมูล ๒๔ - ๒๔ 

๒ กุดชุม ๔๘ ๑ ๔๙ 

๓ ป่าติ้ว ๒๙ - ๒๙ 

๔ เลิงนกทา ๕๘ - ๕๘ 

๕ ไทยเจริญ ๒๓ - ๒๓ 

รวม ๑๘๒ ๑ ๑๘๓ 
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จ ำนวนนักเรียน ระดับปฐมวัย  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 
อนุบำล ๑ ๖๐ ๔๕ ๑๐๕ 
อนุบำล ๒ ๘๙๐ ๘๐๕ ๑,๖๙๕ 
อนุบำล ๓ ๘๙๔ ๙๒๔ ๑,๘๑๘ 

รวม ๑,๘๔๔ ๑,๗๗๔ ๓,๖๑๘ 
 

จ ำนวนนักเรียน ระดับประถมศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ๑,๐๒๒ ๙๑๙ ๑,๙๔๑ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ ๑,๐๕๙ ๑,๐๐๙ ๒,๐๖๘ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ๑,๑๙๓ ๑,๐๙๐ ๒,๒๘๓ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ ๑,๑๒๑ ๑,๐๘๒ ๒,๒๐๓ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ ๑,๐๖๒ ๑,๐๗๘ ๒,๑๔๐ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ๑,๐๙๖ ๑,๐๑๕ ๒,๑๑๑ 

รวม ๖,๕๕๓ ๖,๑๙๓ ๑๒,๗๔๖ 
 
จ ำนวนนักเรียน ระดับมัธยมศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  

 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ๓๘๓ ๒๗๕ ๖๕๘ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ ๓๘๑ ๒๘๓ ๖๖๔ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ๓๕๕ ๒๙๑ ๖๔๖ 

รวม ๑,๑๑๙ ๘๔๙ ๑,๙๖๘ 
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สัมฤทธิผลทางการเรียน 
  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทั่วไป (O-Net) รำยวิชำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖  และชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ ๓  ผลกำรทดสอบระดับชำติควำมสำมำรถพ้ืนฐำน  (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ และผล
กำรทดสอบกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน  (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑  
ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ดังนี้ 

ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O – NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖  
จ ำแนกรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

 

สำระกำรเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย คะแนน 

ค่ำพัฒนำกำร กำรศึกษำ ๒๕๖๑ กำรศึกษำ ๒๕๖๒ กำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ภำษำไทย ๕๑.๖๕ ๔๕.๑๒ ๕๑.๕๒ +๖.๔๐ 
คณิตศำสตร์ ๓๒.๓๕ ๒๙.๓๑ ๒๗.๑๐ -๒.๒๑ 
วิทยำศำสตร์ ๓๗.๕๘ ๓๒.๘๑ ๓๕.๓๘ +๒.๕๗ 
ภำษำอังกฤษ ๓๒.๔๖ ๒๘.๒๘ ๓๔.๐๔ +๕.๗๗ 

เฉลี่ย ๓๘.๕๑ ๓๓.๘๘ ๓๗.๐๑ +๓.๑๓ 
 

ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O–NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
จ ำแนกรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

 

สำระกำรเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย คะแนน 
ค่ำพัฒนำกำร กำรศึกษำ ๒๕๖๑ กำรศึกษำ ๒๕๖๒ กำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

ภำษำไทย ๔๗.๗๖ ๕๐.๒๗ ๕๐.๒๙ +๐.๐๒ 
คณิตศำสตร์ ๒๔.๒๗ ๒๐.๙๐ ๒๐.๕๓ -๐.๓๗ 
วิทยำศำสตร์ ๓๓.๕๖ ๒๘.๖๒ ๒๗.๓๖ -๑.๒๖ 
ภำษำอังกฤษ ๒๖.๕๘ ๒๗.๘๗ ๒๙.๐๙ +๑.๒๒ 

เฉลี่ย ๓๓.๐๔ ๓๑.๙๑ ๓๑.๘๑ -๐.๑ 
 

ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบระดับชำติควำมสำมำรถพ้ืนฐำน  (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓  
จ ำแนกตำมด้ำนควำมสำมำรถ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

 

สำระกำรเรียนรู้ 
คะแนนเฉล่ีย คะแนน 

ค่ำพัฒนำกำร กำรศึกษำ ๒๕๖๑ กำรศึกษำ ๒๕๖๒ กำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ด้ำนกำรอ่ำน ๔๘.๔๙ ๔๒.๒๑ ๔๐.๒๗ -๑.๙๔ 
ด้ำนค ำนวณ ๔๓.๓๑ ๔๒.๕๙ ๔๘.๓๕ -๕.๗๖ 
ด้ำนคิดวิเครำะห์ ๔๓.๗๘ - - - 

เฉลี่ย ๔๕.๑๙ ๔๒.๔๐ ๔๔.๓๑ -๑.๙๑ 
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ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ 

จ ำแนกตำมด้ำนควำมสำมำรถ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
 

สำระกำรเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย คะแนนค่ำ

พัฒนำกำร กำรศึกษำ ๒๕๖๑ กำรศึกษำ ๒๕๖๒ กำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง ๖๙.๗๔ ๖๗.๔๗ ๗๘.๙๗ +๑๑.๕ 
ด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง ๗๓.๒๗ ๗๔.๖๖ ๗๗.๐๔     + ๒.๓๘ 

เฉลี่ย ๗๑.๕๑ ๗๑.๐๗ ๗๘.๐๒ +๑๓.๘๘ 
 

ผลการติดตาม ประเมินคุณภาพการบรหิารจัดการศึกษา  
 

ตำรำงผลกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

 

ระดับกำรศึกษำ 
คุณภำพกำรประเมิน รวม 

ก ำลังพัฒนำ ปำนกลำง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
ปฐมวัย - - ๖๖ ๘๘ ๒๖ ๑๘๐ 
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน - - ๗๘ ๙๑ ๑๒ ๑๘๑ 
 
 

ตำรำงแสดงผลกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบ ๔ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  จ ำนวน ๒๙  โรงเรียน 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
คุณภำพกำรประเมิน รวม 

 ปรับปรุง พอใช้ ดี  
มำตรฐำนที่ ๑  - ๖ ๒๓  ๒๙ 
มำตรฐำนที่ ๒  - ๔ ๒๕  ๒๙ 
มำตรฐำนที่ ๓  - ๔ ๒๕  ๒๙ 
 

หมำยเหตุ  โรงเรียนป่ำติ้วร่มโพธำภินันท์นุกูลไม่ได้จัดกำรเรยีนกำรสอนระดับปฐมวัย  
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ตำรำงแสดงผลกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบ ๔ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  จ ำนวน ๓๐  โรงเรียน 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
คุณภำพกำรประเมิน รวม 

 ปรับปรุง พอใช้ ดี  
มำตรฐำนที่ ๑  - ๔ ๒๖  ๓๐ 
มำตรฐำนที่ ๒  - ๓ ๒๗  ๓๐ 
มำตรฐำนที่ ๓  - ๕ ๒๕  ๓๐ 
  
 

ตำรำงผลกำรด ำเนินงำนประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรหรือ
ระบบ KRS ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ 

 

ปี 
สพป.ยโสธร เขต ๒ 

หมำยเหตุ 
ค่ำคะแนนที่ได้ 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  

ที่มำ: ระบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร    
         หรือระบบ KRS  
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                         บทสรปุผูบ้ริหาร 
 
 

   

๑.ด้านโอกาสและความเสมอภาค 
 

 

 
นักเรียนระดับปฐมวัยท่ีมีผลการประเมินพฒันาการด้านรา่งกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  
ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา 
            

จ านวนและร้อยละของผู้เรียนปกติระดับปฐมวัยที่มีผลการประเมินพัฒนาการ 
ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 

 
 

สพป. 

จ านวนผู้เรียน 
ระดับปฐมวัย 

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียน  

ที่มีความ
บกพร่อง 

(คน) 
 

จ านวน
ผู้เรียนปกติ 

ระดับ
ปฐมวัย 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนผู้เรียนปกติท่ีมีผลการประเมิน
พัฒนาการด้านร่างกายด้านอารมณ์ 
จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการ

คุณภาพระดับ ๓ ทั้ง ๔ ด้าน 
(คน) 

สพป.ยโสธร เขต ๒ ๑,๖๑๔ ๕๐ ๑,๕๖๔ ๑,๕๖๔ 
 

             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียน
ระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมที่จะเข้ารับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
โครงการอบรมพ่ีเลี้ยงครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล   โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี) อย่างมีคุณภาพด้วย
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลย ีสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย โครงการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน    กิจกรรมการส ารวจภาวะทุพโภชนาการของ
นักเรียนระดับอนุบาล เป็นต้น  
 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. สถานศึกษาบางแห่งขาดครูวิชาเอกปฐมวัยส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน รวมถึงมีการโยกย้าย 
เปลี่ยนครูผู้สอนปฐมวัย ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัย 

๒. สถานศึกษาบางแห่งขาดสื่อและอุปกรณ์ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน 
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๓. ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการส่งเสริมพัฒนาการที่ส าคัญ 
ตามช่วงวัยของเด็ก โดยปล่อยให้บุตรหลานอยู่กับสื่อเทคโนโลยี เช่น แทปเล็ต โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. สพฐ. ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์ เครื่องเล่นในการพัฒนาเด็ก 
ปฐมวัยให้มีความเหมาะสม ตามสภาพบริบทของสถานศึกษา และเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 

๒. สพป. ควรสร้างความตระหนักความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา คร ูและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ครูปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากลาย เน้นการ
น าไปปฏิบัติได้จริงและผู้ปกครองสามารถดูแลบุตรหลานให้เติบโตมีพัฒนาการสมวัย 

๓. สพป. ควรบรรจุครูวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยให้สถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับปฐมวัยทุกแห่ง 
๔. สพป. ควรมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการพัฒนา 

ครูปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 
๕. ผู้บริหารสถานศึกษาควรนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ปรึกษา ค าชี้แนะ ช่วยเหลือ และให้ก าลังใจกับครูผู้สอน_ประชากรวัยเรียนบางส่วนไม่
สามารถเข้าถึงบริการการศึกษา  โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลและทุรกันดาร ยากจน ถูกทอดทิ้ง   
 
 

ผูเ้รียนทกุคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
 

 

จ านวนและร้อยละของประชากรวัยตาม ทร.๑๔ ที่เกิดปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้เข้าเรียนชั้น ป.๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

จ านวนประชากรวัย
เรียนตาม ทร.๑๔  ที่

เกิด  
พ.ศ. ๒๕๕๗ทั้งหมด 

(คน) 
 

จ านวประชากร 
วัยเรียนได้เข้าเรียน 

ช้ัน ป.๑ 
(คน) 

 

เข้าเรียนช้ัน 
ป.๑ 

สถานศึกษา 
สังกัด สพฐ. 

(คน) 
 

สังกัดอื่น 
(คน) 

ไม่มตีัวตน 
(คน) 

 

เด็กพิการ
ไม่ได ้

เข้าเรียน 
(คน) 

 

ติดตาม
ไม่ได้ 
(คน) 

 

๒,๗๑๒ ๒,๗๑๒ ๒,๗๑๒ - - - - 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต ๒ ได้ด าเนินการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน

แนวนโยบายการรับนักเรียนในภาพรวมของ สพฐ. ให้สถานศึกษาในสังกัด  โดยจัดท าประกาศแนวปฏิบัติการ
รับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส าหรับให้สถานศึกษาถือปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนด้วย
รูปแบบที่หลายหลาย เช่น จัดท าไวนิลปิดประกาศไว้  ที่ชุมชน ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ สพป. เป็นต้น 
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๑. ผู้ปกครองบางส่วนไม่น านักเรียนมาแจ้งเข้าเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียนประจ าปี 
๒. จ านวนประชากรตาม ทร.๑๔ ของกรมการปกครองไม่สอดคล้องกับจ านวนประชากรที่มีอยู่จริง 
   ในเขตพ้ืนที่บริการ 
๓. การย้ายออกนอกพ้ืนที่ของผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งไม่ได้แจ้งให้สถานศึกษาและอ าเภอทราบ 
   ส่งผลให้ไม่สามารถติดตามนักเรียนได้ 
๔. การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ท าให้เกิด 
   ปัญหาการรับสมัครนักเรียน การรายงานตัว และการเปิดภาคเรียนไม่เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑. สถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์เรื่องการรับนักเรียนในช่วงปลายปีการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
๒. สถานศึกษาควรขอความร่วมมือคณะครูออกติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน และบันทึกข้อมูลให้เป็น 
   ปัจจุบัน 
๓. สพป. และสถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพ่ือให้ 
   ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการส่งบุตรหลานที่อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนใน               
   สถานศึกษา  

จ านวนและร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๖ ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ได้เข้าเรียนชั้น ม.๑ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

จ านวนผู้เรียนช้ัน ป.๖ ที่จบ 
หลักสตูรในปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 
ทั้งหมด  

(คน 

จ านวนผู้เรียนช้ัน ป.๖ 
ได้ศึกษาต่อช้ัน ม.๑ 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  
(คน) 

จ านวนผู้เรียนได้เข้าเรียน 
ช้ัน ม.๑ ในสังกัด สพฐ. 

(คน) 
 

จ านวนผู้เรียนได้เข้าเรียน 
ในสังกัดอื่น 

(คน) 
 

๒,๑๓๕ ๒,๑๓๕ ๑๙๒๐ ๑๕๕ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต ๒  ไดส้่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนเข้ารับ 
การศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งให้สถานศึกษาส ารวจนักเรียนที่คาดว่าจบชั้น ป.๖ และจัดกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อ  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนต่อ ม.๑ ครบทุกคน  แจ้งท าความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง 
ได้ส่งเด็กเข้าเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ และเห็นความส าคัญของการศึกษา  
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดท าโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย  เช่น  เอกสาร  สื่อสิ่งพิมพ์  แผ่นพบั  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  เป็นต้น รวมทั้งขอความร่วมมือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ประชาสัมพันธ์การส่งเด็กเข้าเรียน เพ่ือให้
ผู้ปกครอง นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน  รวมทั้งการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาชี้แจง
นโยบายและทบทวนแนวปฏิบัติ  
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๑. ปัญหาทางสังคม ท าให้เด็กต้องย้ายที่อยู่ตามผู้ปกครองไปประกอบอาชีพต่างจังหวัด ท าให้ 
ไม่สามารถตามเด็กได้ 

๒. ผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน ส่งบุตรเข้าเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีเวลาได้ช่วยผู้ปกครองท าไร่ ท านา 

๓. ผู้ปกครองไม่น านักเรียนมาสมัครเข้าเรียนตรงตามปฏิทินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยส่วนใหญ่จะน าเด็กมาสมัครเข้าเรียนใกล้วันเปิดภาคเรียน ส่งผลให้ยอดการรับสมัคร 
และการเข้าเรียนในระบบการรับนักเรียนคลาดเคลื่อน ไม่สามารถรายงานหน่วยงานต้นสังกัดได้ทันตาม
ก าหนดเวลา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. สถานศึกษาควรมีการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
๒. สพป. ควรมีการกระตุ้นให้สถานศึกษาเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนให้แก่

ผู้ปกครองเพ่ือน านักเรียนมาสมัครเข้าเรียนให้เป็นไปตามปฏิทินการรับสมัครนักเรียนที่ สพฐ. ก าหนด 
๓. สถานศึกษาควรให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนต่อของบุตรหลาน 
 

จ านวนและร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๓ ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ได้ศึกษาต่อช้ัน ม.๔ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

จ านวนผู้เรียนช้ัน ม.๓  ที่จบ
หลักสตูรในปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนผู้เรียนท่ีจบช้ัน ม.๓ 
ได้ศึกษาต่อ ม.๔ หรือ

เทียบเท่า 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

(คน) 

ศึกษาต่อ 
สายสามัญ 

(คน) 
 

ศึกษาต่อ 
สายอาชีพ 

(คน 

ประกอบ 
อาชีพ 
(คน) 

 

บรรพชา 
(คน) 

 

ไม่
ประกอบ 
อาชีพ
และ 

ศึกษาต่อ
(คน) 

๖๓๕ ๖๓๕ ๒๑๓ ๓๗๘ ๔๒ - ๒ 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ไดส้่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน 

เข้ารับการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า  ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ และการแนะแนวอาชีพ
ให้นักเรียนในสังกัดทราบ   สร้างเครือข่ายการแนะแนวจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดและอ่ืน ๆ เพ่ือ
การแนะแนวการศึกษาต่อ   ส่งเสริมให้สถานศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือแก้ไขปัญหานักเรียนออก
กลางคัน ส่งเสริมให้มีแหล่งข้อมูลการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพส่งเสริมให้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยอาศัยการให้ค าปรึกษารายบุคคล 
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๑. นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ บางคนไม่ให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อที่เป็นจริง 

จึงท าให้ข้อมูลที่ได้คลาดเคลื่อน 
๒. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนขยายโอกาส บางส่วนมีฐานะยากจน ส่งผลให้ 

ไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 
๑. สถานศึกษาควรส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ตามความถนัด ความต้องการและความสนใจ 

เพ่ือให้ผู้เรียนวางแผนการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
๒. หน่วยงานต้นสังกัดควรสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน 
๓. สพป. ควรเพิ่มศักยภาพการสร้างเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มข้นอย่างต่อเนื่อง 
 
 

ส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศึกษามีระบบการดแูลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ไดส้่งเสริม สนับสนุน  ให้สถานศึกษามีระบบ

การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนที่มีประสิทธิภาพโดยจัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม
กระบวนการทั้ง ๕ บริการ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ผ่านโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมจิตอาสา  นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้อง
ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด โดยสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ในการเอาใจใส่นักเรียนทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือให้นักเรียนสามารถกลับมาเรียนได้ตามปกติ เช่น จัดท าโครงการค่ายทักษะชีวิต  
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  โครงการ To be number one   ค่ายคุณธรรม จริยธรรม   สนับสนุน
ทุนการศึกษา เป็นต้น  ด าเนินการส่งเสริมและแก้ไขปัญหา โดยนักจิตวิทยาของ สพป.  ให้ค าปรึกษาแก่
นักเรียนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน  เช่น กิจกรรม
เพ่ือนที่ปรึกษา YC   กิจกรรมดนตรี  กีฬา  กิจกรรมส่งเสริมการมีงานท า กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
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ปัญหา อุปสรรค 

๑. สถานศึกษาบางแห่งปิดบังข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา รวมทั้งนักเรียน
บางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรอง 

๒. นักเรียนบางส่วนไม่กล้าขอรับค าปรึกษาจากครู เมื่อเกิดปัญหา 
๓. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

และกระบวนการแนะแนวที่ถูกต้อง เป็นระบบ 
๔. ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดกรองนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของตนเอง ส่งผลให ้

ไม่สามารถส่งต่อนักเรียนเพ่ือการช่วยเหลือในขั้นตอนต่อไปได้ 
๕. ปัญหาที่เกิดจากสื่อโซเชียล ท าให้นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นปัญหาใหม่ 

ที่สถานศึกษาต้องช่วยเหลือให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
๖. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านงานแนะแนวโดยตรง หรือมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อยครั้ง 

ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานตามกระบวนการแนะแนวได้ครบทั้ง ๕ บริการ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. สพฐ. ควรก าหนดมาตรฐาน เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือ 
และคุ้มครองนักเรียน รวมถึงการแนะแนวให้เป็นแนวทางการด าเนินงานเดียวกัน 

๒. สพป. ควรสร้างความตระหนัก ความรู้และความเข้าใจในระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และบริการแนะแนวให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบ 

๓. สพป. ควรส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองในการด าเนินงานระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนกลุ่มปกติหรือกลุ่มพิเศษ รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหา 

๔. สพป. ควรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาการแนะแนว ให้กับครูประจ าชั้น 
ครูที่ปรึกษาท่ีรับผิดชอบงานแนะแนวในสถานศึกษา 

๕. สพป. ควรส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมตามวัยและต่อเนื่อง รวมทั้ง 
ประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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 ๒.ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

 
การด าเนินงานของสถานศึกษาในการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของรัชกาลท่ี ๑๐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
ด าเนินงานด้านการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ ๑๐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการสอดแทรกบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ส่งเสริมให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ออกแบบโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะและกิจกรรมค่ายคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมอาชีพแก่ผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โดยการจัดโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable  
Development Goals : SDGs) เป็นต้น 
 

ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ ๑๐ 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การด าเนินการ 
รูปแบบการจัด การเรียนการสอน 

โครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ บูรณาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลท่ี ๑๐ 
ด้านท่ี ๑ มีทัศนคติท่ีถูกต้อง 
           ต่อบ้านเมือง 

๑. สังคมศึกษา ศาสนา และ 
   วัฒนธรรม 
๒. ภาษาไทย 
๓. คณิตศาสตร์ 
๔. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. ภาษาอังกฤษ 
๖. ศิลปะ 
๗. การงานอาชีพ 
๘. สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

๑. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ยุว 
   กาชาด 
๒. กิจกรรมสภานักเรียน 
๓. กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญ    
   ประโยชน์เพื่อสังคม 
๔. กิจกรรมวันส าคัญของชาติ    
   ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๕. กิจกรรมหน้าเสาธง 
๖. กิจกรรมโฮมรูม 
๗. กิจกรรมแนะแนว 
๘. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลาร ู้ 
 

๑. โครงการเสริมสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน 
กับชุมชน 
๒. โครงการต่อต้านการทุจริต 
คอรัปชัน 
๓. โครงการภูมิใจในความเป็น
ไทย 
๔. โครงการส่งเสริมสร้างสรรค์ 
ประชาธิปไตย 
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ด้านท่ี ๒ มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีมั่นคง 
           มีคุณธรรม 

๑. สังคมศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 
๒. ภาษาไทย 
๓. คณิตศาสตร์ 
๔. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. ภาษาอังกฤษ 
๖. ศิลปะ 
๗. การงานอาชีพ 
๘. สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

๑. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด 
๒. กิจกรรมสภานักเรียน 
๓. กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
เพื่อสังคม 
๔. กิจกรรมแนะแนว 
๕. กิจกรรมชุมนุม 
๖. โครงงานคุณธรรมใน
ห้องเรียน 
๗. กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมวันศุกร์ 
 

๑. โครงการโรงเรยีนคุณธรรม/ 
สุจริต 
๒. กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
๓. กิจกรรมออมทรัพย์ออมสิน 
/ 
สหกรณ์โรงเรียน 
๔. โครงการครูขาพาหนูเข้าวัด 
 

ด้านท่ี ๓ มีงานท า มีอาชีพ  
 
 

๑. สังคมศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 
๒.ภาษาไทย 
๓. คณิตศาสตร์ 
๔. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. ศิลปะ 
๖. การงานอาชีพ 
 

๑. กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
๒. กิจกรรมชุมนุม ช่างไม้ ช่าง
เสริมสวย  นวดแผนไทย จัด
ดอกไม้สด 
๓. กิจกรรมหน่ึงห้องเรียน 
หน่ึงโครงการอาชีพ 
๔. กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
อาชีพ 
ระหว่างเรียน 
๕. กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 
ปลูกข้าวเล้ียงสัตว์เป็นอาหาร
และอาชีพ 
๖. กิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง 
๗. การจัดท าบัญชีครัวเรือน 

๑. กิจกรรม 
 ๒. กิจกรรม 

ด้านท่ี ๔ เป็นพลเมืองดี  
 
 

๑. สังคมศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 
๒. ภาษาไทย 
๓. คณิตศาสตร์ 
๔. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. ภาษาอังกฤษ 
๖. ศิลปะ 
๗. การงานอาชีพ 
๘. สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑. กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม 
๒. กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
๓. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  
ยุวกาชาด 
๔. กิจกรรมสภานักเรียน 
๕. กิจกรรมรณรงค์ต้านภัยยา
เสพติด  (TO BE NUMBER 
ONE) 
๖. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  

๑. กิจกรรมอบรมจิตอาสา 
๙๐๔ 
สืบสานพระราชปณิธาน ร.๑๐ 
๒. โครงการโรงเรยีนรักษาศีล
ห้า 
๓. โครงการต้นกล้าความดี 
๔. โครงการเยาวชนคนดีรู้คุณ 
แผ่นดิน 
๕. โครงการคุณธรรมน า
การศึกษา 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

๑. สังคมศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 
๒. ภาษาไทย 
๓. คณิตศาสตร์ 
๔. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑. กิจกรรมครอบครัวพอเพียง 
๒. กิจกรรมธนาคารขยะ 
๓. ชุมนุมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียง 
๔. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 

๑. โครงการสืบสานงาน
พระราชด าริ 
๒. โครงการตามรอยพ่ออยู่
แบบ 
พอเพียง 
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๕. ภาษาอังกฤษ 
๖. ศิลปะ 
๗. การงานอาชีพ 
๘. สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

๕. กิจกรรมอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ น้ า 
ดิน 
๖. ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิ
พอเพียง 
๗. การท าเกษตรพอเพียงเพื่อ
อาหารกลางวัน 
๘. กิจกรรมชุมนุมเกษตร
พอเพียง 
การแปรรูปอาหาร 

๓. โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
“สืบสานศาสตร์พระราชา 
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
(Sustainable Development 
Goals : SDGs 

 
 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษาบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนพระบรมราโชบาย 
ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาไปสู่สถานศึกษา 

๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ท าให้สถานศึกษา 
ปิดการเรียนการสอนในระยะยาว และการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้ 
ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ 

๓. โรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนบุคลากรจ ากัดท าให้การด าเนินกิจกรรมยังไม่หลากหลาย 
๔. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษาบ่อยครั้งท าให้การขับเคลื่อนพระบรมราโชบาย 

ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขาดความต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. หน่วยงานในระดับนโยบาย ควรบูรณาการงานที่เก่ียวกับการน้อมน าพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นนโยบายเดียวกัน 
เพ่ือลดภาระของสถานศึกษา และความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 

๒. หน่วยงานระดับนโยบาย ควรก าหนดแนวด าเนินการหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการจดั
กิจกรรมพร้อมการสร้างความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับ SEP for SDGs ให้แก่ สพป. และสถานศึกษา  เพ่ือให้
สามารถขับเคลื่อนงานได้สอดคล้องกับแนวทางของ SEP for SDGs 

๓. สพป. ควรจัดอบรม พัฒนาให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
ให้สามารถบูรณาการพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และด าเนินชีวิตประจ าวันของนักเรียนได้ 

๔. สพป. ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพ่ือเป็นตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน และช่วยเหลือสถานศึกษาพอเพียง
ที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง ส าหรับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๕. สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายเพ่ือระดมทรัพยากรหรือร่วมกันจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
ให้เด็กและเยาวชนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 
และมีคุณธรรม จริยธรรม จากหน่วยงานภายนอกที่มีภารกิจและเป้าหมายในลักษณะเดียวกัน 
 
 

นักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ัน ม.๓ ท่ีได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้ส่งเสริม สนับสนุน โดยก าหนดนโยบาย
ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า เป็นจุดเน้น พันธกิจของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และจัดท าแนวทางการด าเนินงานการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับ
ผู้เรียนโดยสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในการส่งเสริม สนับสนุน โดยการท าบันทึก  
ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมทักษะและประสบการณ์ด้านอาชีพให้กับผู้เรียน   เพ่ือต่อ
ยอดในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น   การประชุมครูแนะแนว  ครูผู้สอน  และบุคลากรผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้มีความรู้ 
ความเข้าใจสามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษาส่งเสริมทักษะอาชีพของผู้เรียน ได้อย่างหลากหลายและ
เหมาะสมกับบริบท ของสถานศึกษาตามแนวทางของ สพฐ.  

 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ขาดความชัดเจนเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนงานอาชีพ 
๒. ครูไม่ครบชั้น ท าให้สอนไม่ตรงวิชาเอกโดยเฉพาะด้านอาชีพ ส่งผลต่อการถ่ายทอดความรู้ 

ประสบการณ์ให้นักเรียน ไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการของนักเรียนอย่างทั่วถึง 
๓. จ านวนชั่วโมงในวิชาพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานค่อนข้างมีเนื้อหามาก 

จึงส่งผลต่อระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพที่ต้องใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ ซึ่งมีระยะเวลา 
ไม่เพียงพอและต่อเนื่อง 

๔. ขาดงบประมาณในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน เป็นต้น 

๕. ทัศนคติของผู้ปกครองส่วนใหญ่สนับสนุนให้ศึกษาต่อในสายสามัญ ไม่สนับสนุนให้ลูกหลาน 
เรียนสายอาชีพ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. สพฐ. ควรก าหนดนโยบาย จุดเน้น ทิศทาง และแนวทางการขับเคลื่อนทักษะการเรียนรู้ 
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า บทบาทหน้าที่การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ศึกษา สถานศึกษา  
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ที่ชัดเจน 

๒. สพฐ. ควรก าหนดโครงสร้างเวลาในการเรียนการสอนงานอาชีพให้มากขึ้น พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัด 
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน อีกท้ังควรเริ่มจัดประสบการณ์ด้านอาชีพให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้น 
ประถมต้น 

๓. สพฐ. ควรก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่ง สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย จากสถาบัน 
อาชีวศึกษา หน่วยงานของรัฐและเอกชน ในการจัดตั้งเป็นเครือข่ายอาชีพ มีวิทยากรด้านอาชีพ เพ่ือให้นักเรียน 
ได้ฝึกประสบการณ์อย่างจริงจังเพ่ิมขึ้นและต่อเนื่อง 

๔. สพฐ. ควรจัดให้มีการอบรม ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานส่งเสริมทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ให้แก่  ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูแนะ
แนวครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งก าหนดให้สถานศึกษาจัดท า
การวัดแวว Portfolio และ ID Plan ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

๕. สถานศึกษาควรส่งเสริมนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษาได้เรียนต่อสายอาชีพเพ่ิมข้ึน 

๖. สถานศึกษา ควรมีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง 
ในการศึกษาต่อสายอาชีพ 
 
 

ผูเ้รียนทกุระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสตูรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
(๓R๘C)  ในการพฒันาผูเ้รียนให้มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  การส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาผู้เรียน

ให้มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  โดยก าหนดนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
การอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและความต้องการของนักเรียนในสังกัด 
วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน ของผู้เรียนในปีที่ผ่านมา พัฒนา
ผู้เรียนในกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑(๓R๘C)   โครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)    โครงการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทางการประเมิน PISA    โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ (Computing 
Science) เป็นต้น 
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ปัญหา อุปสรรค 

๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ท าให้เวลาในการด าเนินการ
จัดโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ 

๒. ความต่อเนื่องของการด าเนินงานระดับนโยบาย ส่งผลตอ่การด าเนินงานระดับหน่วยปฏิบัติ รวมถึง 
แนวทางการวัดผลประเมินผลนักเรียนเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓R๘C) ของสถานศึกษา 
แต่ละแห่งมีแนวทางที่แตกต่างกัน ท าให้บางส่วนเน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นหลัก อาจไม่
สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓R
๘C) 

๓. ครูผู้สอนมีภาระงานมาก ท าให้ไม่มีเวลาในการออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการอ่าน 
การคิดวิเคราะห์ และเขียน สง่ผลให้การพัฒนาผู้เรียนไม่มีขอบเขต ทิศทาง และเป้าหมายที่ชัดเจน 

๔. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนขยายโอกาสส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวนนักเรียน
น้อยส่งผลต่ออัตราครู ไม่ครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท าให้ขาดการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายโดยเฉพาะการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C) 

๕. สถานศึกษาบางแห่งมีแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ของนักเรียน เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ท าให้นักเรียนบางส่วน 
ยังขาดทักษะการค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

๖. ผู้บริหารสถานศึกษาบางส่วนขาดการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียน/การประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 
๑. สพฐ. ควรมีการเน้นย้ านโยบายหรือแนวทางการพัฒนาสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร และทักษะ 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C) เพ่ือกระตุ้นให้สถานศึกษาเห็นความส าคัญ และจัดกิจกรรมโดยมี
เป้าหมาย 
ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C) ของนักเรียน 

๒. สพป. ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด/การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๓. สพป. และสถานศึกษาควรน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดท าแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างชัดเจน 
และต่อเนื่อง 

๔. หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย คอมพิวเตอร์ รวมทั้งพัฒนาครูผู้สอนให้มี 
ความรู้ความสามารถด้านการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การน าเทคโนโลยีการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการจัด 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
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๕. สพป. ควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพ่ือกระตุ้นให้ 
สถานศึกษาเห็นความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
 

ผูเ้รียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนด 
     
      ตารางแสดงผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

ระดับ 

 
จ านวนผู้เข้า

สอบ 
ทั้งหมด 
(คน) 

ค่าคะแนนเฉลี่ย (คะแนน) 
 

ความสามารถ
ด้านภาษาไทย 

ความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร ์

คะแนนรวม 
 

ประเทศ ๖๕๓,๔๐๘ ๔๗.๔๖ ๔๐.๔๗ ๔๓.๒๗ 
สพฐ. ๔๓๑,๓๔๑ ๔๗.๗๖ ๔๑.๓๐ ๔๔.๕๓ 

สพป.ยโสธร เขต ๒ ๑,๘๑๗ ๔๘.๓๕ ๔๐.๒๗ ๔๔.๓๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดมีความตระหนัก

และเห็นความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยจัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT)ตามท่ี สพฐ. ก าหนด ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละแห่งมีแนวทาง กระบวนการ
ด าเนินงานตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยจัดครูผู้สอนให้มีความเหมาะสมกับ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รวมทั้งการจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติมให้นักเรียนที่มี
พัฒนาการไม่สอดคล้องกับการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการนิเทศยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โครงการพัฒนาการอ่าน
ออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง โครงการนิเทศสัญจร กิจกรรมสอนเสริมหลังเลิกเรียน เป็นต้น ซึ่งส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาส่วนมากมีรูปแบบหรือแนวทางการด าเนินงานที่ใกล้เคียงกันโดยใช้กระบวนการ PDCA หรือ 
AAR  เป็นหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
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ปัญหา อุปสรรค 

 
๑. ผู้เรียนบางส่วนยังมีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน และอ่านได้ไม่คล่อง ส่งผลให้ท าข้อสอบไม่

ทันเวลา 
๒. ผู้เรียนบางส่วนขาดทักษะในการเขียนบรรยายจากภาพ และการเขียนตอบ 
๓. นักเรียนบางส่วนขาดความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ในการเรียน ไม่เห็นความส าคัญของ 

การทดสอบ NT 
๔. นักเรียนบางส่วนใช้ภาษาถ่ินในการสื่อสาร ท าให้มีความพร้อมในการแปลความหมายและตีความ 

ในภาษาไทยได้ค่อนข้างน้อย 
๕. ผู้เรียนบางส่วนขาดทักษะในการท าแบบทดสอบ ตามแนวทางการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน 

ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
๖. ครูผู้สอนบางส่วนขาดการใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
๗. ครูผู้สอนบางส่วนขาดความรู้เชิงลึกที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียนตามมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด 
๘. ครูผู้สอนบางส่วนยังจัดการเรียนการสอนเน้นความจ า ไม่เน้นทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน 

และจัดการเรียนการสอนไม่ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ 
๙. โรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไม่ครบชั้น ครูผู้สอนไม่ตรงตามวิชาเอก ท าให้ประสบปัญหาในการบริหาร 

จัดการชั้นเรียน 
๑๐. สถานศึกษาส่วนใหญ่ด าเนินการนิเทศภายในไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นระบบ 
๑๑. สถานศึกษาบางแห่งใช้การวัดและประเมินผลไม่ตรงตามสภาพจริง ขาดเครื่องมือการวัดและ

ประเมินผลที่หลากหลาย และไม่ตรงตามสภาพความรู้และทักษะที่เป็นจริงของผู้เรียน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
การจดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมี 
แนวทางการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สอดคล้องตามความต้องการ
และพัฒนาการแต่ละบุคคล ดังนี้ 

๑. ระดับจังหวัด ควรวิเคราะห์ วางแผน และจัดสรรอัตราก าลังให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของสถานศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก และลดปัญหาการขาดแคลนครู 

๒. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๒.๑ ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันโดยการกระตุ้นผู้บริหารสถานศึกษา  

ครูผู้สอนให้มีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียน 
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    ๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนโดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและคิดเลขเป็น 

    ๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้อง 
กับมาตรฐานตัวชี้วัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ รวมทั้งการสร้างเครื่องมือวัดที่หลากหลายน าไปสู่การปฏิบัติ 
อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

   ๒.๔ ส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้บริหาร 
และคณะกรรมการนิเทศของสถานศึกษา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

   ๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV และ DLIT ในกรณีที่ขาดแคลน 
ครูผู้สอน หรือครูผู้สอนไม่ตรงวิชาเอก 

   ๒.๖ ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning การจัดการเรียนการสอน 
การที่เน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

   ๒.๗ ลดการน าครูออกจากห้องเรียน โดยให้ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติงานนิเทศในสถานศึกษาทุกแห่ง 
ตามสภาพความเหมาะสมและความต้องการจ าเป็น 

   ๒.๘ วิเคราะห์ผลการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือน าไปสู่การจัดท า 
แผนการด าเนินงานที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหาที่แท้จริง รวมทั้งสะท้อนผลการด าเนินงานให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 

๓. ระดับสถานศึกษา 
   ๓.๑ ลดภาระงานครู เพ่ือให้ครูมีโอกาสจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเต็มท่ี 
   ๓.๒ สนับสนุนให้ครูผู้สอนวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและน าผลไปใช้ในการจัด 

การเรียนการสอนที่เหมาะสม 
   ๓.๓ ส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดการเรียนรู้ และสนับสนุนการใช้รูปแบบของข้อสอบ NT ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
   ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้สอนจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

ให้กับผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการอ่านรู้เรื่อง และการคิด
วิเคราะห์ 

   ๓.๕ ติดตามการด าเนินงานโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   ๓.๖ ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เช่น DLTV 

เป็นต้น 
   ๓.๗ ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning การจัดการเรียนการสอนการที่เน้น 

กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
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การส่งเสริม สนับสนนุ ผูเ้รียน ในการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-NET)  

 
 

จ านวนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ จ าแนกเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
 

ภาษาอังกฤษ 
 

๒๕๖๒ ๔๕.๑๒ ๒๙.๓๑ ๓๒.๘๑ ๒๘.๒๘ 
๒๕๖๓ ๕๑.๕๒ ๒๗.๑๐ ๓๕.๓๘ ๓๔.๐๕ 
ผลต่าง +๖.๔๐ -๒.๒๑ +๒.๕๗ +๕.๗๗ 
สรุปผล เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒   ได้ก าหนดแนวทางหรือวิธีการในการ

ด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาน าผลการทดสอบมา
วิเคราะห์แยกตามรายมาตรฐานและตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และจัดท าแผนงาน/โครงการ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รวมทั้งจัดอบรมเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เทคนิค วิธีการวัดและประเมินผลที่เน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การบูรณาการความรู้ ในรูปแบบเดียวกันกับข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐานรวมถึงการสร้างสื่อหรือนวัตกรรมส าหรับจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
๑. ข้อจ ากัดของปัจจัยน าเข้าในการบริหารจัดการ เช่น งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น ส่งผลต่อ 

การด าเนินงานของ สพป. และสถานศึกษา 
๒. ความรู้ ความสามารถของครูผู้สอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น ไม่ตรง 

วิชาเอก ส่งผลให้การจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
๓. การนิเทศภายในของสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. สพป. ควรด าเนินการส่งเสริมให้สถานศึกษาวิเคราะห์บริบทของตนเอง โดยการใช้ SWOT 
Analysisค้นหาจุดแข็ง จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค ที่เกิดขึ้น รวมถึงก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงาน เป้าหมาย 
กิจกรรมระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานอย่างชัดเจน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๒. สพป. ควรนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา การเยี่ยมชั้นเรียน การสังเกตการสอน 
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการให้ครูผู้สอนและเกิดความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหา 
สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

๓. สพป. ควรส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การศึกษารายกรณี เป็นต้น รวมถึงพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ 
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 

๔. ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการลดบทบาทการถ่ายทอด 
ความรู้ในลักษณะการบรรยายลง และเพ่ิมบทบาทกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ในการแสวงหาความรู้ และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ น าไปประยุกต์ใช้สามารถ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และพัฒนาตนเองอย่างเต็มความสามารถ 

๕. สพฐ. ควรจัดสรรงบประมาณส าหรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
รวมถึงสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ สื่อ และนวัตกรรมส าหรับผู้เรียนอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
 

จ านวนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓  จ าแนกเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
 

ภาษาอังกฤษ 
 

๒๕๖๒ ๕๐.๒๗ ๒๐.๙๐ ๒๘.๖๒ ๒๗.๘๗ 
๒๕๖๓ ๕๐.๒๙ ๒๐.๕๓ ๒๗.๓๖ ๒๙.๐๙ 
ผลต่าง -๐.๐๒ -๐.๓๗ -๑.๒๖ +๑.๒๒ 
สรุปผล ลดลง ลดลง ลดลง เพ่ิมข้ึน 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน 
โดยแนวทางหรือวิธีการในการด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ให้สถานศึกษาจัดท า
แผนและแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายข้อ รายบุคคล เพ่ือหาจุดเด่น จุดด้อยที่ต้องพัฒนา
เร่งด่วนการส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอนส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กร
มหาชน) น ามาใช้ออกข้อสอบการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  โดยครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้นักเรียนสามารถสืบค้นและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  ครูผู้สอนเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนโดยการชี้แจงรูปแบบข้อสอบ และจ านวนข้อสอบในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และให้นักเรียนฝึกท า
แบบทดสอบออนไลน์ Pre O-NETเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นชินกับข้อสอบ  จัดสอนเสริมนอกเวลาเรียน 
รวมทั้งค่ายวิชาการเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ผู้เรียน เป็นต้น 
 

ปัญหา อุปสรรค 
 

๑. โรงเรียนขนาดเล็กพบปัญหาครูไม่ครบชั้น และขาดแคลนผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
ที่ใช้ในการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

๒. ผู้เรียนขาดความตระหนัก และไม่เห็นความส าคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 

๑. สพป. ควรมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

๒. สถานศึกษาควรวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัด 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 

๓. สถานศึกษาสร้างความตระหนัก แรงจูงใจ และความส าคัญของการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้กับผู้เรียน 
 
 

การน าเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้ผูเ้รียน 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ได้ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  ขับเคลื่อนการด าเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม DLTV ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  จัดท าโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยการศึกษา
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ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
DLTV ให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีความรู้ ความเข้าใจในจัดการเรียนการสอน
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ New DLTV และเพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็ก
สามารถแก้ปัญหาการมีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ปัญหา อุปสรรค 
๑. อุปกรณ์ในระบบ DLTV ส่วนใหญ่เป็นครุภัณฑ์ เช่น TV กล่องรับสัญญาณ จานรับสัญญาณ เป็นต้น 

เมื่อเกิดการช ารุด โรงเรียนไม่สามารถจัดซื้อทดแทนได้ เนื่องจากงบประมาณ จัดสรรมาเพ่ือการซ่อมบ ารุง 
๒. อุปกรณ์ท่ีช ารุดต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมไม่สามารถเปลี่ยนได้ทันที ในขณะที่การจัดการเรียน 

การสอนต้องเรียนตามปกติ ส่งผลให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการเรียนรู้ของนักเรียน 
๓. โรงเรียนบางแห่งมีสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนทางไกลไม่เพียงพอ 

ต่อความต้องการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (IRD) อินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูง เป็นต้น 

๔. ข้อจ ากัดเก่ียวกับเรื่องของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียนตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการ 
ได้ดีเท่าที่ควร เช่น ระบบสัญญาณภาพไม่ชัดเจน ผู้รับจ้างในพื้นท่ีไม่มีบริการซ่อมแซมกรณีอุปกรณ์ช ารุด 
บางแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้ เป็นต้น 

๕. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหาเรื่องครูไม่ครบชั้น หรือจ านวนห้องเรียนไม่เพียงพอ ต้องน านักเรียน 
มากกว่า ๑ ระดับชั้น มาเรียนรวมกันและต้องใช้ DLTV ชุดเดียวกัน ท าให้เกิดปัญหาการเรียนเนื้อหาไม่ตรงกับ 
ชั้นเรียน หรือหากแยกส่วนใช้ DLTV คนละชุด ก็เกิดปัญหาเสียงรบกวนซึ่งกันและกัน 

๖. โรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ เครื่องปริ้นเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ ส าหรับจัดท�ำ 
ใบงานให้ความรู้แก่นักเรียน 

๗. โรงเรียนขนาดเล็กมีการเคลื่อนย้ายของบุคลากรค่อนข้างบ่อย ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนไม่ต่อเนื่อง บุคลากรไม่ได้รับการอบรม และชี้แจงเกี่ยวกับสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
จึงขาดประสบการณ์หรือความช านาญในการใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

๘. การจัดตารางเรียนตาม DLTV ค่อนข้างล าบาก เนื่องจากครูผู้สอนในโรงเรียนปลายทางมีจ านวน 
จ ากัด สลับกันสอนให้ครบชั้น ท าให้เป็นอุปสรรคในการจัดตารางเรียนให้สอดคล้องกับโรงเรียนต้นทาง 

๙. โรงเรียนขาดกระบวนการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV DLIT อย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง ส่งผลต่อการสอนไม่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลเท่าท่ีควร 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. สพฐ. ควรส ารวจความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กเป็นประจ าทุกปี และสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ 
ให้สามารถใช้สื่อ DLTV ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือเปิดโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียน 

๒. สพฐ. ควรมีการจัดสรรงบประมาณเป็นงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ส าหรับ 
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ DLTV มากกว่าการจัดสรรงบด าเนินงาน เพ่ือเป็นค่าซ่อมอุปกรณ์ เนื่องจาก 
ในปัจจุบันอุปกรณ์ท่ีโรงเรียนได้รับจัดสรรช ารุด และไม่คุ้มค่ากับการซ่อม 



 

 

32 

๓. สพป. ควรจัดตั้งศูนย์ดูแลช่วยเหลือเพ่ือแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งจัดหาทีมงานซ่อมบ ารุงคอยให้ 
บริการแก่โรงเรียน 

๔. กรณีของสัญญาณอินเทอร์เน็ต สพฐ. ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนด าเนินการจัดหา Internet 
provider ด้วยตนเอง เพ่ือให้สามารถเลือกความเร็ว คุณภาพที่สอดคล้องกับสภาพของพ้ืนที่ 

๕. สพฐ. ควรสนับสนุนอุปกรณ์ส าหรับท าระบบ LAN Network ให้โรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
เพ่ือบรรจุสื่อออฟไลน์ต่าง ๆ ให้ครูประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอน 

๖. สพฐ. ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ เครื่องปริ้นเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ ส าหรับจัดท า 
ใบงานให้ความรู้แก่นักเรียน รวมทั้งงบประมาณค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับโรงเรียนที่ใช้เครื่องปั่นไฟ 

๗. สพฐ. ควรมีการทบทวนหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้อง 
กับแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

๘. สพฐ. ควรหารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
ทางไกลให้สอดคล้อง สถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตาม
บริบทของพื้นที่ 

๙. สพป. ควรจัดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิค 
ในการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV DLIT เป็นประจ าและต่อเนื่อง รวมถึงความรู้เบื้องต้นในการซ่อมแซม 
อุปกรณ์ 

๑๐. สพฐ. ควรมีการส่งเสริมพัฒนาครูให้ความรู้ ความเข้าใจในการวิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา และน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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๓.ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  

 
การส่งเสริม สนับสนนุการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา จ าแนกตาม 
ภาระงาน ๔ ด้าน  ด้วยวิธีการด าเนินงานอย่างหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๑. ด้านวิชาการ 
๑.๑ การวางแผนงานด้านวิชาการ โดยการส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศึกษารวบรวมข้อมูล 

และก ากับ ดูแล นิเทศและติดตามเก่ียวกับงานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา 
กระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน 
การศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การวิจัย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

๑.๒ การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การจัดท าโครงสร้า งหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
ของสถานศึกษา โดยมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ประจ าเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ (Area Cluster) นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ดูแลช่วยเหลือสถานศึกษา รวมถึงร่วมศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น แนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลง บริบทของสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและการรับฟังความคิดเห็น 
จากผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท ากรอบหลักสูตรท้องถิ่น โครงสร้า งหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมชัดเจน 
ครอบคลุมประเด็นส าคัญท่ีผู้เรียนในท้องถิ่นควรเรียนรู้ 

๑.๓ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ โดยส่งเสริม สนับสนุน 
ครูผู้สอนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนรู้เชิงรุก การเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นต้น 

๑.๔ การพัฒนากระบวนการวัดผลประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียนและการวิจัย โดยจัด 
อบรมพัฒนาครูผู้สอนในด้านการวัดผลประเมินผลผู้เรียน การเทียบโอนผลการเรียน การใช้กระบวนการวิจัย 
ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือกระตุ้น 
ความสนใจของผู้เรียน 

๑.๕ การส่งเสริม สนับสนุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เช่น แอปพลิเค 
ชัน ZOOM Google Classroom DLTV DLIT เป็นต้น รวมถึงการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือบริหารจัดการ 
เช่น การใช้ข้อมูลจากโปรแกรม DMC EMES SET School MIS มาวางแผนบริหารจัดการศึกษา เป็นต้น 

๑.๖ การสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชนในท้องถิ่น เพ่ือขอความร่วมมือสนับสนุนงานวิชาการในสถานศึกษา เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสาธารณสุข สถานีต ารวจ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น 
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๒. ด้านงบประมาณ  
ได้จัดท าแนวทางในการจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัด ก าหนดกรอบแนวทางการ
ขอตั้งงบประมาณในแต่ละปี และใช้หลักในการพิจารณา คือ ต้องผ่านระดับสถานศึกษา ระดับกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษา และระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่จัดสรรก่อนเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓. ด้านการบริหารงานบุคคล 
   ๓.๑ การวางแผนอัตราก าลัง สนับสนุนการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้อง 

กับนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก าหนด 
โดยเสนอความต้องการ ให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา จัดท าแผน 
อัตราก าลังจากแบบส ารวจอัตราก าลัง รวบรวมข้อมูล ประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการ ความจ าเป็น 
ความขาดแคลนข้าราชการครู ประเมินความต้องการอัตราก าลัง โดยให้สถานศึกษาจัดส่งรายงาน และรายงาน
ผลการวางแผนอัตราก าลังเพ่ือเสนอ อ.ก.ศ.จ. และ ก.ศ.จ. ตามล าดับ เพ่ือขอรับการอนุมัติความเห็นชอบต่อไป 

 ๓.๒ การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดรายละเอียด 
และแนวปฏิบัติในการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรอัตรา เกลี่ยอัตราก าลังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และตามที่ อ.ก.ค.ศ. เห็นชอบ 
เพ่ือประสานสถานศึกษาขอความเห็นชอบในการบรรจุและจัดสรรอัตราก าลัง โดยผ่านมติเห็นชอบของที่ประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษา  

 ๓.๓ การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ด าเนินการร่วมกับ ก.ศ.จ. ในการสอบแข่งขันระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ 
การรับสมัครสอบ การสอบในต าแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) รองผู้อ านวยสถานศึกษา และ
ผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา การสรรหาโดยการคัดเลือกบุคคล (ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่ไม่สามารถด าเนินการ 
สอบแข่งขันได้) การเสนอขอความเห็นชอบในการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการ การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 ๓.๔ การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ๓.๕ การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน ตามแนวปฏิบัติของ สพฐ. จ านวน ๒ รอบการ

ประเมิน คือ รอบท่ี ๑ (๑ ตุลาคม – มีนาคม ) รอบท่ี ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน) โดยการจัดเตรียมข้อมูล 
แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือชี้แจง 

๔. ด้านการบริหารทั่วไป 
    ๔.๑ การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ใช้เพื่อประเมินและรายงานผลการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด เช่น ระบบการบริหารนักเรียนเรียนรวม (SET) ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารการศึกษา (Emis) ระบบการบริหารงานบุคคล (P-OBEC) ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 
ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ระบบข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) ระบบการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 
และบุคลากรทางการศึกษา (E-money) ระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน (CCT) เป็นต้น 
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    ๔.๒ การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา โดยการจัดท าประกาศ หลักเกณฑ์การจัดตั้ง 
กลุ่มโรงเรียน เครือข่ายพัฒนาการศึกษา เป็นศูนย์ด าเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือและร่วมมือ 
ในการยกระดับพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาและเสนอต่อ 
คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

    ๔.๓ การด าเนินงานธุรการ โดยการส่งเสริมให้วิเคราะห์ระบบงานธุรการ ตามระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จัดท าคู่มือการปฎิบัติงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์โดยพัฒนาระบบโปรแกรมรองรับการปฏิบัติงานธุรการ จัดสรรอัตราบุคลากรต าแหน่งเจ้าหน้าที่
ธุรการให้กับสถานศึกษา ดูแลช่วยเหลือและพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ 

    ๔.๔ การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ส่งเสริมให้ตรวจสภาพอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม 
แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณจาก สพฐ. เตรียมการจัดตั้งงบประมาณแต่ละปีงบประมาณให้กับสถานศึกษา 
ที่มีความจ าเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ และด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง แจ้งสถานศึกษากรอกข้อมูลค าขอตั้ง 
งบประมาณส่ง สพป. ภายในเวลาที่ก าหนด ด าเนินการจัดตั้งงบประมาณ จัดเรียงล าดับความส าคัญให้
สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายตามความเหมาะสม จัดท าและสรุปค าขอตั้งงบประมาณ รายการ จ าแนก
รายผลผลิตพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของกรอบวงเงินงบประมาณทุกรายการภายในเวลาที่ก าหนด 
 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ด้านงบประมาณ 
   ๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับสถานศึกษาบางส่วนขาดความรู้ในเรื่องการเบิกจ่าย การใช้เงิน 

งบประมาณ เนื่องจากเป็นครูผู้สอนไม่มีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   ๑.๒ การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร กรณีสถานศึกษาไม่ได้เป็นหน่วยเบิก 

การจัดสรรงบประมาณค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากต้องรอเวลาขั้นตอนการด าเนินการทางเอกสารหลักฐาน ส าหรับ 
กรณีสถานศึกษาเป็นหน่วยเบิก ขาดความพร้อมด้านบุคลาการในการด าเนินงาน ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติ อาจเกิดข้อผิดพลาด 

   ๑.๓ การก าหนดรูปแบบรายการ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ 
พบว่า การก าหนดราคากลางอาจไม่สอดคล้องกับราคาในพ้ืนที่ 

๒. ด้านการบริหารงานบุคคล    
ในบางประเด็นยังติดหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดท าให้เป็นอุปสรรคในการบริหาร

จัดการ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง เรื่อง จ านวนครู การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การสรรหาและบรรจุ การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. สพฐ. ควรจัดสรรบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่การบริหารจัดการงาน ๔ ด้าน ให้สถานศึกษา 
ให้เพียงพอกับความต้องการ 

๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรแก้ไขข้อติดขัดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการคัดเลือกครูได้ตามความต้องการของสถานศึกษาโดยตรง รวมทั้ง 
ด้านอื่น ๆ 
 
 

การส่งเสริม สนับสนนุสถานศึกษาจัดท าระบบข้อมลูสารสนเทศเพือ่ใช้ในการวางแผน 
การจัดการศึกษา 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ไดส้่งเสริม สนับสนุน ระบบข้อมูลสารสนเทศ

ของ สพฐ. พร้อมทั้งวางแผนการกรอกข้อมูลในระบบ ให้เป็นไปตามปฏิทินที่ สพฐ. ก าหนดไว้  วางแผนการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้แก่สถานศึกษา   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ.  เพ่ือพัฒนาการ
จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
๑. สพฐ. มีการปรับเปลี่ยนระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลบ่อยครั้ง ท าให้ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูล 

สารสนเทศต้องตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลตลอดเวลา 
๒. สพฐ. มีโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เป็นการเพ่ิมภาระการกรอกข้อมูลของผู้ปฎิบัติงาน 
๓. สถานศึกษาบางแห่งขาดบุคลากรที่มีทักษะความช านาญด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
๔. สถานศึกษาบางแห่งขาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 

ส่งผลให้บางครั้งไม่สามารถประมวลผลได้ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 
๑. สพฐ. ควรจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยเฉพาะ 

การจัดหาระบบเครือข่ายบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีสมรรถนะและรองรับการบริการของสถานศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

๒. สพฐ. ควรจัดท าระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดความซ้ าซ้อน 
ในการรายงาน และตอบสนองนโยบาย BIG DATA 
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๓. สพป. ควรสร้างความตระหนักให้สถานศึกษาเห็นความส าคัญของการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพ่ือการวางแผน การบริหาร และการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาในทุก ๆ ด้าน 
 
 

การส่งเสริม สนับสนนุ สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล  (Digital  Platform) เพือ่สนับสนนุภารกิจด้านบรหิารจัดการศึกษา 
 

ภารกิจด้านบริหาร 
จัดการศึกษา 

แพลตฟอร์มดิจิทัล ลักษณะของการใช้ 

ด้านวชิาการ -YouTube 
- Line 
- Website หน่วยงาน 
- Google Forms 
- Google Sites 
- Google Classroom 
- QR Code 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
เครือข่ายเก่ียวกับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
- กระบวนการเรียนรู้ที่เนน้ให้ผู้เรียน
ปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 
- การรายงานผลการด าเนนิการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและจดัท า 
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
- การประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง/ติดต่อสื่อสารกัผูป้กครอง 
- แหล่งเรียนรู้ 
- เครือข่ายวิชาการ 
- กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ด้านงบประมาณ - Google Meet 
- Line 
- Website หน่วยงาน 
- Google Forms 
- QR Code 

- การวางแผนการใช้งบประมาณ 
- การรายงานผล 
- การจัดประชุม 
- การจัดเก็บข้อมูล 

ด้านการบริหารงานบุคคล -DEEP 
- Google Meet 
- Line 
- Website หน่วยงาน 
- Google Forms 
- Google Sites 

ใช้บริหารอัตราก าลังทัง้ด้านปรมิาณ
และคุณภาพ 
- สรุปและรายงานผลตามแผน
อัตราก าลัง 
- การพัฒนาครู 
- การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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- QR Code - การรายงานผล 
- การจัดประชุม 

ด้านการบริหารทั่วไป -YouTube 
- Google Meet 
- Line 
- Website หน่วยงาน 
- Google Forms 
- Google Sites 
- QR Code 

- สร้าง พัฒนาเครือข่ายและบรหิาร
จัดการระบบสารสนเทศ 
- การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศ 
- การจัดท าส ามะโนประชากรวัย
เรียน 
- การส่งเสริม สนบัสนุน ด าเนินการ
รับนักเรียน 
- การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
- แผนผังอาคารสถานที ่
- งานประชาสัมพนัธ ์
- การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร
ในหน่วยงาน 
- การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
- การประสานและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน 
สถาบนั องค์กรภาครัฐ และเอกชน 
เข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ไดส้่งเสริม สนับสนุน โดยก าหนดนโยบายให้

มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มในกระบวนการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัด  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาทั้ง ๔ 
ด้าน การสร้างรูปแบบการด าเนินงาน การน าแพลตฟอร์มดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภารกิจงาน ตาม
ความพร้อมและบริบทของแต่ละพ้ืนที่  พัฒนาครู และบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ทักษะในการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์  สูงสุดในการปฏิบัติงาน และติดตามผลการพัฒนาของครูและบุคลากรในสังกัด 
เพ่ือให้ทราบถึงระดับการพัฒนา  ของแต่ละบุคคล  สร้างเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเป็นสื่อกลางใน
การติดต่อสื่อสาร แจ้งข่าวสารให้ความช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มงานของ สพป. การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น ไลน์ เฟสบุค เป็นต้น 
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ปัญหา อุปสรรค 

 
๑. สถานศึกษาบางแห่ง ยังไม่สามารถน าแพลตฟอร์มดิจิทัล ไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้ 

อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องมาจากความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการใช้งานด้านเทคโนโลยี 

รวมถึงไม่ยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้ประสบปัญหาในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล 
๓. การติดตามและให้ค าแนะน าของ สพป. ยังไม่ครอบคลุมสถานศึกษาทุกแห่ง 
 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
๑. สพฐ. ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้สถานศึกษามีอินเทอร์เน็ตใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. สพฐ. ควรจัดท าคู่มือแนะน าการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลที่หลากหลายเพื่อให้ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาได้เข้าใจในหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกระบวนการด าเนินงานของแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านต่าง ๆ 
อย่างละเอียด สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๓. สพป. ควรจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล 
รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในสถานศึกษาหรือในกลุ่มเครือข่าย 
 
 

การส่งเสริม สนับสนนุสถานศึกษาน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology)  มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจท้ังระบบ 

 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสารเทศในการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสังกัด โดยส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าสื่อ
และเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ  มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานทุกด้าน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ซ่ึง
สถานศึกษาส่วนใหญ่ด าเนินการ  เช่น จัดท าเว็บไซต์ และเฟสบุคของสถานศึกษาเพ่ือประชาสัมพันธ์  
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์อย่างเป็นระบบ เช่น งานทะเบียน 
งานด้านเอกสาร การจัดตารางสอน ตารางสอบ การตรวจและการเก็บรวบรวมคะแนน การสร้าง-วิเคราะห์ 
ข้อสอบ การวัดและประเมินผลการเรียน เป็นต้น 
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ปัญหา อุปสรรค 

 

๑. การโยกย้ายผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษาทุกปี ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ 
ส่งผลต่อการด าเนินงาน 

๒. สถานศึกษาบางแห่ง มีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี ไม่เพียงพอต่อการใช้งานส าหรับครูผู้สอนและนักเรียน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 

๑. จัดอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์ โดยการจัดท า 
บทเรียนออนไลน์  และก าหนดเป็นหลักสูตรในการอบรม เพ่ือให้ผู้บริหาร สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้พัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ 

๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร 
ของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม รวมถึงการติดตั้ง การดูแล 
รักษาและแก้ปัญหาเบื้องต้น 

๓. ควรจัดหาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีให้เพียงพอต่อการใช้งานส าหรับ ครู และนักเรียน เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

การส่งเสริม สนับสนนุ สถานศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผา่นการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity & 
Transparency  Assessment : ITA) 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้ด าเนินการขับเคลื่อน ส่งเสริม 
สนับสนุน การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity & 
Transparency  Assessment : ITA)  .ให้บรรลุเป้าหมาย  ดังนี้ 

๑. ช่วงเตรียมการประเมิน 
   ๑.๑ ศึกษาคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) 

   ๑.๒ รับชมการชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จาก 
สพฐ. ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต 

   ๑.๓ ประชุมบุคลากรของ สพป. เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นตัวชี้วัดการประเมิน และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด 

   ๑.๔ เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้ประสานงานการประเมิน และผู้ดูแลระบบของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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   ๑.๕ กรอกข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบ และน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ข้อมูล 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

   ๑.๖ ปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

๒. ช่วงด าเนินการประเมิน 
   ๒.๑ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ Internal Integrity and 

Transparency Assessment (IIT) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ 
  ๒.๒ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ External Integrity and 

Transparency Assessment (EIT) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ 
   ๒.๓ ด าเนินการตอบแบบส ารวจ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) 

โดยน าเข้าข้อมูลตามประเด็นตัวชี้วัด ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. เนื่องจาก ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
มีการเปลี่ยนตัวชี้วัดการประเมินใหม่ทุกปี ส่งผลให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องศึกษา  ท า
ความเข้าใจการประเมิน ITA ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ จากคู่มือการประเมิน และวิดีโอชี้แจงจาก สพฐ. ซึ่งเป็น 
การสื่อสารแบบทางเดียว ส่งผลต่อความรู้ ความเข้าใจ และการตีความอาจไม่สอดคล้องกับประเด็นที่ก าหนด 
จึงไม่ได้คะแนนในข้อนั้น ๆ 

๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักในการประเมิน ITA ท าให้ 
ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงานที่เชื่อมโยงกับข้อผิดพลาดในการด าเนินงานในปีที่ผ่านมากับการประเมิน 
ในปีปัจจุบันที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. สพฐ. ควรจัดประชุมชี้แจงการเตรียมการรับการประเมิน ITA แก่ผู้แทนของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา เพ่ือเป็นการสื่อสารแบบสองทาง การซักถามเพ่ือความกระจ่างชัดในประเด็นการประเมิน 

๒. สพฐ. ควรจัดกิจกรรม ITA Clinic หรือทีมที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาในการประเมิน ITA 
โดยเฉพาะเพ่ือให้ สพป. ได้พัฒนาและยกระดับผลการประเมินให้ดียิ่งขึ้น 
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ผูเ้รียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคกุคาม 
ทกุรปูแบบท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง   

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมี

ความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ดังนี้ 
๑. ภัยยาเสพติด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของภัยยา

เสพติด โดยการน านโยบาย มาตรการ แนวทางการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ 
และ สพฐ.มาประยุกต์ใช้ตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และตระหนักในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เช่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โครงการป้องกันสารเสพติด (เหล้า-บุหรี่) โครงการ TO BE NUMBER 
ONE  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการครู D.A.R.E (Drug Abuse Resistance Education) เป็นต้น 

๒. ภัยความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อป้องกัน

สถานศึกษาและนักเรียนจากภัยต่าง ๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย  โดยก าหนดเป็นนโยบายในแผนปฏิบัติราชการ  
จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือก ากับดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสังกัด  มอบนโยบาย/มาตรการและสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอนและนักเรียนเห็นความส าคัญในการเตรียมความพร้อมส าหรับการรับมือกับภัยความรุนแรง การ
คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมไซเบอร์ โดยให้สถานศึกษาด าเนินการ จัดท า
โครงการ/กิจกรรม โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 
มีทกัษะในการเตรียมพร้อมรับมือกับภัย เห็นคุณค่าและศักยภาพของตนเอง เพ่ือเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันใน
ตัวเอง เช่น กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามวันส าคัญต่าง ๆ การอบรมหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรูม การจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน เป็นต้น 

๓. ภัยพิบัติต่าง ๆ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  มีการขับเคลื่อนงานเพื่อป้องกันให้

สถานศึกษาและนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะความพร้อมรับมือจากภัยพิบัติต่าง ๆ ก าหนดเป็น
นโยบายในแผนปฏิบัติราชการทั้งระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาว  จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือก ากับดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด  มอบนโยบาย/มาตรการ สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและนักเรียนเห็นความส าคัญในการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ โดยด าเนินการก าหนดเป็นมาตรการ/แนวทางปฎิบัติใน
การป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  จัดโครงการ/กิจกรรม โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระ



 

 

43 

การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะในการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่าง 
ๆ เช่น กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามวันส าคัญต่าง ๆ การอบรมหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรูม การจัดซักซ้อมรับมือ
กับภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

๔. ฝุ่น PM ๒.๕ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  มีการขับเคลื่อนงานเพื่อป้องกันภัยจากฝุ่น 

PM ๒.๕   แจ้งสถานการณ์ท่ัวไปในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/ประธานเครือข่ายอ าเภอ/ประธาน
เครือข่ายสถานศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม การดูแลนักเรียนให้มีความปลอดภัย และการสร้าง 
ความตระหนักให้เห็นถึงผลกระทบจากฝุ่น PM ๒.๕  ให้ทราบถึงอันตรายและการปฏิบัติตนตามมาตรการ
ป้องกันฝุ่น PM ๒.๕  ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อต้องอยู่ในสถานที่ที่มีฝุ่น PM ๒.๕  ให้
สถานศึกษาก ากับ ติดตาม การป้องกันภัยสุขภาพนักเรียนอย่างเคร่งครัด เช่น การงดการเผาขยะและเศษวัสดุ
ในสถานศึกษา หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน 
การไปในสถานที่ท่ีมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน และหากมีความจ าเป็นต้องสวมหน้ากากท่ีได้มาตรฐานเพื่อป้องกันฝุ่น 
PM ๒.๕ เป็นต้น 
 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ขาดความชัดเจนของแนวทางการด าเนินงาน และงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. การส ารวจข้อมูลเชิงลึกของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพ่ือการแก้ปัญหาและเฝ้าระวัง 
ยังไม่ได้ตรงตามข้อเท็จจริงเท่าที่ควร เนื่องจากต้องค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติ 

๓. สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ท าให้ไม่สามารถด าเนิน
โครงการ/การกิจกรรมตามแผนได้ 

๔. สภาพปัญหาของครอบครัวที่หลากหลายและความตระหนักของผู้ปกครอง ในการช่วยเหลือดูแล 
บุตรหลานส่งผลต่อการด าเนินการ เช่น กรณีนักเรียนขาดเรียนเสี่ยงต่อภัยต่าง ๆ โดยเฉพาะภัยทางไซเบอร์ 

๕. งบประมาณและสื่ออุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงานไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรม
ส าคัญ ๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) เป็นต้น 

๖. ขาดการติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง 
สถานศึกษาบางส่วนไม่น าความรู้จากการร่วมโครงการต่าง ๆ ไปขยายผลและปฏิบัติอย่างจริงจัง 

๗. ขาดขวัญก าลังใจและความคุ้มครองช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

๘. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบให้กับ 
นักเรียนในแต่ทุกช่วงวัย มีความละเอียดและแตกต่างกัน ท าให้นักเรียนบางช่วงวัย ไม่มีความพร้อมในการรับรู้
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติเท่าที่ควร 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. สพฐ. ควรมีความชัดเจนของแนวทางการด าเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด และแจ้งแนวทางการด าเนินงานให้ สพป. ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

๒. สพฐ. ควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ระดับนโยบายในการด าเนินการ 
ป้องกันการคุกคามของภัยรูปแบบใหม่ เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นต้น 

๓. สพฐ. ควรจัดอบรม เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สพป. เพ่ือเพ่ิมความรู้ 
และทักษะในการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถน าไปขยายผลให้กับสถานศึกษาในการป้องกันดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนในล าดับต่อไป 

๔. สพฐ. และ สพป. ควรมีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ
และจริงจัง 

๕. สพฐ. และ สพป. ควรพัฒนาเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็งสามารถช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง ถูกวิธีและทันเวลาตรงสภาพความต้องการ__ 
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ภาคผนวก 
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รายงานผลการขับเคล่ือนกลยุทธ์ 
ตามแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต ๒  ก าหนดกลยุทธ์  มาตรการ  
โครงการ  กิจกรรม  งบประมาณ  บทบาท และวิธีการ  และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์  งบบริหารจัดการ  (แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
ดังน ี้ 

 
 

ล ำดับ 
ที ่

กลยุทธ์ 
งบประมำณ 

รวม 
สพป. สพฐ. หน่วยงำนอ่ืน 

๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของ
มนุษย์และของชำติ 

- ๔๘,๐๐๐ - ๔๘,๐๐๐ 

๒ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ 

๓๕,๐๐๐ - - ๓๕,๐๐๐ 

๓ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ 

๓๓๕,๐๑๐ ๒๔,๐๐๐ - ๓๕๙,๐๑๐ 

๔ กำรสร้ำงโอกำสและลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ 

๔๐,๗๙๘ ๓๐,๐๐๐ - ๗๐,๗๙๘ 

๕ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๙๙,๒๑๕ - - ๙๙,๒๑๕ 

๖ กำ รปรั บ สมดุ ล แล ะ พัฒนำร ะบบ      
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

๔๐๖,๑๙๐ - - ๔๐๖,๑๙๐ 

 รวมงบประมำณทั้งสิ้น ๙๑๖,๒๑๓ ๑๐๒,๐๐๐ -  
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กลยุทธท์ี่ ๑ 
การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ของมนุษย์และของชาต ิ
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กลยุทธ์ที ่๑  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคงของมนุษย์และของชาติ 
 

 
ล ำดับที ่

 
โครงกำร 

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงำนอื่น 

๑ ก ำ ร พั ฒ น ำ คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และค่ำนิยม
ของชำติ (โครงกำรโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.) 

- ๔๘,๐๐๐ - กลุ่มนิเทศ 
ติดตำมและ
ประเมินผล 
กำรจัดกำร

ศึกษำ 
รวมงบประมำณ - ๔๘,๐๐๐   
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โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมและคณุลักษณะอันพงึประสงค์และค่านิยมของชาติ 

(โครงการโรงเรียนคณุธรรม สพฐ.) 

งบประมาณ ๔๘,๐๐๐  บำท (งบสพฐ.)

ผูรั้บผดิชอบ นำยภูริช  รอดวินิจ  

วัน เดือน ปี ท่ีด าเนินการ   วันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๔  และวันที่ ๑๙  กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย  
 ๑. เชิงปริมำณ   
     ๑.๑ ผู้บริหำรสถำนศึกษำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน ๑๘๓ โรงเรียน 
  ๑.๒ โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ ำนวน ๑๘๓ โรงเรียน  
 ๒. เชิงคุณภำพ  
  ๒.๑ ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียนมีควำมตระหนักรู้ เข้ำใจ และคิดอย่ำงมี
เหตุผล ซึมซับคุณค่ำแห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติ สร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในกำรท ำควำมดี 
และร่วมกันสร้ำงเครือข่ำยชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม  
  ๒.๒ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ จัดรูปแบบกำรส่งเสริมพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม
ส ำหรับผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
กิจกรรม 

     กิจรรมงำนประกวด 
   ๑. โครงงำนคุณธรรม 
   ๒. ครอบครัวคุณธรรม 
   ๓. คุรุชน คนคุณธรรม 
   ๔. นวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดีด้ำนกำรบริหำร 
   ๕ .นวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดีด้ำนกำรสอน 

๖. โรงเรียนคุณธรรมระดับ ๒ ดำว
ผลการด าเนินงาน

 ๑. ผู้บริหำร ครูและบุคคลกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรกำรขับเ คลื่อน 
กำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
      ๒. ผู้บริหำร ครูโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้รับกำรพัฒนำ ได้รับกำรยอมรับจำกนักเรียน ชุมชน  
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดับต่ำง ๆ ในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
      ๓. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตำมคุณธรรมอัตลักษณ์ของห้องเรียน และ
ครอบครัว 
      ๔. ผู้บริหำร ครู ได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำเป็นบุคคลต้นแบบและเป็นแบบอย่ำงในด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 
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      ๕. ผู้บริหำร ครูได้รับกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติและเกิดควำมภำคภูมิใจในกำรประพฤติตนเป็น
แบบอย่ำงด้ำนคุณธรรมจริยธรรมของตนเอง 
ปัญหา/อุปสรรค  
 ๑. กิจกรรมบำงกิจกรรมมีเวลำในกำรด ำเนินกำรน้อย เนื่องจำกกำรจ ำกัดเวลำของกำรด ำเนินกำร
ตำมโครงกำรที่ต้องสรุปรำยงำน สพฐ. 
 ๒. โครงกำรตำมนโยบำย มีเป้ำหมำย คล้ำยคลึง กัน เช่น โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ , โครงกำร
โรงเรียน คุณธรรม สพฐ., โครงกำรโรงเรียนสุจริต, กำรจัด โครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ตำมกำรประเมินภำยในสถำนศึกษำ ท ำให้ครูและบุคลำกรมีภำระงำนมำกขึ้น  
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ด ำเนินกำรบูรณำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้และแผนงำน/ โครงกำร/กิจกรรมของโรงเรียนที่ท ำอยู่
ปรับเข้ำกับงำนนโยบำยของหน่วยงำนให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
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กลยุทธท์ี่ ๒ 
การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถใน 

การแข่งขันของประเทศ 
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กลยุทธ์ที ่๒  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

 
ล าดับที ่

 
โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 

๑ พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรอ่ำน
ออกเสียงและกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ
ปีที่  ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
สพป.ยโสธร เขต ๒ 

๓๕,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตำมและ
ประเมินผล 
กำรจัดกำร

ศึกษำ 
รวมงบประมำณ ๓๕,๐๐๐ - -  
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โครงการพฒันาศักยภาพด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เร่ืองของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
งบประมาณ  ๓๕,๐๐๐  บำท 
ผูรั้บผดิชอบ  นำงกัญจนพร  กำรัตน์  และคณะ   
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๓  ถึง  ๓๐  กันยำยน ๒๕๖๔ 
เป้าหมาย    

ด้ำนปริมำณ   
 ๑. เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง และกำรอ่ำนรู้เรื่อง  ของผู้เรียนชั้น

ประถมศึกษำปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน  ๓๒ โรงเรียน ที่มีผลกำรประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนปีกำรศึกษำ๒๕๖๓ ต่ ำกว่ำ ร้อยละ ๖๐ 

   ๒. เพ่ือให้โรงเรียนเตรียมควำมพร้อมในกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของ
ผู้เรียน Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน  ๓๒ โรงเรียน ที่มีผลกำร
ประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ต่ ำกว่ำ ร้อยละ ๖๐ 
 ด้ำนคุณภำพ 

  ๑. เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง และกำรอ่ำนรู้เรื่อง  ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ที่มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๓ ต่ ำกว่ำ ร้อยละ ๖๐  

    ๒. เพ่ือให้โรงเรียนเตรียมควำมพร้อมในกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของ
ผู้เรียน Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ 

 

กิจกรรม       
  ด ำเนินกำรจัดอบรมพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรอ่ำนออกสียงและกำรอ่ำนรู้เรื่องเพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับ
กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษำปทีี่ ๑ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๔ 
ผลการด าเนินงาน 

   ๑ ครูผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ตรงตำมมำตรฐำนของหลักสูตรเพ่ือเตรียมควำม
พร้อมรับกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT) ) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
   ๒ ร้อยละของผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ในสังกัดปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ สูงขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ 
   ๓ ผู้เรียนมีผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๘๐ 
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กลยุทธท์ี่ ๓ 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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กลยุทธ์ที ่๓  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
                    

 
ล าดับที ่

 
โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 

๑ ประเมินประสิทธิภำพและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

๓๓,๑๒๐ - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

๒ กำรให้ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
วิ ท ย ฐ ำ น ะ แ ล ะ เ ลื่ อ น      
วิทยฐำนะ 

๑๐,๐๒๐ - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

๓ กำรให้ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
วิทยฐำนะและเลื่อนวิทย
ฐำนะ 

๒,๔๐๐    

๔ กำรบริหำรจัดกำรพนักงำน
รำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำว 
ใ น ส ำ นั ก ง ำ น เ ข ต พ้ื น ที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 

๑,๐๕๐ - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

๕ พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สู่
กำ รยกระดับผลสั มฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

 ๒๔,๐๐๐ - กลุ่มนิเทศ 
ติดตำมและ
ประเมินผล 
กำรจัดกำร

ศึกษำ 
๖ สพป.ยโสธร เขต ๒ เข้มแข็ง 

 
๓๗,๘๐๐ - - กลุ่มอ ำนวยกำร 

๗ ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น ำ
เส ริ มส ร้ ำ งคุณภำพชี วิ ต
ข้ำรำชกำรครูบุคลำกรทำง
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ  แ ล ะ ผู้
เ ก ษี ย ณ อ ำ ยุ ร ำ ช ก ำ ร 
ประจ ำปี ๒๕๖๔ 

๗๘,๐๐๐ - - กลุ่มอ านวยการ 
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กลยุทธ์ที ่๓  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 
                    

 
ล าดับที ่

 
โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 

๘ กำรฝึ กอบรมครู ผู้ ช่ ว ยสู่
เ ส้ น ท ำ ง ค รู มื อ อ ำ ชี พ 
ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ      
พ.ศ.๒๕๖๔ 

๕๐,๓๘๐ - - กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

๙ พัฒน าค รู แ ล ะบุ ค ล าก ร
ทางการศึกษาด้านการกีฬา 

๒๖,๑๔๐ - - กลุ่มอ านวยการ 

๑๐ กำรเพ่ิ มประสิ ทธิ ภำพกำร
ด ำเนินงำนคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ สพป.ยโสธร เขต ๒ 

๖๓,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตำมและ
ประเมินผล 
กำรจัดกำร

ศึกษำ 
๑๑ การพัฒนาองค์กรสู่ความ

เป็นเลิศ 
๒๓,๑๐๐ - - กลุ่มพัฒนาครู

และบุคลากร
ทางการศึกษา 

                รวมงบประมำณ ๓๓๕,๐๑๐ ๒๔,๐๐๐ -  
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โครงการประเมนิประสิทธิภาพและประเมนิผลการปฏิบติังานผูบ้ริหารสถานศึกษา 
งบประมาณ  ๓๓,๑๒๐ บำท  
ผูรั้บผดิชอบ นำงยุภำพรรณ   ศรีบุระ      
ระยะเวลาด าเนินการ ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๓  ถึง  ๓๐  กันยำยน ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย 

 ๑ เป้ำหมำยเชิงผลผลิต  
              พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำใน 
สังกัด จ ำนวน ๒ ครั้ง 
 ๒ เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์  
              สำมำรถออกค ำสั่งเลื่อนเงินเดือนได้ทันก ำหนดเวลำและได้รับเงินเดือนใหม่ตำมก ำหนด 
กิจกรรม     

๑. ค่ำจัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน   ๖  คณะ  จ ำนวน  ๘  ครั้ง   
          ๒. ออกพ้ืนที่ประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ๑๗ กลุ่ม 
 
ผลการด าเนินงาน 

           ๑ กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเกิดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำนและ
สำมำรถเบิกจ่ำยเงินเดือนใหม่ได้ทันตำมก ำหนดเวลำ 
           ๒ ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร มีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนเพิ่มมำกข้ึน 

 
โครงการประชาสัมพนัธ์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู 

และบคุลากรทางการศึกษา(ใหม)่ หรือ เกณฑ์ PA 
งบประมาณ  ๑๐,๐๒๐  บำท 
ผูรั้บผดิชอบ นำงยุภำพรรณ  ศรีบุระ , นำยปิยะ  ส่งเสริมสกุล  และนำงสำวสุนิสำ  สนิท   
ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่  ๑  กรกฎำคม  ๒๕๖๔  ถึง  ๓๐ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

๑  เป้ำหมำยเชิงผลผลิต 
ข้ำรำชกำรครู  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  มีควำมรับรู้  ควำมเข้ำใจ   

และสำมำรถจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนได้ ๑๐๐  % 
๒  เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ 
 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนเสนอต่อ 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งผลลัพธ์ต่อผู้เรียนได้ 
กิจกรรม 

กำรประชุมประชำสัมพันธ์หลักเกณฑ์ฯ จ ำนวน ๕๙  และสร้ำงควำมเข้ำใจ ในหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ 
วิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ(ใหม่) หรือ เกณฑ์ PA   
 
ผลการด าเนินงาน 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรจัดท ำข้อตกลงในกำร 
พัฒนำงำนและข้ำรำชกำรครูมีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียนที่มีประสิทธิภำพและสร้ำง
กำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 
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โครงการการใช้ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษามวิีทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 

งบประมาณ  ๒,๔๐๐  บำท 
ผูรั้บผดิชอบ  นำงสำวสุนิสำ   สนิท  และคณะ    
ระยะเวลาด าเนินการ  ธ.ค. ๖๓ – ก.ค.๖๔ 
เป้าหมาย 

 ๑ เป้ำหมำยเชิงผลผลิต  
     สำมำรถด ำเนินกำรประเมินให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีวิทยฐำนะผ่ำนเกณฑ์        
กำรประเมินได้ตำมจ ำนวนที่ขอ และสำมำรถออกค ำสั่งแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะให้ทันตำมก ำหนดเวลำ
และได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น 
 ๒ เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์  
     กำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำส ำหรับผู้ขอรับกำรประเมินให้มีวิทยฐำนะ 
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ปีละ ๔ ครั้ง 

กิจกรรมการด าเนินการ 

ค่ำพำหนะส ำหรับคณะกรรมกำรประเมินวิทยฐำนะช ำนำญกำรและวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ ท ำให้ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน  
 

โครงการการบริหารจัดการพนักงานราชการและลกูจ้างช่ัวคราว 
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา 

งบประมาณ  ๑๐๕๐   บำท 
ผูรั้บผดิชอบ  นำงสมจิตร   แสงชำติ  และคณะ    
ระยะเวลาด าเนินการ ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๓  ถึง  ๓๐  กันยำยน ๒๕๖๔ 
เป้าหมาย    

เชิงปริมำณ 
              ๑ พนักงำนรำชกำร     จ ำนวน  ๘๙  อัตรำ               

 ๒ ลูกจ้ำงชั่วครำว 
- เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร (รำยเดือน)    จ ำนวน  ๕๒  อัตรำ 
- เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร (จ้ำงเหมำบริกำร)   จ ำนวน ๑๓๑ อัตรำ 

     - นักกำรภำรโรง (โครงกำรคืนครูให้นักเรียน)  จ ำนวน  ๔๘  อัตรำ 
- นักกำรภำรโรง (๔,๖๐๐ อัตรำ)    จ ำนวน   ๖๘  อัตรำ 
- ครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต จ ำนวน     ๗  อัตรำ 
- บุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์                จ ำนวน   ๑๓  อัตรำ 
- ลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ฯ  จ ำนวน    ๔   อัตรำ 
- พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร (รำยเดือน)           จ ำนวน   ๕๓  อัตรำ 
- พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร (จ้ำงเหมำบริกำร)            จ ำนวน   ๑๘  อัตรำ 

  รวมทั้งสิ้นจ ำนวน   ๔๘๓   อัตรำ  
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 เชิงคุณภำพ  
    กำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำว ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ เป็นไปอย่ำงมีระบบ 
เหมำะสมมีควำมคล่องตัว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
กิจกรรม   

            - การจัดท าสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
            - จัดท ารายละเอียดพนักงานราชการและลูกจ้างประจ า 
           - ตรวจรับและตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผลการด าเนินงาน 

            สถำนศึกษำในสังกัดและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ มีพนักงำนรำชกำร
และลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมกรอบอัตรำก ำลัง กำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสถำนศึกษำ ผู้เรียน และทุกภำคส่วน  
 
 
 

โครงการพฒันาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
งบประมาณ  ๒๔,๐๐๐  บำท  (สพฐ.) 
ผูรั้บผดิชอบ  นำงรัชฎำภรณ์  สำมำรถ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕ 
เป้าหมาย 

 ๑  นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ที่มีคะแนนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-
NET) ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพิ่มจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ได้รับกำรประเมิน 
 ๒  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ที่มีคะแนนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพิ่มจำกปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ได้รับกำรประเมิน 

กิจกรรม   จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์   
ผลการด าเนินงาน 

 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ได้รับการพัฒนายกระดับ       
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูงขึ้น 
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โครงการ สพป.ยโสธร เขต ๒ เข้มแข็ง 
งบประมาณ จ ำนวน  ๓๗,๘๐๐  บำท 
ผูรั้บผดิชอบ  นำงวรำภรณ์  สิงห์คิบุตร  นำยธรรมภรณ์  ธงชัย  และคณะกลุ่มอ ำนวยกำร  
เป้าหมาย 

 เชิงปริมำณ  
     ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ จ ำนวน ๖๐  คน 
เชิงคุณภำพ 

      ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ มีจิตส ำนึกในกำรให้บริกำร และผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำร เพื่อจะน ำไปสู่ควำมร่วมมือ ร่วมใจ ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ 
และมีประสิทธิภำพ ส่งผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่อไป     
กิจกรรม   

๑ .สรุปผลกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของแต่ละกลุ่มงำนใน  สพป. ยโสธร เขต ๒    
          ๒. กำรพัฒนำกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร  
     
ผลการด าเนินงาน 

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยโสธรเขต ๒ มีความรัก ความภาคภูมิใจ ศรัทธา เกิดความตระหนักรู้จักการท างานเป็นทีม  ทุ่มเท เสียสละใน
งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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โครงการประชมุสัมมนาเสริมสร้างคณุภาพชีวิตข้าราชการคร ูบคุลากรทางการศึกษา 
และผูเ้กษียณอายุราชการ ประจ าปี ๒๕๖๔ แบบออนไลน์ (ผา่นโปรแกรม Zoom) 

 

งบประมาณ   ๗๘,๐๐๐  บำท 
ผูรั้บผดิชอบ  นำงวรำภรณ์  สิงห์คิบุตร  นำยธรรมภรณ์  ธงชัย  และคณะกลุ่มอ ำนวยกำร  
เป้าหมาย 

 เชิงปริมำณ 
      จัดประชุมสัมมนำเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตผู้เกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร 
เขต ๒  แบบออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Zoom  
 
         

เชิงคุณภำพ 
       ผู้เข้ำร่วมสัมมนำมีควำมพึงพอใจและเข้ำร่วมประชุมสัมมนำเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตผู้เกษียณอำยุ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒  แบบออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Zoom    

กิจกรรม    
               จัดประชุมสัมมนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  
เขต ๒  แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom        
   
ผลการด าเนินงาน  
 ๑  ผู้เกษียณอายุราชการทุกคนมีขวัญและก าลังใจ 
  ๒  ผู้เกษียณอำยุรำชกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเส้นทำงวัยเกษียณอำยุรำชกำร 
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โครงการการฝึกอบรมครูผูช้่วยสู่เส้นทางครูมอือาชพี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
งบประมาณ    ๕๐,๓๘๐  บาท  
ผูรั้บผดิชอบ นำงสำวจังกร  จตุเทน  และคณะ  
ระยะเวลาด าเนินการ ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๓  ถึง  ๓๐  กันยำยน ๒๕๖๔ 
เป้าหมาย 

   เชิงปริมำณ  
                  ๑)  ครูผู้ช่วยในสังกัด จ ำนวน ๑๕๐ คน ผ่ำนกำรพัฒนำทุกคนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

        ๒) ครูผู้ช่วยที่เข้ำรับกำรอบรมน ำผลที่ได้รับจำกกำรอบรมไปพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐       

   เชิงคุณภำพ 
  ๑) ครูผู้ช่วยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักสูตรทำงกำรศึกษำ และระเบียบกฎหมำย แนวปฏิบัติ                 
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ ,กำรปฏิบัติตนปฏิบัติงำนในกำรเป็นครูที่ดี   
  ๒). ครูผู้ช่วยมีแนวทำงและสำมำรถพัฒนำวิชำชีพ เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำงำน           
พัฒนำตนเอง  ให้มีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครูต่อไป   
  ๓)  ครูผู้ช่วยมีแนวคิดและวิสัยทัศน์กว้ำงไกล มีแรงบันดำลใจเพ่ือปฏิบัติตน ปฏิบัติงำนเป็นครู        
มืออำชีพ และสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน   
กิจกรรม      
                ประชุมเชิงปฏิบตัิกำรอบรมครูผู้ช่วยสู่มืออำชีพ (ครูผู้ช่วย ๑๕๐ คน)แ   
ผลการด าเนินงาน 

      ๑. ครูผู้ช่วยมีควำมรัก ศรัทธำและมุ่งมั่นในอำชีพครู รวมถึงมีวิทยฐำนะสูงข้ึน มีควำมก้ำวหน้ำใน
วิชำชีพ 
      ๒. ครูผู้ช่วยมีสมรรถนะเป็นครูมืออำชีพ ปฏิบัติงำนเกิดประสิทธิภำพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภำพมำกขึ้น 
      ๓. ครูผู้ช่วยเป็นผู้มีคุณธรรม มีจรรยำบรรณวิชำชีพ ตลอดจนเป็นแบบอย่ำงที่ดีของชุมชน และสังคมได้ 
      ๔. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพมำกขึ้น 
 

 

โครงการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษาด้านการกีฬา 
งบประมาณท่ีได้รับ  จ ำนวน ๒๖,๑๔๐ บำท 
ผูรั้บผดิชอบ   นำงวรำภรณ์   สิงห์คิบุตร  และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่  ๑  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๓ – วันที่  ๓๐  ธันวำคม  ๒๕๖๓  
เป้าหมาย 

 เชิงปริมำณ 
        - ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

ยโสธร เขต ๒ ได้ร่วมแข่งขันกีฬำ-กรีฑำประเภทบุคคลหรือทีม อย่ำงน้อย ๑-๓ ครั้ง เช่น กีฬำหน่วยงำนของ
ส ำนักงำน     เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  กีฬำหน่วยงำนกุดชุมสัมพันธ์เกมส์/อ ำเภออ่ืนๆ และกีฬำหน่วยงำนส่วน
รำชกำรสัมพันธ์ของจังหวัดยโสธร (วันกีฬำแห่งชำติ) ของส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำแห่งประเทศไทย 
จังหวัดยโสธร เป็นต้น   
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เชิงคุณภำพ 
   - ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ยโสธร เขต ๒  ได้ร่วมแข่งขันกีฬำ-กรีฑำประเภทบุคคลหรือทีม และได้ออกก ำลังกำยด้วยกำรเล่นกีฬำ-กรีฑำ ที่
เหมำะสมกับวัยเป็นประจ ำและต่อเนื่องตลอดปี  เพ่ือเสริมสร้ำงสุขภำพร่ำงกำย  จิตใจ และสังคมของบุคคล ให้
แข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยอยู่เสมอ 
กิจกรรม   

ร่วมกำรแข่งขันกีฬำหน่วยงำนส่วนรำชกำรสัมพันธ์ “วันกีฬำแห่งชำติ” จังหวัดยโสธร  ส ำหรับเป็น 
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ส ำหรับผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันและร่วมกิจกรรม    
ผลการด าเนินกิจกรรม  
       เข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำหน่วยงำนส่วนรำชกำรสัมพันธ์ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ “งำนวัน
กีฬำแห่งชำติ จังหวัดยโสธร ประจ ำปี ๒๕๖๓”  ในระหว่ำงวันที่ ๒๑ – ๒๕  ธันวำคม  ๒๕๖๓  ณ  สนำมกีฬำ
จังหวัดยโสธร  เพื่อเป็นกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ร่ำงกำย จิตใจ และสังคมของบุคคลให้แข็งแรง สมบูรณ์ 
ปัญหา/อุปสรรค    

      เนื่องจำกมีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙  จึงท ำให้มีบำงกิจกรรมที่ต้องเลื่อน
ก ำหนดกำรแข่งขันออกไปอย่ำงไม่มีก ำหนดระยะเวลำ  โดยมีส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดยโสธร 
เป็นผู้รับผิดชอบ  และประสำนกำรด ำเนินกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการการเพิม่ประสิทธิภาพการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมนิผล 

และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นการศึกษา 
งบประมาณ   ๖๓,๐๐๐ บำท 
ผูรั้บผดิชอบ นำงกัญจนพร กำรัตน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่  ๒๕ – ๒๗  พฤศจิกำยน ๒๕๖๔  (ตุลำคม ๒๕๖๓  ถึง กันยำยน ๒๕๖๔) 
เป้าหมาย 

      เชิงปริมาณ 
           ๑ คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. จ ำนวน ๙  คน ได้รับกำรเพ่ิมพูนควำมรู้และประสบกำรณ์อันจะเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน 
     ๒ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ ได้รับกำรเพ่ิมพูนควำมรู้
และประสบกำรณ์อันจะเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
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         เชิงคุณภาพ 
              ๑ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(ก.ต.ป.น.) ได้รับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการด าเนินงานสามารถร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในเขตพ้ืนที่ได้ตามมาตรฐาน 
             ๒ สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ยโสธร เขต ๒ ได้รับ 
กำรติดตำม ตรวจสอบและนิเทศกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ และส่งผลให้มีกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในกลุ่มสำระหลักให้สูงขึ้น 
             ๓ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพและมีควำมพร้อมในกำร
เตรียมกำรรับกำรนิ เทศติดตำมและประเมินผลจำกหน่วยงำนภำยนอก ส ำนักเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มีแบบอย่ำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรงำนของคณะคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 
กิจกรรม  

กิจกรรมที่ ๑ 
     ๑ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่

การศึกษา  
                  ๒ จัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินการศึกษาดูงานเพ่ือน ามาพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

กิจกรรมที่ ๒   
     - ศึกษาดูงานนอกสถานที่ องค์กรที่ประสบผลส าเร็จในด้านการพัฒนาการด าเนินงานคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน     

             กำรบริหำรโดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร  
เขต ๒ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง  
  
ปัญหา/ อุปสรรค 

 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ท ำให้เกิดอุปสรรค 
ในกำรด ำเนินกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงส ำนักเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกับสถำนศึกษำ ในด้ำนนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
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โครงการการพฒันาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐ บำท 
ผูรั้บผดิชอบ  ว่ำที ่ร.อ.อมรรัตน์  ศรีขันธ์  และคณะ    
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๓  ถึง  ๓๐  กันยำยน ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย 

  เชิงปริมำณ 
  ๑) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำให้เป็น
องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) ของบุคลำกรในส ำนักงำน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
  ๒) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ มีกำรด ำเนินกำรสร้ำงชุมชนแห่ง
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC) ทั้งในระดับกลุ่ม องค์กร และระหว่ำงองค์กร 
คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
 เชิงคุณภำพ 
  ๑) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและเกิดทักษะสำมำรถพัฒนำ
ตนเองผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ๒) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด มีทักษะในกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ(Professional Learning Community : PLC) และน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กิจกรรม         

       ศึกษำดูงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือองค์กรที่ประสบผลส ำเร็จเกี่ยวกับองค์กำรแห่งกำร
เรียนรู้ (Knowledge Management : KM) และกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) ๒ แห่ง คือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ และส ำนักงำนส่งเสริม
สวัสดิกำรและสวัสดิภำพครู 

ผลการด าเนินงาน 

  บุคลำกรมีควำมรู้ ทักษะในกำรสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) 
และกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC) มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ เกิดบรรยำกำศและ
วัฒนธรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนบรรลุเป้ำหมำยสู่
องค์กรแห่งควำมเป็นเลิศ  
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กลยุทธท์ี่ ๔ 
กำรสร้ำงโอกำสและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
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กลยุทธ์ที ่๔  การสร้างโอกาสและลดความความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา    
                    

 
ล าดับที่ 

 
โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

๑. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ช่วยน้องสู้วิกฤต 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

 

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

๒ อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำ
ร ะ บ บ ดู แ ล ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ล ะ
คุ้มครองนักเรียนในสถำนศึกษำ 
 

๒,๕๘๐ 
 

- - กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

๓ นิเทศติดตามการบริหารจัดการ
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ สู่        
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

๓๘,๒๑๘ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตำมและ
ประเมินผล 

กำรจัดกำรศึกษำ 

รวมงบประมาณ ๔๐,๗๙๘ ๓๐,๐๐๐ -  
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โครงการระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน ช่วยน้องสู้วิกฤต 

 

งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐ บาท (สพฐ.) 
ผูรั้บผดิชอบ  นางสาวสุอังวศรี ทองทิพย์ นางสาวพรลภัส เมฆไชยภักดิ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ระหว่าง เดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  สถานท่ี ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และ โรงเรียนในสังกัด 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนด้อยโอกาสในสังกัด ๓๘ ราย 

เชิงคุณภาพ 
สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กิจกรรม 

๑. การจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) 
๒. การลงพื้นท่ีโรงเรียนในสังกัด เพื่อมอบถุงยังชีพ และให้ค าแนะน าปรึกษาในการดูแลเด็ก

นักเรียนด้อยโอกาส(ก าพร้า) 
ผลการด าเนินงาน 

๑. นักเรียนด้อยโอกาส ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมาก
ขึ้น 

๒. สร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ปัญหาอุปสรรค 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงมีการปรับเปลี่ยนแนว
ทางการด าเนินงาน  
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีกิจกรรมการลงพื้นท่ีในการดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส รวมท้ังให้
ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง คณะคร ูและผู้บริหาร เป็นระยะ 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 

ในสถานศึกษา 
งบประมาณ   ๒,๕๘๐ บาท  
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ –กันยายน ๒๕๖๔ สถานที ่ณ ห้องประชุม สานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  
เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ  
              ๑) สถานศึกษา สังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒ จานวน ๑๘๒ โรงเรียน ๑ สาขา  
              ๒) นักเรียน ครูแนะแนว ครูจิตวิทยาประจาสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา ครูฝ่ายปกครอง ครผูู้ดูแลงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒ จานวน ๑๘๒ โรงเรียน ๑ สาขา  

เชิงคุณภาพ  
              ๑) สถานศึกษาดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทุกขั้นตอนอย่างมีคุณภาพ  
              ๒) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้ง 
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
กิจกรรม  

    คัดเลือกสถานศึกษาและสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และครูเพ่ือรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจาปี ๒๕๖๔ (มิถุนายน ๖๔)  
ผลการดาเนินงาน  

ประเภทสถานศึกษา ได้แก ่ 
                  ๑. โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง การคัดเลือกสถานศึกษาและ 

สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี ๒๕๖๔ ระดับเขตตรวจ
ราชการที่ ๑๔  

         ๒.  โรงเรียนบ้านนาจาน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง การคัดเลือกสถานศึกษาเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี ๒๕๖๔ ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๔ 

ประเภทครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ได้แก่ 
        ๑. นายจรสั บูรณกิตติ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง การคัดเลือกครูเพ่ือรับรางวัลครู

ต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจาปี ๒๕๖๔ ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๔ 

        ๒. นางวารี อัฒจักร ครูชานาญ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน การคัดเลือกครูเพ่ือรับรางวัล
ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจาปี ๒๕๖๔ ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๔ 

ปัญหา/อุปสรรค  

                     ๑. งบประมาณในการสนับสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษาและครูผู้เข้ารับการคัดเลือก  
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานปีต่อไป  
                     ๒. การจัดสรรงบประมาณหรือเงินรางวัล เพ่ือสนับสนุนสถานศึกษาหรือครูผู้เข้ารับกคัดเลือก 

ระดับเขตตรวจราชการ ในการดาเนินงาน  
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โครงการนิเทศติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้สู่การพฒันาศักยภาพผูเ้รียน 
งบประมาณ  ๓๘๒๑๘ บำท 
ผูรั้บผดิชอบ  นำงสำวเพ็ญประภำ   มีเพียร  
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๓  ถึง  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๔ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมำณ  
๑ สถำนศึกษำในสังกัดมีกำรส่งเสริมกำรนิเทศภำยใน 
๒ สถำนศึกษำในสังกัดมีกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำยของ 

กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำชั้นพ้ืนฐำน และของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ 

๓ สถำนศึกษำมีกำรนิเทศระบบ online ตลอดป ี
เชิงคุณภำพ 

๑ สถำนศึกษำในสังกัดมีกำรนิเทศภำยใน ร้อยละ ๑๐๐ 
๒ สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำยของ กระทรวงศึกษำธิกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำชั้นพื้นฐำน และของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ 
อยู่ในระดับด ีร้อยละ ๘๐ 

๓ สถำนศึกษำในสังกัดมีกำรนิเทศระบบ online ร้อยละ ๑๐๐ 
กิจกรรม 

๑ นิเทศติดตำมและประเมินผล 
๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมกำรนิเทศภำยใน 
๑.๒ กิจกรรม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำทุกโรงเรียน/โครงกำร 
๑.๓ นิเทศติดตำม สถำนศึกษำระบบ online 

ผลการด าเนินงาน 

๑ สถำนศึกษำในสังกัดมีกำรขับเคลื่อนกำรนิเทศภำยใน ในรูปแบบที่หลำกหลำย 
๒ สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำยของ กระทรวงศึกษำธิกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำชั้นพ้ืนฐำน และของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ 
ปัญหา/อุปสรรค 

๑ ภำรระกิจในกำรออกนิเทศ ติดตำมของ ศึกษำนิเทศก์ไม่เป็นไปตำมปฏิทิน เพรำะต้องมีกำรท ำงำน
ร่วมกับหลำยส่วนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำยโสธร เขต ๒ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๒ กำรนิเทศ ติดตำม ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ท ำให้ต้องมีกำร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรนิเทศ ติดตำม เพ่ือให้สอดรับกับสภำวะกำร 
ข้อเสนอแนะ 

๑ ให้มีกำรขับเคลื่อนกำรนิเทศภำยในที่เป็นคณะกรรมกำรในระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ำย 
๒ ให้มีกำรสะท้อนปัญหำรต่ำง ๆ จำกกำรนิเทศ ติดตำเพ่ือน ำไปพัฒนำแนวทำงด้ำนกำรศึกษำ 
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กลยุทธท์ี่ ๕ 
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต 

ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ์ที ่๕  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                            

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนำ
อำคำรสถำนที่ “สพป.ยโสธร 
เขต ๒ ส ำนักงำนน่ำอยู่ ขยะสี
เขียว และสะอำด” 

๙๙,๒๑๕ - - กลุ่มอ านวยการ 

รวมงบประมาณ ๙๙,๒๑๕ - -  
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โครงการปรับปรงุภมูทัิศน์และพฒันาอาคารสถานท่ี 
“สพป.ยโสธร เขต ๒  ส านักงานน่าอยู่ ขยะสีเขียวและสะอาด” 

          

งบประมาณ   ๙๙,๒๑๕ บำท 
ผูรั้บผดิชอบ นำงวรำภรณ์   สิงห์คิบุตร  และคณะ     
ระยะเวลาด าเนินการวันที่  ๑  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๓ – วันที ่ ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๔  
เป้าหมาย 

 เชิงปริมำณ 
๑) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นส ำนักงำนที ่

มีกำรปรับปรุง พัฒนำให้สวยงำมอยู่เสมอ สำมำรถบริหำรจัดกำรขยะได้  ข้ำรำชกำรทุกระดับในส ำนักงำนและผู้
มำติดต่อรำชกำรร้อยละ ๑๐๐ มีจิตส ำนึกท่ีดีในกำรรักษำควำมสะอำด  

เชิงคุณภำพ 
       ๑) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ เป็นส ำนักงำนน่ำอยู่ และ 

ขยะสีเขียว และสะอำด  
       ๒) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นสถำนที่ 

พักผ่อนของบุคลำกรและผู้มำติดต่อรำชกำรได้อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
กิจกรรม    

๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรส ำนักงำนให้น่ำดู น่ำอยู่     
          ๒. จัดท ำป้ำยท ำเนียบผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ บริเวณหน้ำอำคำร 
ผลการด าเนินงาน  

         ๑  บริเวณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ สะอำด ร่มรื่น ภูมิทัศน์สวยงำม     
๒  บริเวณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒  เป็นที่พักผ่อนของบุคลำกรและผู้มำติดต่อ
รำชกำร 
    ๓  สภำพอำคำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ มีควำมม่ันคง ปลอดภัย พร้อม
ใช้งำน 
     ๔  บุคลำกรทุกระดับในสังกัดและผู้มำติดต่อรำชกำรที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร 
เขต ๒      มีระเบียบวินัยในกำรทิ้งขยะให้ถูกที่และถูกประเภทประสิทธิภำพ 
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กลยุทธท์ี่ ๖ 
กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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กลยุทธ์ที ่๖  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
                            

 
ล าดับที่ 

 
โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

๑ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 

๕,๐๐๐ - - กลุ่มอ านวยการ 

๒ ประชุมรับมอบนโยบายการ
ปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ
ทางการศึกษา 

๕๐,๕๒๐ - - กลุ่มอ านวยการ 

๓ เพ่ิมประสิทธิภำพแผนปฏิบัติ
ก ำ ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะม ำ ณ     
พ.ศ.๒๕๖๔ 

๓๐,๓๘๔ 
 

- - กลุ่มนโยบายและ
แผน 

๔ กำรเพ่ิมศักยภำพองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ส ำหรับสถำนศึกษำ 

๓๖,๔๗๐ - - กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

๕ เ พ่ิมประสิ ทธิ ภ ำพด้ ำนกำร
ตรวจสอบภำยใน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๓๔,๘๒๐ - - หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

๖ พัฒนำข้อมูลสำรสนเทศทำง
กำ รศึ กษ ำ เ พ่ื อก ำ รบ ริ ห ำ ร
จัดกำร(Big Data) ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๔ 

๖,๖๙๖ - - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

๗ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ส า ห รั บข้ า ร าชก า รครู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษา (Digital 
Literacy) 

๖๒,๕๗๐ - - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 
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กลยุทธ์ที ่๖  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (ต่อ) 
                    

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

๘ เ พ่ิมประสิทธิ ภำพกำรจัดตั้ ง
ง บ ป ร ะ ม ำ ณ  ง บ ล ง ทุ น             
ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
 

๑๗,๑๓๐ - - กลุม่นโยบาย 
และแผน 

๙ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

๑๖๒,๖๐๐      กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

 รวมงบประมาณ ๔๐๖,๑๙๐ - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

77 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

งบประมาณ ๔๔,๖๐๐ บำท 
ผูรั้บผดิชอบ นำงวรำภรณ์   สิงห์คิบุตร  และคณะ    
ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่  ๕  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๓  
เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ        
         ๑. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน   จ านวน    ๑๘๒  คน  
          ๒. บุคลากรใน สพป.ยโสธร เขต ๒    จ านวน     ๓๘   คน  
                                      รวมทั้งสิ้นจ านวน   ๒๒๐  คน  

  เชิงคุณภำพ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและภารกิจ การพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา การสร้างความเข้มแข็งของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความรู้ด้านกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง สามารถน าไปขยายผล และถือปฏิบัติอย่างจริงจังได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงาน 

กิจกรรม    

     ประชุมสัมมนำผู้บริหำรกำรศึกษำ  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม  ผู้อ ำนวยกำรหน่วย 
และศึกษำนิเทศก์ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒    
ผลการด าเนนิงาน 
              ๑ ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ  มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและภารกิจ และสามารถน าไปปฏิบัติได้

อย่างมีประสิทธิภาพ           

              ๒ กำรปฏิบัติงำนทุกฝ่ำยมีควำมรวดเร็ว เกิดข้อผิดพลำดน้อยลง และได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน ท ำให้มีควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำนมำกขึ้น       
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โครงการประชมุรับมอบนโยบายการปฏิบติังานเพือ่ขับเคล่ือนภารกิจทางการศึกษา  
งบประมาณ  ๕๐,๕๒๐ บำท 
ผูร้บัผดิชอบ  นำงวรำภรณ์   สิงห์คิบุตร  และคณะ  
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่  ๑  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๓ – วันที่  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๔            
เป้าหมาย 

 เชิงปริมำณ 
              ๑) ประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย ศึกษำนิเทศก์ และ
บุคลำกรในสังกัด จ ำนวน ๖ ครั้ง ต่อปี 
 เชิงคุณภำพ 

๑) ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมเข้ำใจในนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที 
กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต  ๒         
               ๒) ผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ยโสธร  เขต  ๒              
               ๓) ผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหำแนวทำงแก้ไข
ร่วมกัน 
กิจกรรม   

ประชุมรับมอบนโยบำยกำรปฏิบัติงำนเพื่อขับเคลื่อนภำรกิจทำงกำรศึกษำ     
ผลการด าเนิน  
     ๑ ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมเข้ำใจ  สำมำรถน ำนโยบำย และแนวทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร  เขต ๒ ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น    
     ๒ ผู้เข้ำร่วมประชุมรับทรำบข้อรำชกำรส ำคัญ รวมทั้งผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยโสธร เขต ๒  สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ถูกต้องตรงกัน     
     ๓ ผู้เข้ำร่วมประชุมสำมำรถน ำข้อเสนอแนะต่ำงๆ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือหำทำงแก้ไขร่วมกันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ    
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โครงการประชมุเพิม่ประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
งบประมาณ  ๓๐,๓๘๔   บำท   
ผูรั้บผดิชอบ   นำงสำวโสภติวลัย   เบ้ำทอง  กลุ่มนโยบำยและแผน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยำยน  ๒๕๖๔  สถำนที ่ สพป.ยโสธร เขต ๒ 
                  เชิงปริมำณ 

๑. ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำตรวจสอบ แผนงำน/โครงกำร และจัดสรรงบประมำณ  

จ ำนวน  ๑๙  คน 
                    ๒. ประชุมคณะกรรมกำรยกร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔           
จ ำนวน  ๔๐  คน        
                    ๓. จัดท ำเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ ำนวน  ๗๐ เล่ม              
                เชิงคุณภำพ 
                    ๑.  สพป.ยโสธร เขต ๒ / สถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้องมีกรอบยุทธศำสตร์และแผนปฏิบติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
   ๒.  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและ
น ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
   ๓.  โครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ สพป.ยโสธร 
เขต ๒ สนองยุทธศำสตร์และนโยบำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพคุ้มค่ำ 
 

กิจกรรม 

  ประชุมยกร่ำงเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ผลการด าเนินงาน  

๑. กรอบยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ             
กำรประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ มำจำกผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมคิด ร่วมท ำและสำมำรถน ำไปใช้เป็น
แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงเป็นรูปธรรมเป็นไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงมีคุณภำพ 

๒. สพป.ยโสธร เขต ๒ /สถำนศึกษำและผู้ที่เก่ียวข้องน ำกรอบแนวทำง มำตรกำรไปบริหำร 
จัดกำรโครงกำรไปใช้ได้อย่ำงเป็นระบบและเกิดควำมคุ้มค่ำ 

๓. โครงกำรสนองกรอบยุทธศำสตร์และจุดเน้นของ สพป.ยโสธร เขต ๒ และสำมำรถ 
ด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

๔. สถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่ควำมส ำเร็จและสำมำรถน ำ          
สู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  ๕. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรที่มีผลกำรบริหำรจัดกำรในระดับดีเยี่ยม 
 
 

ปัญหา/อุปสรรค 

๑. ผลกระทบต่อโรคระบำด โควิด-๑๙ จึงท ำให้ด ำเนินตำมโครงกำร/กิจกรรม ตำม 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ 

๒. งบประมำณท่ีได้รับเป็นรำยงวด และหรือจัดสรรมำตอนสิ้นปีงบประมำณ ท ำให้ 
ด ำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรม ไม่ทันตำมปีงบประมำณท่ีได้รับ มีผลท ำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
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ข้อเสนอแนะ 

  สพฐ.ควรจัดสรรงบประมำณให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ต้นปีหรือกลำงปีงบประมำณ จะ 
ด ำเนินกำรให้ทันตำมแผนที่ก ำหนดไว้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมโครงกำร/กิจกรรม ที่ได้ก ำหนดไว้ตำม
แผนปฏิบัติประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
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โครงการการเพิม่ศักยภาพองค์ความรู้ด้านการจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส าหรับสถานศึกษา 

งบประมาณ   ๓๖,๔๗๐.-.บำท     
ผูรั้บผดิชอบ   นำงสำววันเพ็ญ  อ่อนแก้ว นำงแก้ว  ฉัตรจอหอ  นำยเฉลิมพล  ดวงมุลตรี  
                   และนำยวีระพล  โสมณวัตร) 
ระยะเวลาด าเนินการ    กุมภำพันธ์ – กันยำยน  ๒๕๖๔  สถำนทีส่ ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
                            ยโสธร เขต ๒ และโรงเรียนที่ได้รับครุภัณฑ์ 
เป้าหมาย    ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู  

เชิงปริมำณ 
            ๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร  จ ำนวน ๒ 
โครงกำร ดังนี้ 
    ๑.๑ โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ส ำหรับโรงเรียน Stand Alone จ ำนวน  
๘๖ โรงเรียน จ ำนวน ๒๐๓ ชุด ส ำหรับประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ วงเงินงบประมำณ ๓,๓๑๕,๕๐๐ บำท 
(สำมล้ำนสำมแสนหนึ่งหมื่นห้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 
                  ๑.๒ โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน ( IC๓)  
และระบบปฏิบัติกำร (Operating System) พร้อมโปรแกรมส ำนักงำน จ ำนวน ๗๗ Licenser.ให้กับโรงเรียน  
จ ำนวน ๗ โรงเรียน วงเงินงบประมำณ ๒,๐๘๐,๘๙๐.-บำท 
    ๒. ออกติดตามโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ ประเภทงบลงทุน และงบด าเนินงาน ค่าซ่อมแซมและ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ จ านวน ๓๒ โรงเรียน 
         เชิงคุณภาพ 
            ๑. ท าให้การจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ตรงตามเกณฑ์
คุณลักษณะที่ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงดิจิทัล และตรงตามความ
ต้องการของโรงเรียนได้รับถูกต้องตรงตามเกณฑ์คุณลักษณะที่ก าหนด 
            ๒. มีการระดมความคิดเห็นท าให้สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
            ๓. ออกติดตามโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ ประเภทงบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์ จ านวน   ๓๒  
โรงเรียน ท าให้ครุภัณฑ์ที่โรงเรียนได้รับถูกต้องตรงตามเกณฑ์คุณลักษณะที่ก าหนด 
กิจกรรม 
        

กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนกำรซื้อจัดจ้ำง และกระบวนกำรจัดหำ 
พัสดุ 
         กิจกรรมที่ ๒ ออกติดตำมโรงเรียนที่ได้รับครุภัณฑ์อุปกรณ์ทำงกำรศึกษำ จ ำนวน   ๓๒ โรงเรียน   
 
ผลการด าเนินงาน 

      กิจกรรมที่ ๑  
               ๑. ท าให้การจัดซื้อครุภัณฑ์ เป็นไปอย่างถูกต้อง ได้รับครุภัณฑ์ครบถ้วนทุกรายการ 
               ๒. ครุภัณฑ์ที่โรงเรียนได้รับถูกต้องตรงตามเกณฑ์คุณลักษณะที่ก าหนด 
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      กิจกรรมที่ ๒ 
               ๑. ท าให้การจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ตรงตาม
เกณฑ ์                   
               ๒. คุณลักษณะที่ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงดิจิทัล และ
ตรงตามความต้องการของโรงเรียน 
               ๓. มีการระดมความคิดเห็นท าให้สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างรวดเร็ว 
ปัญหา/อุปสรรค 

          ๑. โรงเรียนตั้งอยู่ไกล ท ำให้ต้องใช้เวลำในกำรออกไปตรวจสอบและสิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำย            
          ๒. กำรก ำหนดเกณฑ์คุณลักษณะ ต้องสอบถำมทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ท ำให้ใช้เวลำนำนในกำร
รวบรวมข้อมูลเพื่อก ำหนดเกณฑ์คุณลักษณะ 
ข้อเสนอแนะ 

          ควรให้โรงเรียนเป็นผู้จัดซื้อ จะได้ตรงตำมควำมต้องกำรของโรงเรียน 
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โครงการเพิม่ประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
งบประมาณ ๓๔,๘๒๐ บำท 
ผูรั้บผดิชอบ นำงอนุชิตำ  ภำระเวช  
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔ 
เป้าหมาย   

    เชิงปริมำณ 
       (๑)  ตรวจสอบภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี้ 
       - ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และพัสดุ จ ำนวน  ๑๗  แห่ง 
       - ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ
อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เงินอุดหนุนที่ได้รับจำก อปท. จ ำนวน ๖ แห่ง 
            - ติดตำมผลกำรตรวจสอบสถำนศึกษำท่ีมีผลกำรประเมินด้ำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน
กำรบัญชี และพัสดุ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ในระดับปรับปรุง จ ำนวน  ๒ แห่ง 
      - ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคของส่วนรำชกำรตำมนโยบำยคณะรัฐมนตรี  
จ ำนวน ๑๘๓ แห่ง (สพป. และสถำนศึกษำ) 
       (๒)  พัฒนำศักยภำพบุคลำกรเครือข่ำยผู้ตรวจสอบภำยใน จ ำนวน ๓๕ คน 
 เชิงคุณภำพ 
  (๑) สถำนศึกษำที่เป็นหน่วยรับตรวจในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุง
กำรปฏิบัติงำนตำมข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
  (๒)  ระบบกำรควบคุมด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ ของหน่วยรับตรวจมีควำมเพียงพอ 
เหมำะสม สำมำรถป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดข้ึนได้ 
  (๓)  กำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำหน่วยรับตรวจเป็นไปตำมนโยบำย วิธีปฏิบัติงำน กฎหมำย 
ระเบียบ มติ และข้อบังคับที่ทำงรำชกำรก ำหนด 
  (๔) บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในได้รับกำรพัฒนำเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรตรวจสอบภำยใน 
 

กิจกรรม   

   กิจกรรมที่ ๑ 
   ๑) ด ำเนินแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในและจัดท ำเครื่องมือในกำรตรวจสอบ 
ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน – ธันวำคม ๒๕๖๓ ด ำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้วรำยละเอียด ตำมค ำสั่ง สพป.ยโสธร 
เขต ๒ ที๖่๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๓  
   ๒) ประชุมชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรเครือข่ำยตรวจสอบภำยในเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้
ตรวจสอบภำยในเครือข่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ ำนวน ๓๕ รำย ในวันที่ ๒๑ มกรำคม ๒๕๖๔ 
 
  กิจกรรมที่ ๒ 
   - เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ กับ สพฐ. ระหว่ำงวันที่ ๑-๓ มีนำคม ๒๕๖๔  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหำนคร 
  กิจกรรมที่ ๓  ตรวจสอบภำยในสถำนศึกษำ จ ำนวน ๒๕ แห่ง 
   ๑)  ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และพัสดุ สถำนศึกษำ รอบ ๖ เดือน 
จ ำนวน      ๘  แห่ง ระหว่ำงวันที่ ๑-๑๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ผลกำรตรวจสอบพบว่ำ กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนอยู่ในระดับ      ดีมำก จ ำนวน ๑ แห่ง ระดับดี  จ ำนวน ๔ แห่ง ระดับ พอใช้ จ ำนวน ๒ แห่ง ระดับ
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ปรับปรุง จ ำนวน ๑ แห่ง ด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน รอบ ๖ เดือน ให้ สพฐ. ผ่ำนระบบ ARS 
(ภำยในวันที่ ๑๔ พฤษภำคม ๒๕๖๔) โดยด ำเนินกำรรำยงำนผล เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๔  
   ๒) ติดตำมตรวจสอบสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ในระดับ
ปรับปรุง จ ำนวน ๒ แห่ง ระหว่ำงวันที่ ๑-๑๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ผลกำรตรวจสอบพบว่ำ กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนอยู่ในระดับดี จ ำนวน ๒ แห่ง 
    ๓) ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ
อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน ๖ แห่ง ด ำเนินกำรในระหว่ำงวันที่ ๗-๑๔ 
กรกฎำคม ๒๕๖๔ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบ KRS เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 
   ๔) ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และพัสดุ สถำนศึกษำ รอบ ๑๒ เดือน 
จ ำนวน      ๙ แห่ง ด ำเนินกำรตรวจสอบระหว่ำงวันที่ ๓๑ สิงหำคม – ๑๓ กันยำยน ๒๕๖๔ ผลกำรตรวจสอบ
พบว่ำ กำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำอยู่ในระดับดีมำก จ ำนวน ๔ แห่ง ระดับดี ๓ แห่ง ระดับพอใช้ ๑ แห่ง 
ระดับปรับปรุง ๑ แห่ง รำยงำนผลกำรตรวจสอบผ่ำนระบบ ARS  เมื่อวันที่ ๒๘ กันยำยน ๒๕๖๔ 
   (๕) ติดตำมตรวจสอบสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ใน
ระดับปรับปรุง จ ำนวน ๑ แห่ง ด ำเนินกำรตรวจสอบระหว่ำงวันที่ ๓๑ สิงหำคม – ๑๓ กันยำยน ๒๕๖๔ ผล
กำรตรวจสอบพบว่ำ กำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำอยู่ในระดับดีมำก 
  กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคของส่วนรำชกำร ตำมติคณะรัฐมนตรี  
เป็นรำยไตรมำส ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมำสที่ ๑ และ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมำสที่ ๑-๓ 
ด ำเนินกำรรำยงำน สพฐ. ผ่ำนระบบ ARS ภำยในวันที่ ๒๕ หลังสิ้นไตรมำสเรียบร้อยแล้ว  
   กิจกรรมที่ ๕ วิเครำะห์ สังเครำะห์รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
              (๑) รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน รอบ ๖ เดือน ให้ สพฐ. ผ่ำนระบบ ARS (ภำยในวันที่ 
๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔) ด ำเนินกำรรำยงำนผล เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๔  
   (๒) รำยงำนผลกำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่ำนระบบ KRS รำยงำน
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 
    (๓) รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน รอบ ๑๒ เดือน ให้ สพฐ. ผ่ำนระบบ ARS (ภำยในวันที่ 
๓๐กันยำยน ๒๕๖๔) ด ำเนินกำรรำยงำนผล เมื่อวันที่ ๒๘ กันยำยน ๒๕๖๔  
 

ผลการด าเนินงาน   

      ๑) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ และสถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถ
บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีและกำรพัสดุ ในเชิงคุณภำพเป็นที่พอใจ ปฏิบัติหน้ำที่โดยควำมสุจริต โปร่ง
ใจ และตรวจสอบได้ 

    ๒) กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ และสถำนศึกษำใน
สังกัด     มีกำรก ำกับดูแลและควบคุมกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินบัญชีอย่ำงเข้มแข็ง เป็นไปตำมหลักกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมือง  ที่ด ี
     ๓) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ และสถำนศึกษำในสังกัด มีกำรบริหำร
จัดกำรในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีและกำรพัสดุ เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยและข้อบังคับที่
ก ำหนดไว้ มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและมีควำมคุ้มค่ำ 

    ๔) ผู้บริหำรได้รับทรำบข้อมูลและน ำไปประกอบพิจำรณำตัดสินใจในกำรบริหำรงบประมำณได้
อย่ำงเหมำะสม และทันต่อสถำนกำรณ์ 
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     ๕) ลดปัญหำกำรร้องเรียนที่อำจเกิดข้ึน ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ 
และสถำนศึกษำในสังกัด 
ปัญหา/อุปสรรค 

       ๑) ขำดอัตรำก ำลังด้ำนบุคลำกรในหน่วยตรวจสอบภำยใน ส่งผลให้กำรตรวจสอบได้ไม่ทั่วถึงทุก
โรงเรียน อำจใช้เวลำหลำยปี 
      ๒) ผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนระดับโรงเรียนขำดควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และพัสดุ 
เมื่อได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่จึงไม่มีควำมเข้ำใจในงำนที่ปฏิบัติ เกิดควำมท้อถอย ทิ้งงำนสะสม ท ำให้เกิด
ปัญหำด้ำนกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำย 
      ๓) สถำนศึกษำส่วนใหญ่เปลี่ยนผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชีบ่อย ต้องเริ่มต้น
เรียนรู้กำรปฏิบัติงำนใหม่ ท ำให้กำรปฏิบัติงำนไม่ต่อเนื่อง ซึ่งสำเหตุหลักมำจำกกำรย้ำย เกษียณ ภำระงำนยำก
ครูไม่ถนัด 
      ๔) ไม่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน 
รวมทั้งกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชี 
ข้อเสนอแนะ 

  ๑) สนับสนุนเพิ่มบุคลำกรให้หน่วยตรวจสอบภำยในเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรตรวจสอบและติดตำม
งบประมำณ  
  ๒) สนับสนุนงบประมำณเพ่ือพัฒนำบุคลำกรในด้ำนกำรตรวจสอบ ด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  ที่หน่วยงำนกลำงก ำหนดขึ้น 
  ๓) หน่วยงำนควรส่งเสริมกำรให้ขวัญก ำลังใจกับหน่วยรับตรวจที่เป็นโรงเรียนขนำดเล็กที่ขำดบุคลำกร
และมีกำรปรับเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบงำนบ่อยเนื่องมำจำกกำรย้ำยไปโรงเรียนที่มีขนำดใหญ่กว่ำ 
  ๔) สนับสนุนส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดอบรมพัฒนำบุคลำกรเกี่ยวกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชี 
พัสดุ ในสถำนศึกษำหรือกลุ่มเครือข่ำยโดยเชิญวิทยำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถบรรยำยให้ควำมรู้ 
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โครงการการพฒันาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 

(Digital Literacy) 

งบประมาณ   ๖๒,๕๗๐ บาท 

ผูรั้บผดิชอบ  นายผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ และคณะ 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๖๓ -  กันยายน ๖๔ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สามารถ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการท างาน และสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 

เชิงคุณภาพ 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ผ่านการ

ประเมินสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลครบทุกคน 
กิจกรรม 

กิจกรรมที่ ๑ : ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าหลักสูตร 

กิจกรรมที่ ๒ : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ส าหรับโรงเรียนน าร่อง 

กิจกรรมที่ ๓ : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผลการด าเนินการ  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ พัฒนาทักษะข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการท างาน และ

สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

และการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
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โครงการพฒันาข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษาเพือ่การบริหารจัดการ (Big Data) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
งบประมาณ  ๖๖๙๖   บาท 
ผูรั้บผดิชอบ  นายผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๖๓ -  กันยายน ๖๔ สถานที่ สพป.ยโสธร เขต ๒ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

  ๑) บุคลากรของสถานศึกษา จ านวน ๑๘๒ โรงเรียน ๑ สาขา โรงเรียนละ ๑ คน ได้รับการ

พัฒนาความรู้ ทักษะระบบบริหารสถานศึกษาและระบบต่าง ๆ ตามฐานข้อมูลกลาง เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูล

นักเรียนรายบุคคล (DMC) ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)  และระบบงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

  ๒) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการ

บริหารจัดการ (Big Data) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เชิงคุณภาพ 

๑) บุคลากรของสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบต่าง ๆ ตาม

ฐานข้อมูลกลางของ สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๒) มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ (Big Data) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กิจกรรม 

กิจกรรมที่ ๑ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ    

(Big Data) 

กิจกรรมที่ ๒ : พัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ (Big Data) ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 
ผลการด าเนินการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือหลักและ

เครื่องมือสนับสนุนเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้ครอบคลุมงานทั้ง ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านบริหารงานทั่วไป     

๒) ด้านบริหารงานบุคคล ๓) ด้านบริหารงบประมาณ ๔) ด้านบริหารงานวิชาการ 
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โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดต้ังงบประมาณ งบลงทนุ ค่าครภัุณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

งบประมาณ  ๑๗,๑๓๐ บำท  
ผูรั้บผดิชอบ นำงสมใจ มิ่งไชย นำงสำวพัชริตำ อุ่มแก้ว และคณะกลุ่มนโยบำยและแผน 
ระยะเวลาด าเนินการ    กรกฎำคม - กันยำยน ๒๕๖๔ 
เป้าหมาย 

 เชิงปริมำณ 
               - ส ำรวจและเก็บข้อมูลเตรียมด ำเนินกำรจัดตั้งงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ค่ำ
ครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน ๑๘๒ โรงเรียน 
  เชิงคุณภำพ 
      - สถำนศึกษำในสังกัด ที่มีควำมจ ำเป็นขำดแคลนในด้ำนครุภัณฑ์ และด้ำนอำคำรสิ่งก่อสร้ำง ได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง มีส่วนรวม มี
ควำมเป็นธรรมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้    
กิจกรรม 
  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำร วำงแผนกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินกำร/จัดท ำเครื่องมือกำรจัดเก็บข้อมูล 
ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้ำง ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินกำร 
  ๒. ส ำรวจและเก็บข้อมูลรำยกำรสิ่งก่อสร้ำง ปรับปรุง/ซ่อมแซม สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน ๑๘๒ 
โรงเรียน 
  ๓. รำยกำรผลกำรออกส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้ำง ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ผลการด าเนินงาน  
          มีฐำนข้อมูลรำยกำรสิ่งก่อสร้ำง ปรับปรุง/ซ่อมแซม สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน ๑๘๒ โรงเรียน เพ่ือ
เป็นข้อมูลในกำรด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ต่อไป 
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โครงการยุทธศาสตร์การพฒันาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
งบประมาณ  ๑๖๒,๖๐๐   บำท   
ผูรั้บผดิชอบ   นำงสำวโสภติวลัย   เบ้ำทอง  กลุ่มนโยบำยและแผน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยำยน  ๒๕๖๔  สถำนที ่โรงแรมพีรดำ รีสอร์ท 
                           อ ำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลรำชธำนี 
 

เป้าหมาย   

               เชิงปริมำณ 
          ประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนกรอบทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ จ ำนวน   ๕๒  คน 
               เชิงคุณภำพ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ ก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัด ข้อตกลใน 
กำรพัฒนำงำน (Performance Agreement : PA)  บรรจุไว้ในแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระยะ  ๔ ปี   ( พ.ศ.
๒๕๖๕-๒๕๖๘)   และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยควำมส ำเร็จที่
ก ำหนดไว้ 
 

กิจกรรม 

     กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนกรอบทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒   
ผลการด าเนินงาน  

     ๑ ผู้บริหำรกำรศึกษำ, ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และศึกษำนิเทศก์ ได้รับทรำบเป้ำหมำย  ตัวชี้วัด  
ควำมส ำเร็จ เพ่ือจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (Performance Agreement : PA) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘) 

          ๒ กรอบยุทธศำสตร์แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘) มำจำกผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมคิด ร่วมท ำและสำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงเป็น
รูปธรรมเป็นไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงมีคุณภำพ 
                ๓. สพป.ยโสธร เขต ๒ /สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องน ากรอบแนวทาง มาตรการไปบริหาร 
จัดการโครงการไปใช้ได้อย่างเป็นระบบและเกิดความคุ้มค่า    
      ๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการที่มีผลการบริหารจัดการในระดับดีเยี่ยม 
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คณะท างาน 

 
ท่ีปรึกษา 

นายบวร  เทศารินทร์      ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว       รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2 

ว่าที่ร.อ.อมรรัตน ์ ศรีขันธ์   รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

นายอาวุธ  ทองบุ              รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษายโสธร เขต 2         

   
คณะรวบรวม/วิเคราะห์/ประมวลผลข้อมลู 

ผูอ้ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 

ศกึษานิเทศก์ทุกท่าน 

ผูร้ับผิดชอบโครงการทุกท่าน 

นายสมัย พรสินธุเศรษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

นางรัชนี  ค าเนตร            นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 

นางสาวณัฐนันท์  บุญคง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นางสาวพัชริตา  อุ่มแก้ว          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 

 
เรียบเรียง/จัดท าต้นฉบับ 

นายสมัย พรสินธุเศรษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 



 

 

 


