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ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 มีภำรกิจหลักในกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนที่สูงขึ้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีผลกำรดำเนินงำนดังนี้

ผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1 สถำนศึกษำมีหลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1.ประชุมชี้แจงผู้บริหำรสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัย สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน
2. สถำนศึกษำดำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเพื่อจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยกำร
นำข้อมูลจำกกำรปฏิบัติในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำวิเครำะห์ข้อที่ควรพัฒนำ เพื่อพัฒนำให้มีควำมสมบูรณ์
3.จัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำฉบับปรับปรุง และประกำศใช้ในสถำนศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
สถำนศึกษำในสังกัดมีหลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่มีคุณภำพ เหมำะสมกับผู้เรียน นำไปสู่ห้องเรียนได้อย่ำงมีคุณภำพสอดคล้องกับเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด สำระท้องถิ่น นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรศึกษำชำติ จำนวน 339 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 2 สถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยดำเนินกำรตำมแนวทำงนโยบำยลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. แจ้งนโยบำยให้ทุกโรงเรียนได้รับทรำบและเห็นควำมสำคัญของโครงกำร
2. โรงเรียนกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ เพื่อให้ต่อเนื่อง
3. สร้ำงเครือข่ำยโรงเรียนลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
4. นิเทศติดตำมกำรดำเนินงำนลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
ผลกำรดำเนินงำน
1.สถำนศึกษำในโครงกำร“ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” จำนวน 187 แห่ง
รุ่นที่ 1 จำนวน 34 แห่ง
รุ่นที่ 2 จำนวน 153 แห่ง
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2.จัดกิจกรรม Active Learning ครอบคลุม 4 H และเชื่อมโยงมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตร
จำนวน 187 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55.33
3. กำรจัดค่ำยเพิ่มเวลำรู้ : Obec Active Learning Camp จำนวน 187 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55.33
ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร สอดคล้องตำมช่วงวัย
แนวทำงกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 มีวิธีกำรดำเนินงำนพัฒนำคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ของผู้เรียนระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ดังนี้
1. บูรณำกำรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุม่ สำระกำรเรียนรู้
2. จัดในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
3. จัดโครงกำร/กิจกรรมเพื่อพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจำวันของสถำนศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
1.มีโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่ำนกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมอัตลักษณ์ 29 ประกำร ส่งผล
ต่อกำรสร้ำงค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร ครบทั้ง 5 ด้ำน จำนวน 297 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.61
2. สถำนศึกษำในสังกัดดำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ บูรณำกำรตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
และกิจรรมพัฒนำผู้เรียนหรือกิจกรรมในชีวิตประจำวัน จำนวนแห่ง 339 คิดเป็นร้อยละ 100
3. สถำนศึกษำมีกำรดำเนินกำรกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร
สอดคล้องตำมช่วงวัย จำนวน 339 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่นำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถำนศึกษำ
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1.ประชำสัมพันธ์แนวปฏิบัติกำรประเมินตนเอง เพื่อขอรับกำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียง
โดยกำรรับสมัคร คัดกรองและคัดเลือกสถำนศึกษำพอเพียงที่มีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ศูนย์สถำนศึกษำพอเพียง
ประจำปี 2560
2.ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกแห่ง เพื่อชี้แจงนโยบำยและแผนกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ ปีงบประมำณ 2558 - 2560
3.จัดทำคู่มือกำรน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ
4.ตรวจสอบ คัดกรองแบบประเมินตนเองเพื่อขอรับกำรประเมินสถำนพอเพียง ประกำศรำยชื่อ
สถำนศึกษำที่พร้อมรับกำรประเมินทั้งสถำนศึกษำพอเพียง สถำนศึกษำพอเพียงที่มีผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ
และสถำนศึกษำที่ขอรับกำรประเมินศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ
5.ประสำนงำน เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกระบวน
กำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนที่สมัครขอรับ
กำรประเมินระดับเขตพื้นที่
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6.ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจและจัดทำแผนงำนพัฒนำสถำนศึกษำที่สมัครรับกำรประเมินเพื่อเป็น
สถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
7.ประเมินสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนที่สมัครขอรับกำรประเมินและผ่ำนกำรคัดกรองจำกสำนักงำน
เขตพื้นที่
8.นิเทศ กำกับ ติดตำม ช่วยเหลือสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดกรองและคัดเลือกสถำนศึกษำพอเพียง
ที่มีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2560 และโรงเรียนพัฒนำเป็นศูนย์ฯ
9.นิเทศ ติดตำมสถำนศึกษำพอเพียง ปี 2554 - 2559 เพื่อควำมยั่งยืน
ผลกำรดำเนินงำน
1. สงเสริมใหสถำนศึกษำนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสถำนศึกษำ จำนวน
339 แหง คิดเปนรอยละ 100
2. สถำนศึกษำที่ผำนกำรประเมินเปนสถำนศึกษำแบบอยำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู และกำร
บริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 113 แหง คิดเปนรอยละ 33.43
3. สถำนศึกษำในสังกัด ไดตระหนักถึงคุณคำกำรนอมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงนำไป
สูกำรบมเพำะใหนักเรียน ครู ผูบริหำรมีอุปนิสัยอยำงพอเพียง และดำรงตนตำมวิถีของศำสตรพระรำชำ
4.บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียนทุกคน ได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรดำรงชีวิตที่มีคุณภำพตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรม ลูกเสือ สภำนักเรียน สุขภำพพลำนำมัย และ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อเสริมสร้ำงทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์มีสุขภำพที่ดีเจริญเติบโตสมวัย
ตัวชี้วัดย่อยที่ 5.1 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่ดำเนินงำนภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรมลูกเสือ
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1.ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องและมีคุณภำพ
2.พัฒนำอุดมกำรณ์ของลูกเสือ พัฒนำลูกเสือให้มีคุณธรรมและพัฒนำควำมรู้สำมำรถดำเนินชีวิต
โดยยึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ควำมสมำนฉันท์และวิถีประชำธิปไตยตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
3.ส่งเสริมให้ลูกเสือ – เนตรนำรี ได้มีโอกำสประกอบกิจกรรมร่วมกันเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ชีวิต
ปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมอดทน อดกลั้น และรู้รักสำมัคคี เพื่อกำรอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่ำงสันติสุข
ผลกำรดำเนินงำน
1. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมสรำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำผำนกิจกรรม
ลูกเสือ จำนวน 159 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 100
2. มีสถำนศึกษำต้นแบบที่จัดกิจกรรมลูกเสือระดับประเทศ จำนวน 2 โรงเรียน คือ
2.1.โรงเรียนจตุรคำมพัฒนำ อำเภอเกษตรวิสัย กำรจัดกิจกรรมระเบียบแถวลูกเสือ
2.2 โรงเรียนบ้ำนแจ้ง อำเภออำจสำมำรถ
กำรจัดกิจกรรมทักษะชีวิต
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3. มีสถำนศึกษำต้นแบบที่จัดกิจกรรมลูกเสือระดับระดับเขตพื้นที่ จำนวน 2 โรงเรียน คือ
3.1 โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยำ
อำเภอพนมไพร
กำรจัดกิจกรรมต้นแบบลูกเสือ
3.2 โรงเรียนชุมชนบ้ำนโพนเมือง อำเภออำจสำมำรถ กำรจัดกิจกรรมต้นแบบลูกเสือ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 5.2 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่ดำเนินงำนภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรม สภำนักเรียน
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. จัดอบรมให้ควำมรู้ครูผู้สอนที่กำกับดูแลสภำนักเรียน
2. ประชุมคณะกรรมกำรสภำนักเรียนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. จัดประชุมคณะกรรมกำรสภำนักเรียนเพื่อเลือกตั้งสภำนักเรียนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. นำสภำนักเรียนศึกษำดูงำน
5. สรุป และรำยงำนผล นิเทศ กำกับติดตำมและประเมินผล
ผลกำรดำเนินงำน
-สถำนศึกษำที่ดำเนินงำนภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรมสภำนักเรียน จำนวน 339 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
ตัวชี้วัดย่อยที่5.3 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำด้ำนสุขภำวะของนักเรียน
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมสุขภำพของนักเรียนในโรงเรียน
ต้นแบบ
2.ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดี
3.ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับเพชร
ผลกำรดำเนินงำน
- มีสถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำด้ำนสุขภำวะของนักเรียนจำนวน 339 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
มีสถำนศึกษำส่งเสริมสุขภำพระดับเพชร จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้ำนดอนเจริญ อำเภอพนมไพร,
โรงเรียนบ้ำนโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร และมีสถำนศึกษำที่ดำเนินกำรผ่ำนเกณฑ์นักเรียนไทยสุขภำพดี
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 5.4 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่ดำเนินงำนภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน
แนวทำงกำรดำเนินงำน
-สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 ได้มีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน
ในสังกัดเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมภิบำลในสถำนศึกษำ
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ผลกำรดำเนินงำน
- สถำนศึกษำผำนกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวน 102 แหง คิดเปนรอยละ 30
- นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับกำรพัฒนำด้ำนทักษะ ควำมคิด ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมำภิบำลตำมควำมสำมำรถและศักยภำพของตนเอง
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรดำเนินงำน
- จัดประชุมขยำยผลกำรอบรม สร้ำงควำมเข้ำใจให้ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ำย มีวินัยและรู้จักวิธีจัดกำรขยะอย่ำงถูกต้อง
ผลกำรดำเนินงำน
1. สถำนศึกษำในสังกัดที่เขำรวมดำเนินกิจกรรมตำมมำตรฐำนโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษำ เพื่อกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน (EESD School) จำนวน 50 แหง คิดเปนรอยละ 14.79
2. นักเรียนมีคุณลักษณะตำมมำตรฐำนโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
จำนวน 6,333 คน คิดเป็นร้อยละ 31.45
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลยำเสพติดและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ในสถำนศึกษำ
แนวทำงกำรดำเนินงำน
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อสร้ำงควำมตระหนักให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับพิษภัย และ
บทลงโทษ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติดรู้เท่ำทันในกำรป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติด
ผลกำรดำเนินงำน
1.นักเรียนไดเรียนรู และเขำรวมกิจกรรมปองกันตนเองใหหำงไกลยำเสพติด มีควำมรู ควำมเขำใจ
เพื่อพัฒนำเสริมสรำงทักษะชีวิตและพฤติกรรมที่พึงประสงค คิดได แกปญหำเปน อยูรวมกันในสังคมได
อยำงมีควำมสุข นักเรียนเขำรวมกิจกรรม จำนวน 20,136 คน คิดเปนรอยละ 100
2.มีทักษะชีวิตของลูกเสือในกำรป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติด และเป็นเยำวชนผู้ประพฤติ
และเป็นพลเมืองดีของชำติบ้ำนเมืองในอนำคต
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีควำมพร้อมเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. ประชุมชี้แจงครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก
และจัดส่งเครื่องมือกำรประเมินพัฒนำกำรให้ทุกโรงเรียนนำไปใช้ ซึ่งก่อนถึงระยะเวลำประเมินพัฒนำกำรเด็ก
มีกำรให้ควำมรู้ครูด้ำนหลักสูตรและวิธีสอน นวัตกรรมกำรสอนทำงกำรศึกษำปฐมวัย เช่น กำรสอนแบบ
โครงงำนวิทยำศำสตร์ กำรสอนแบบมอนเตสเซอรี่ กำรสอนภำษำแบบธรรมชำติ เป็นต้น เพื่อให้ครูจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ดีให้เด็กส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรในระดับดี
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2. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรประเมินพัฒนำกำร (โรงเรียนละ 4 คน) ประกอบด้วย
ผอ.ร.ร.เป็นประธำน ครูประจำชั้น อบ. 2 หรือ 3 (เอกชน) และครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคน หรือครู ป.1
เป็นกรรมกำรร่วมกันดำเนินกำรประเมิน โดยกำหนดบทบำทของครูประจำชั้นอนุบำลปีที่ 2 หรือ 3 (เอกชน)
คือมีหน้ำที่เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ จัดกิจกรรมประจำวันตำมเอกสำรกำหนด ร่วมเป็นกรรมกำรสรุปผลประเมิน
พัฒนำกำร ส่วนครูที่เป็นคณะกรรมกำรอีก 2 คน ดำเนินกำรประเมินพัฒนำกำรโดยสังเกตพฤติกรรมเด็ก
ตำมตัวบ่งชี้ในแบบประเมิน และร่วมกันสรุประดับพัฒนำกำร
3. โรงเรียนสรุปผลกำรประเมินจัดทำเป็นสำรสนเทศของโรงเรียนและรวบรวมข้อมูลส่งสำนักงำนเขต
พืน้ ที่กำรศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
1.สถำนศึกษำที่เปิดสอนระดับปฐมวัย จำนวน 331 แห่งมีนักเรียนชั้นอนุบำล 2 (ปีกำรศึกษำ 2559)
จำนวน 3,912 คน นักเรียนชั้นอนุบำล 2 ปีกำรศึกษำ 2559 ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ทั้ง 4 ด้ำน ในระดับดีขึ้นไป (ระดับ 3 ขึ้นไป) ทุกด้ำน จำนวน 3,912 คน คิดเป็น
ร้อยละ100
2.สถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนปฐมวัยตำมมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย ที่ประสบควำมสำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ คือ โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อำเภอ
สุวรรณภูม,ิ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ,โรงเรียนบ้ำนหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย,โรงเรียน
ชุมชนบ้ำนโคกทมฯ อำเภอปทุมรัตต์ ซึ่งได้จัดกำรเรียนกำรสอนปฐมวัยแบบมอนเตสซอรี่
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและลดพฤติกรรมเสี่ยง
แนวทำงกำรดำเนินงำน
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 ได้จัดทำโครงกำรพัฒนำควำมเข้มแข็ง
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- สถำนศึกษำในสังกัดดำเนินกำรออกเยี่ยมนักเรียน 100 %
ผลกำรดำเนินงำน
- สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำมำรถลดพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนได้ จำนวน
339 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
- นักเรียนได้รับกำรช่วยเหลือตรงตำมสภำพปัญหำ และได้รับกำรส่งเสริมเต็มตำมศักยภำพ
- สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน ก่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำโรงเรียน
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร ทักษะกำรคิด ทักษะ
กำรแก้ปัญหำ ทักษะชีวิต และทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. ส่งเสริมให้มีกำรปรับเพิ่มชั่วโมงเรียนภำษำอังกฤษที่มีมำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนหลัก ตำมควำม
พร้อมของโรงเรียน
2. ปรับจุดเน้นและยกระดับควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษให้เป็นไปตำม
ธรรมชำติของกำรเรียนรู้ภำษำโดยเน้นกำรสื่อสำร (Communicative Language Teaching : CLT)
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

25

3. ใช้กรอบ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
เป็นกรอบควำมคิดหลักในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
4. ยกระดับควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษของครูให้สอดคล้องกับวิธีกำร
เรียนรู้ที่เป็นกำรสื่อสำร (Communicative Language Teaching : CLT) และเป็นไปตำมกรอบ CEFR
5. ส่งเสริมกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษกำรแข่งขันทักษะภำษำอังกฤษ
6. ส่งเสริมให้มีกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ เป็นเครื่องมือสำคัญในกำรช่วย
พัฒนำควำมสำมำรถทำงภำษำของผู้บริหำร ครูและผู้เรียนเช่น เว็บไซต์ eng24 แอพพลิเคชั่น Echo English
กำรจัดทำป้ำยนิเทศ
ผลกำรดำเนินงำน
1.นักเรียนที่มีผลกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ) ภำคเรียนที่ 2 ประจำปีกำรศึกษำ 2559 โดยผ่ำนเกณฑ์ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพ 5
ระดับ อยู่ในเกณฑ์ที่ผ่ำนขึ้นไป จำนวน 28,195 คน คิดเป็นร้อยละ 92.99
2. มีครูผู้สอนสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) จำนวน 1,069 คน จำแนกดังนี้
2.1 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่จบสำขำวิชำเอกภำษำอังกฤษ จำนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 14.78
2.2 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่จบสำขำวิชำอื่น จำนวน 911 คน คิดเป็นร้อยละ 85.22
3. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ได้รับกำรพัฒนำ ตำมโครงกำรพัฒนำครูแกนนำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนภำษำอังกฤษระดับภูมิภำค (Boot Camp) ปีงบประมำณ 2560 จำนวน 8 คน
4. เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 มีศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
ระดับประถมศึกษำ (PEER Center) จำนวน 8 แห่ง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ100 ของศึกษำนิเทศก์ที่ได้รับกำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพ
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1.ประชุมชี้แจงศึกษำนิเทศก์ทุกคนเข้ำรับกำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพและส่งรำยงำน
2.แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำเป็นรำยบุคคล
3.ศึกษำนิเทศก์เข้ำรับกำรพัฒนำตำมโครงกำร,แผนงำนและหลักสูตร
4.ศึกษำนิเทศก์รำยงำนผลกำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพต่อผู้บังคับบัญชำทรำบ
ผลกำรดำเนินงำน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 สนับสนุนศึกษำนิเทศก์ให้ได้รับกำร
พัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบทุกคน จำนวน 15 คน
2. ศึกษำนิเทศก์ได้รับกำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้มีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

26

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำด้วยระบบ TEPE Online
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเขตพื้นที่กำรศึกษำและประธำนศูนย์เครือข่ำยแจ้งให้ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเข้ำรับกำรพัฒนำด้วยระบบ TEPE Online
2. แจ้งโรงเรียน ครูในโรงเรียนทุกคนเข้ำรับกำรพัฒนำทำงเว็บไซต์และแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรอบรมพัฒนำ
3.แจ้งโรงเรียนรำยงำนผู้ผ่ำนกำรพัฒนำอย่ำงน้อยคนละ 1 หลักสูตรตำมแบบฟอร์มและแนบวุฒิบัตร
รำยงำนให้ สพท. รับทรำบ
4.แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำ
ผลกำรดำเนินงำน
1.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 มีข้ำรำชกำรครูทั้งหมด 2,911 คน
ได้รับกำรพัฒนำด้วยระบบ TEPE Online จำนวน 2,700 คน คิดเป็นร้อยละ 92.75
2. บุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งหมดจำนวน 57 คน ได้รับกำรพัฒนำด้วยระบบ TEPE Online จำนวน
52 คน คิดเป็นร้อยละ 91.22
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่ขำดแคลนครู มีครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1.ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรอัตรำกำลังเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำจัดสรรอัตรำครูให้กับโรงเรียน
ทีข่ ำดอัตรำกำลังครูตำมสำขำวิชำเอกพร้อมแจ้งผลกำรจัดสรรให้โรงเรียนทรำบ
2.ประกำศรับสมัครคัดเลือก และดำเนินกำรคัดเลือกโดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือก
3.รับรำยงำนตัวปฐมนิเทศส่งตัวไปทำกำรสอนที่โรงเรียนพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
4.โรงเรียนส่งเอกสำรจ้ำงเหมำไปกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ำยงบประมำณ
ผลกำรดำเนินงำน
1.สถำนศึกษำที่ขำดแคลนครู จำนวน 92 แห่ง ได้รับจัดสรรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน จำนวน 20
แห่ง ได้รับจัดสรรอัตรำครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน จำนวน 20 อัตรำ
2. สถำนศึกษำที่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำขำดแคลนครู จำนวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.73
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนในสังกัดมีแผนอัตรำกำลังเพื่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1.แจ้งโรงเรียนสำรวจข้อมูลนักเรียน – อัตรำกำลังครู 10 มิ.ย. ของทุกปี
2.แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนและตรวจสอบข้อมูลนักเรียนและครู
3.คณะกรรมกำรประชุมจัดทำแผนอัตรำกำลัง 1 ปี, แผนอัตรำกำลัง 3 ปี,แผนอัตรำกำลัง 5 ปี และ
แผนอัตรำกำลัง 10 ปี
4.นำแผนอัตรำกำลังไปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคลบรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย ช่วยรำชกำร ผลิตครู
ในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.วิเครำะห์ สรุปกำรจัดสรรอัตรำกำลังครูให้ตรงตำมควำมต้องกำรสำขำวิชำเอกที่ต้องกำร
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ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 มีแผนอัตรำกำลัง 1 ปี และแผน
อัตรำกำลัง 10 ปี สำมำรถย้ำย บรรจุ และแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูได้ตรงตำมควำมต้องกำรวิชำเอก และมำตรฐำน
วิชำเอกที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้มีในสถำนศึกษำ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ และพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. มีบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรมหรือพัฒนำใน
เรื่องของกำรยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1.จัดกลุ่มคุณภำพของสถำนศึกษำจำกผลกำรสอบ O-NET และผลกำรประเมินกำรอ่ำนออกเขียนได้
เพื่อค้นหำสถำนศึกษำที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
2.กำหนดรำยชื่อสถำนศึกษำที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
3.ปรับพื้นฐำนควำมรู้ให้แก่นักเรียนก่อนเปิดภำคเรียนในสถำนศึกษำที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย
4.จัดค่ำย/กิจกรรมวิชำกำรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยใช้ผลกำรทดสอบ O-NET และ
ผลกำรประเมินกำรอ่ำนออกเขียนได้ของสถำนศึกษำเป็นฐำนในกำรดำเนินงำน ในลักษณะของกำรฝึกอบรม
แบบปฏิบัติจริง (On the Job Training)
5.จัดสรรค่ำตอบแทนให้แก่ครู/ภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
6.ถอดบทเรียนสถำนศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จในกำรทดสอบ O-NET และกำรประเมินกำรอ่ำนออก
เขียนได้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจ
ผลกำรดำเนินงำน
สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 จำนวน 339 แห่ง
มีสถำนศึกษำที่มีครูผู้สอนได้รับกำรอบรมและพัฒนำกำรยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
จำนวน 339 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 มำวิเครำะห์หำจุดอ่อน จุดแข็ง และนำผลกำรวิเครำะห์ที่ได้มำพัฒนำ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ต่อไป
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ สังกัด สพฐ. มีกำรประเมินผลในชั้นเรียนของผู้เรียนด้วยเครื่องมือ
ที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1.จัดประชุมประธำนศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จำนวน 19 ศูนย์เครือข่ำย เพื่อกำหนด
วันสอบให้ใกล้เคียงกับกำรสอบปลำยภำคของโรงเรียนมำกที่สุด และดำเนินกำรจัดสอบพร้อมกันทุกโรงเรียน
2.โรงเรียนดำเนินกำรสอบเอง โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรควบคุมกำรสอบโดยสลับห้องและ
ควบคุมห้องสอบๆละ 2 คน แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ และแต่งตั้งคณะกรรมกำรกรอกคะแนน
3.เขตพื้นที่แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม กำรดำเนินกำรสอบ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.รอ.2
เป็นประธำนกรรมกำร และ ศึกษำนิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่ำยเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
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ผลกำรดำเนินงำน
สถำนศึกษำในสังกัด จำนวน 339 แห่ง มีกำรประเมินในชั้นเรียนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
โดยใช้เครื่องมือของสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ(องค์กำรมหำชน) สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 339 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งพร้อม
รับกำรประเมินภำยนอก
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1.ชี้แจง สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับแนวทำงกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
แนวทำงใหม่ ให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ
2.ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำให้ปรับวิธีกำรทำงำนโดยเชื่อมโยงงำนประจำกับงำนประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำ จัดทำหนังสือชี้แจงกำรดำเนินงำนกำรประเมินคุณภำพตำมแนวทำงกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำฉบับใหม่
3. ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำที่ไม่ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก จำก สมศ.ในรอบที่ผ่ำนมำ
ช่วยเหลือ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่ไม่ผ่ำนกำรประเมินจำก สมศ.
ผลกำรดำเนินงำน
1.สถำนศึกษำที่มีกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ตำมแนวทำงใหม่ จำนวน 165 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 48.81
2.สถำนศึกษำที่มีกำรปรับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำแนวทำงใหม่ จำนวน 339 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
3.สถำนศึกษำที่ไม่ได้รับกำรรับรองจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จำนวน 19 แห่ง
พร้อมได้รับกำรพัฒนำ 19 แห่ง และได้รับกำรรับรองจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอก จำนวน 4 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 21.05
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1.วำงแผนกำรคัดกรองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 โดยกำรคัดกรองของครูประจำชั้น และ
รำยงำนในระบบจัดทำข้อมูลสำรสนเทศระดับชั้นเรียน โรงเรียน และระดับเขตพื้นที่
2. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรนิเทศ ติดตำม
ให้ควำมช่วยเหลือในกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
3.สร้ำงควำมตระหนักร่วมกันโดยกำรอบรมเชิงปฏิบัติกิจกรรมรับรู้ร่วมสร้ำง /กิจกรรมลงสู่กำรปฏิบัติ
ในชั้นเรียน /ครูจัดกิจกรรมอย่ำงหลำกหลำยให้กับผู้เรียนตำมศักยภำพของผู้เรียน
4.โรงเรียนดำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถพื้นฐำนด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 1-6 ตำมตำรำงที่กำหนดพร้อมกันทุกโรงเรียนพร้อมรำยงำนผลกำรประเมินในระบบอิเล็กทรอนิกส์
( e-MES)
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ผลกำรดำเนินงำน
จำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 ที่เข้ำรับกำรประเมินตำมแบบทดสอบ
ของสำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ครั้งที่ 4 ภำคเรียน
ที่ 2/2559) จำนวน. 4,221 คน และมีผลกำรประเมินผ่ำนด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน จำนวน 4,133 คน คิดเป็น
ร้อยละ 97.92
ตัวชี้วัดที่ 5 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ในกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน
ของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ของปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำรจัดสอบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยมี ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
เป็นประธำน มีหน้ำที่ บริหำร สั่งกำร กำกับติดตำมกำรดำเนินงำนของกรรมกำรระดับศูนย์สอบ
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดสอบระดับศูนย์สอบ(ระดับเขตพื้นที่) มีหน้ำที่กำหนดแผน
กำรดำเนินกำรจัดสอบ เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ชี้แจงคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง ประสำนกับ
ส่วนกลำง ศูนย์ประสำนกำรสอบและสนำมสอบ กำกับติดตำมกำรดำเนินกำรจัดสอบ ให้มีประสิทธิภำพสูงสุด
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ตลอดจนรำยงำนผลกำรสอบไปยังผู้เกี่ยวข้อง
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ ตรวจเยี่ยมสนำมสอบ
4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับข้อสอบ จัดเก็บรักษำแบบทดสอบ รับผลกำรสอบ จัดเก็บ
กระดำษคำตอบ คณะกรรมกำรจัดส่งกระดำษคำตอบไปยังส่วนกลำง คณะกรรมกำรประมวลผลกำรสอบ
และเขียนรำยงำนผลกำรสอบ
5. แต่งตั้งศูนย์ประสำนกำรสอบ และคณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบ มีหน้ำที่ดำเนินกำร
จัดสอบ บริหำร จัดกำร ควบคุมกำกับกำรจัดสอบในระดับศูนย์ประสำนกำรสอบ ให้เป็นไปตำมระเบียบ
กำรจัดสอบและรำยงำนผลกำรจัดสอบสอบ ไปยัง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ผลกำรดำเนินงำน
กลุ่มสำระ
ด้ำนควำมสำมำรถทำงภำษำ
ด้ำนคำนวณ
ด้ำนกำรใช้เหตุผล
เฉลี่ยรวม

ค่ำเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2558
ปีกำรศึกษำ 2559
ผลต่ำง +/56.06
59.82
+3.76
53.30
47.66
-5.64
57.60
61.32
+3.72
55.61
56.10
+0.49

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

30

ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
ที่มคี ะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) มำกขึ้นร้อยละ 50 ขึ้นไป
เพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำรจัดสอบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยมี ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
เป็นประธำน มีหน้ำที่ บริหำร สั่งกำร กำกับติดตำมกำรดำเนินงำนของกรรมกำรระดับศูนย์สอบ
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดสอบระดับศูนย์สอบ(ระดับเขตพื้นที่) มีหน้ำที่กำหนดแผนกำร
ดำเนินกำรจัดสอบ เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ชี้แจงคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง ประสำนกับ
ส่วนกลำง ศูนย์ประสำนกำรสอบ และสนำมสอบ กำกับติดตำมกำรดำเนินกำรจัดสอบ ให้มีประสิทธิภำพ
สูงสุด เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ตลอดจนรำยงำนผลกำรสอบไปยังผู้เกี่ยวข้อง
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำร ติดตำมตรวจสอบ ตรวจเยี่ยมสนำมสอบ
4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับข้อสอบ จัดเก็บรักษำแบบทดสอบ รับผลกำรสอบ จัดเก็บ
กระดำษคำตอบ คณะกรรมกำรจัดส่งกระดำษคำตอบไปยังส่วนกลำง คณะกรรมกำรประมวลผลกำรสอบ
และเขียนรำยงำนผลกำรสอบ
5.แต่งตั้งศูนย์ประสำนกำรสอบ และคณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบ มีหน้ำที่ดำเนินกำรจัดสอบ
บริหำร จัดกำร ควบคุมกำกับกำรจัดสอบในระดับศูนย์ประสำนกำรสอบ ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรจัดสอบ
และรำยงำนผลกำรจัดสอบสอบ ไปยัง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ผลกำรดำเนินงำน

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์
สังคมศึกษำ
ภำษำอังกฤษ
รวมเฉลี่ย

ค่ำคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ปี
ปี
ผลต่ำง
กำรศึกษำ กำรศึกษำ ( +/-)
2558
2559
51.97
53.34
1.37
44.89
44.04
-0.85
47.73
41.92
-5.81
51.67
48.03
-3.64
41.56
32.88
-8.67
47.56
44.04
-3.52

ค่ำคะแนนเฉลี่ยร้อยละชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ผลต่ำง
2558
2559
( +/-)
41.42
38.58
32.39
43.68
30.46
37.31

43.15
34.08
27.49
44.34
29.34
35.68

1.73
-4.50
-4.90
0.66
-1.12
-1.63
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ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้แบบ
STEM Education
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. ประชุมชี้แจงทำควำมเข้ำใจกับสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ทั้งหมด 10 แห่ง และมี
จัดกำรประชุมชี้แจงทำควำมเข้ำใจกับสถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอน โดย STEM Education
2 .กำรพัฒนำครูผู้สอน ให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนโดย STEM Education
3.นิเทศ กำกับ ติดตำม สถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยโดยกำรใช้กำรนิเทศแบบออนไลน์
ผลกำรดำเนินงำน
สถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ทั้งหมด 10 แห่ง และมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดย
STEM Education ตำมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมหนังสือที่ส่งมำให้จำก สสวท.
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. ได้รับกำรประเมินกำรอ่ำนและกำรเขียนในระดับชั้น
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1.วำงแผนกำรคัดกรองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 โดยกำรคัดกรองของครูประจำชั้น และรำยงำนใน
ระบบจัดทำข้อมูลสำรสนเทศระดับชั้นเรียน โรงเรียน และระดับเขตพื้นที่
2. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรนิเทศ ติดตำม ให้ควำม
ช่วยเหลือใน กำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
3.สร้ำงควำมตระหนักร่วมกันโดยกำรอบรมเชิงปฏิบัติกิจกรรมรับรู้ร่วมสร้ำง
4.ประชุมประธำนศูนย์เครือข่ำยหรือตัวแทนรับฟังคำชี้แจงและรับเครื่องมือประเมินที่ สพป.ร้อยเอ็ด
เขต 2
5. โรงเรียนดำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถพื้นฐำนด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 1 - 6 ตำมตำรำงที่กำหนดพร้อมกันทุกโรงเรียนโดยใช้แบบทดสอบของสถำบันภำษำไทย
6.โรงเรียนรำยงำนผลกำรประเมินในระบบอิเล็กทรอนิกส์( e-MES) และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตรวจสอบควำมถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูล
ผลกำรดำเนินงำน
สถำนศึกษำในสังกัดที่มีผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-4 ได้รับกำรประเมินกำรอ่ำนและกำรเขียน
พร้อมรำยงำนผลครบทั้ง 4 ครั้ง ทุกโรงเรียน จำนวน 339 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นได้รับกำรศึกษำต่อ
ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ
แนวทำงกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 ดำเนินกำรรณรงค์ แนะแนวผู้ที่จบ
กำรศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ให้ศึกษำต่อตำมควำมถนัดและควำมสนใจของตนเอง
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 มีผู้จบกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3
จำนวน 1,344 คน เรียนต่อสำยสำมัญหรือสำยอำชีพ จำนวน 1,302 คน คิดเป็นร้อยละ 96.87 มีนักเรียน
ที่ไม่เรียนต่อและประกอบอำชีพ จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 80 ของหน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้
แนวทำงกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 ดำเนินกำรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรใน
สังกัด ดำเนินกำรวิจัยเพื่อนำมำพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 นำผลกำรวิจัยไปทดลองใช้ เพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรเรียนกำรสอน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ICT เพื่อกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนที่ได้รับกำรจัดสรร สนับสนุน ด้ำน ICT เพื่อกำรศึกษำ(สำหรับ สพท.
ที่ได้รับกำรจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนกำรสอนสำหรับสถำนศึกษำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560)
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1.รำยงำนขอซื้อ/ประกำศหำผู้รับจ้ำง/แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำผล/แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับ
2.ประชุมชี้แจงให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมำณตรวจรับงำนและรำยงำนผลกำรตรวจรับให้กับ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3.ส่งมอบงำนครบ แล้วดำเนินกำรเบิกจ่ำยให้กับผู้รับจ้ำงแล้ว
ผลกำรดำเนินงำน
สถำนศึกษำที่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนกำรสอนสำหรับสถำนศึกษำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 จำนวน 35 แห่ง ได้รับกำรติดตั้งและใช้งำนได้จำนวน 35 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
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ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีระบบข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนเดียวกัน
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1.จัดประชุมทำควำมเข้ำใจ และให้คำแนะนำสถำนศึกษำ ในกำรจัดทำข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลในระบบ
Data Management Center
2. ให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลในกรอบเวลำที่กำหนด ให้ถูกต้องทันเวลำ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบควำมถูกต้อง ทำให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง 338 โรงเรียน
ยืนยันข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง ทันตำมกำหนดเวลำ
3.ให้สถำนศึกษำรำยงำนข้อมูลจุดพิกัดที่ตั้ง ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไปโดยมีเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำเป็นผู้กำกับ ติดตำม ตรวจสอบควำมถูกต้องให้สถำนศึกษำรำยงำนข้อมูลได้อย่ำงครบถ้วนทันเวลำ
และเป็นปัจจุบัน
4. ให้สถำนศึกษำใช้ระบบ School MIS ในงำนทะเบียนวัดผล โดยมีศึกษำนิเทศก์ที่ดูแลรับผิดชอบงำน
วัดผลเป็นผู้ให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบกำรเข้ำใช้งำนของสถำนศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
1.สถำนศึกษำในสังกัดใช้ ระบบ Data Management Center จำนวน 339 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
2.สถำนศึกษำจัดเก็บข้อมูลจุดพิกัดที่ตั้ง, ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไปและตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน
ปัจจุบัน ทันเวลำ จำนวน 339 แห่ง คิดเป็นร้อยละ100
3.สถำนศึกษำในสังกัดงำนทะเบียนวัดผลใช้ ระบบ School MIS จำนวน 142 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.01
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำใช้รูปแบบ DLTV/DLIT ได้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.1 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำใช้รูปแบบ DLTV ได้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. กำรสร้ำงควำมตระหนักให้เห็นควำมสำคัญของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับทำงโรงเรียน
2. กำรนิเทศ ติดตำม
3. กำรประกวดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วย DLTV Best Practice ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อเป็น
ตัวแทนส่งเข้ำประกวดระดับเขตตรวจรำชกำร
ผลกำรดำเนินงำน
จำนวนสถำนศึกษำในสังกัดที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทั้งหมดจำนวน 216 แห่ง ซึ่งสถำนศึกษำ
ทั้งหมด 216 แห่ง มีกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกล คิดเป็นร้อยละ 100 มีกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และได้รับ
กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.2 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำใช้รูปแบบ DLIT ได้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. แต่งตั้งคณะทำงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่เพื่อติดตำมกำรใช้สื่ออุปกรณ์ในกำรจัดกำเรียนกำรสอน
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับ ติดตำมนิเทศ กำรเรียนกำรสอนอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง
3. ให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในกำรกำกับติดตำมเพื่อสะท้อนปัญหำต่ำงๆ ให้กับหน่วยงำนทรำบเพื่อแก้ไข
ปัญหำต่ำง ๆ ได้ทันเหตุกำรณ์
ผลกำรดำเนินงำน
สถำนศึกษำในสังกัดที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ DLIT ทั้งหมด จำนวน 35 แห่ง ซึ่งสถำนศึกษำจำนวน
ทั้งหมด 35 แห่งผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมมำตรฐำนระดับสถำนศึกษำ ในระดับดี และดีมำก ตำมมำตรฐำน
กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ของ สพฐ. มีกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และได้รับกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 1 ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1.ชี้แจงให้กับผู้ปกครองเห็นถึงควำมสำคัญในกำรสนับสนุน ส่งเสริม กำกับ ดูแลให้เด็กในควำม
ปกครองเข้ำเรียน โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเล่ำเรียน
2. กำกับให้ผู้บริหำรและครูให้ควำมสำคัญกับนักเรียนเป็นศูนย์กลำง จัดกิจกรรมสนับสนุนนักเรียน
ตำมศักยภำพ และสอนซ่อมเสริมในรำยวิชำที่นักเรียนอ่อนในแต่ละวิชำ
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กำกับ ติดตำมกำรบริหำรงบประมำณตำมโครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผลกำรดำเนินงำน
1.ภำคเรียนที่ 2/2559 ผู้เรียนที่ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน
38,923 คน จำกนักเรียนทั้งหมด 38,923 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2.ภำคเรียนที่ 1/2560 ผู้เรียนที่ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน
38,504 คน จำกนักเรียนทั้งหมด 38,546 คน คิดเป็นร้อยละ 99.89 (นักเรียนจำนวน 42 คน ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เนื่องจำกเป็นนักเรียนชั้นอนุบำล 1
(อนุบำล 3 ขวบ) ที่โรงเรียนไม่ได้ดำเนินกำรขออนุญำตเปิดชั้นเรียนตำมแนวทำงของ สพฐ)
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ตัวชี้วัดที่ 2 อัตรำกำรออกกลำงคันไม่เกินร้อยละ 0.2
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1.ดำเนินกำรประชุมครูแกนนำแก้ปัญหำเด็กตกหล่น และออกกลำงคันในระดับสถำนศึกษำ
2.โรงเรียนมีคณะกรรมกำรติดตำมนักเรียนกลุ่มออกกลำงคันโดยกำรเยี่ยมบ้ำนเพื่อรับทรำบปัญหำและ
ควำมต้องกำรให้กำรช่วยเหลือให้กับเข้ำมำเรียนต่อ
ผลกำรดำเนินงำน
ในปีกำรศึกษำ 2559 (ข้อมูล DMC ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560) มีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 1 - มัธยมศึกษำปีที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 31,106 คน มีนักเรียนที่ออกกลำงคัน จำนวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.019
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนโรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 40 คน ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำลดลง
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1.วิเครำะห์ นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร,สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อกำหนดทิศทำงกำรบริหำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.วิเครำะห์ปัญหำ บริบท ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อจัดทำแผนงำน/โครงกำร
3.แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
4.จัดทำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก พ.ศ.2559 - 2562
5.จัดทำแผนกำรดำเนินงำนควบรวมโรงเรียนขนำดเล็ก
6.จัดทำโครงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
7.กำกับติดตำม กำรดำเนินกำรเรียนรวมของโรงเรียนขนำดเล็ก
ผลกำรดำเนินงำน
ในปีกำรศึกษำ 2560 มีจำนวนโรงเรียนขนำดเล็กทั้งหมด 228 แห่ง และมีจำนวนโรงเรียนขนำดเล็ก
ที่ดำเนินกำรเรียนรวมแต่ไม่ขออนุมัติเลิก จำนวน 16 แห่ง และดำเนินกำรประกำศยกเลิกสถำนศึกษำแล้ว
จำนวน 2 โรงเรียน
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละ 100 กำรคงอยู่ของผู้เรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำแต่ละประเภท
11.1 โครงกำรทุนกำรศึกษำเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระชนมพรรษำ 84 พรรษำ
(ผู้เรียนชั้น ม.1 – 6)
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. แจ้งโรงเรียนในสังกัดเพื่อตรวจสอบข้อมูลนักเรียนยำกจนพร้อมรำยงำนให้สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำทรำบ.
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำรวบรวมข้อมูลนักเรียนยำกจนและเก็บข้อมูลพร้อมประมวลผลสรุป
ข้อมูลจัดเก็บเป็นฐำนข้อมูลกลำง
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำมอบทุนกำรศึกษำ
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ผลกำรดำเนินงำน
1.ผู้เรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำ (ตั้งแต่เริ่มรับทุน ปีกำรศึกษำ 2554 – 2557) ทั้งหมด 5 คน ได้รับทุน
อย่ำงต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำนวน 5 คน
2.ผู้เรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำ (ตั้งแต่เริ่มรับทุน ปีกำรศึกษำ 2554 – 2557) ทั้งหมด 5 คน ได้รับทุน
อย่ำงต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำนวน 5 คน
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1.ร่วมรณรงค์ สร้ำงจิตสำนึกในกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์ และเกิดควำมคุ้มค่ำที่สุด
2.สนับสนุนให้สถำนศึกษำลดกำรใช้น้ำประปำ
3.สนับสนุนให้สถำนศึกษำใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในงำนสำรบรรณ เพื่อลดกำรใช้กระดำษและลด
ค่ำใช้จ่ำยค่ำไปรษณีย์
4.มีกำรบูรณำกำรในกำรประชุม อบรม สัมมนำบุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มี
กลุ่มเป้ำหมำยเดียวกัน หรือมีวัตถุประสงค์ของโครงกำรไปในแนวทำงเดียวกัน เพื่อลดกำรใช้งบประมำณในกำร
จัดประชุม อบรมสัมมนำ
ผลกำรดำเนินงำน
สถำนศึกษำที่ลดค่ำใช้จ่ำยกำรใช้น้ำประปำ ลดค่ำใช้จ่ำยค่ำไปรษณีย์และใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในงำน
สำรบรรณ จำนวน 336 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
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ผลการดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 ได้ดำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำรในนโยบำยที่เกี่ยวข้อง จำนวน 12 นโยบำยดังนี้
1. นโยบาย : โครงการประชารัฐ
โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด จำนวน 338 แห่ง โรงเรียนในโครงกำรประชำรัฐ จำนวน 34 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 10.05 โดยได้ดำเนินกำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำรขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐแก่
ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด และมีกำรอบรมพัฒนาครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐโดยพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศตามโปรแกรม SMM ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โดยจัดตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในโรงเรียน และมีกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม
เน้นให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในทุกด้าน
2. นโยบาย : การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 มีกำรส่งเสริมสนับสนุนในกำรพัฒนำ
ทักษะภำษำอังกฤษให้กับสถำนศึกษำในสังกัด ดังนี้
1.ส่งเสริมให้มกี ำรปรับเพิ่มชั่วโมงเรียนภำษำอังกฤษที่มีมำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนหลัก
ตำมควำมพร้อมของโรงเรียนโดยปรับจุดเน้นและยกระดับควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษให้เป็นไปตำมธรรมชำติของกำรเรียนรู้ภำษำโดยเน้นกำรสื่อสำร (Communicative Language
Teaching : CLT)ใช้กรอบ The Common European Framework of Reference for Languages
(CEFR) เป็นกรอบควำมคิดหลักในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษยกระดับควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษของครูให้สอดคล้องกับวิธีกำรเรียนรู้ที่เป็นกำรสื่อสำร (Communicative
Language Teaching : CLT) และเป็นไปตำมกรอบ CEFR
2.ส่งเสริมให้มีกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ เป็นเครื่องมือสำคัญ
ในกำรช่วยพัฒนำควำมสำมำรถทำงภำษำของผู้บริหำร ครูและผู้เรียนเช่น เว็บไซต์ eng24 แอพพลิเคชั่น
Echo English
3. นโยบาย : โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ดำเนินกำรคัดเลือกโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณธรรมจำนวน 121 โรง โดยโรงเรียน
ที่เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถนำผลที่ได้จำกกำรอบรมพัฒนำ ศึกษำดูงำน มำประยุกต์ใช้จนทำให้เกิดพฤติกรรม
เชิงบวกขึ้น มีกำรเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนในทำงที่ดีขึ้น และสำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้โรงเรียนอื่นได้
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนสู่ผู้เรียน แบบโครงงำนคุณธรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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4.นโยบาย : STEM EDUCATION
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 ได้ดำเนินกำรขับเคลื่อนโรงเรียน
จัดกำรเรียนรู้ (STEM EDUCATION) มีโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 10 แห่ง มีกำรส่งเสริม สนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย พัฒนำครูผู้สอน ให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน
โดย STEM Education
5.นโยบาย : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O – NET
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 ได้ดำเนินกำรเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ O – NET ดังนี้
1.แจ้งนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน
ทั้ง 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดรับทรำบและนำไปสู่กำรปฏิบัติ
2.จัดทำข้อตกลง ( Memorandum Of Understanding : MOU ) กำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O – NET) ระหว่ำง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กับ โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
3.วิเครำะห์ผลกำรสอบ O-NET พัฒนำเครื่องมือวัดที่มีคุณภำพ รวบรวมข้อสอบ
ตำมมำตรฐำน จัดทำคลังข้อสอบ ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของ สทศ. จัดทำแบบทดสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6
และชั้น ม.3 เสมือนจริงตำมรูปแบบของ สทศ. นำไปใช้ทดสอบนักเรียนก่อนสอบจริง วิเครำะห์ข้อมูลและ
สะท้อนผล เร่งพัฒนำผู้เรียนก่อนกำรสอบจริง นำข้อบกพร่องมำปรับปรุงนักเรียน
4.วำงแผนกำรนิเทศติดตำมผลกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 100%
ดำเนินงำนโดยเครือข่ำยกำรนิเทศ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ
ศึกษำนิเทศก์ประจำศูนย์ ประธำนศูนย์ฯ หัวหน้ำกลุ่มเครือข่ำย และผู้เชี่ยวชำญประจำศูนย์เครือข่ำย ร่วมกัน
นิเทศติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง จัดให้มีกำรทดสอบ Pre-test O-NET โดยใช้ข้อสอบเสมือนจริง Pre O-NET มี
ประเด็นกำรนิเทศมุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลในระดับห้องเรียน นำคะแนนสอบ Pre-test
มำร่วมวำงแผนกำรพัฒนำผู้เรียน ส่งเสริมกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำที่เข้มแข็ง เป็นระบบสม่ำเสมอ และ
ต่อเนื่อง
6.นโยบาย : โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 ได้ดำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำย
ตำมโครงกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ โดยมีสถำนศึกษำในโครงกำร“ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” โดยขำย
เพิ่มเติมจำกโรงเรียนนำร่องรุ่นที่ 1 จำนวน 34 แห่ง ขยำยผลเพิ่มเติมจำกโรงเรียนรุ่นที่ 1 จำนวน 153 แห่ง
รวมโรงเรียนตำมโครงกำรจำนวน 187 แห่ง โดยผู้บริหำรและครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรมีกำรจัดกิจกรรม Active Learning ครอบคลุม 4 H และเชื่อมโยงมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตร
7.นโยบาย : การพัฒนาโรงเรียน ICU
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 ดำเนินกำรแจ้งโรงเรียนในสังกัด
สมัครเข้ำร่วมโครงกำรเพื่อรับกำรช่วยเหลือตำมควำมจำเป็นของแต่ละโรงเรียน และมีโรงเรียนที่ได้รับกำร
คัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 34 แห่ง โดยสถำนศึกษำได้เสนอขอควำมช่วยเหลือและได้รับกำรคัดเลือก
ให้เข้ำร่วมโครงกำรฯแต่ไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมจำเป็นของสถำนศึกษำอย่ำงแท้จริง
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8.นโยบาย : โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 มีกำรดำเนินกิจกรรมตำม
โครงกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ ดังนี้
1.ประชำสัมพันธ์แนวปฏิบัติกำรประเมินตนเอง เพื่อขอรับกำรประเมินสถำนศึกษำ
พอเพียง แนวปฏิบัติ รับสมัคร คัดกรองและคัดเลือกสถำนศึกษำพอเพียงที่มีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ศูนย์
สถำนศึกษำพอเพียง ประจำปี 2560
2.ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกแห่ง เพื่อชี้แจงนโยบำยและแผนกำรขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ ปีงบประมำณ 2558 - 2560
3.จัดทำคู่มือกำรน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ
4.ตรวจสอบ คัดกรองแบบประเมินตนเองเพื่อขอรับกำรประเมินสถำนพอเพียง ประกำศ
รำยชื่อสถำนศึกษำที่พร้อมรับกำรประเมินทั้งสถำนศึกษำพอเพียง สถำนศึกษำพอเพียงที่มีผลกำรปฏิบัติที่เป็น
เลิศ และสถำนศึกษำที่ขอรับกำรประเมินศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ
5.ประสำนงำน เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัด
กระบวนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนที่สมัคร
ขอรับกำรประเมิน ระดับเขตพื้นที่
6.ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจและจัดทำแผนงำนพัฒนำสถำนศึกษำที่สมัครรับกำรประเมินเพื่อ
เป็นสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
7.ประเมินสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนที่สมัครขอรับกำรประเมินและผ่ำนกำรคัดกรองจำก
สำนักงำนเขตพื้นที่
8.นิเทศ กำกับ ติดตำม ช่วยเหลือสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดกรองและคัดเลือกสถำนศึกษำ
พอเพียงที่มีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2560 และโรงเรียนพัฒนำเป็นศูนย์ฯ
9.นิเทศ ติดตำมสถำนศึกษำพอเพียง ปี 2554 - 2559 เพื่อควำมยั่งยืน
9.นโยบาย : การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 มีโรงเรียนขนำดเล็ก จำนวน 227
โรงเรียน 1 สำขำ โดยได้ดำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรเรียนรวม ซึ่งได้ดำเนินกำร ชี้แจง ทำควำมเข้ำใจ
และสร้ำงควำมตระหนักแก่ชุมชนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ ซึ่งกำรดำเนินกำรดังกล่ำวมีโรงเรียนไปเรียนรวม
จำนวน 12 โรงเรียน และเพื่อตอบโจทย์ในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ตลอดจนมุ่งสู่กำรปฏิรูป
กำรศึกษำตำมแนวทำงของรัฐบำลอย่ำงแท้จริง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 จึงได้
ดำเนินกำรตำมแนวทำงกำรเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ในโรงเรียนที่ไปเรียนรวม และโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน
เพื่อให้ชุมชนได้เข้ำมำใช้ประโยชน์ในสถำนที่ดังกล่ำว โดยได้ดำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปกครอง
ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งมีมติให้เลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 2 โรงเรียน
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10. นโยบาย : การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 มีกำรดำเนินกำรสร้ำงจิตสำนึก
ปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัยในตนเองโดยนำหลักผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ สอดแทรกเนื้อหำในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม
มีกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตำมแนวทำง” “ประชำรัฐ”
รณรงค์ให้นักเรียนมีจิตสำนึกในกำรทิ้งขยะให้เป็นที่ โดยเริ่มจำกนักเรียนกลุ่มเล็กๆ เช่น จิตอำสำ สภำนักเรียน
เป็นต้น กำรป้องกันและควบคุมกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณขยะที่สำคัญ คือ กำรลดขยะที่แหล่งกำเนิด โดยอำศัย
ขบวนกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน กำรลดปริมำณขยะจะสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำร
ขยะตั้งแต่กำรเก็บรวบรวม ขนส่ง กำรคัดแยกและใช้ประโยชน์ ตลอดจนกำรกำจัดขั้นสุดท้ำย ลดปัญหำสภำวะ
สิ่งแวดล้อม และประหยัดทรัพยำกรธรรมชำติ ภำยใต้หลักกำรกำรจัดกำรขยะด้วยแนวคิด 3 Rs คือ Reduce
( ลดกำรใช้ ) Reuse ( ใช้ซ้ำ ) และ Recycle ( นำกลับมำใช้ใหม่ )
11. นโยบาย : การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
1.สร้ำงจิตสำนึกและวัฒนธรรมควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ ตำมนโยบำย “ประชำรัฐ” เป็น
แนวทำงในกำรสร้ำงควำมตระหนัก จิตสำนึกวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทำงถนนให้เกิดในพื้นที่ โดย ให้
สถำนศึกษำทุกแห่งกำหนดตำรำงเรียนในชั่วโมง “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” เรื่องวินัยจรำจร ในกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน ชั่วโมงลูกเสือ ยุวกำชำด และเนตรนำรี อย่ำงน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ หรือ สอนในชั่วโมง
รำยวิชำเพิ่มเติมหน้ำที่พลเมือง 1 ชั่วโมงต่อสัปดำห์
2.สถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัดได้บรรจุ เรื่อง “วินยั จรำจร” หรือ “ควำมปลอดภัยทำงถนน” ไว้ใน
หลักสูตรกำรศึกษำหรือกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในทุกระดับชั้นตำมนโยบำย "กำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้”
อำทิ กำรตั้งชมรมควำมปลอดภัยทำงถนนในสถำนศึกษำ กำรจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำรสร้ำงวินัยจรำจร กำร
สร้ำงวินัยจรำจรน้อยจำกกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนำรี และยุวกำชำด
3.สถำนศึกษำร่วมกับสถำนีตำรวจภูธร จัดให้มีครูแดร์ (ครูตำรวจ) สอนวินัยจรำจรควบคู่กับกำร
ดำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
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