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คำนำ 

          เอกสาร “รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือสรุปผลการดำเนินงาน ตามบทบาท อำนาจหน้าที่ และ
ภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพในรอบปีที่ผ่านมาตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีบงประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาใน
ปีงบประมาณถัดไปและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการขับเคลื่อนนโยบายและกลยุทธ์ แก่หน่วยงานสถานศึกษา 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา และสาธารณชนทั่วไป 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการให้ข้อมูล
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เห็นภาพความสำเร็จ 
ปัญหาและอุปสรรค ของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพ่ือนำไปสู่การขับเคลื่อนพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศและ
การวางแผนพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานต่อไป 

       
          กลุ่มนโยบายและแผน 

             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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ข้อมูลทั่วไป 
 

ที่ตั้ง 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 46  ถนนเทวาภิบาล 

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ตอนกลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 512 กิโลเมตร รับผิดชอบ
การบริหารจัดการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาของพ้ืนที่บริการ 20 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอธวัชบุรี อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอพนม
ไพร อำเภอโพนทอง อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอหนองพอก อำเภอเสลภูมิ อำเภอเมยวดีอำเภอสุวรรณภูมิ  
อำเภอเมืองสรวง อำเภอโพนทราย อำเภออาจสามารถ อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอจังหาร อำเภอเชียง
ขวัญอำเภอหนองฮี และอำเภอทุ่งเขาหลวง โรงเรียนในสังกัดจำนวน 60 โรงเรียนมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 
8,299.46 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,187,156 ไร่   

หมายเลขโทรศัพท์   : 0-4351-5369, 0-4351-5657 
โทรสาร                    : 0-4351-5657 
เว็บไซต์สำนักงาน          : www.secondary27.go.th 
E-mail  address : secondary27@secondary27.go.th 
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นายอดุลย์ศักดิ์  บุญเอนก 
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นายธนา  โด่งพิมาย 
 รอง ผอ.สพม.รอ 

 

นายยอดรัก บุรวัฒน ์
 รอง ผอ.สพม.รอ 

นายวงศกร ประกอบนันท์ 
 รอง ผอ.สพม.รอ 

    

    

  

นางรุ่งโรจน์ วิสูงเร 
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

นางศุภวรรณ  อดกลัน้ 
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นายอุพิษ เหมือนทอง 
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

นางพิศมัย  หาญอาษา 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

นางสาวธาริณี  มลารวม 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

นายพรมมา  พันธภบิาล 
ผอ.กลุ่มอำนวยการ 

นางปัทมพร  อารีเอ้ือ 
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 

นายจำนงค์  ร่มเย็น 
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 

นายอัครวิทย์  อังเรขพาณิชย ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

นางมธุวลี  จันโทมุข 
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ 

                    โครงสร้างการบริหารองค์กร 
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อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
ตามที่ ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2553 และ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 กำหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา นั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานที่ได้รับการกำหนดให้มีขึ้น
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังกล่าว โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 
2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่ งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 
ดังนี้  
 1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษาและแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
            2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานสถานศึกษารับทราบ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ดังกล่าว 
            3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา          
            4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษามัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5. ศึกษาวิเคราะห์วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสน เทศ ด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
   6. ประสานระดมทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนภารกิจและการ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
   7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   8. ประสานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   9. ดำเนินการและประสานส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  10. ประสานส่งเสริม การดำเนินงานของอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา 
  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
  12. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมอบหมาย 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด รับผิดชอบในการจัดบริการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ตามภารกิจในการส่งเสริม สนบัสนุนกำกับติดตามการจัดการศึกษาในระดับมธัยมศึกษาให้เด็กไทยได้รบัการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงมีคุณภาพพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อให้การปฏิรูประบบบริหาร
และจัดการศึกษาบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญตักิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  และพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายการ จำนวน 

 

จำนวนอำเภอในเขตพื้นที่การศึกษา 20 อำเภอ 
สหวิทยาเขตเครือข่ายพัฒนาคณุภาพการศึกษา 7 สหวิทยาเขต 
จำนวนโรงเรียนทัง้สิ้น 60 โรงเรียน 

- โรงเรียนมาตรฐานสากล 26 โรงเรียน 
- โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดปีระจำอำเภอ) 28 โรงเรียน 
- โรงเรียนประชารัฐ 8 โรงเรียน 
- โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบ้้าน) 13 โรงเรียน 

   - โรงเรียนดีประจำตำบล 8 โรงเรียน 
- โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 21 โรงเรียน 
- โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 60 โรงเรียน 
- โรงเรียนสุจริต 60 โรงเรียน 
- สถานศึกษาพอเพียง 60 โรงเรียน 
- โรงเรียน  Active Leaning 60 โรงเรียน 
- โรงเรียนลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 44 โรงเรียน 
- โรงเรียนวิถีพุทธ 60 โรงเรียน 
- โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 60 โรงเรียน 

  -  โรงเรียนจัดการเรียนการศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัด 
     ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

60 โรงเรียน 

- โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 42 โรงเรียน 
- โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
  เป็นภาษาอังกฤษ EP (English Program) 

3 โรงเรียน 

- โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใน 4 สาระวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และ
ภาษาอังกฤษ(English integrated study: EIS) 

3 โรงเรียน 

- โรงเรียนที่เป็นศนูย์ ERIC (English Resource and Instruction Center) 3 โรงเรียน 
- โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดมีชวีิตต้นแบบในโรงเรียน 1 โรงเรียน 
- โรงเรียนจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษรูปแบบ  
  (English Bilingual Education : EBE) 

1 โรงเรียน 
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รายการ จำนวน 
 

- โรงเรียนสะเต็มศึกษา (STEM Education) 21 โรงเรียน 
         ศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรกึษาหลักสตูรสะเต็มศึกษา (STEM Education) 1 โรงเรียน 
         โรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 20 โรงเรียน 
- โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
   และสิ่งแวดล้อม 

3 โรงเรียน 

- ศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ 1 โรงเรียน 
- ศูนย์พัฒนาวชิาการจงัหวัดร้อยเอ็ด 9 ศูนย์ 

จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด ตามเกณฑ์การบริหารงานงบประมาณ (สพฐ.) 60 โรงเรียน 
-  โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1 - 499 คน (ขนาดเล็ก) 37 โรงเรียน 
-  โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 500 – 1,499 คน (ขนาดกลาง) 13 โรงเรียน 
-  โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1,500 – 2,499  คน (ขนาดใหญ่)   5 โรงเรียน 
-  โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่  2,500 คน ขึ้นไป (ขนาดใหญ่พิเศษ)   5 โรงเรียน 

จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด ตามเกณฑ์การบริหารงานบุคคล (กคศ.) 60 โรงเรียน 
-  โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1 - 359 คน (ขนาดเล็ก) 35 โรงเรียน 
-  โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 360 – 1,079 คน (ขนาดกลาง) 14 โรงเรียน 
-  โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1,080 – 1,679  คน (ขนาดใหญ่)   1 โรงเรียน 
   

 
รายการ จำนวน   

จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  (รัฐบาล) 42,080 คน 

     -  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 22,749 คน 

     -   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 19,331 คน 

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มตีัวตนจริง 
 

คน 

บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 75 คน 

     - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 1 คน 

     - รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 3 คน 

     - ศึกษานิเทศก์ 16 คน 

     - บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 41 คน 

            ปฏิบัติงานทีส่ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 40 คน 

            ปฏิบัติงานทีโ่รงเรียน 1 คน 

      - พนักงานราชการ 4 คน 

      - ลูกจ้างประจำ 3 คน 

      - ลูกจ้างชั่วคราว  7 คน 

บุคลากรโรงเรียนในสังกัด 60 โรงเรียน 2,753 คน 
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      - ผู้อำนวยการโรงเรียน 60 คน 

      - รองผู้อำนวยการโรงเรียน 46 คน 

      - ครูผู้สอน 2,354 คน 

      - พนักงานราชการ 103 คน 

      - ลูกจ้างประจำ 69 คน 

     - ลูกจ้างชัว่คราว (งบประมาณ สพฐ.) 122 คน 

- ครูธุรการ 28 คน 

- นักการภารโรง 13 คน 

- เจ้าหน้าทีป่ระจำห้องปฏบิัติการวิทยาศาสตร์ 2 คน 

- ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน 1 คน 

- ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 คน 

- ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 26 คน 

- พี่เลี้ยงเด็กพิการ 7 คน 

- ผู้ปฏิบัตงิานธุรการในโรงเรียน 26 คน 

- ครูโรงเรียนตามพระราชดำร ิ 2 คน 

- ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดนิ 15 คน 

 
ตารางแสดงวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตัวตนจริง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 

ที่ กลุ่ม 

 จำนวน (คน) 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 

ชำ
นา

ญ
กา

รพ
ิเศ

ษ 

ชำ
นา

ญ
กา

ร 

ปฏ
ิบัต

ิกา
ร 

ชำ
นา

ญ
งา

น 

ปฏ
ิบัต

ิงา
น 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จำ
 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

รว
มท

ั้งส
ิ้น 

1 ผอ. สพม. ร้อยเอ็ด 1 - - - - - - - - 1 
2 รอง ผอ. สพม. ร้อยเอ็ด - 3 - - - - - - - 3 
3 กลุ่มอำนวยการ - 1 2 - 2 - 3 2 5 15 
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล - 3 3 1 1 - - 1 1 10 
5 กลุ่มนโยบายและแผน - 2 2 1 1 - - - - 6 
6 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - 2 2 1 1 - - 1 - 7 
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7 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - 3 3 - 2 - - - 1 9 
8 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมนิผลการจัด

การศึกษา 
- 14 1 - 1 1 - - - 17 

9 กลุ่มกฎหมายและคด ี - 1 1 - - - - - - 2 
10 หน่วยตรวจสอบภายใน - 1 - - - - - - - 1 
11 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
- 1 - - - - - - - 1 

12 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - 1 1 - - - - - - 2 
13 ปฏิบัติงานในสถานศึกษา - - - - 1 - - - - 1 

รวมทั้งสิ้น 1 32 15 3 9 1 3 4 7 75 
 

 
 

สรุปจำนวนโรงเรียนและจำนวนนักเรียนจำแนกตามการจัดระดับการศึกษา 
 

เปิดสอนระดับ 
จำนวน 

โรงเรียน นักเรียน (คน) 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 60 42,080 

รวม 60 42,080 
 

สรุปจำนวนโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การกำหนดขนาดโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน 

ขนาดที่ 1 ตั้งแต่ 1 – 120 คน 8 

ขนาดที่ 2 ตั้งแต่ 121 – 200 คน 12 

ขนาดที่ 3 ตั้งแต่ 201 – 300 คน 10 

ขนาดที่ 4 ตั้งแต่ 301 – 500 คน 7 

ขนาดที่ 5 ตั้งแต่ 501 – 1,500 คน 13 

ขนาดที่ 6 ตั้งแต่ 1,501 – 2,500 คน 5 

ขนาดที่ 7 ตั้งแต่ 2,501 คนขึ้นไป 5 

รวม  60 
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สรุปจำนวนโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารงานงบประมาณ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน 

ขนาดเล็ก ตั้งแต่ 0 – 499 คน 37 
ขนาดกลาง ตั้งแต่ 500 – 1,499 คน 13 
ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 1,500 – 2,499 คน 5 

ขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป 5 
รวม 60 
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           2564        60          

 
 

 
ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  มุ่งพัฒนาให้นักเรียนทุกคนบรรลุถึงศักยภาพสูงสุด  
ในตน มีความรู้และทักษะการอ่านเขียนและคิดคำนวณที่เข้มแข็งซึ่งเป็นพ้ืนฐานสำคัญในการเรียนรู้และการ
ดำรงชีวิตในอนาคตและได้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6  โดยใช้  ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติขั้น พ้ืนฐาน (Ordinary National  
Educational Test : O-NET) 
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ระยะ 3 ปี  (ปีการศึกษา 2561 - 2563) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ล   ฤทธ ์ท           ะ  บ      .3 (O-NET)  

     บ ท  บ           2562– 2563 

 ล     ะ     

    ลุ่    ะ            

คะ    ฉล ่  

  ท ่ ่     

   2562 

      ุบ   

   2563 

 ล ่   

+ / - 

รายการที่ 1 ภาษาไทย 54.91 55.82 + 0.91 

รายการที่ 2 คณิตศาสตร ์ 26.54 27.09 + 0.55 

รายการที่ 3 วิทยาศาสตร ์ 30.29 30.64 + 0.35 

รายการที่ 5 ภาษาอังกฤษ 31.89 34.74 + 2.85 
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      ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)  ของนักเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีที่ 3  ผลการ

เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน เพิ่มขึน้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูเ้มื่อเปรยีบเทียบปกีารศึกษา 2562กับปี

การศึกษา 2563 

            บ ท  บ ล   ท   บท           ะ  บ    ข    ื  ฐ  (O-NET) 

 ะ  บ      ธ         ท ่ 3             2562 – 2563 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 (O-NET) 
เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2562 – 2563 

ผลการประเมิน 

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีปัจจุบัน ปี 2562 ปีปัจจุบัน ปี 2563 ผลต่าง +/- 

รายการที่ 1 ภาษาไทย 40.12 41.80 + 1.68 

รายการที่ 2 คณติศาสตร ์ 22.40 23.65 + 1.25 

รายการที่ 3 วิทยาศาสตร ์ 27.65 30.86 + 3.21 

รายการที่ 4 สังคมศึกษาฯ 34.10 35.17 + 1.07 

รายการที่ 5ภาษาอังกฤษ 25.77 26.22 + 0.45 
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            บ ท  บ ล   ท   บท           ะ  บ    ข    ื  ฐ   (O-NET) 

 ะ  บ      ธ         ท ่ 6             2562 – 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
และสภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ จุดเน้น มาตรการ และตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการ
จัดการศึกษา ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นองค์กรขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพ

การศึกษาสู่มาตรฐานสากล ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 

1.  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มี ความรู้คู่คุณธรรม ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
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3.  พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4.  ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5.  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนรว่มในการจัดการศกึษา 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และคุณลักษณะของ

ผู้เรียนใน 
ศตวรรษที ่21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ พ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อการเป็น
พลเมืองและพลโลกที่ดี 

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเทา่เทียม และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
3. คร ูมีจิตวิญญาณของความเป็นคร ูมีความแม่นยำทางวิชาการ จัดการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย 

ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบคุคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศในความคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำ 

มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  5. สถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชนและ 

ผู้เกีย่วข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที ่จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิต ิ  สามารถ
สร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนได้อย่างเหมาะสม 
 6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบรหิารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแหง่นวัตกรรม 
ยุคใหม่ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัย ในการขับเคลื่อนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา และมีการ        
กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

7. กระจายอำนาจการบริหารงานและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ         
มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   กำหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของการ
ดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

นโยบาย 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
นโยบายที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
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นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง และส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพล

โลกที่ดี 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสใน
การเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนาทักษะ การสร้าง
อาชีพ  
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วง
วัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตทั้ง
ปัจจุบันและอนาคต 

1.1  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ 

”ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน 
1.2  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัด
การศึกษาเพ่ือให้นักเรียนมีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต่อต้าน
การทุจรติคอร์รัปชั่น 

1.3  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
และความเป็นพลเมือง 

 

กลยุทธ์ที่ 2 การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

2.1 น้อมนำหลักการทรงงานในหลวง ร.9 และพระ
บรมราโชบาย ร.10 มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตร 

2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอก
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการตาม
แนวทางโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ 
สถานศึกษาพอเพียง ฯลฯ 

2.1  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน้อมนำหลักการ
ทรงงานในหลวง ร.9 และพระบรมราโชบาย ร.10  
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร  

2.2  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ  
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การป้องกันจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

3.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและป้องกันตัวเอง
ได้ จากภัยคุกคาม เช่นอาชญากรรม และความรุนแรง 
ในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัย
จากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

3.2 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งใน
การป้องกันและแก้ไขจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

3.3 บูรณาการแก้ไขปัญหาและป้องกันจากภัยคุกคาม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.1  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะใน
การป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ ผ่าน
เกณฑ์ที่กำหนด  

3.2  ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ลดลง  
 

 

 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยการพัฒนานวัตกรรม และนำไปใช้ประโยชน์  

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรง
ตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม 
เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ 
 

1.1ร้อยละ 10 ของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
ที่ตอบสนองต่อการพัฒนากำลังคนใน 10อุตสาหกรรม
เป้าหมายเพิ่มข้ึน 

1.2 ร้อยละ 80 ของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี 
องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามรถนำไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
1.3 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาการ
จัดการศึกษาตามบริบท 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนา สนับสนุนกระบวนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินระดับชั้น
เรียนที่สอดคล้องตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programmer for 
International Student Assessment) 

2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพัฒนาเครื่องมือเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ
(PISA : Programmer for International Student 
Assessment) 
 

2.1  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดี
รอบด้าน 
2.2  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
2.3  ร้อยละ 70 ของผู้เรียนผ่านการประเมิน
สมรรถนะที่จำเป็นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
2.4  ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3  
2.5  ร้อยละ 80  ของผู้เรียนมีทักษะด้าน Digital 
Literacy ในการเรียนรู้ 
2.6  ร้อยละ 50 ของผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
2.7  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการประเมินทักษะ
การคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
2.8  ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ (Active Learning) 
2.9  ร้อยละ 40 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 3 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพตามความถนัดและความสนใจของตนเอง  

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่
ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัดเพ่ือ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดงาน และการพัฒนา
ประเทศ 

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  

3.1ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3 เรียนต่อสายอาชีพตามความถนัด
และความสนใจของตนเอง 

3.2 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมเรียนรู้ เพ่ือการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัย ONET PISA 
พัฒนาวิทยาศาสตร์)  
1.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพตามพหุ
ปัญญา 
1.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(การบริหารจัดการและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
การนิเทศติดตาม) 

1.1 ร้อยละ 10 ของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อ
พัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มขึ้น 
1.2 ร้อยละ 10 ของสถานศึกษาที่จัดการสอนทีส่ร้าง
สมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุ
ปัญญารายบุคคล                   
1.3 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในดา้นตา่งๆ เพื่อการ
ประกอบอาชีพการดำรงชีวติอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละ
พื้นที่ตลอดจนความทา้ทายที่เปน็พลวัตรของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียน 
คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม  
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะ 
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
2.3 ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen)
พร้อมก้าวสู่สากล 

2.1 ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 

2.2 อันดับผลการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ  
(PISA : Programmer for International Student 
Assessment) สูงขึ้น 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมครู ให้เป็นครูยุคใหม่ และเปลี่ยนบทบาทครูผู้สอน เป็น Coach ที่มีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับการ
เลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย ดังนี้ พัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
( Professional Learning Community : PLC การ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active Learning)
การพัฒนาด้วยระบบ Online 
3.2 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี

3.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบฐานข้อมูล
ผู้บริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวาง
แผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 

3.2  ร้อยละ 100 ของบุคลากรในสังกัดพัฒนา
ตนเองผ่านระบบ Digital Technology 
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ทักษะสู่สากล เช่นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยี ฯลฯ 
3.3 ส่งเสริมการพัฒนาครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้
สามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

นโยบายที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

4.1 ศึกษาวิจัย ต้นทุนในการจัดการศึกษา ต้นทุนต่อหัว 
ที่แท้จริงและจำนวนนักเรียนต่อสถานศึกษาตามความ
เหมาะสม 
4.2 ประสานงานหน่วยงาที่เกี่ยวข้อง ในการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสม สำหรบเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ใน
ทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็ก
ต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ฯลฯ 
4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัด
การศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เช่น การ
พัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance Learninginformation Technology : 
DLTV) 
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสำหรับช่อง
ทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ ประชุมผ่านจอภาพและ
ระบบถ่ายทำรายการ เพ่ือการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว  

 

1.1 จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึง
บริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น 
1.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีจำนวนเด็กออก
กลางคันลดลง 
1.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้วางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที ่2  ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
เสมอภาค และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

2.1 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
2.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุก
ช่วงวัย 
2.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน 
2.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดเก็บเอกสาร และ
การแปลงข้อมูลสารสนเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ปพ.3  

2.1 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในพื้นที่ได้รับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 
2.2 ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
 

 

กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

3.1 จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน และพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลประชากรก่อนวัยเรียน และวัย
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 
3.2 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสใน
การเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค
และมีคุณภาพ โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน 
3.3 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ที่เน้นการดูแลแบบเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา 
3.4 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

3.1 ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

3.2 อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนลดลง 
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 นโยบายที่ 5   ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1.1 จัดทำและพัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริม การสร้าง
จิตสำนึก ความตระหนักและพฤติกรรมการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่และ
สถานศึกษา จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ 
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติใน
การดำเนินชีวิต 
1.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
1.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา ก้าวสู่มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD : 
Environmental Education Sustainable Development) 

1.1  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม นำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 

1.2  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตสำนึกความตระหนัก
และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1.3  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ผ่านมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD : 
Environmental Education Sustainable 
Development) 

1.4  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (-ต่อ-) 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1.7 ส่งเสริม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
นวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
1.8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อจัดการใน
เรื่องภัยธรรมชาติ ความม่ันคงทางอาหาร พลัง และ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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นโยบายที่ 6   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1.1 พัฒนาระบบ Big Data เพ่ือการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศให้มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ฐานข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการทำงาน ตามหลักประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA : Integrity Transparency & 
Assessment) 

1.3 พัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

1.1  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ร้อยเอด็ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.2  ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
ภายนอกในระดับดีขึ้นไป 

1.3  สำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษา 
ร้อยเอ็ด ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : 
Integrity & Transparency Assessment) 
 

 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1.1 พัฒนาระบบการบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนด
แผนอัตรากำลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การ
ประเมินและการพัฒนา 

1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

2.1 สำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 
มีเครือข่ายความร่วมมือและบริหารจัดการแบบบูรณา
การร่วมกับทุกภาคส่วน 

2.2  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วม 
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อโครงการ การดำเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา : การพัฒนา
สถานศึกษาต้นแบบท่ีมุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SEP for SDGs)ปี 2564 

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 ข้อที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
 

ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 ข้อที่ 5การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 

ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย สพฐ. 
 ข้อที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

งบประมาณ 
 ที่ได้รับ จำนวน  90,000บาท   

 ที่ใช้จริง จำนวน  90,000บาท 

 คงเหลือ จำนวน  0  บาท 
 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ระบุระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด) 

 1เมษายน2564 - 30กันยายน  2564 
 
กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ (ระบุรายละเอียด) 
 กิจกรรมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา : การพัฒนา
สถานศึกษาต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs)มีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 
  1)แต่งตั้งคณะทำงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2)ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนการดำเนินกิจกรรม 
  3)ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการ
คิดข้ันสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) 

 4)จัดสรรงบประมาณสถานศึกษาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ ศูนย์การเรียนรู้ /ฐานการเรียนรู้ 
SEP for SDGsจำนวน 6แห่ง  โรงเรียนละ15,000 บาทได้แก่ 
  -  โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 
  -  โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 
  -  โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 
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  -  โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 
  -  โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 
  -  โรงเรียนเสลภูมิ 

5)นิเทศ ติดตามการขยายผลการพัฒนาในสถานศึกษาเป้าหมาย 
 6)สรุปและรายงานผล 

 

ภาพประกอบการดำเนินโครงการ (ไฟล์ภาพแนบแต่ละโครงการ) 
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เป้าหมายของโครงการ 

 ด้านคุณภาพ 
1)ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้สามารถดำเนิน

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา :การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ 
ที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดข้ันสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SEP for SDGs) ได ้

2)  บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างเขต
นำร่องในการดำเนินโครงการขบัเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา :การพัฒนา
สถานศึกษาต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) 

3)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีอัตลักษณ์ของสำนักงานเขตต้นแบบ การ
พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดข้ันสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) 

 ด้านปริมาณ 
 พัฒนาบุคลากรให้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา : 
การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดข้ันสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs)จำนวน 551 คน ได้ 
 
ความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ (ระบุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) 

 1)เพ่ือพัฒนาคุณภาพการดำเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา :การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดข้ันสูงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) 
 2) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา :การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดข้ันสูงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) 
 3)เพ่ือพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตนำร่องการดำเนินโครงการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา :การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิด
กระบวนการคิดข้ันสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ (ระบุ) 
 สถานศึกษาต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs)จำนวน 6 โรงเรียน 
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เครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล 

แบบประเมินตนเอง การตอบแบบประเมินตนเอง 

 

ผลการดำเนินโครงการ (ตามขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม) 

 1)สถานศึกษา จำนวน 6 แห่ง สามารถดำเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา :การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ได้ 
 2)ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรครูสามารถ พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิด
กระบวนการคิดข้ันสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) 
 3)สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นเขตนำร่องการดำเนินโครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา :การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการ
คิดข้ันสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) 
 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
 ด้านคุณภาพ 

1)ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้สามารถดำเนิน
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา :การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ 
ที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดข้ันสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SEP for SDGs) ได ้

2)  บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างเขต
นำร่องในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา :การพัฒนา
สถานศึกษาต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) 

3)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีอัตลักษณ์ของสำนักงานเขตต้นแบบ การ
พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดข้ันสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) 

 ด้านปริมาณ 
 พัฒนาบุคลากรให้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา : 
การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดข้ันสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs)จำนวน 551 คน ได้ 
ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ส่งผลกระทบต่อ 
การนิเทศ ติดตามการขยายผลการพัฒนาในสถานศึกษาเป้าหมายคือ ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนและปฏิทิน
การนิเทศที่กำหนดไว้ได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามด้วยการนิเทศออนไลน์ เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จะรักษามาตรการป้องกันและควบคุมโรค ลดความเสี่ยงการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) อีกทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการนิเทศการศึกษา และเกิดความคุ้มค่า
ในการใช้ทรัพยากร 
 
ชื่อโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย  
 “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” 
 

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 ข้อที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
 

ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 ข้อที่ 5การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 

ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย สพฐ. 
 ข้อที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ จำนวน  150,000บาท   

ที่ใช้จริง จำนวน  150,000บาท 

คงเหลือ จำนวน   0  บาท 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ระบุระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด) 
 15 กันยายน2564 – 20ตุลาคม2564 
กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ (ระบุรายละเอียด) 
 กิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษานำร่องโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”  มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 
 1)  แต่งตั้งคณะทำงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 2)  ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนการดำเนินกิจกรรม  
 3)  ดำเนินการพัฒนาสถานศึกษานำร่องโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”   
 4)จัดสรรงบประมาณเพ่ือการดำเนินโครงการให้กับสถานศึกษานำร่อง จำนวน ๓ แห่งได้แก่ 
  -  โรงเรียนธงธานี  สถานศึกษานำร่อง  จำนวน  100,000  บาท 
  -  โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์  สถานศึกษานำร่อง (เพ่ิมเติม)  จำนวน  20,000  บาท 
  -  โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา  สถานศึกษานำร่อง (เพ่ิมเติม)  จำนวน  20,000  บาท 
 5)  นิเทศ ติดตามการขยายผลการพัฒนาในสถานศึกษาเป้าหมาย 

 6)  สรุปและรายงานผล 
ภาพประกอบการดำเนินโครงการ (ไฟล์ภาพแนบแต่ละโครงการ) 
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คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่อง 

โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” 
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คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่อง 

โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” 
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เป้าหมายของโครงการ 

 ด้านคุณภาพ 
 1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างพ้ืนที่โคกหนองนา
แห่งน้ำใจและความหวังในเขตสถานศึกษาหรือชุมชน  ให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบทอดวิถีการดำเนินชีวิตที่
สอดคล้องกับท้องถิ่น ตามแนวทางพระราชทานอารยเกษตรของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 
 2) สถานศึกษานำร่องสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้อารยเกษตรได้อย่างเข้าใจและสอดคล้องกับ
บริบทท้องถิ่น 
 ด้านปริมาณ 
 พัฒนาสถานศึกษานำร่องโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ระยะที่ 1 และระยะที่ 1 (เพ่ิมเติม)   
จำนวน 3 แห่ง 
 
ความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ (ระบุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) 
 1)  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างพ้ืนที่โคก
หนองนาแห่งน้ำใจและความหวังในเขตสถานศึกษาหรือชุมชน  ให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบทอดวิถีการดำเนิน
ชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่น ตามแนวทางพระราชทานอารยเกษตรของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 
 2)  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษานำร่องโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ระยะที่ 1 และระยะที่ 1 
(เพ่ิมเติม)ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้อารยเกษตรได้อย่างเข้าใจและสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น 
 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ (ระบุ) 
 1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างพ้ืนที่โคกหนองนา
แห่งน้ำใจและความหวังในเขตสถานศึกษาหรือชุมชน 
 2.  สถานศึกษานำร่องสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้อารยเกษตรได้อย่างเข้าใจและสอดคล้องกับ
บริบทท้องถิ่น 
 
เครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล 

แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์/แบบสังเกต สอบถาม/สัมภาษณ์/สังเกต 

แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์/แบบสังเกต สอบถาม/สัมภาษณ์/สังเกต/การรายงาน 
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ผลการดำเนินโครงการ (ตามขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม) 

 1)  สถานศึกษานำร่องทั้ง 3 แห่ง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดำเนินโครงการตาม
โครงการอารยเกษตรฯ 
 2)มีการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่องตามโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา 
ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”ระยะที่ 1 และ
ระยะที่ 1 (เพ่ิมเติม) 
 3) นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ที่มา ความสำคัญ และ
เป้าหมายของโครงการ การพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่  มีความ
พร้อมในการสร้างพ้ืนที่อารยเกษตรอย่างมีหลักคิดและหลักปฏิบัติ โดยระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 4)  นักเรียนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ สร้างประโยชน์กับส่วนรวม  และรู้ผิดชอบชั่วดี 
 5)  เกิดรูปแบบวิธีการทำงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างแนวทาง
การศึกษาให้นักเรียน ซึ่งเป็นลูกหลานของชุมชนได้เรียนรู้ และสามารถพ่ึงพาตนเอง  สืบทอดวิถีการดำเนินชีวิต
ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นได้ 
 
ผลลัพธ์ของโครงการ 
 1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างพ้ืนที่โคกหนองนา
แห่งน้ำใจและความหวังในเขตสถานศึกษาหรือชุมชน  ให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบทอดวิถีการดำเนินชีวิตที่
สอดคล้องกับท้องถิ่น ตามแนวทางพระราชทานอารยเกษตรของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 
 2) สถานศึกษานำร่องสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้อารยเกษตรได้อย่างเข้าใจและสอดคล้องกับ
บริบทท้องถิ่น 
 ด้านปริมาณ 
 พัฒนาสถานศึกษานำร่องโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ระยะที่ 1 และระยะที่ 1 (เพ่ิมเติม)   
จำนวน 3 แห่ง 
 
ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ 

 เนื่องด้วยเป็นสถานศึกษานำร่อง ระยะที่ 1 ความเข้าใจในการนำหลักสูตรอารยเกษตรไปใช้ใน
สถานศึกษาของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษายังเข้าใจไม่ถูกต้อง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรจัดให้มีการอบรมหลักสูตรอารยเกษตรผ่านทาง Social Network /ประชุม Video 
Conference เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไป
ปรับใช้ได้เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 
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ชื่อโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้แก่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 
              และคณิตศาสตร์ (เตรียมความพร้อมรับการประเมินPISA ) 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 ข้อที ่5  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย สพฐ. 
 ด้านคุณภาพ  ข้อที่ 3.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและด้านทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์   
การคิดขั้นสูง  นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  และภาษาต่างประเทศ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน  และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับ จำนวน48,000บาท  
ที่ใช้จริง จำนวน  48,000  บาท 
คงเหลือ จำนวน  -  บาท 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

1-30 กันยายน  2564 
กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ/ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมคณะทำงาน 
กิจกรรมที่ 2จัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้แก่

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์  (2 วัน) 
กิจกรรมที่ 3ประกวดสื่อ นวัตกรรมพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น 
กิจกรรมที่ 4นิเทศ กำกับติดตามผลการดำเนินการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผล 
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เป้าหมายของโครงการ 

ด้านคุณภาพ  
  1.ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
  3. ครูผู้สอนมีสื่อ นวัตกรรมพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงและนำใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงมีความพร้อมใน 
การประเมิน PISA 

ดา้นปริมาณ  
  1.  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โรงเรียนละ 1  คน เข้ารับการอบรมพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
  2.  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โรงเรียนละ 1  คน  เข้ารับการอบรมพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
 

ความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ (ระบุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) 

  1. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ดได้รับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  2. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ดออกแบบและพัฒนานวัตกรรมผลิตสื่อในการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 
PISA 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  

  1. ร้อยละ 100ของครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 

2. ร้อยละ  100ของครูที่นำสื่อ นวัตกรรมพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

  3. ร้อยละ 100ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการพฒันาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
เตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 

 

เครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล 

แบบสังเกต สังเกตการสอน 

แบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม สอบถาม 
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ผลการดำเนินโครงการ 

 1. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค
วิธีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียน 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดมีผลการประเมินด้านการอ่านเพิ่มข้ึน 

 3. ครูผู้สอนมีสื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการประเมิน PISA 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

ด้านคุณภาพ  
  1.ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
  2. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
  3. ครูผู้สอนมีสื่อ นวัตกรรมพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงและนำใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงมีความพร้อมใน     
การประเมิน PISA 
 

ดา้นปริมาณ  
  1.  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โรงเรียนละ 1  คน เข้ารับการอบรมพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
  2.  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โรงเรียนละ 1  คน เข้ารับการอบรมพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
 

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ 
1. คุณครูบางคนยังขาดความรู้ความเข้าใจและขาดความตระหนักในการอ่านขั้นสูง จึงส่งผลให้การ

ขยายผลไปยังผู้เรียนไม่เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าที่ควร 
2. ในการอบรมเชิงปฏิบัติครูให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรม แต่ยังบางส่วนยังขาดความ

กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม  และการแสดงความคิดเห็น 
          3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ส่งผลให้มีการเปลี่ยน
รูปแบบการจัดอบรมเป็นแบบออนไลน์ 

 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงต่อเนื่องในทุกปี และขยายผลไปยัง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพราะสามารถนำกระบวนการที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น  
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ชื่อโครงการ ประชุมผู้บริหารโรงเรียน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายยอดรัก  บุรวัฒน์ , นายพรมมา  พันธภิบาล และ นางทัศนีย์ พันธุ์พานิชย
เป้าหมายการดำเนินโครงการ 

๓.๑ เชิงผลผลิต 
๑)  เพ่ือความเข้าใจอันดีต่อกันในการปฏิบัติงาน 
๒)  เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 ๓.๒ เชิงผลลัพธ์ 
      ๑)  การได้รับความร่วมมือจากการรับนโยบายและข้อตกลงในการประชุม 
      ๒)  ประสิทธิภาพของการประชุม 

๔. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ      (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
เวลาที่กำหนดในโครงการ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓–  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 
เวลาที่ดำเนินการจริง ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓–  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 

๕. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 ๕.๑ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 ๕.๒ ห้องประชุมโรงเรียนในสังกัด 

๖. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 
งบประมาณ วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) วงเงินค่าใช้จ่ายจริง (บาท) 

งบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติ ๙๓,๖๐๐ ๙๓,๖๐๐ 

๗. ผลการดำเนินงาน 
๗.1 สรุปผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณ  
 ๑)  ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  ๘๐  คน  นำนโยบายไปปฏิบัติ   

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑)  ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  ๘๐  คน  สามารถสร้างสรรค์     

สิ่งใหม่ๆ  และทำงานเป็นหมู่คณะลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน 
  ๓) ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  ๘๐  คน  สามารถถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารไปสู่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วขึ้น     
  ๔)  ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  ๘๐  คน  สามารถวางแผน  
กำหนดนโยบาย  และตัดสินใจได้อย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้น 
  ๕)  ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  ๘๐  คน  สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ 
 

๗.2 สรุปผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 ๑)  ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำนโยบายไปปฏิบัติได้อย่าง          

มีประสิทธิภาพ  และรวดเร็ว 
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 ๒)  การระดมความคิดเห็นเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  ส่งเสริมการทำงานเป็น
หมู่คณะ  ช่วยลดความเข้าใจผิด  ความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน 

 ๓)  สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วขึ้น 
 ๔)  ช่วยในการวางแผน  กำหนดนโยบาย  และสามารถตัดสินใจได้อย่างละเอียดรอบคอบ  

มากขึ้น  เกิดความผิดพลาดน้อย 
 ๕)  เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำให้อยากเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับความรู้ 

๘. ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินโครงการ 
๘.๑ ผู้บริหารโรงเรียนมีภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้บางส่วน 
๘.๒ ผู้บริหารโรงเรียนมีภารกิจสำคัญไม่สามารถมาร่วมรับฟังนโยบายได้ในบางเวลา   

๙. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 
๙.๑ ควรมีตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับฟังตลอดเวลาของการประชุม 

๙.๒ หาช่วงเวลาที่ผู้บริหารโรงเรียนว่างจากภารกิจ 
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ชือ่โครงการ โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning 

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
  โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้ Active Learning   
ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

กิจกรรมหลักส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย สพฐ. 
การเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้ Active Learning   
งบประมาณ 

ที่ได้รับ จำนวน 15,000   บาท   

ที่ใช้จริง จำนวน 15,000  บาท 

คงเหลือ จำนวน   -         บาท 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ระบุระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด)1  ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ (ระบุรายละเอียด) 

วิธีดำเนินการ 
1. เสนอโครงการเพ่ือดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับโอนจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
 2.จัดประชุมคณะทำงานวางแผนดำเนินงาน/คณะวิทยากร 
 3. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานวิธีการดำเนินการตามกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ และ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาวิถีพุทธ  ของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 
12  คือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด  โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา  และโรงเรียนที่ได้รับ
รางวัลโครงงานคุณธรรม ของสพฐ.คือโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย  ให้กับคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ ในระดับสถานศึกษา ผ่านสื่อ 
อิเล็กทอรนิกส์ Video Conference  ด้วย โปรแกรม Cisco Webex Meeting  
 4.สรุป/รายงานผลต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 
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เป้าหมายของโครงการ 

 ด้านคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัดมีอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ  และนำสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 

          2. นักเรียนโรงเรียนในสังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เกิดความตระหนัก 
มีทัศนคติค่านิยมในการทำความดีมีคุณธรรม และสามารถพัฒนาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดี  นำหลักธรรมคำ
สอน 
ของพุทธศาสนา มากำหนด ตัดสินเลือกในการดำเนินชีวิต เป็นผู้นำในการทำความดี 

3. ครูผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการ
เรียนรู้ 

แบบActive Learning  มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างจิต
อาสาจิตสาธารณะผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ด้านปริมาณ 

1.โรงเรียนในสังกัดจำนวน  60  โรงเรียน  พัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 
2.โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ จำนวน 7  โรงเรียน  พัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

 3.ครูผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการ
เรียนรู้ 
แบบ Active Learning  จำนวน 120 คนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
เสริมสร้างจิตอาสาจิตสาธารณะผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ (ระบุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) 

 1.เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เกิดความตระหนัก เจริญงอกงามในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรมนำความรู้ 
 2.เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ตามบริบทที่แตกต่างกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และคุณภาพในการดำเนินงาน 
 3.เพ่ือพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ  สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
 4.เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธ อันเป็นพลังใจที่จะดำเนินการต่อไป  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ (ระบุ) 

 1.นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีทัศนคติค่านิยมในการ 
ทำความดีมีคุณธรรม และสามารถพัฒนาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดี  นำหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา มา
กำหนด ตัดสินเลือกในการดำเนินชีวิต เป็นผู้นำในการทำความดี 
 2.โรงเรียนในสังกัดได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
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เครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผล 

ตัวชีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- ครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ Active Learning ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เสริมสร้างจิตอาสาจิตสาธารณะผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-นักเรยีน มีทัศนคติค่านิยมในการทำความดีมี
คุณธรรม และสามารถพัฒนาตนเองจนเป็น
แบบอย่างที่ดี  นำหลักธรรมคำสอนของพุทธ
ศาสนา มากำหนด ตัดสินเลือกในการดำเนินชีวิต 
เป็นผู้นำในการทำความดี 

-การสังเกต  การสอบถาม 
การสัมภาษณ์ 
 
 
-การสังเกต  การสอบถาม 
การสัมภาษณ์ 
 
 

-แบบสังเกต  แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
 
 
-แบบสังเกต  แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
 
 

5 

ผลการดำเนินโครงการ (ตามขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม) 

 1.ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้ Active Learning  
 2.นักเรียนเกิดความตระหนัก มีทัศนคติค่านิยมในการทำความดีมีคุณธรรม และสามารถพัฒนาตนเอง 
จนเป็นแบบอย่างที่ดี  นำหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา มากำหนด ตัดสินเลือกในการดำเนินชีวิต เป็นผู้นำ 
ในการทำความดี 
 3.โรงเรียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และโรงเรียน 
วิถีพุทธพระราชทาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

 ด้านคุณภาพ 
1.โรงเรียนในสังกัดมีอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ  และนำสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 

          2. นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เกิดความตระหนัก 
มีทัศนคติค่านิยมในการทำความดีมีคุณธรรม และสามารถพัฒนาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดี  นำหลักธรรมคำ
สอน 
ของพุทธศาสนา มากำหนด ตัดสินเลือกในการดำเนินชีวิต เป็นผู้นำในการทำความดี 

3. ครูผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการ
เรียนรู้ 
แบบActive Learning  มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างจิต
อาสาจิตสาธารณะผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ด้านปริมาณ 

1. โรงเรียนในสังกัดจำนวน  60  โรงเรียน  พัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 
2.โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ จำนวน 7  โรงเรียน  พัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
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 3.ครูผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการ
เรียนรู้ 
แบบ Active Learning  จำนวน 120 คน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
เสริมสร้างจิตอาสาจิตสาธารณะผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การจัดการ
เรียนการสอน 
ผ่านระบบ Online ครูที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการไม่สามารถนำความรู้ที่ได้จากการประชุม  ไปจัดการเรียน
การสอนได้ 
ไม่เต็มที่เท่าที่ควร เนื่องจากอุปกรณ์ในการสื่อสารของนักเรียนไม่มีความพร้อม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 โรงเรียนควรจัดหาอุปกรณ์ และอำนวยความสะดวกในใช้สื่อ  สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ที่
สะดวกและมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 

 
 
ชื่อโครงการ นิเทศ ติดตาม ส่งเสริม และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา เพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องท่ี 6 การปรับโครงสร้างของ
หน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน และยกระดับ
คุณภาพของการจัดการศึกษาความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่  6 ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
งบประมาณ  

ที่ได้รับ จำนวน 72,400  บาท   
ที่ใช้จริง จำนวน  72,400  บาท 
คงเหลือ จำนวน   0  บาท 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ระบุระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด) เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2564 
กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ (ระบุรายละเอียด) 

1) ขออนุมัติโครงการ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3) ประชุมและวางแผนคณะกรรมการดำเนินงาน 
4) ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
5) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
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ภาพประกอบการดำเนินโครงการ (ไฟล์ภาพแนบแต่ละโครงการ) 
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ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องท่ี 6 การปรับโครงสร้างของ
หน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน และยกระดับ
คุณภาพของการจัดการศึกษาความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่  6 ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
งบประมาณ  

ที่ได้รับ จำนวน 10,000  บาท   
ที่ใช้จริง จำนวน  10,000  บาท 
คงเหลือ จำนวน   0  บาท 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ระบุระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด) เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2564 
กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ (ระบุรายละเอียด) 

1) ขออนุมัติโครงการ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3) ประชุมและวางแผนคณะกรรมการดำเนินงาน 
4) ดำเนินการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และการวิเคราะห์

ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา 
5) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 

ภาพประกอบการดำเนินโครงการ (ไฟล์ภาพแนบแต่ละโครงการ) 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอด็ 

47 

 

 ANNUAL REPORT 2021   
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ชื่อโครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญ ประโยชน์เข้าศึกษาต่อใน 
สถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ด้านการศึกษา 
ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย สพฐ. 
นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ                            

งบประมาณ 

ที่ได้รับ จำนวน  15,000   บาท   

ที่ใช้จริง จำนวน15,000  บาท 

คงเหลือ จำนวน     0       บาท 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ระบุระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด)พฤศจิกายน 2563 – เดือน สิงหาคม 2564 

กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ (ระบุรายละเอียด) 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ที่ได้รับการจัดสรรโควตา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้นักเรียนในสังกัด
ทราบ 

2. รับสมัครและจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนที่สมัครในโครงการให้เป็นระบบ ( ตรวจสอบใบสมัคร 
เอกสารและหลักฐานการสมัคร ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย) 

3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือขา่ยครูแนะแนวหรือคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกในสังกัด 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

ภาพประกอบการดำเนินโครงการ (ไฟล์ภาพแนบแต่ละโครงการ) 
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เป้าหมายของโครงการ 

 เชิงปริมาณ 
       1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 10 คน 
       2. ครูแนะแนวในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 60 คน 
       3. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 300 คน 
       เชิงคุณภาพ 
 มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด สถาบันอุดมศึกษา สถาบัน 
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด และครูแนะแนวสามารถแนะแนวการศึกษาให้กับผู้เรียนได้ตามศักยภาพ ความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน และนักเรียนมีความรู้ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
( TCAS ) และนักเรียนในสังกัดได้เข้าเรียนตามคณะ/สาขาวิชาที่ตนเองถนัดและความสนใจของตนเอง 
ความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ (ระบุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) 

1 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด 
และครูแนะแนวในสังกัดเข้าใจถึงกระบวนการคัดเลือกเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานกับเครือข่ายที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

2 เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือ
สังคมเป็นที่ประจักษ์ และได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 

3 เพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม 
ชุมชน สถานศึกษา และประเทศชาติ ได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาตามคณะ สาขาที่ตนถนัด 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ (ระบุ) 

1.มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด                  
เพ่ือจัดสรรโควตาสำหรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามโครงการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างเหมาะสม ตาม
ศักยภาพและความถนัด 
2. ครูแนะแนว สามารถแนะแนวการศึกษาได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพผู้เรียน และมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการเตรียมนักเรียนเพ่ือให้มีโอกาสในการได้รับการคัดเลือก 
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือสังคม 
เป็นที่ประจักษ์ สามารถจัดทำแฟ้มสะสมงานและได้รับโอกาสในการคัดเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาตาม
คณะ/สาขาท่ีต้องการ 
เครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล 

1. แบบสำรวจข้อมูลการเข้าเรียนของนักเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด 

แบบสอบถาม 

การสัมภาษณ์ 

2.การสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง การสอบถาม/แบบสอบถาม 
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ผลการดำเนินโครงการ (ตามขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม) 

1. จัดทำฐานข้อมูลนักเรียนที่สมัครในโครงการให้เป็นระบบ ( ตรวจสอบใบสมัคร เอกสารและ
หลักฐานการสมัครตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย) 

2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายครูแนะแนวหรือคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกในสังกัด 

ผลลัพธ์ของโครงการ 

 ด้านคุณภาพ 
1.  มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด                  
เพ่ือจัดสรรโควตาสำหรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามโครงการ 

2. ครูแนะแนวมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางในการการคัดเลือกนักเรียนที่เป็นคนดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์  
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์ สามารถ
จัดทำแฟ้มสะสมงานและได้รับโอกาสในการคัดเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาตามคณะ/สาขาที่ต้องการ 

 

ด้านปริมาณ 
1. รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาตามโครงการต่างของมหาวิทยาลัยและจัดทำ
ฐานข้อมูลนักเรียนที่สมัครในโครงการให้เป็นระบบ ( ตรวจสอบใบสมัคร เอกสารและหลักฐานการ
สมัคร ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย) จำนวน 300 คน 

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ 

1. การแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ( COVID - 19) 
2. มหาวิทยาลัยมีการรับสมัครหลายรอบทำให้นักเรียนที่ได้โควตาเด็กดีมีที่เรียนเกิดความลังเล และ 
ไม่ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน  

3. สถานศึกษาหลายแห่งยังไม่มีการให้นักเรียนจัดทำ ID plan และ Portfolio และครูยังขาดความรู้
เข้าใจในการดำเนินงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อย 

4.คณะและสาขาที่มหาวิทยาลัยให้โควตานักเรียนไม่ใช่คณะยอดนิยมจึงทำให้นักเรียนสนใจน้อยลง 
5.งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรน้อยเกินไป ทำให้ไม่เพียงพอในการจัดอบรมครูแนะแนว  
จำนวน  60 โรงเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
1.ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูแนะแนววัดแววความถนัดด้านอาชีพของนักเรียน และฝึกการจัดทำ               ID 
plan และ Portfolio ทุกคน 

2. มหาวิทยาลัยควรมีหลายคณะยอดนิยมให้นักเรียนเข้าเรียนในโควตานี้มากขึ้น  
 3. จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการโครงการมากข้ึน 
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ชื่อโครงการ   การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที ่12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  ข้อที่ 12 ด้านการศึกษา 
ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย สพฐ.  ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 

1. งบประมาณ  

ที่ได้รับ จำนวน  30,000   บาท   
ที่ใช้จริง จำนวน  18,912 บาท 
คงเหลือ จำนวน  11,088 บาท 

2. กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ (ระบุรายละเอียด) 

          หน่วยตรวจสอบภายในได้กำหนดวิธีดำเนินการงานด้านการตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

2.1 การติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานแก่โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

2.1.1  ตรวจสอบการเงินการบัญชี ของโรงเรียนในสังกัด 
2.1.2  ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

2.1.3  ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย 

  2.2 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงบเงินอุดหนุน
    2.3 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูป โภคของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในสังกัด (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) 

3. เป้าหมายของโครงการ 

 3.1 ด้านคุณภาพ 
                3.1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดและสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการ
ตรวจสอบและคำแนะนำในการปฏิบัติงานตลอดจนข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  

           3.1.2 หนว่ยตรวจสอบภายในมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษาเป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 3.2 ด้านปริมาณ 
         3.2.1 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 60 
แห่ง ได้รับการตรวจจากหน่วยตรวจสอบภายในจำนวน 45 แห่ง เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

        3.2.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในสังกัด 60 แห่ง           
ได้รับการตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค ครบถ้วน  

4. ความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ (ระบุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) 

4.๑  การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด เป็นไปตาม กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด 
 4.๒  ผู้ตรวจสอบภายในได้เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีใช้ไป 
 4.๓  ผู้ตรวจสอบภายในได้ติดตามการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน การดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากร
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดและสถานศึกษาในสังกัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล ประหยัดคุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 4.๔  ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไข การบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพ่ือการตัดสินใจ 
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 
 4.๕  สนับสนุนจุดเน้นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดที่ให้โรงเรียนในสังกัด
บริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาลและสุจริตให้เป็นรูปธรรม 
 
5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ (ระบุ) 

5.1. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการแนะนำและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี
และพัสดุ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด 

5.2 เพ่ือติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน การดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาใน
สังกัด ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ประหยัดคุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 
6. เครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. กระดาษทำการ 

๒. เครื่องมือการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง 

๑. ตรวจ เอกสารใบสำคัญ  ทะเบียนคุมเงิน และ
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของสถานศึกษา  
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3. รายงานผลการตรวจสอบ 

4. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ ต่างๆ 

 

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน 

3. การสอบถามผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงและผู้บริหาร
สถานศึกษาในประเด็นที่มีข้อตรวจพบจากการตรวจ
และวิเคราะห์ผล 

 

7. ผลการดำเนินโครงการ (ตามขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม) 

7.1 การดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในเสนอกลุ่มตรวจสอบภายใน  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7.2 การดำเนินการตรวจสอบการเงินการบัญชี  ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  หลักฐานการจ่าย 
สถานศึกษาในสังกัด  (รอบ 1/2564) 

7.3 การดำเนินการตรวจสอบการเงินการบัญชี และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง หลักฐานการจ่าย
สถานศึกษาในสังกัด (รอบ 2/2564) 

7.4  ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (บูรณาการตรวจสอบร่วมกับ ตสน.สพฐ.) 

7.5 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสพม.รอ และสถานศึกษาในสังกัด 

8.ผลลัพธ์ของโครงการ 

 8.1 ด้านคุณภาพ 
      8.1.1 หน่วยตรวจสอบภายได้ได้ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดตามแผนการตรวจสอบภายใน

ประจำปี พ.ศ 2564  และสถานศึกษาได้รับการตรวจสอบและคำแนะนำในการปฏิบัติงานตลอดจน
ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  

           8.1.2 หนว่ยตรวจสอบภายในมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษาเป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 8.2 ด้านปริมาณ 
8.2.1 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้รับการตรวจ 

จากหน่วยตรวจสอบภายในจำนวน 45 แห่ง เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ            
พ.ศ.2564 
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       8.2.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในสังกัด 60 แห่ง           
ได้รับการตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค ครบถ้วน  
 
ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ 

เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังคงเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง จึงได้ลดจำนวนคน/วัน ตรวจสอบ การดำเนินการตรวจสอบสถานศึกษาใน
สังกัดอาจไม่ได้ใช้เครื่องมือการตรวจสอบครบถ้วนอย่างเพียงพอและเหมาะสม เช่น การตรวจหลักฐานการ
เบิกจ่าย         ทุกรายการ  

ข้อเสนอแนะ 

 หน่วยตรวจสอบภายในจะดำเนินการวางแผนการตรวจสอบ  ได้แก่  การประมินความเสี่ยง  การใช้
เครือ่งมือในการตรวจสอบ เช่น การตรวจ การทดสอบ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ให้ได้ผลการตรวจสอบใน
ประเด็นที่มีสาระสำคัญเพ่ือให้สถานศึกษาท่ีได้รับตรวจทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและชัดเจน ต่อไป 
 
ชื่อโครงการ   การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สพม.รอ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖4  

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  ข้อที่ 12 ด้านการศึกษา 
ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย สพฐ.  ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 

1. งบประมาณ  
ที่ได้รับ จำนวน  20,000   บาท   
ที่ใช้จริง จำนวน       -  บาท 
คงเหลือ จำนวน  20,000 บาท 

2. กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ (ระบุรายละเอียด) 
          หน่วยตรวจสอบภายในได้กำหนดวิธีดำเนินการงานด้านการตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
       2.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
      2.2 แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือประสานการดำเนินงานโครงการ 
       2.3 ดำเนินการตามโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สพม.27    
      2.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน        
3. เป้าหมายของโครงการ 
 3.1 ด้านคุณภาพ 
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                   บุคลากรทางการศึกษา สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน  ข้าราชการครูและประธานสหวิทยาเขต   
รวมจำนวน  12  คน 
 3.2 ด้านปริมาณ 
        บุคลากรทางการศึกษา สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน  ข้าราชการครูและประธานสหวิทยา
เขต   ซึ่งเป็นเครือข่ายตรวจสอบภายใน รวมจำนวน  12  คน มีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
4. ความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ (ระบุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) 

4.๑  เครือข่ายคณะทำงานและผู้ตรวจสอบภายใน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการตรวจสอบ  
และให้มีความรู้ ความเขา้ใจในการตรวจสอบยิ่งขึ้น 
  4.๒  เครือข่ายคณะทำงานและผู้ตรวจสอบภายในนำความความ ความเข้าที่ได้รับจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการบูรณาการตรวจสอบร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ (ระบุ) 

5.1 เครือข่ายคณะทำงานและผู้ตรวจสอบภายใน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการตรวจสอบ และมี
ความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบยิ่งขึ้น 

5.2 เครือข่ายคณะทำงานและผู้ตรวจสอบภายในสามารถนำความรู้และความเข้าที่ได้รับจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการบูรณาการตรวจสอบร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
6. เครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. การสังเกต 

2. การสอบถาม 

3. แบบประเมินผล 

1. เครือข่ายคณะทำงานและผู้ตรวจสอบภายใน สพม.
รอ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ           

ร้อยละ 100 

2. เครือข่ายคณะทำงานและผู้ตรวจสอบภายใน สพม.
รอ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ         

ร้อยละ 100 

 
7. ผลการดำเนินโครงการ (ตามขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม) 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือประสานการการดำเนินงานโครงการ 
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3. ดำเนินการตามโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สพม.รอ เพื่อ
ไปศึกษาดูงาน  สพม.อบ  จ.อุบลราชธานี 

4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน        
 

8. ผลลัพธ์ของโครงการ 

     บุคลากรทางการศึกษา สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน  ข้าราชการครูและประธานสหวิทยาเขตซึ่ง
เป็นเครือข่ายตรวจสอบภายใน ไม่ได้ร่วมโครงการ เนื่องจากโครงการไม่ได้ดำเนินการ 
 
ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ 

เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังคงเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง การดำเนินการเพ่ือศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุบลราชธานี ดังนั้น จึงไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีอย่างจำกัด 

ข้อเสนอแนะ 

 หน่วยตรวจสอบภายในจะดำเนินการวางแผน/ปรับรูปแบบ การพัฒนาให้ความรู้เครือข่ายผู้ตรวจสอบ
ภายในเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโครติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ในปีงบประมาณ ต่อไป 
 
 
ชื่อโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านผ่านสื่อสร้างสรรค์ออนไลน์ ปีการศึกษา2564 

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การยกระดับการจัดการศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21 

ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย สพฐ. 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาทักษะไปสู่ศตวรรษที่ 21 และการเตรียมความ

พร้อม 
การประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ปี 2564 (Programme for International Student 
Assessment หรือ PISA) 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ จำนวน  5,000 บาท   

ที่ใช้จริง จำนวน  5,000 บาท 

คงเหลือ จำนวน  - บาท 
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ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ระบุระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด)1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ (ระบุรายละเอียด) 

          1)  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ/ประชุมวางแผนเตรียมการ 
      2)  จัดประกวดกิจกรรมรักการอ่านผ่านสื่อสร้างสรรค์ออนไลน์ 
          3)  ยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 

4)  สรุปและรายงานผล 
ภาพประกอบการดำเนินโครงการ (ไฟล์ภาพแนบแต่ละโครงการ) 

ผลงานครู 
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ชื่อโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ  
   Conference ในเขตตรวจราชการที่ 12(กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3 ด้านพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาข้อที่ 12 ด้านการศึกษา 
ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย สพฐ.ข้อที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
งบประมาณ(ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)) 
ที่ได้รับ  จำนวน51,686  บาท   
ที่ใช้จริง จำนวน51,686บาท 
คงเหลือ จำนวน    -    บาท 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ระบุระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด)1 – 30 กนัยายน 2564 
กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ (ระบุรายละเอียด) 
การประชมุเชิงปฏิบัติการการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)โรงเรียนร่วมทดลอง 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โรงเรียน
ร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Conference ในเขตตรวจราชการที่ 12 
 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ระหว่างวันที่ 9 - 10 
กันยายน ๒๕๖๔ผ่านระบบ VDO conference จากห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 3. สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและแนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะเพ่ือนำสารสนเทศที่ได้มา
พัฒนาระบบการสอนแบบออนไลน์ของโรงเรียนร่วมทดลอง 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBEC Content Center) ประจำปีการศึกษา 2564 
 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 กันยายน ๒๕๖๔ผ่าน
ระบบ VDO conference จากห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 3. สรุปผลการดำเนินงาน  
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ภาพประกอบการดำเนินโครงการ (ไฟล์ภาพแนบแต่ละโครงการ) 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)โรงเรียนร่วมทดลอง 
ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2564 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center) 
ในวันที่ 13 กันยายน 2564 
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เป้าหมายของโครงการ 
 ด้านคุณภาพ 
 1. ผู้บริหาร ครูและนักเรียนของโรงเรียนร่วมทดลองในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 12 จำนวน 17 
โรงเรียน จาก 17 เขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งสิ้น 51 คนได้รับการติดตาม ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Conference  

   2. ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาระบบ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Conference ของโรงเรียนร่วมทดลองในสังกัดเขตตรวจราชการ
ที่ 12 จำนวน 17 โรงเรียน จาก 17 เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ด้านปริมาณ 

   1. ผู้บริหาร ครูและนักเรียนของโรงเรียนร่วมทดลองในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 12 จำนวน 17 
โรงเรียน จาก 17 เขตพ้ืนที่การศึกษารวมทั้งสิ้น 51 คน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) 

   2. มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาระบบ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Conference ของโรงเรียนร่วมทดลองในสังกัดเขตตรวจราชการ
ที่ 12 จำนวน 17โรงเรียน จาก 17 เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ (ระบุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) 
1. ผลผลิต (Outputs)  
   1.1 ให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนของโรงเรียนร่วมทดลองในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 12 จำนวน17 

โรงเรียน จาก 17 เขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการติดตาม ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ ผ่านระบบ Conference  

   1.2 มีข้อมูลสภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัระบบการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ ผ่านระบบ Conference ของโรงเรียนร่วมทดลองในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 12 จำนวน 17 
โรงเรียน จาก 17 เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ผลลัพธ์ (Outcomes)  
   2.1 ผู้บริหาร ครูและนักเรียนของโรงเรียนร่วมทดลองในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 12 จำนวน  

17 โรงเรียน จาก 17 เขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถสะท้อนผลการใช้งานและประสิทธิภาพของระบบการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference ได้ 

   2.2 มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาระบบ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Conference ของโรงเรียนร่วมทดลองในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 12 
ได้ 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ (ระบุ) 

ผลผลิต (Output) 
   1. ผู้บริหาร ครูและนักเรียนของโรงเรียนร่วมทดลองในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 12 จำนวน 17 

โรงเรียน จาก 17 เขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Conference ร้อยละ 100 
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2. มีข้อมูลสภาพปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ผ่านระบบ Conference ของโรงเรียนร่วมทดลองในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 12 จำนวน 17 
โรงเรียน จาก 17 เขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1. ผู้บริหาร ครูและนักเรียนของโรงเรียนร่วมทดลองในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 12 จำนวน 17 

โรงเรียน จาก 17 เขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถสะท้อนผลการใช้งานและประสิทธิภาพของระบบการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference 

  2. มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา แนวทาง การแก้ไขและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาระบบ 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Conference ของโรงเรียนร่วมทดลองในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 
12 
 

เครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล 

- แบบสอบถามการสนทนากลุ่ม 

- แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อระบบการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Conference 

- การสอบถาม 

- การสนทนากลุ่ม 

- การสำรวจความพึงพอใจ 

 

ผลการดำเนินโครงการ (ตามขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม) 
1. คณะทำงานดำเนินกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ตามท่ีได้รับมอบหมาย

ตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ที่ 248/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการ
สอนผ่านระบบ Conference ในเขตตรวจราชการที่ 12 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 

2. คณะทำงานเข้าร่วมการประชุมเพ่ือวางแผน การดำเนินงานระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
การดำเนินกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดการดำเนิน
กิจกรรม 

3. ดำเนินกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
Cisco Webex Meeting 

4. ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมการสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) 
และรายงานข้อมูลต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 
 1.ผู้บริหาร ครูและนักเรียนของโรงเรียนร่วมทดลองในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 12 จำนวน 17 
โรงเรียน จาก 17 เขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งสิ้น 51 คนได้รับการติดตาม ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Conference  
 2. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Conference ของโรงเรียนร่วมทดลองในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 
12 จำนวน 17 โรงเรียน จาก 17 เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 ด้านปริมาณ 
 1.ผู้บริหาร ครูและนักเรียนของโรงเรียนร่วมทดลองในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 12 จำนวน 17 
โรงเรียน จาก 17 เขตพ้ืนที่การศึกษารวมทั้งสิ้น 51 คน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) 
 2.มีข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาระบบ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Conference ของโรงเรียนร่วมทดลองในสังกัดเขตตรวจราชการ
ที่ 12 จำนวน 17โรงเรียน จาก 17 เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดตามและประเมินผล จากการตรวจเยี่ยมภาคสนาม (Site Visit) ซึ่งจะต้องมีผู้แทน
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ร่วมกับศึกษานิเทศก์ในระดับเขตพ้ืนที่ ลงพ้ืนที่เพ่ือ
เก็บข้อมูลในโรงเรียนร่วมทดลอง มาเป็นการดำเนินกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ใน
รูปแบบออนไลน์แทน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019(ศบค.) จังหวัด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรนำข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อ
การพัฒนาระบบการสอนแบบออนไลน์ต่อไป 
 
ชื่อโครงการ โครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ข้อที่ 12 ด้านการศึกษา 
ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ  ที่ได้รับ จำนวน 10,000 บาท   

ที่ใช้จริง จำนวน 10,000 บาท 
คงเหลือ จำนวน  - บาท 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ระบุระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด) 1 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ผู้รับผิดชอบ  นางชิญนารถ  สุดานิช และคณะศึกษานิเทศก์  
 

กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ (ระบรุายละเอียด) 
1. การประชุมคณะศึกษานิเทศก์เพ่ือเตรียมการและวางแผนการนิเทศ 
2. ปฏิบัตกิารนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในรูปแบบออนไลน์ 
3. ประชุมสรุปผลการนิเทศและคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และรายงานผลการ

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณต่อ สพฐ. 
4. มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการ

เรียนรู้วิทยาการคํานวณและการออกแบบเทคโนโลยี รวม 5 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ, โรงเรียน
ขนาดใหญ่, โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก (2 รางวัล) 
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ภาพประกอบการดำเนินโครงการ (ไฟล์ภาพแนบแต่ละโครงการ) 
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เป้าหมายของโครงการ 
     ด้านปริมาณ      

   1. ครูผู้ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณสำหรับครู Coding for 
Teacher (C4T) รุ่นที่ 2 จำนวน 27 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ 

   2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีข้อมูลสารสนเทศในการขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีของโรงเรียนสังกัด จำนวน 27 โรงเรียน 

   3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
ด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณและการออกแบบเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสังกัด อย่างน้อย 5 ผลงาน  

ด้านคุณภาพ      
   1. ครูผู้ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณสำหรับครู Coding 

for Teacher (C4T) รุ่นที่ 2 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สามารถยกระดับคุณภาพของผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีข้อมูลสารสนเทศในการขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณของโรงเรียนในสังกัดที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ รวบรวมเป็นคลังความรู้ เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

   3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้าน
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณและการออกแบบเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือเผยแพร่ผลงาน และเป็น
แนวทาง 
ในการต่อยอดความคิด การวางแผนงานการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ต่อไป 
 

ความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ (ระบุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) 
 ผลผลิต (Output) 
    1. ครูผู้ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณสำหรับครู Coding 
for Teacher (C4T) รุ่นที่ 2 ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณจากสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
     2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีข้อมูลสารสนเทศและมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณและการออกแบบเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัด  
 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  1. ครูผู้ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณสำหรับครู Coding 
for Teacher (C4T) รุ่นที่ 2 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด สามารถ
จัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีข้อมูลสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ และมีผลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ที่นำไป
เผยแพร่ และเป็นแนวทางในการต่อยอดความคิด การวางแผนงานการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีได้ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ (ระบุ) 
 ผลผลิต (Output) 
    1. ครูผู้ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณสำหรับครู Coding 
for Teacher (C4T) รุ่นที่ 2 ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ร้อยละ 100 
     2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดมีข้อมูลสารสนเทศและมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณและการออกแบบเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัดที่มี
ครูผู้ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณสำหรับครู Coding for Teacher 
(C4T) รุ่นที่ 2 ร้อยละ 100 
 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   1. ครูผู้ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัด การเรียนรู้วิทยาการคํานวณสำหรับครู Coding 
for Teacher (C4T) รุ่นที่ 2 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด สามารถ
จัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีข้อมูลสารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือ และมีผลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ที่นำไป
เผยแพร่ และเป็นแนวทางในการต่อยอดความคิด การวางแผนงานการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีได้ 
 

เครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล 

- แผนการนิเทศ / แบบนิเทศ 
- แบบสังเกต 
- แบบรายงานผล 
- แบบเสนอผลงาน 

- การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
- การสังเกต 
- การรายงานผล 
- การคัดเลือกผลงาน 

 
ผลการดำเนินโครงการ (ตามขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม) 
 1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการ
วิทยาการคำนวณและการออบแบบและเทคโนโลยี สามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุผลตามนโยบาย
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีข้อมูลการรายงานผลการนิเทศ กำกับ ติดตามการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป 
 3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้าน 
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ที่นำไปเผยแพร่ และเป็นแนวทางในการต่อ
ยอดความคิด การวางแผนงานการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีได้ 
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ผลลัพธ์ของโครงการ 
 ด้านคุณภาพ 
  1. โรงเรียนในสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีการขับเคลื่อนการจัดการ
เรียน 
รู้วิทยาการคำนวณและการออบแบบและเทคโนโลยี สามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุผลตามนโยบาย
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีข้อมูลการรายงานผลการนิเทศ กำกับ ติดตามการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป 
  3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้าน
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ที่นำไปเผยแพร่ และเป็นแนวทางในการต่อ
ยอดความคิด การวางแผนงานการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีได้ 
     ด้านปริมาณ      
     1. ครูผู้ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณสำหรับครู Coding 
for Teacher (C4T) รุ่นที่ 2 จำนวน 27 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คํานวณ 
     2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีข้อมูลสารสนเทศในการขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีของโรงเรียนสังกัด จำนวน 27 โรงเรียน 
     3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
ด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณและการออกแบบเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 5 ผลงาน  
 

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ 
 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครู ในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
 

ข้อเสนอแนะ 
ควรส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการสอนเพ่ือให้
สอดคล้องกับความปกติใหม่ (New Normal) รวมทั้งการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน หรือการนำสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่ในรูปแบบต่าง 
ๆ บนอินเทอร์เน็ตมาพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใน
รูปแบบออนไลน์ 
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ชื่อโครงการ การรายงานผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ข้อที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้   
ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 12 ด้านการศึกษา 
งบประมาณ (ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)) 
ที่ได้รับ  จำนวน  5,000 บาท   
ที่ใช้จริง จำนวน  5,000 บาท  
คงเหลือ จำนวน     - บาท  
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ระบุระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด) 1 – 30 กันยายน 2564 
 

กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ (ระบรุายละเอียด) 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการ 
 2. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 
 3. ดำเนินการจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการเรียนการสอนและจัดทำคลิปวิดีโอการบริหารจัดการ
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. สรุปผลการดำเนินงาน 
 

ภาพประกอบการดำเนินโครงการ (ไฟล์ภาพแนบแต่ละโครงการ) 
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เป้าหมายของโครงการ 
 ด้านคุณภาพ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีข้อมูลรายงานผลการบริหารจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และมีคลิปวิดีโอการบริหารจัดการของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีคุณภาพ มี
ความน่าเชื่อถือ รวบรวมเป็นคลังความรู้ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป 
 ด้านปริมาณ 

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีรายงานผลการสนับสนุน ส่งเสริมรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน 6 รูปแบบ ของโรงเรียนสังกัด จำนวน 60 โรงเรียน 
 

ความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ (ระบุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) 
ผลผลิต (Outputs)  
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีรายงานผลการบริหารจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

สนับสนุน ส่งเสริมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และมีคลิปวิดีโอการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีข้อมูลผลการบริหารจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

สนับสนุน ส่งเสริมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด และมีข้อมูลการบริหารจัดการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ (ระบุ) 
ผลผลิต (Output) 

      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด รายงานผลการบริหารจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
สนับสนุน ส่งเสริมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และมีคลิปวิดีโอการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีข้อมูลผลการบริหารจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
สนับสนุน ส่งเสริมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด และมีข้อมูลการบริหารจัดการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

เครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล 

แบบรายงานผล การรายงานผล 
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ผลการดำเนินโครงการ (ตามขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม) 
1. คณะทำงานดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด ที่ 286/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการเรียนการ
สอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 

2. คณะทำงานเข้าร่วมการประชุมเพ่ือวางแผน การดำเนินงานระหว่างการประชุมการดำเนินงานการ
จัดทำรายงานและคลิปวิดีโอ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดการดำเนินงาน 

3. ดำเนินการจัดทำคลิปวิดีโอการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2564 

4. ประชุมคณะทำงานเพ่ือสรุปผลการดำเนินงาน และคลิปวิดีโอการบริหารจัดการของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และรายงานข้อมูลต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
 ด้านคุณภาพ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีข้อมูลรายงานผลการบริหารจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และมีคลิปวิดีโอการบริหารจัดการของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีคุณภาพ มี
ความน่าเชื่อถือ รวบรวมเป็นคลังความรู้ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป 
 ด้านปริมาณ 

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีรายงานผลการสนับสนุน ส่งเสริมรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน 6 รูปแบบ ของโรงเรียนสังกัด จำนวน 60 โรงเรียน 
 

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ 
 - 
 

ข้อเสนอแนะ 
 - 
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ชื่อโครงการ การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้การศึกษาชั้นเรียน  
 (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
 เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย สพฐ.  
 ด้านคุณภาพ ข้อ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ  
งบประมาณ  
ที่ได้รับ จำนวน  26,800  บาท   
ที่ใช้จริง จำนวน   20,000   บาท 
คงเหลือ จำนวน    6,800  บาท (เป็นงบสำหรับนำเสนองานและงบนิเทศติดตาม เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถลงพ้ืนที่ได้) 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ระบุระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด)  เดือนมิถุนายน 2564 – เดือนมีนาคม 2565 
กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ (ระบรุายละเอียด) 

แผนผังการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้การศึกษาชั้น
เรียน (Lesson Study)  และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)    
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษางานวิจัยและวรรณกรรมเก่ียวกับการพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

กระบวนการการศึกษาชั้นเรียน (Lesson  Study) 

วางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
(Plan) 

นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปสอนในชั้นเรียน 
(Do) 

สะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกัน  (See) 

 
(See) วิธีการแบบเปิด (Open Approach) 

1)  ขั้นการนำเสนอปัญหาปลายเปิด 
2)  ขั้นนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการแก้ปัญหา 
3)  ขั้นการอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันทั้งชั้นเรียน 
4)  ขั้นการสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่    
     เกิดข้ึนของนักเรียน 

การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
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ภาพประกอบการดำเนินโครงการ (ไฟล์ภาพแนบแต่ละโครงการ) 

 

 
 
เป้าหมายของโครงการ 
 ด้านคุณภาพ 

1) นักเรียนได้พัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์โดยใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson  
Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 

2) ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการให้ 
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
 ด้านปริมาณ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนสตรีศึกษา จำนวน 224 คน  
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ความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ (ระบุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) 
  1) เพื่อพัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson 
Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 
  2) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ (ระบุ) 

1) ร้อยละ 80 ขึ้นไปของนักเรียน ได้พัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์โดยใช้การศึกษาชั้น
เรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 
   2) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
 
เครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล 
แบบสังเกต การสังเกตและการสัมภาษณ์ 

แบบตรวจแผนการจัดการเรียนการสอน ตรวจสอบรายการ 
 
ผลการดำเนินโครงการ (ตามขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม) 

1) ครูผู้สอนได้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเพ่ือ
ส่งเสริมการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

2) ครูผู้สอนได้แนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ 
 
ผลลัพธ์ของโครงการ 
 ด้านคุณภาพ 

1) นักเรียนได้พัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์โดยใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson  
Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 

2) ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการให้ 
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
 ด้านปริมาณ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนสตรีศึกษา จำนวน 224 คน  
ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการ 
นิเทศ ติดตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถดำเนินงานตามแผนและ
ปฏิทินการนิเทศที่กำหนดไว้ได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ดำเนินการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ด้วยเทคนิคการนิเทศออนไลน์ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จะรักษามาตรการป้องกันและควบคุมโรค ลด
ความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกท้ังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการนิเทศการศึกษา และเกิดความคุ้มค่า
ในการใช้ทรัพยากร 
 
ชื่อโครงการ นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ และขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  
ในรูปแบบออนไลน์ 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 เรื่องท่ี 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย สพฐ.  

ข้อที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อม

ล้ำทางการศกึษา 
 

งบประมาณ  
ที่ได้รับ จำนวน   5,000   บาท   
ที่ใช้จริง จำนวน   5,000   บาท 
คงเหลือ จำนวน    0   บาท 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ระบุระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด)  เดือนกันยายน - เดือนตุลาคม 2564 
กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ (ระบรุายละเอียด) 

1) ขออนุมัติโครงการ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

 3) ประชุมและวางแผนคณะกรรมการดำเนินงาน 
4) นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ และขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

เรียนรวมในรูปแบบออนไลน์ 
 5) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
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ภาพประกอบการดำเนินโครงการ (ไฟล์ภาพแนบแต่ละโครงการ) 
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เป้าหมายของโครงการ 
 ด้านคุณภาพ 
  1) ผู้บริหารโรงเรียนและครู มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
  2) การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 
 
 ด้านปริมาณ 
  1) ผู้บริหารและครูในสังกัดจำนวน ๓๘ โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 76 คน ได้รับการอบรม
พัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
  2) นิเทศ ติดตาม ประเมินโรงเรียน ๆ ละ 1 ครั้ง โดยรูปแบบออนไลน์ 
   3) ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องจำนวน 20 คน 
 
ความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ (ระบุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) 
 1) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะใน 
การพัฒนาสมรรถภาพนักเรียนในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 2) เพื่อนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ครู  
ผู้ปกครอง องค์กรส่วนท้องถิ่น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เป็นเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ (ระบุ) 

1) ผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัดจำนวน 38 โรงเรียน และศึกษานิเทศก์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการ
พัฒนา 

2) ผู้บริหารโรงเรียนและครู มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสามารถรองรับและ
เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้ 

3) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนจำนวน ๓๘ โรงเรียน 
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เครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล 

การสอบถาม แบบสอบถาม 
สังเกตและสัมภาษณ์ แบบนิเทศ 

 
ผลการดำเนินโครงการ (ตามขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม) 

1) ผู้บริหารโรงเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีความเข้าใจในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

2) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน ๓๘ โรงเรียน 
มีความพร้อมในการรองรับนักเรียนแบบเรียนรวม 

3) ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนจำนวน ๓๘ 
โรงเรียน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 
 ด้านคุณภาพ 
  1) ผู้บริหารโรงเรียนและครู มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
  2) การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  1) ผู้บริหารและครูในสังกัดจำนวน ๓๘ โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 76 คน ได้รับการอบรม
พัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
  2) นิเทศ ติดตาม ประเมินโรงเรียน ๆ ละ 1 ครั้ง โดยรูปแบบออนไลน์ 
   3) ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องจำนวน 20 คน 
ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ 

1) นักเรียนพิการ /มีความต้องการพิเศษหลายประเภท ยังต้องการความช่วยเหลือหรือการพัฒนาที่
ถูกต้องเหมาะสมเต็มตามศักยภาพมากขึ้น ต้องพัฒนาครูควบคู่ไปกับผู้ปกครอง 

2) การปฏิบัติงานของพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติงานอื่นมากกว่าบทบาทหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับเด็กพิการ 
3) ครูผู้สอนเด็กพิเศษเรียนรวม ยังไม่เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน การคัดแยก/ คัดกรองเด็ก  

การจัดทำแผน IEP  เท่าท่ีควร  
ข้อเสนอแนะ 

1) ควรจัดการอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” เพ่ิมเติม เนื่องจากในแต่
ละปีการศึกษา คุณครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรวมแต่ละโรงเรียนมีทั้งเกษียณอายุราชการ ย้ายโรงเรียน 
และเปลี่ยนงานรับผิดชอบ 
 2) พัฒนาครู และผู้ปกครองตามประเภทของความพิการของนักเรียน ตามลำดับความรุนแรง/เร่งด่วน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน การจัดค่ายครูผู้ปกครองและ
นักเรียน เป็นต้น โดยประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3) พัฒนาพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) พัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อเด็กพิการ รวมทั้งเทคนิคการ
บริหารจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
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โครงการ พัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  
    ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ       
    ข้อที ่2   ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ     
     ข้อที ่3   พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา      
   ข้อที่ 4.3  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย สพฐ.       
    ข้อที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

งบประมาณ  

ที่ได้รับ จำนวน   20,000 บาท   

ที่ใช้จริง จำนวน     20,000 บาท 

คงเหลือ จำนวน     - บาท 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ๑  ตุลาคม ๒๕๖๓  – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 

กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่  ๑   ประชุมคณะกรรมการดำเนิน 
โครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัด
กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๕-๒๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 

นางจิราภรณ์ ภัทรพฤกษา  
และคณะ 

กิจกรรมที่  2  อบรมการพัฒนาสมรรถนะ ครู
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วย
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และเตรียม
ความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โดยผ่านระบบ VDO conference จากโปรแกรม 
Cisco Webex Meeting 

 ๒๙ กันยายน 256๔ นางจิราภรณ์ ภัทรพฤกษา  
และคณะ 

กิจกรรมที่  3  การจัดประกวดสื่อนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

๑๓-๒๔ กันยายน 
256๔ 

นางจิราภรณ์ ภัทรพฤกษา  
และคณะ 
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กิจกรรมที่ 4  สรุป/รายงานผลและจัดทำรูปเล่ม
เผยแพร่ 

๓๐ กันยายน 256๔ 
 

นางจิราภรณ์ ภัทรพฤกษา  
และคณะ 

 
ภาพประกอบการดำเนินโครงการ  
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เป้าหมายของโครงการ 

ด้านคุณภาพ          
 ๑. ครูผู้สอนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการผ่านกระบวนการอย่างเต็มศักยภาพ  ได้แลกเปลี่ยน
การเรียนรู้สู่เวทีโลก เป็นการสร้างวัฒนธรรม การเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย เพ่ือยกระดับ
ความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล  

๒. ศูนย์สอบมีความเข้มแข็งทางวิชาการ ได้แนวทางในการพัฒนา และเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา           
   

          ด้านปริมาณ 
          ๑. ครูผู้สอนดับมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด  จำนวน ๕๙ คน ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
ความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
ปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการผ่านกระบวนการอย่างเต็มศักยภาพ  
ได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้สู่เวทีโลก เป็นการสร้างวัฒนธรรม การเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย 
เพ่ือยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล  

๓. เพ่ือส่งเสริมให้ศูนย์สอบมีความเข้มแข็งทางวิชาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  

- ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนมีศักยภาพในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และมีความเชื่อมั่นในการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่๒๑ 

- ร้อยละ ๑๐๐ ศูนย์สอบมีศักยภาพทางวิชาการ ได้แนวทางในการพัฒนาและเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 

-  การตอบแบบสอบถาม 
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ผลการดำเนินโครงการ  

๑. ครูผู้สอนมีศักยภาพในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และมีความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  

๒. ครูผู้สอนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการผ่านกระบวนการอย่างเต็มศักยภาพ  ได้แลกเปลี่ยน
การเรียนรู้สู่เวทีโลก เป็นการสร้างวัฒนธรรม การเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย เพ่ือยกระดับ
ความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล  

๓. ศูนย์สอบมีศักยภาพทางวิชาการ ได้แนวทางในการพัฒนา และเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

ด้านคุณภาพ 
๑. ครูผู้สอนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการผ่านกระบวนการอย่างเต็มศักยภาพ  ได้แลกเปลี่ยน

การเรียนรู้สู่เวทีโลก เป็นการสร้างวัฒนธรรม การเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย เพ่ือยกระดับ
ความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล  

๒. ศูนย์สอบมีความเข้มแข็งทางวิชาการ ได้แนวทางในการพัฒนา และเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา      

ด้านปริมาณ 
          ๑. ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด  จำนวน ๕๙ คน ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ 

          ๑. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
๒. งบในการดำเนินงานมีไม่เพียงพอ 
 

ข้อเสนอแนะ 

๑. จัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินการ 
           ๒. ควรมีการจัดการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
           ๓. เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์                         
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการ PLC 
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ชื่อโครงการ คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทรัพยากรมนุษย์ 

ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ด้านการศึกษา 

ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย สพฐ. 
ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

งบประมาณ  

ที่ได้รับ จำนวน  10,000 บาท   

ที่ใช้จริง จำนวน  10,000  บาท 

คงเหลือ จำนวน  0     บาท 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ระบุระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด)    สิงหาคม  2564  - ตุลาคม  2564 

กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ (ระบรุายละเอียด) 

        1. ประชาสัมพันธ์โครงการให้สถานศึกษาทุกสังกัดทราบ 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. รับสมัครนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการประเมินตามหลักเกณฑ์ท่ี สพฐ. กำหนด 
5. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินในการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ดำเนินการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา 2564  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. สรุปผลการประเมิน  
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ภาพประกอบการดำเนินโครงการ (ไฟล์ภาพแนบแต่ละโครงการ) 
รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 
       คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาออกประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง และสถานศึกษา ขนาดกลาง ในวันที่ 23 กันยายน 2564  ณ 
โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย และประเมินนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ขนาดใหญ่  ณ โรงเรียนจันทรุเบกษา
อนุสรณ์ และประเมินนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก ณ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ ในวันที่ 30 
กันยายน 2564   

 
เป้าหมายของโครงการ 

   เชิงปริมาณ 
      - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด 
      - สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสังกัดใน
จังหวัดร้อยเอ็ด   

   เชิงคุณภาพ 
      - คัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามระดับการศึกษาและขนาด
สถานศึกษา ให้ได้ขนาดละ 1 คน 
   - คัดเลือกสถานศึกษา ตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา ให้ได้ขนาดละ 1 แห่ง 
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ความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ (ระบุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) 
       1. เพ่ือให้การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม มีความโปร่งใส 
และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
      2 เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรตินักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาดีเด่น  
      3 เพื่อกระตุ้นสถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ (ระบุ) 

         โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ได้ผ่านการคัดเลือกการประเมินนักเรียน
และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

1. ประเภทนักเรียน 
               1.1.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก ได้แก่  นายฤทธิเดช  คุณสมบัติ ชั้น ม.5  
โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์  สพม.รอ 
               1.2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง ได้แก่  นายรณพีร์   ป้องสีดา  ชั้น ม.5  
โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย  สพม.รอ 
               1.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางสาวประภาสรณ์  บุญไทย ชั้น ม.6  
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์  สพม.รอ 

2. ประเภทสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย   
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เครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล 

1. แบบประเมินสถานศกึษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

โดยการออกติดตามและประเมินผลตามเครื่องมือ 

2.แบบประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

โดยการออกติดตามและประเมินผลตามเครื่องมือ 

 
ผลการดำเนินโครงการ (ตามขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ได้มีโรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการคัดเลือกระกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
เข้ารับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา ระดับจังหวัด 

1. ประเภทนักเรียน 
               1.1.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก ได้แก่  นายฤทธิเดช  คุณสมบัติ ชั้น ม.5  
โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์  สพม.รอ 
               1.2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง ได้แก่  นายรณพีร์   ป้องสีดา  ชั้น ม.5  
โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย  สพม.รอ 
               1.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางสาวประภาสรณ์  บุญไทย ชั้น ม.6  
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์  สพม.รอ 

2. ประเภทสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย   
อำเภอหนองพอก สพม.รอ 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
      - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด 
      - สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสังกัดใน
จังหวัดร้อยเอ็ด   

   เชิงคุณภาพ 
      - คัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามระดับการศึกษาและขนาด
สถานศึกษา ให้ได้ขนาดละ 1 คน 
   - คัดเลือกสถานศึกษา ตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา ให้ได้ขนาดละ 1 แห่ง 
ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ 
การแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ( COVID - 19) 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ของบประมาณช่วยสนับสนุนโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา 
2. ขอเพ่ิมงบประมาณในการดำเนินงานในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
ชื่อโครงการ  การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ด้านการศึกษา 
ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย สพฐ. 
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

งบประมาณ  

ที่ได้รับ จำนวน  18,000  บาท   

ที่ใช้จริง จำนวน  18,000 บาท 

คงเหลือ จำนวน         บาท 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ระบุระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด) พฤศจิกายน  2564 - มิถุนายน  2564 

กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ (ระบรุายละเอียด) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ 

2. จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาแนวปฏิบัติของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

3. ประกาศนโยบายการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดให้ความเห็นชอบ 

4. แจ้งนโยบายการรับนักเรียนให้สถานศึกษาในสังกหัดทราบ 
5. จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณากลั่นกรองวิธีการ สัดส่วนการ

รับนักเรียน  
เขตพ้ืนที่บริการ จำนวนนักเรียนต่อห้องของสถานศึกษา 

6. จัดทำป้าย/ปฏิทินการรับนักเรียน 
7. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการรับนักเรียนสถานศึกษาในสังกัด 
8. การรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนแข่งขันสูงสถานศึกษาในสังกัด 
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9. ตรวจติดตามการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดที่มีอัตราการแข่งขันสูง 
10. สรุปและรายงานผล 

ภาพประกอบการดำเนินโครงการ (ไฟล์ภาพแนบแต่ละโครงการ) 
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เป้าหมายของโครงการ 

   เชิงปริมาณ 
          โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด รับนักเรียนตามจำนวนที่กำหนดไว้
ในแผนการรับนักเรียน 
      เชิงคุณภาพ 
          โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ดำเนินการรับนักเรียนตามประกาศ
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพ้ืนฐาน ปี
การศึกษา 2564 และตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ปีการศกึษา 2564 
ความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ (ระบุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) 

         1.เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
         2 เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ตามจำนวน               
ที่กำหนดไว้ในแผนการรับนักเรียน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ (ระบุ) 

เชิงปริมาณ   
  นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำนวน 60 โรงเรียน ได้ดำเนินการรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการ 
  เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีที่เรียนทุกคน และจำนวนนักเรียนออก
กลางคัน 
ไม่มี 

เครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล 

1. โรงเรียนดำเนินการรับนักเรียน ตามประกาศการ
รับนักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษา 100 % และรับ
นักเรียนได้ตรงตามแผนการรับนักเรียน 

การสอบถาม /แบบสอบถาม 
 

การสัมภาษณ์ 
 

2.การสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง การสอบถาม/แบบสอบถาม 
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ผลการดำเนินโครงการ (ตามขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม) 

      1. โรงเรียนในสังกัดจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 
      2. โรงเรียนในสังกัดรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ใน
แผนการรับนักเรียน  
      3. ปัญหาการออกกลางคันไม่มี 

ผลลัพธ์ของโครงการ 

เชิงปริมาณ   
  นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำนวน 60 โรงเรียน ได้ดำเนินการรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการ 
 เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีที่เรียนทุกคน และจำนวนนักเรียนออก
กลางคัน 
ไม่มี 

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ 

          การแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ( COVID - 19) 
ข้อเสนอแนะ 

ขอเพ่ิมงบประมาณในการดำเนินงานในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
ชื่อโครงการ การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ     
นักเรียน และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔ 
 

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้กำหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่ง ในสังกัด 
ดำเนินการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน 
เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ จากครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา อย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนทุกระดับให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเจตนารมณ์และ
ความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้ตระหนักและถือเป็นหน้าที่ต้องดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ
พัฒนาระบบดูช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้มีคุณภาพขึ้น และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา 
และข้าราชการครู ที่ทุ่มเท เสียสละในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้มั่นคงและยั่งยืน อันส่งผล
ต่อการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน สามารถช่วยป้องกัน และแก้ไขได้อย่างทันเหตุการณ์  ตรงเป้าหมายอย่างมี
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ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ทั้งด้านความดี ความประพฤติ ความเก่ง  ความรู้ที่หลากหลาย และมี
ความสุขในการดำเนินตนตามวิถีชีวิตที่เหมาะสม  จึงจัดทำโครงการการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้
บูรณาการทกัษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ให้ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนต่อไป 
 

ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ข้อที่ ๑๒ ด้านการศึกษา 
 

ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย สพฐ. 
ข้อที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 

งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
ที่ใช้จริง จำนวน  ๓๐,๐๐๐ บาท 
คงเหลือ จำนวน – บาท 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ  พฤษภาคม-กันยายน ๒๕๖๔ 

กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ  
๑. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๒. แจ้งโรงเรียนและครูในสังกัดส่งผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือรับรางวัลระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔ ใน
ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการดำเนินการกำหนดรูปแบบ การคัดเลือกสถานศึกษาและการ
คัดเลือกและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔ ในระดับสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔. ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษา และดำเนินการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะ
ชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔ ในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยคณะกรรมการพิจารณาผลงานด้วย
ข้อมูลจากเอกสาร จากนั้นคณะกรรมการออกประเมินในรูปแบบเชิงประจักษ์ เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษา
เป็นตัวแทนระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าไปคัดเลือกในระดับเขตตรวจราชการต่อไป 

๕. สรุป ประเมินผลและรายงานส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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ภาพประกอบการดำเนินโครงการ 
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เป้าหมายของโครงการ 
ด้านคุณภาพ 

๑. ส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือที่ 
มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน      

๒. ส่งเสริมให้ข้าราชการครู และผู้ที่เก่ียวข้อง ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน การบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนสู่
การปฏิบัติของครูให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีการดำเนินงานระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง โดยใช้กระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางการ
พัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 5 ขั้นตอน คือ  
          1. การศึกษาข้อมูลสถานศึกษาอย่างรอบด้าน  2. การคัดกรองสถานศึกษา   
          3. การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา          4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาของสถานศึกษา         
          5. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

ด้านปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๖๐ โรงเรียน มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข็มแข็ง  

 

ความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ (ระบุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) 
           ๑. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน 
           ๒. เพ่ือขับเคลื่อนการบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติของครูให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน 
           ๓.  เพ่ือยกย่องครูที่ปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนเป็นที่ประจักษ์ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
           ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข็มแข็งและผ่านเกณฑ์การประเมิน
ของการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  
 

เครื่องมือวิธีการประเมินผล 
เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล 

แบบประเมิน จากเอกสารผลการดำเนินงาน และการออกประเมิน
เชิงประจักษ์ 
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ผลการดำเนินโครงการ (ตามขั้นตอนการดำเนินโครงการ) 
           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลในการคัดเลือกเพ่ือรับ
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ดังนี้ 
1.ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประเภทสถานศึกษา 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่   

1. เกียรติบัตรระดับทอง ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย  
2. เกียรติบัตรระดับทอง ลำดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 

      โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
3. เกียรติบัตรระดับทอง ลำดับที่ 2 ได้แก่    โรงเรียนสตรีศึกษา 

 

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
1. เกียรติบัตรระดับทอง ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 
2. เกียรติบัตรระดับทอง ลำดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนขัติยะวงษา ,โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 
3. เกียรติบัตรระดับทอง ลำดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนธวัชบุรวีิทยาคม ,โรงเรียนเสลภูมิ 

          โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  

1. เกียรติบัตรระดับทอง ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 
2. เกียรติบัตรระดับทอง ลำดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 
3. เกียรติบัตรระดับทอง ลำดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 

ประเภท ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6  
ระดับทอง   นายเสวก  หวานใจ   ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  
 

2.ระดับเขตตรวจราชการที่ 12  

         1.นายเสวก หวานใจ ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้รับรางวัล ระดับเงิน รางวัลครูต้นแบบ
การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประเภทมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
         2.โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา ได้รับรางวัลระดับทอง อันดับ 1 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก เป็นตัวแทนคัดเลือกในระดับภูมิภาค 
        3.โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม ได้รับรางวัลระดับทอง อันดับ 1 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาด
กลาง เป็นตัวแทนคัดเลือกในระดับภูมิภาค 
         4.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ได้รับรางวัลระดับทอง  ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
         5.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลระดับทอง อันดับ 1 ประเภทสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นตัวแทนคัดเลือกในระดับภูมิภาค 
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3.ระดับภูมิภาค 
1. โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง 
2. โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้รับรางวัล ยอดเยี่ยม ประเภทสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา 
4.ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ประเภท สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 

 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
 

        ด้านคุณภาพ 
        ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนในสังกัดมีการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
สัมฤทธิผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน 
        ด้านปริมาณ 
        โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๖๐ โรงเรียน มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข็มแข็ง  

         

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ 
         ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถ
ดำเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเต็มที่  
 

ข้อเสนอแนะ    - 
 
 
ชื่อโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
กิจกรรมหลักเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 ข้อที่ 5  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

      การส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชน  ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสนับสนุน
ส่งเสริม 

ให้นโยบายการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ  ปรับทิศทางการจัดการศึกษาให้มุ่งสร้างคนเก่งคนดี  
ดำรงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย สพฐ. 
  การส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชน  ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสนับสนุน
ส่งเสริมให้นโยบายการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  ปรับทิศทางการจัดการศึกษาให้ 
มุ่งสร้างคนเก่งคนดี  ดำรงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

งบประมาณ  

ที่ได้รับ จำนวน  90,000  บาท   

ที่ใช้จริง จำนวน  90,000  บาท 

คงเหลอื จำนวน    -         บาท 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ระบุระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด) 

 กรกฎาคม-กันยายน  2564 

กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ (ระบรุายละเอียด) 

 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
 กิจกรรมหลักเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 มีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 
  1.  ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมคณะทำงาน /คณะกรรมตัดสินการประกวด 
แต่ละกิจกรรม 
  2.  ประกวดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) 
  3.  ประกวดกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice  ครู ผู้บรหิาร โรงเรียนสุจริต 
  4.  ประกวดกิจกรรมสำนึกพลเมือง (Project Citizen)  บรูณาการกิจกรรมค่ายเยาวชน  
ต้นกล้าสุจริต และกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา 
 (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) 
  5. ประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต   

6. จัดอบรมการสร้างสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) 
       และบูรณาการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำเยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริต 

  7. นิเทศ กำกับติดตามผลการดำเนินการของโรงเรียนในสังกัด 
  8.  สรุป/รายงานผล 
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ภาพประกอบการดำเนินโครงการ (ไฟล์ภาพแนบแต่ละโครงการ) 
ประกาศผลการแข่งขัน 
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ผลงานประกวดกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice  ครู ผู้บริหาร โรงเรียนสุจริต 
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เป้าหมายของโครงการ 

 ด้านคุณภาพ 
  1.  โรงเรียนสุจริตต้นแบบ  และโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียน 
  2.  นักเรียนในโรงเรียนสุจริตต้นแบบ และโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียน 
 ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนสุจริตต้นแบบและนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น 
ในความซื่อสัตย์สุจริต 

2.  ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษามีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม 
ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ (ระบุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) 
1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  5  ประการคือทักษะกระบวน 

การคิดมีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และจิตสาธารณะ  
2.  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับ

นักเรียน 
ครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
  3.  เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริต  และผลิตสื่อสร้างสรรค์ต้านการทุจริตให้กับ
โรงเรียนในสังกัด 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ (ระบุ) 

1. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนแต่ละกิจกรรม  มีกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลง  มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  ยึดมั่นใน 
คุณธรรมจริยธรรม  และป้องกันการทุจริต 

 2.  ครูผู้บริหาร  บุคลากรทางการศึกษา  มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต มีวัฒนธรรม
ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3.  ครูนำสื่อ และนวัตกรรมต้านทุจริตไปใช้ในการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของโรงเรียน
สุจริต 
เครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของนักเรียนมีจิตสำนึกในการ 
ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การประเมินเจตคติ แบบประเมินเจตคติ 

2.ร้อยละของครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา มี
ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
การประเมินเจตคติ 

 
แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

3.ร้อยละของครูนำสื่อ และนวัตกรรมต้านทุจริตไปใช้ใน
การปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

 
การสังเกต/สอบถาม 

 
แบบสังเกต/แบบสอบถาม 
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ผลการดำเนินโครงการ (ตามขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม) 

1.  นักเรียน  ครู  ผู้บริหาร  และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

ร้อยเอ็ด  มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2.  สังคมมีความตื่นตัวและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

3.  สถานศึกษามีการดำเนินงานตามภารกิจอย่างโปรงใส มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริต 
ที่เข้มแข็งและรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
 ด้านคุณภาพ 
     1.  มีโรงเรียนสุจริตต้นแบบ  และโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียน 
 2.  นักเรียนในโรงเรียนสุจริตต้นแบบ และโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียน 
 
 ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนสุจริตต้นแบบและนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น 
ในความซื่อสัตย์สุจริต 

2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษามีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม 
ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อ 
การนิเทศการศึกษา คือ ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนและปฏิทินการนิเทศที่กำหนดไว้ได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการประกวดแต่ละกิจกรรมด้วยการนิเทศออนไลน์ประกวด
ออนไลน์ เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จะรักษา
มาตรการป้องกันและควบคุมโรค ลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) อีกท้ังสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการนิเทศการศึกษา และเกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ข้อที่ 1 ด้านความมั่งคง 

ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ข้อที่ 12  ด้านการศึกษา 

ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย สพฐ. 
ข้อที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย สพม.ร้อยเอ็ด 
 ข้อที่ 1 กลยุทธ์ที่ 3  ด้านส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การป้องกันจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

งบประมาณ  
ที่ได้รับ จำนวน    35,000 บาท   
ที่ใช้จริง จำนวน   35,000 บาท 
คงเหลือ จำนวน  0 บาท 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ระบุระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด)  มิถุนายน – กันยายน 2564 

กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ (ระบรุายละเอียด) 
 1. จัดทำป้าย “วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๔” 

2. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ภาพประกอบการดำเนินโครงการ (ไฟล์ภาพแนบแต่ละโครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอด็ 

102 

 

 ANNUAL REPORT 2021   
 

เป้าหมายของโครงการ 

 ด้านคุณภาพ 
     1. โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
               2. ชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้องมีความพึงพอใจต่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ และห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 
 ด้านปริมาณ 
         ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน และครู/ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในโรงเรียน จำนวน 1 
คน     รวมเป็นโรงเรียนละ 2 คน จำนวน 60 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 120 คน 

ความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ (ระบุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
 2. นักเรียนมีศักยภาพ มีความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของการทำให้โรงเรียนปลอดบุหรี่  และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
และให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการทำกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ (ระบุ) 
   1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  
  2. ร้อยละ 90 ครู/ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด เหล้า บุหรี่ ในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ   
การดำเนินงานและการพัฒนานวัตกรรมบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอบายมุข 

เครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล 

แบบประเมินตาม 7 องค์ประกอบ การประเมินตาม 7 องค์ประกอบ 

แบบรายงานการผลการดำเนินงานตาม 7 
องค์ประกอบ 

การวิเคราะห์และรายงานข้อมูล ชัดเจนและตรงเวลา 

ผลการดำเนินโครงการ (ตามขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม) 
1. จัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมี

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู/ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด จำนวน 60 โรงเรียน  เข้าร่วมอบรมฯ ในวันที่ 4 
กันยายน 2564 

  2. โรงเรียนในสังกัด จำนวน 60 โรงเรียน ที่เข้ารับการอบรมฯ  มีความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของ
การทำให้โรงเรียนปลอดบุหรี่  และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

  3. โรงเรียนในสังกัด จำนวน 60 โรงเรียน ได้ติดตั้งป้าย “สถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่” 
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ผลลัพธ์ของโครงการ 
 ด้านคุณภาพ 

        โรงเรียนในสังกัด จำนวน 60 โรงเรียน เตรียมการประเมินตาม 7 องค์ประกอบ เพ่ือเป็น
โรงเรียนปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   
 ด้านปริมาณ 
        ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน และครู/ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในโรงเรียน จำนวน 1 
คน     จำนวน 60 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 120 คน เข้าร่วมอบรมตามโครงการ 

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ิมงบประมาณการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานเพ่ือเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  
 
 
 
ชื่อโครงการ   ลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด 

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ข้อที่ 1 ด้านความมั่งคง 

ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ข้อที่ 12  ด้านการศึกษา 

ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย สพฐ. 
ข้อที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย สพม.ร้อยเอ็ด 
 ข้อที่ 1 กลยุทธ์ที่ 3  ด้านส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การป้องกันจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

งบประมาณ  
ที่ได้รับ จำนวน    300,000 บาท   
ที่ใช้จริง จำนวน   300,000 บาท 
คงเหลือ จำนวน  0 บาท 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ระบุระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด)  มิถุนายน – กันยายน 2564 

กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ (ระบรุายละเอียด) 
 จัดสรรค่าใช้จ่ายโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ให้โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 5,000 บาท 

ภาพประกอบการดำเนินโครงการ (ไฟล์ภาพแนบแต่ละโครงการ) 
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เป้าหมายของโครงการ 

 ด้านคุณภาพ 
         นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด         
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนมีทักษะในการป้องกันตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผล
ต่อ ในโรงเรียนและชุมชน  
 ด้านปริมาณ 
         นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 60 
โรงเรียน  

ความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ (ระบุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) 
   1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึง
โทษและพิษภัยของยาเสพติด และมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
   2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ สามารถจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างเครือข่าย
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ (ระบุ) 
   1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด 
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
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  2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม จัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างเครือข่าย
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล 

แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจรรม 

 

การประเมินผล 

แบบรายงานการผลการดำเนินงาน 

 

การวิเคราะห์และรายงานข้อมูล  

 

ผลการดำเนินโครงการ (ตามขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม) 
1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงโทษและ

พิษภัยของยาเสพติด และมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
 2. โรงเรียนในสังกัด จำนวน 60 โรงเรียน จัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างเครือข่ายการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
 ด้านคุณภาพ 

     นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงโทษและพิษภัย   
ของยาเสพติด และมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด สามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อ     
ในโรงเรียนและชุมชน 
 ด้านปริมาณ 

     นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 60 โรงเรียน ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และ      
มีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และสร้างเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    
ในสถานศึกษา 

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ 

1. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 2. นักเรียนบางคนยังไม่มีคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือ และการไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

ข้อเสนอแนะ 
 งบประมาณไม่เพียงพอ 
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ชื่อโครงการ  ขับเคลื่อน“ศาสตร์พระราชา” สู่สถานศึกษาพอเพียงอย่างย่ังยืน  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 ข้อที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 

ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 ข้อที่ 5  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 

ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย สพฐ. 
 ข้อที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

งบประมาณ  

ที่ได้รับ จำนวน  18,000  บาท   

ที่ใช้จริง จำนวน  10,385  บาท 

คงเหลือ จำนวน    7,615  บาท 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ระบุระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด) 

 15 กุมภาพันธ์ 2563 - 30 กันยายน 2564 

กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ (ระบรุายละเอียด) 

 กิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 
 1.  แต่งตั้งคณะทำงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.  ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนการดำเนินกิจกรรม  
 3.  ดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็น 

    ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
 4.  นิเทศ ติดตามการขยายผลการพัฒนาในสถานศึกษาเป้าหมาย จำนวน 7 โรงเรียน 
 5.  สรุปและรายงานผล 
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ภาพประกอบการดำเนินโครงการ (ไฟล์ภาพแนบแต่ละโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิเทศ ตดิตามการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาพอเพียง 
เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

บันทึกข้อตกลงระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้อำนวยการโรงเรียนในการพัฒนา 
“สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
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นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาพอเพียง 
เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
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เป้าหมายของโครงการ 

 ด้านคุณภาพ 
 1)  สถานศึกษาพอเพียง ในสังกัด สามารถน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2)  สถานศึกษาพอเพียง ได้รับการพัฒนาคุณภาพสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปีงบประมาณ 2564 สามารถเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
และเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ 
Sustainable Development Goals (SDGs)  
 ด้านปริมาณ 
 พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน  
7 ศูนย์การเรียนรู้ 
 

ความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ (ระบุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) 
 ๑)  พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กระทรวงศึกษาธิการ 
             ๒)  สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบรรลุ
เป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ (ระบุ) 
 สถานศึกษาพอเพียงเป้าหมายสามารถพัฒนาคุณภาพสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพ่ิมข้ึน จำนวน 7 ศูนยก์ารเรียนรู้ 
 

เครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล 

แบบประเมิน 
 

ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติ 
ตามเกณฑ์คุณภาพ องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ  

8 ตัวชี้วัด ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ผลการดำเนินโครงการ (ตามขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม) 

 1.  สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ทั้ง 7 โรงเรียน 
ได้รับการพัฒนาคุณภาพสู่ศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาพอเพียงรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  ปีการศึกษา 2563 
 2.  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้สถานศึกษาพอเพียง สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563” จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร  
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม  และโรงเรียนโพธิ์
แก้วประชาสรรค์   
 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
 ด้านคุณภาพ 
     1)  สถานศึกษาพอเพียง ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด สามารถ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ โดยยึดแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” แห่งพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางหลักและวาระสำคัญของชาติ ครู นักเรียน รู้และเข้าใจ
ถึงแนวคิด แนวทาง วิธีการ และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดย
สถานศึกษาได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาพิจารณา ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษา ให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์และความสำคัญการ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้ง
สามารถน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 2)  สถานศึกษาพอเพียงได้จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน จัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา โดยบูรณาการไว้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตามลำดับ โดยครูมีกระบวนการหล่อหลอมให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจอย่างถูกต้อง จัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของผู้เรียน เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เน้นการปฏิบัติจริงเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติตนที่เหมาะสมใน
ชีวิตประจำวัน ทำให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      
 ด้านปริมาณ 
     สถานศึกษาพอเพียง ได้รับการพัฒนาคุณภาพสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ระดับชาติ) สามารถเป็นแกนนำในการ
ขับเคลื่อนขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพิ่มข้ึน จำนวน 7 ศูนย์การเรียนรู้ 
 

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อ 
การนิเทศการศึกษา คือ ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนและปฏิทินการนิเทศที่กำหนดไว้ได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามด้วยการนิเทศออนไลน์ เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จะรักษามาตรการป้องกันและควบคุมโรค ลดความเสี่ยงการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) อีกท้ังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการนิเทศการศึกษา และเกิดความคุ้มค่าใน
การใช้ทรัพยากร 
 
 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต   ปีการศึกษา 2564 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ข้อที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ทรัพยากรมนุษย์ 
ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 ข้อที ่5  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย สพฐ. 
 ข้อที ่3  พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ   
  ข้อที่ 4  การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
งบประมาณ  
ที่ได้รับ จำนวน   190,000   บาท  
ที่ใช้จริง จำนวน   190,000   บาท   
คงเหลือ จำนวน           -            บาท 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ   

1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน  2564 
กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ  
 1. ขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
 3. ดำเนินการกิจกรรมโครงการ 
                 3.1  แจ้งแนวทางส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ปีงบประมาณ  2564   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 3.2  แจ้งปฏิทินการประกวดนักเรียน ครู ผู้บริหาร  โรงเรียน และห้องสมุดมีชีวิต  โรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
                 3.3  จัดกิจกรรมการประกวดและยกย่องนักเรียน คร ู ผู้บริหาร  โรงเรียน  และห้องสมุดมี
ชีวิต   
  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   
       3.4  โรงเรียนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนยอดนักอ่าน       
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ชั้นละ 1  คน รวมโรงเรียนละ  6  คน จัดทำประกาศผลการคัดเลือก และ
รายงานผลการคัดเลือกมายังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
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4. นิเทศกำกับติดตามและประเมินผลโรงเรียนเครือข่ายห้องสมุด  
 5. สรุปผลรายงานและเผยแพร่ 
 

ภาพประกอบการดำเนินโครงการ 
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เป้าหมายของโครงการ 

ด้านคุณภาพ  
        1.  นักเรียนในสังกัดสามารถใช้ทักษะภาษาไทย เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับวัยอย่างมีคุณภาพ  
      2.  นักเรียน ครู ผู้บริหาร  โรงเรียน  และห้องสมุดมีชีวิต  มีนิสัยรักการอ่านที่ด ี   
      3.  ครูมีการจัดทำสื่อในการส่งเสริมการอ่านได้อย่างมีคุณภาพ   
      4.  โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดอย่างเป็นระบบ
และมีคุณภาพ 
      5.  เครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน จำนวน  7  โรงเรียน (โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  โรงเรียนสตรี
ศึกษา โรงเรียนจันทรุเษกษาอนุสรณ์  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา โรงเรียน
เสลภูมิพิทยาคม และโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  สามารถดำเนินงานห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและมี 
คุณภาพ  
  6. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนในสังกัดได้รับส่งเสริมและคัดเลือกให้เป็น
นักเรียนยอดนักอ่าน 

ดา้นปริมาณ  
                  1. นักเรียนในสังกัดทุกคนสามารถใช้ทักษะภาษาไทย เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับวัยอย่างมีคุณภาพ 
      2. โรงเรียนสังกัดประกวดและยกย่องนักเรียน ครู ผู้บริหาร  โรงเรียน  และห้องสมุดมีชีวิต  ที่มี
นิสัยรักการอ่านที่ดทีุกโรงเรียน  
      3. ครูมีการจัดทำสื่อในการส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียน   
      4.  โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดอย่างเป็นระบบ     
ทุกโรงเรียน  
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      5.  เครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน จำนวน  7  โรงเรียน (โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  โรงเรียนสตรี
ศึกษา โรงเรียนจันทรุเษกษาอนุสรณ์  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา โรงเรียน
เสลภูมิพิทยาคม และโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  สามารถดำเนินงานห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย       ทุกโรงเรียน 
  6. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนในสังกัดได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียน 
ยอดนักอ่าน ระดับชั้นละ  1 คน รวมโรงเรียนละ  6 คน 
 
 

ความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์  
 1. ยกย่องนักเรียน ครู  ผู้บริหารที่มีนิสัยรักการอ่านที่ด ี และโรงเรียนที่จัดห้องสมุดมีชีวิตที่เข้าร่วม
ประกวด 
 2. ครูที่จัดทำสื่อในการส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียนจนประสบผลสำเร็จ ได้รับการยกย่องชมเชย 
 3. ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดอย่างเป็นระบบ  
 4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
 5. นักเรียนยอดนักอ่านมีทักษะและสมรรถนะการอ่านเป็นอย่างดี 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  
         1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีพฤติกรรมในการอ่านหนังสือ 

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย    รักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด       
3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนา
ห้องสมุด 
4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้ได้ตามมาตรฐานห้องสมุด 3 ดี 
5. ร้อยละ 100 ของนักเรียนยอดนักอ่านที่ได้รับการคัดเลือกมีทักษะและสมรรถนะการอ่านเป็นอย่างดี   

 

เครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล 

แบบสังเกต การสังเกต สัมภาษณ ์
แบบรายงาน การรายงาน 
แบบรายงาน การรายงานผล 

แบบตรวจสอบ การตรวจสอบ 
 

ผลการดำเนินโครงการ  

       1.  นักเรียนในสังกัดสามารถใช้ทักษะภาษาไทย เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับวัยอย่างมีคุณภาพ  
       2.  นักเรียน ครู ผู้บริหาร  โรงเรียน  และห้องสมุดมีชีวิตมีนิสัยรักการอ่านที่ดี    
       3.  โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดอย่างเป็นระบบและ
มีคุณภาพ 
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       4.  เครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน จำนวน  7  โรงเรียน (โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  โรงเรียนสตรีศึกษา 
โรงเรียนจันทรุเษกษาอนุสรณ์  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา โรงเรียนเสลภูมิ
พิทยาคม และโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา)  สามารถดำเนินงานห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
และมีคุณภาพ             
 5. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนในสังกัดได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียน 
ยอดนักอ่าน  ระดับชั้นละ  1 คน รวมโรงเรียนละ  6 คน พร้อมได้รับการยกย่องชมเชย 
      6.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด สามารถ ติดตาม  กำกับดูแล ให้คำปรึกษา  
การดำเนินงานด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดให้กับโรงเรียนในสังกัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และมีแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ดีและผ่านการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนในสังกัดและสถานศึกษาอ่ืนได้อย่างกว้างขวาง 
 

ผลลัพธ์ของโครงการ 

ด้านคุณภาพ  
        1.  นักเรียนในสังกัดสามารถใช้ทักษะภาษาไทย เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับวัยอย่างมีคุณภาพ  
      2.  นักเรียน ครู ผู้บริหาร  โรงเรียน  และห้องสมุดมีชีวิต  มีนิสัยรักการอ่านที่ด ี   
      3.  ครูมีการจัดทำสื่อในการส่งเสริมการอ่านได้อย่างมีคุณภาพ   
      4.  โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดอย่างเป็นระบบ
และมีคุณภาพ 
      5.  เครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน จำนวน  7  โรงเรียน (โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  โรงเรียนสตรี
ศึกษา โรงเรียนจันทรุเษกษาอนุสรณ์  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา โรงเรียน
เสลภูมิพิทยาคม และโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  สามารถดำเนินงานห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและมี 
คุณภาพ  
  6. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนในสังกัดได้รับส่งเสริมและคัดเลือกให้เป็น
นักเรียนยอดนักอ่าน 
 

ดา้นปริมาณ  
                  1. นักเรียนในสังกัดทุกคนสามารถใช้ทักษะภาษาไทย เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับวัยอย่างมีคุณภาพ 
      2. โรงเรียนสังกัดประกวดและยกย่องนักเรียน ครู ผู้บริหาร  โรงเรียน  และห้องสมุดมีชีวิต  ที่มี
นิสัยรักการอ่านที่ดทีุกโรงเรียน  
      3. ครูมกีารจัดทำสื่อในการส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียน   
      4.  โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดอย่างเป็นระบบ     
ทุกโรงเรียน  
      5.  เครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน จำนวน  7  โรงเรียน (โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  โรงเรียนสตรี
ศึกษา โรงเรียนจันทรุเษกษาอนุสรณ์  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา โรงเรียน
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เสลภูมิพิทยาคม และโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  สามารถดำเนินงานห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย       ทุกโรงเรียน 
  6. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนในสังกัดได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียน 
ยอดนักอ่าน ระดับชั้นละ  1 คน รวมโรงเรียนละ  6 คน 
 

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ 

          1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลให้มีการเปลี่ยน   
การจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่เต็มที่ เนื่องจากข้อจำกัดว่าด้วยมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรค 
          2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านยังขาดการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนรวมและตระหนักถึง
ความสำคัญ 
 

ข้อเสนอแนะ 
          1. ควรขยายเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนให้มากข้ึน พร้อมการจัดกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าถึงนักเรียนทุกคน 
          2. นักเรียนยอดนักอ่านที่ได้รับการคัดเลือกสร้างเครือข่ายส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้มากขึ้น 
 
 
ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ   
 (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
 

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 ข้อที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
 

ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 ข้อที่ 5  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 

ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย สพฐ. 
 ข้อที่ 3  พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ 
 ข้อที่ 4  การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

งบประมาณ  

ที่ได้รับ จำนวน      48,000 บาท   

ที่ใช้จริง จำนวน      48,000 บาท 

คงเหลือ จำนวน    0 บาท 
 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ระบุระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด)   
 ตุลาคม 2563  –  กันยายน  2564 
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กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ (ระบรุายละเอียด) 
    1.  แตง่ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
 2.  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติงาน 
 3.  ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ซึ่งมรีายงานการดำเนินการ ดังนี้ 
 4.  การอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการส่งเสริม “โครงการคุณธรรม” ใน
โรงเรียนอย่างยั่งยืน (งบประมาณ 20,000 บาท) 
    -  การกำกับ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว และ 3 ดาว 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (งบประมาณ 13,000 บาท) 
 
   -  การส่งเสริมคุรุชนคนคุณธรรมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  (งบประมาณ 5,000 บาท) 
   -  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ ติดตาม หรือการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
จำนวน 1 เรื่อง (งบประมาณ 10,000 บาท) 
      4.  คณะกรรมการดำเนินงานนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) เพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 
      5.  จัดทำรายงานสรุปผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
 

ภาพประกอบการดำเนินโครงการ (ไฟล์ภาพแนบแต่ละโครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ได้รบัการยกย่อง เชิดชูเกียรติให้เป็น “คุรุชน คนคุณธรรม” 
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คณะกรรมการ Roving Teams ( RT) ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว 
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เป้าหมายของโครงการ 

 ด้านปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการ และทำ
กิจกรรมตามกรอบโรงเรียนคุณธรรม ครบร้อยละ 100 
 ด้านคุณภาพ 
             1)  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความตระหนักรู้ เข้าใจและคิดอย่างมี
เหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจ ในการทำ
ความดี และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และ
องค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่องและยั่งยืน 
          2)  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความรักความสามัคคี รู้จักทำงานเป็นทีม
ลดปัญหาข้อขัดแย้ง สร้างจิตสำนึกท่ีดีต่อการทำงานและทำงานอย่างมีความสุข   
 

ความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ (ระบุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) 

      1)  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดข้ึนในตัวนักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 2)  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 
และภูมิใจในการทำความดี  
      3)  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรยีน มีความรักความสามัคคี รู้จักทำงาน
เป็นทีมลดปัญหาข้อขัดแย้ง สร้างจิตสำนึกท่ีดีต่อการทำงานและทำงานอย่างมีความสุข   
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ (ระบุ) 

 1)  นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และค่านิยมของชาติ 
 2)  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ 
 

เครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล 

แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์/แบบสังเกต สอบถาม/สัมภาษณ์/สังเกต 

แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์/แบบสังเกต สอบถาม/สัมภาษณ์/สังเกต/การรายงาน 
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ผลการดำเนินโครงการ (ตามขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม) 

 1.  โรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ได้จัดกิจกรรมการประเมินโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.  ระดับ ๒ ดาว  “กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน”  ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือคัดเลือก
และยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำนวน ๑๐ โรงเรียน  ซึ่ง โรงเรียน
ที่ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว  ได้แก่ 

๑)  โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 
  ๒)  โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา   
  ๓)  โรงเรียนธงธาน ี
  ๔)  โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 
  ๕)  โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 
  ๖)  โรงเรียนโพนทองวิทยายน 
  ๗)  โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 
  ๘)  โรงเรียนธวัชบุรวีิทยาคม 
  ๙)  โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 
  ๑๐)  โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนา 
 

 2.  ผลการพิจารณาคัดเลือก “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม” ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 

๑.  ข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม”  
 ๑.๑  ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีผ่านการพิจารณาคัดเลือก  จำนวน  ๓  คน 
 ๑.๒  ครูที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก  จำนวน  ๑  คน  รวมทั้งสิ้นจำนวน  ๔  คน 
๒.  ผลการพิจารณาคัดเลือกโดยเรียงลำดับตามตัวอักษร  ดังนี้ 
 

  ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ลำดับ 
 

 

ชื่อ-สกุล 
 

ตำแหน่ง 
 

โรงเรียน 
 

๑ 
 

 

ว่าที่ ร.ท.สุเทพ ทองจำรูญ 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

โนนชัยศรีวิทยา 
 

๒ 
 

 

นายสุนทร  สีหานาม       
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 
 

๓ 
 

นายเดชา  บุตรพรม 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

หนองพอกวิทยาลัย 
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ครู 
 

ลำดับ 
 

 

ชื่อ-สกุล 
 

ตำแหน่ง 
 

โรงเรียน 

 

๑ 
 

นางศุภมิต  ศิริโสภณภิวัฒน์ 
 

คร ู
 

เชียงขวัญพิทยาคม 
 

 
 3.  บทบาทหน้าที่ การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
 1.  สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรม 
 2.  กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ และทัศนะเชิงบวก (success attitude) ต่อการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม 
 3.  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม 
 4.  สร้างขวัญกำลังใจในการพัฒนาไปสู่โรงเรียนคุณธรรม 
 5.  สนับสนุนโรงเรียนให้สามารถเริ่มต้นกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ภายใต้บรรยากาศของ
ความร่วมมือทั่วทั้งโรงเรียน โดยผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่ต้องการ ได้แก่ พฤติกรรม
บ่งชี้เชิงบวก และคุณธรรมเป้าหมาย (คุณธรรมอัตลักษณ์) 
 6.  ให้คำปรึกษา แนะนำในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
  -  แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่โรงเรียนคุณธรรม 
  -  การกำหนดแผนงานคุณธรรมและแผนปฏิบัติการของโรงเรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม
อย่าง 
                   เหมาะสม 
  -  การสร้างเครื่องมือและกลไกในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
  -  การสร้างการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
  -  ส่งเสริมให้มีการนิเทศภายในโรงเรียน 
  -  การแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
  -  การประเมินผลระหว่างดำเนินการ และประเมินผลเมื่อครบรอบปี รวมทั้งการนำผลการ
ประเมินไปใช้ให้ 
                   เป็นประโยชน ์
 7.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อรับรางวัลระดับ ๒ ดาว 
 8.  การรายงานผลการดำเนินงาน 
 

 4.  การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อ 
การนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ทั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จึงได้จัดให้มี 
การประกวดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนในสังกัด ซึ่งผลการ
คัดเลือกผลงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีดังนี้ 
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ที ่
 

โรงเรียน 
 

รางวัล 
 

 

๑ 
 

 

พนมไพรวิทยาคาร 
 

ชนะเลิศ 
 

๒ 
 

 

สามขาท่าหาดยาววิทยา 
 

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
 

๓ 
 

 

ศรีธวัชวิทยาลัย 
 

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
 

๔ 
 

 

สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 
 

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 

 

ผลลัพธ์ของโครงการ 

 ดา้นปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการ และทำ
กิจกรรมตามกรอบโรงเรียนคุณธรรม ครบร้อยละ 100 
 ด้านคุณภาพ 
 1)  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความตระหนักรู้ เข้าใจและคิดอย่างมี
เหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจ ในการทำ
ความดี และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และ
องค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่องและยั่งยืน 
          2)  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความรักความสามัคคี รู้จักทำงานเป็นทีม
ลดปัญหาข้อขัดแย้ง สร้างจิตสำนึกท่ีดีต่อการทำงานและทำงานอย่างมีความสุข   
 

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการ
นิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ 
(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) เนื่องจากไม่สามารถดำเนินงานตามแผนและปฏิทินการนิเทศที่กำหนดไว้ได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามด้วยการนิเทศออนไลน์ เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จะรักษามาตรการป้องกันและควบคุมโรค ลดความเสี่ยงการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) อีกท้ังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการนิเทศการศึกษา และเกิดความคุ้มค่าใน
การใช้ทรัพยากร 
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1.  ชื่อโครงการ    นิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา  
   ประจำปีการศึกษา  2564 

 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอุพิษ  เหมือนทอง  และนางสายวสันต์  สุชะไตร 
 

3.  เป้าหมายการดำเนินโครงการ 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

  1) ผู้บริหาร  ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการคอนเน็กซ์อีดี และโครงการโรงเรียน
ร่วมพัฒนา 
  2) โรงเรียนประชารัฐ จำนวน 13 โรงเรียน มีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ
คอนเน็กซ์อีดี และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  1) ผู้บริหารสามารถพัฒนาคุณสมบัติและสมรรถนะความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ 
นำไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
  2) ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครางการโรงเรียนประชารัฐ โครงการคอนเน็กซ์อี
ดี และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 
  3) นักเรียนได้รับการปลูกฝังในกิจกรรมที่จัดให้ มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ 
 

4.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  
 
 

เวลาที่กำหนดในโครงการ 
 

 

     20 มีนาคม  2564 ถึง  30 กันยายน 2564 
 

 

เวลาที่ดำเนินการจริง 
 

 

     21 กรกฎาคม 2564 ถึง 2 สิงหาคม 2564 

 
 

5.  สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 13 โรงเรียน ดังนี้ 
ที ่ วัน เดือน ปี เช้า บ่าย หมายเหตุ 

1 21 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา  

2 22 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม โรงเรียนธงธาน ี  

3 23 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์  
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4 27 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ร้อยเอ็ด 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 

 

5 29  กรกฎาคม 2564 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์  

6 30 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ  

7 2 สิงหาคม 2564 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร -  

 
6.  งบประมาณทีใ่ช้ในการดำเนินโครงการ 
 

 

งบประมาณ 
 

 

วงเงินที่ได้รับจัดสรร(บาท) 
 

วงเงินค่าใช้จ่ายจริง(บาท) 

 

งบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติ 
 

 

9,000 
 

9,000 

 

7.  ผลการดำเนินงาน/ความสำเร็จ 
1) ครู/บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน 
2) ครู/บุคลากรมีความรู้ในการใช้ IT ในการจัดการเรียนการสอนและแนะนำนักเรียนให้สามารถไป

สืบค้นความรู้ใต้ด้วยตนเอง 
3) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง 

4) โรงเรียนประชารัฐ จำนวน 13 โรงเรียน  
 4.1 โรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 1 จำนวน 8 โรงเรียน  ดังนี ้
1. โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์  

ผลการดำเนินการ  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ School Management  
System (SMS) เป็นการเชื่อมโยง ความร่วมมือภาครัฐ ในการเก็บและติดตามการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไป วิเคราะห์ ประเมินผล และวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้อย่างตรงจุดตามบริบท 
ดำเนินการแล้ว 100% /ด้านการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย  ได้รับการสนับสนุนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย  และองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหลวง 

ปัญหา อุปสรรค  โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก การพัฒนาใน 
ด้านต่างๆ บางครั้งไม่ เต็มที่เนื่องจากขาดงบประมาณในการสนับสนุน 
 2. โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 

ผลการดำเนินการ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ School Management  
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System (SMS) เป็นการเชื่อมโยง ความร่วมมือภาครัฐ ในการเก็บและติดตามการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไป วิเคราะห์ ประเมินผล และวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้อย่างตรงจุดตามบริบท   
ดำเนินการแล้ว 100% /ด้านการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย  ไม่ได้รับการสนับสนุน  

ปัญหา อุปสรรค  อุปสรรค  โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  
การพัฒนาในด้านต่างๆ ของโรงเรียนมีงบประมาณค่อนข้างจำกัดในการดำเนินงาน 

3. โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ  
ผลการดำเนินการ  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ School Management  

System (SMS) เป็นการเชื่อมโยง ความร่วมมือภาครัฐ ในการเก็บและติดตามการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไป วิเคราะห์ ประเมินผล และวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้อย่างตรงจุดตามบริบท 
ดำเนินการแล้ว 100% /ด้านการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย  ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท บีเอฟเคที 
(ประเทศไทย) จำกัด เทศบาลตำบทโพนเมือง และได้รับ 

ปัญหา อุปสรรค  - 
4. โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา  

ผลการดำเนินการ  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ School Management  
System (SMS) เป็นการเชื่อมโยง ความร่วมมือภาครัฐ ในการเก็บและติดตามการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ทกุภาคส่วนสามารถนำไป วิเคราะห์ ประเมินผล และวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้อย่างตรงจุดตามบริบท 
ดำเนินการแล้ว 100% /ด้านการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย  ได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารไทยพานิช 
และ เทศบาลตำบทโนนชัยศรี 

ปัญหา อุปสรรค  - 
 

5. โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม  
ผลการดำเนินการ  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ School Management  

System (SMS) เป็นการเชื่อมโยง ความร่วมมือภาครัฐ ในการเก็บและติดตามการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไป วิเคราะห์ ประเมินผล และวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้อย่างตรงจุดตามบริบท 
ดำเนินการแล้ว 100% /ด้านการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย  ไม่ได้รับการสนับสนุน 

ปัญหา อุปสรรค  - 
6. โรงเรียนธงธานี  

ผลการดำเนินการ  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ School Management  
System (SMS) เป็นการเชื่อมโยง ความร่วมมือภาครัฐ ในการเก็บและติดตามการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไป วิเคราะห์ ประเมินผล และวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้อย่างตรงจุดตามบริบท 
ดำเนินการแล้ว 100% /ด้านการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย  ได้รับการสนับสนุนจาก  
บริษัท ไทยเบพเวอร์เรจ  จำกัด และ ชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครู  
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ปัญหา อุปสรรค  - 
7. โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร  

ผลการดำเนินการ  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ School Management  
System (SMS) เป็นการเชื่อมโยง ความร่วมมือภาครัฐ ในการเก็บและติดตามการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไป วิเคราะห์ ประเมินผล และวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้อย่างตรงจุดตามบริบท 
ดำเนินการแล้ว 100% /ด้านการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย  ได้รับการสนับสนุนจาก  
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  และ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงและศิษย์เก่า 

ปัญหา อุปสรรค  
1. อุปกรณ์บางอย่างที่โรงเรียนได้รับไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเมื่ออุปกรณ์มีปัญหาไม่สามารถ

ติดต่อผู้รับผิดชอบ ได้  
2. โรงเรียนไม่ทราบแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการโรงเรียน CONNEXT ED 

 เช่น การมอบหมาย บุคลากรในการดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการรายงาน การกรอกข้อมูลต่าง ๆ  
 
8. โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 

ผลการดำเนินการ  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ School Management  
System (SMS) เป็นการเชื่อมโยง ความร่วมมือภาครัฐ ในการเก็บและติดตามการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไป วิเคราะห์ ประเมินผล และวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้อย่างตรงจุดตามบริบท 
ดำเนินการแล้ว 100% /ด้านการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย  ได้รับการสนับสนุนจาก  
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  และ บริษัทบ้านปู จำกัด (BANP 

ปัญหา อุปสรรค  - 
4.1 โรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 2 จำนวน 5 โรงเรียน  ดังนี ้

9. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  
ผลการดำเนินการ  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ School Management  

System (SMS) เป็นการเชื่อมโยง ความร่วมมือภาครัฐ ในการเก็บและติดตามการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไป วิเคราะห์ ประเมินผล และวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้อย่างตรงจุดตามบริบท 
ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบ 100% ทางโรงเรียนได้เตรียมโครงการและกิจกรรมไว้รองรับงบประมาณเป็น
ที่เรียบร้อย /ด้านการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย  ไม่ได้รับการสนับสนุน 

ปัญหา อุปสรรค  เนื่องจากโรงเรียนสอนออนไลน์ การดำเนินการกรอกข้อมูลในส่วนของ 
นักเรียน ครู และ ผู้ปกครอง จึงมีปัญหาในการแระสานงาน เกิดความล่าช้าในการกรอกข้อมูล 
10. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ร้อยเอ็ด  

ผลการดำเนินการ  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ School Management  
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System (SMS) เป็นการเชื่อมโยง ความร่วมมือภาครัฐ ในการเกบ็และติดตามการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไป วิเคราะห์ ประเมินผล และวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้อย่างตรงจุดตามบริบท 
ดำเนินการแล้ว 100% ทางโรงเรียนได้เตรียมโครงการและกิจกรรมไว้รองรับงบประมาณเป็นที่เรียบร้อย /
ด้านการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย  ไม่ได้รับการสนับสนุน 

ปัญหา อุปสรรค  การกรองข้อมูล/บันทึกข้อมูล มีรายละเอียดและความซับซ้อน จำเป็นต้อง 
มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ และใช้เวลาในการดำเนินการให้รวดเร็ว ทันเวลา 
11. โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 

ผลการดำเนินการ  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ School Management  
System (SMS) เป็นการเชื่อมโยง ความร่วมมือภาครัฐ ในการเก็บและติดตามการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไป วิเคราะห์ ประเมินผล และวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้อย่างตรงจุดตามบริบท 
ดำเนินการแล้ว 100% ทางโรงเรียนได้เตรียมโครงการและกิจกรรมไว้รองรับงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยอยู่
ในช่วงเตรียมความพร้อม  /ด้านการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย  ไม่ได้รับการสนับสนุน 

ปัญหา อุปสรรค  - 
12. โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร  

ผลการดำเนินการ  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ School Management  
System (SMS) เป็นการเชื่อมโยง ความร่วมมือภาครัฐ ในการเก็บและติดตามการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ทกุภาคส่วนสามารถนำไป วิเคราะห์ ประเมินผล และวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้อย่างตรงจุดตามบริบท 
ดำเนินการแล้ว ยังไม่ครบ100% ทางโรงเรียนได้เตรียมโครงการและกิจกรรมไว้รองรับงบประมาณเป็นที่
เรียบร้อย อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อม  /ด้านการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย  ไม่ได้รับการสนับสนุน 

ปัญหา อุปสรรค  - 
13. โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา  

ผลการดำเนินการ  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ School Management  
System (SMS) เป็นการเชื่อมโยง ความรว่มมือภาครัฐ ในการเก็บและติดตามการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไป วิเคราะห์ ประเมินผล และวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้อย่างตรงจุดตามบริบท 
ดำเนินการแล้ว ยังไม่ครบ100% ทางโรงเรียนได้เตรียมโครงการและกิจกรรมไว้รองรับงบประมาณเป็นที่
เรียบร้อย อยูใ่นช่วงเตรียมความพร้อม  /ด้านการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย  ไม่ได้รับการสนับสนุน 

ปัญหา อุปสรรค  - 
 

ผลการดำเนินงานตามนโยบายมีความโดดเด่นหรือจุดแข็ง ทั้ง 13 โรงเรียน ดังนี้ 
- โรงเรียนมีการบริหารจัดการเป็นทีม โดยผู้บริหารเป็นผู้นำในการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ 
-  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ให้สอดคล้องกับนโยบายประชารัฐ 
-  มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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-  มีระบบ ICT เพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการสื่อที่ดี 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจาก School Partner (SP) จากแต่ละองค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะ 
ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ พร้อมที่จะเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ 
ในการสร้างคุณค่าให้กับตนเอง องค์กร และสังคม มีโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ThaiBer  ธนาคารไทยพานิช และ  บริษทับ้านปู จำกัด (BANPU) 

 

8.  ปัญหา 
-  โรงเรียนส่วนใหญ่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนสอนออนไลน์ 

 การดำเนินการกรอกข้อมูลในส่วนของนักเรียน ครู และ ผู้ปกครอง จึงมีปัญหาในการแระสานงาน เกิดความ
ล่าช้าในการกรอกข้อมูล และ การกรองข้อมูล/บันทึกข้อมูล มีรายละเอียดและความซับซ้อน จำเป็นต้องมี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ และใช้เวลาในการดำเนินการให้รวดเร็ว ทันเวลา 
9.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
 -  โรงเรียนควรมีการนิเทศภายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาการดำเนินงานโครงการ เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาที่มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและนักเรียน 
 -  โรงเรียนควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  และขยายเครือข่ายพัฒนาไปยังโรงเรียนอื่น ๆ   
- โรงเรียนควรมีการประสานการระดมทรัพยากร โดยประสานทุกภาคส่วนเพื่อระดับทรัพยากรต่างๆ ทั้ง 
ความคิด ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา การปรับปรุงคุณภาพด้านต่างๆ ของโรงเรียน รวมถึงการระดม 
งบประมาณ เพื่อใช้ใน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรภายใน 
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอด็ 

130 

 

 ANNUAL REPORT 2021   
 

 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL 
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กิจกรรมจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน 
 
 

             
 

             
 
 

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
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คณะผู้จัดทำ 

 
ที่ปรึกษา 
 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 ดร.ธนา โด่งพิมาย     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 นายยอดรัก บุรวัฒน์     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 นายวงศกร ประกอบนันท์     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 
คณะทำงาน 

นายวงศกร ประกอบนันท์     รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด             ประธาน 
 นางพิศมัย หาญอาษา      ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน            รองประธาน 
 นายปฐมชัย เปรมปรีดิ์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 นางศศิวิมล เพชรไพร      นักวิชาการคอมพิวเตอร์   กรรมการ 
 นางนิสารัตน์ ปุณยาทรัพย์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ 
 นางสาววิไลพร ผดุงกิจ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ 
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