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คํานํา 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด เป�นหน�วยงานภายใต�สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ัง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในการจัด ส�งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในท�องท่ีรับผิดชอบ
ให�มีคุณภาพและท่ัวถึงทุกพื้นท่ีในเขตจังหวัดร�อยเอ็ด ครอบคลุมท้ัง 20  อําเภอ โดยดําเนินการตามนโยบายและ 
กลยุทธ4ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาให�เป�นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับน้ี เป�นการ
นําเสนอผลการดําเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร4ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ท้ัง 6 ประเด็น
ยุทธศาสตร4  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ได�จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานฉบับน้ีข้ึน เพ่ือ
ประชาสัมพันธ4 เผยแพร�ผลการดําเนินงานแก�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง  สาธารณชนและผู�ท่ีสนใจ เพ่ือประโยชน4ในการ
นําไปบริหารจัดการพัฒนาการศึกษา และขอขอบคุณเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบโครงการทุกท�านท่ีมีส�วนร�วมในการ
จัดทําเอกสารฉบับน้ีไว� ณ โอกาสน้ี 
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  ตุลาคม  2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น � า  | 3 
 

สารบัญ 
 

คํานํา                  หน�า 

ส�วนท่ี 1  ข�อมูลสภาพทั่วไป                  6   
1. ข�อมูลท่ัวไปจังหวัดร�อยเอ็ด                6 
2. อํานาจหน�าท่ีของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด              8 
3. โครงสร�างสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด              9 
4. ผู�บริหารสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด     10 
5. งบประมาณ         11 
6. ข�อมูลพื้นฐานทางการศึกษา       11 
   6.1 หน�วยงานทางการศึกษา       11 
   6.2 ด�านคุณภาพทางการศึกษา      13 

ส�วนท่ี 2  ทิศทางการบริหารจัดการศึกษาสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด  20 
วิสัยทัศน4         20 
พันธกิจ         20 
ยุทธศาสตร4         20 
เปDาประสงค4         21 
กลยุทธ4         21  
ค�านิยมองค4กร         22 

ส�วนท่ี 3  ผลการดําเนินงาน                  23          
ประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี 1        24 
ประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี 2        28 
ประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี 3        36 
ประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี 4        43 
ประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี 5        46 
ประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี 6        56 

ภาคผนวก            71 
    คําส่ังแต�งต้ังคณะทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  72  
             ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2565       
    คณะผู�จัดทํา         74 

 
 



ห น � า  | 4 
 

 
สารบัญตาราง 

ตารางท่ี                       หน�า 

ตารางท่ี 1 ข�อมูลพ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ด/ประชากร      7 
ตารางท่ี 2  จํานวนบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด     9 
   ศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ป8การศึกษา 2564  จําแนกตามสังกัด  
ตารางท่ี 3   จํานวนหน�วยงาน สถานศึกษา และจํานวนนักเรียน/จํานวนครูและบุคลากร   11 
   ในพ้ืนท่ีของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ป8การศึกษา 2565    
ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาป8ท่ี 6  14 

ป8การศึกษา  2564       
ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาป8ท่ี 3  15 

ป8การศึกษา 2564        
ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาป8ท่ี 6  16 
   ป8การศึกษา 2564 
ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบระดับชาติ NT ช้ันประถมศึกษาป8ท่ี 3 ป8การศึกษา 2560-2564   17
ตารางท่ี 8  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (V-NET) ช้ัน ปวช.ช้ันป8ท่ี 3    18 

ป8การศึกษา 2562 – 2564 
ตารางท่ี 9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (N-NET) ป8การศึกษา 2564   19  

ระดับจังหวัดร�อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ห น � า  | 5 
 

สารบัญแผนภูมิ 

ตารางท่ี                       หน�า 
 
แผนภูมิท่ี 1  จํานวนนักเรียนปฐมวัยแยกตามช�วงอายุ 1-5 แยกสังกัด ในพื้นท่ีของสํานักงาน  13 
                      ศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ป8การศึกษา 2565       
แผนภูมิท่ี 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)     14 
      ช้ันประถมศึกษาป8ท่ี 6 ป8การศึกษา  2564  
แผนภูมิท่ี 3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)     15 

ช้ันมัธยมศึกษาป8ท่ี 3  ป8การศึกษา  2564 
แผนภูมิท่ี 4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)    16 

ช้ันมัธยมศึกษาป8ท่ี 6 ป8การศึกษา 2564  
แผนภูมิท่ี 5  ผลการทดสอบระดับชาติ NT ช้ันประถมศึกษาป8ท่ี 3 ป8การศึกษา 2560-2564  17 
แผนภูมิท่ี 6  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (V-NET) ช้ัน ปวช.ช้ันป8ท่ี 3    18 

ป8การศึกษา 2562-2564 
แผนภูมิท่ี 7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ป8การศึกษา 2564    19 

ระดับจังหวัดร�อยเอ็ด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ห น � า  | 6 
 

ส�วนท่ี 1 
ข�อมูลสภาพท่ัวไป 

1. ข�อมูลท่ัวไปจังหวัดร�อยเอ็ด 
จังหวัดร�อยเอ็ดต้ังอยู�ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยทิศเหนือติดจังหวัดกาฬสินธุ4

และมุกดาหาร ทิศใต�ติดจังหวัดสุรินทร4และศรีสะเกษ ทิศตะวันออกติดจังหวัดยโสธร ทิศตะวันตกติดจังหวัด
มหาสารคาม อยู�ห�างจากกรุงเทพมหานครระยะทาง 512 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 8,299.46 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 

5,187,156 ไร�คิดเป�นร�อยละ 5.1 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเป�นลําดับท่ี 10  
ของภาคและลําดับท่ี 23 ของประเทศ       ภูมิ
ประเทศโดยท่ัวไปเป�นท่ีราบสูง 
    ภูมิประเทศ โดยท่ัวไปเป�นท่ีราบสูง มี
ความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 130 –
160 เมตร ซึ่งสภาพพ้ืนท่ีและลักษณะภูมิ
ประเทศของจังหวัดร�อยเอ็ดสามารถ แบ�งได� 
ดังน้ี 
    1. พื้นท่ีทางตอนเหนือของจังหวัด ในพื้นท่ี
อําเภอหนองพอก อําเภอโพธ์ิชัย อําเภอ   
โพนทอง และอําเภอเมยวดี มีลักษณะเป�น
ภูเขาเต้ียๆ และพ้ืนท่ีปUาส�วนใหญ�เป�นพื้นท่ีลุ�ม
นํ้าของลํานํ้ายัง สภาพพ้ืนท่ีลาดเทจากทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตกเข�าหาลํานํ้ายัง  
    2. พ้ืนท่ีตอนกลาง ในเขตท�องท่ี อําเภอ  
เสลภูมิ อําเภออาจสามารถ อําเภอเมืองสรวง 

อําเภอธวัชบุรี อําเภอจตุรพักตรพิมาน อําเภอเมืองร�อยเอ็ด อําเภอศรีสมเด็จ อําเภอจังหาร อําเภอเชียงขวัญ และ
อําเภอทุ�งเขาหลวง เป�นพื้นท่ีราบสูง สภาพภูมิประเทศเป�นพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืน มีแม�นํ้าชีไหลผ�าน สภาพพื้นท่ีลาด
เทจากทิศตะวันตกไปทางทิศเหนือและตะวันออกเข�าหาแม�นํ้าชี   

3. พ้ืนท่ีทางตอนล�างในเขตท�องท่ี อําเภอสุวรรณภูมิ อําเภอเกษตรวิสัย อําเภอปทุมรัตต4 อําเภอพนมไพร 
อําเภอโพนทราย และอําเภอหนองฮี เป�นท่ีราบตํ่ารูปกระทะท่ีเรียกว�า “ทุ�งกุลาร�องไห�” เป�นแหล�งผลิตข�าวหอม
มะลิขนาดใหญ� สภาพพื้นท่ีลาดเทจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต� เข�าหาแม�นํ้ามูล มีลํานํ้าเสียว
ไหลผ�าน และมีแม�นํ้ามูลเป�นเส�นเขตแดนกับจังหวัดสุรินทร4 
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ตารางท่ี 1 ข�อมูลพ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ด/ประชากร 

จังหวัดร�อยเอ็ดแบ�งออกเป�น 20 อําเภอ 193 ตําบล 2,446 หมู�บ�าน   

อําเภอ 
พ้ืนท่ี 

 (ตร.กม.) 
ระยะทาง

(กม.) 
จํานวน 
ตําบล 

จํานวน
หมู�บ�าน 

จํานวน
ประชากร 

  อําเภอเมืองร�อยเอ็ด 493.60 0 15 201 158,675 
  อําเภอเกษตรวิสัย 580.13 48 13 174 97,625 
  อําเภอจตุรพักตรพิมาน 521.99 26 12 150 79,408 
  อําเภอธวัชบุรี 374.00 11 12 147 67,303 
  อําเภอพนมไพร 519.30 64 13 160 71,398 
  อําเภอโพนทอง 719.15 47 14 196 108,207 
  อําเภอเสลภูมิ 792.34 32 18 235 118,688 
  อําเภอสุวรรณภูมิ 1,107.04 52 15 199 114,635 
  อําเภออาจสามารถ 454.44 34 10 139 73,685 
  อําเภอปทุมรัตต4 356.94 85 8 101 53,606 
  อําเภอหนองพอก 599.47 73 9 120 66,546 
  อําเภอเมืองสรวง 209.44 26 5 49 23,115 
  อําเภอโพธ์ิชัย 394.31 53 9 112 57,981 
  อําเภอโพนทราย 215.85 82 5 57 27,996 
  อําเภอเมยวดี 180.59 72 4 43 23,211 
  อําเภอศรีสมเด็จ 217.67 27 8 82 36,201 
  อําเภอจังหาร 165.10 9 8 110 45,324 
  อําเภอเชียงขวัญ 127.20 12 6 66 27,352 
  อําเภอหนองฮี 132.00 78 4 54 24,379 
  อําเภอทุ�งเขาหลวง 138.90 22 5 51 23,268 

รวม 8,299.46 
 

193 2,446 1,298,639 
ที่มา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดร�อยเอ็ด 2565 
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2. อํานาจหน�าท่ีของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 
   

  อํานาจหน�าท่ีของศึกษาธิการจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ท่ีกําหนดไว�ตามคําส่ังหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติท่ี 19/2560 
  ข�อ 11 ให�มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนดการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน�าท่ี นโยบาย และยุทธศาสตร4ของส�วนราชการต�าง ๆ ท่ีมอบหมาย และให�มีอํานาจหน�าท่ี
ในเขตจังหวัด ดังต�อไปน้ี 
  (1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร4  
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน รวมท้ังปฏิบัติงานราชการท่ี
เป�นไปตามอํานาจและหน�าท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
  (2) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
  (3) ส่ังการ กํากับ ดูแล เร�งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส�วนราชการ หรือหน�วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให�เป�นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  (4) จัดระบบ ส�งเสริม และประสานงานเครือข�ายข�อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
  (5) ส�งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู�ด�อยโอกาส และผู�มีความสามารถพิเศษ 
  (6) ดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (7) ส�งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับงานด�านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท รวมท้ังติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  (8) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด�านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส�วนราชการ หรือ
หน�วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  (9) ส�งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
  (10) ส�งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
  (11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีได�รับมอบหมาย รวมท้ังปฏิบัติ
ภารกิจเก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต�าง ๆ ในจังหวัด 
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3. โครงสร�างสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 
 
 

 
 
 
 
ตารางท่ี 2 จํานวนบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 
 

ตําแหน�ง จํานวน (คน) 

1. ศึกษาธิการจังหวัด 
 

1 

2. รองศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 
 

2 

3. ศึกษานิเทศก< 
 

13 

4. บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 
 

41 

5. เจ�าหน�าที่คุรุสภา 
 

3 

6. ลูกจ�างชั่วคราว 
 

6 

รวม 
 

66 

ข�อมูล ณ วันท่ี 29 กันยายน 2565 
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4. ผู�บริหารสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 
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5. งบประมาณ 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ได�รับการจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป8งบประมาณ พ.ศ.
2565 ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ จํานวน 
4,662,386 บาท โดยแบ�งเป�น ค�าสาธารณูปโภค จํานวน 392,000 บาท ค�าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ จํานวน 
1,502,356 บาท และงบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 2,768,030 
บาท  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6.  ข�อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 
 6.1 หน�วยงานทางการศึกษา 
  หน�วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร�อยเอ็ด มีหน�วยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัด ดังน้ี   
 
ตารางท่ี 3 จํานวนหน�วยงาน สถานศึกษา และจํานวนนักเรียน/จํานวนครูและบุคลากร ในพ้ืนท่ีของสํานักงาน 
              ศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ป8การศึกษา 2565  จําแนกตามสังกัด  
 

สังกัด/หน�วยงาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนนักเรียน  จํานวนครู/บุคลากร 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 1,497 297,113 18,652 
1. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  935 264,915 14,542 
        1.1 สพฐ. 833 198,227 10,520 
           1.1.1 สพป.ร�อยเอ็ด เขต 1 224  26,458 2,532 
           1.1.2 สพป.ร�อยเอ็ด เขต 2 333  35,726 2,621 
           1.1.3 สพป.ร�อยเอ็ด เขต 3 213  24,498 2,417 
           1.1.4 สพม.ร�อยเอ็ด  60  43,407 2,550 

           1.1.5 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   3    1,252 400 
       1.2 สช.  60  21,625 1,299 

ค�าสาธารณูปโภค 
9%

ค�าตอบแทนใช�
สอยและวัสดุ 

32%งบโครงการฯ 2565
59%



ห น� า  | 12 
 

สังกัด/หน�วยงาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนนักเรียน  จํานวนครู/บุคลากร 

       1.3 สอศ.  22  22,677 1,142 
          1.3.1  สถานศึกษาของรัฐ   8  16,193 882 
          1.3.2  สถานศึกษาเอกชน  14    6,244 260 
       1.4 กศน.  20   22,584 439 

          1.4.1 กศน.อําเภอ  20   22,584 439 
2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร< 
วิจัยและนวัตกรรม 

   3    7,149 597 

       2.1 มหาวิทยาลัย    2    6,954 559 

       2.2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย    1     195 38 
3. สังกัดกระทรวงมหาดไทย (อปท.) 544   23,655 2,752 
       3.1 องค4การบริหารส�วนจังหวัด (อบจ.)    4       996 81 
       3.2 เทศบาลเมือง/เทศบาลตําบล/
องค4การบริหารส�วนตําบล 

  21    7,030 1,007 

        3.3 ศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก 519   15,629 1,664 
4. สํานักพระพุทธศาสนาแห�งชาติ 14      1,053 129    
       4.1 สถานศึกษา /โรงเรียนพระปริยัติธรรม 14      1,053 129 
5. กระทรวงวัฒนธรรม   1         341 35 
       5.1 วิทยาลัยนาฎศิลป\ร�อยเอ็ด   1         341 35 

 ข�อมูล ณ วันท่ี 10  มิถุนายน  2565 
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แผนภูมิท่ี 1  จํานวนนักเรียนปฐมวัยแยกตามช�วงอายุ 1 - 5 ป8 แยกสังกัด ในพ้ืนท่ีของสํานักงานศึกษาธิการ  
                 จังหวัดร�อยเอ็ด ป8การศึกษา 2565 
 

 
ข�อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 
 
   6.2  ด�านคุณภาพทางการศึกษา 
    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด เป�นหน�วยงานทางการศึกษาท่ีมีหน�าท่ีส�งเสริมการจัด
การศึกษาของหน�วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดร�อยเอ็ด ซ่ึงจัดทําข�อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
โดยเฉพาะสถิติการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ือให�หน�วยงานทางการศึกษาในจังหวัดร�อยเอ็ด  
ได�นําไปในการวางแผนการจัดการศึกษาให�เกิดประโยชน4ต�อการพัฒนาการศึกษาในป8การศึกษาต�อไป โดยในป8
การศึกษา 2564 สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดร�อยเอ็ด เข�าร�วมการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  
ในช้ันประถมศึกษาป8ท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาป8ท่ี 3 และ ช้ันมัธยมศึกษาป8ท่ี 6 รายละเอียดดังต�อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

 14,000

 16,000

ม.ราชภัฎ
ร�อยเอ็ด

สพป.รอ.1 สพป.รอ.2 สพป.รอ.3 ท�องถ่ิน
จังหวัดฯ

สนง.ส�งเสริม
การศึกษา
เอกชน

รร.โสตศึกษา ศูนย<พัฒนา
เด็กเล็ก

ต่ํากว�า 1 ปI - - - - - 198 - -

1 ปI - - - - - - - -

2 ปI - - - - - - - 7,258

3 ปI 20 207 363 354 354 1,523 - 7,621

4 ปI 17 2,440 3,325 2,127 557 2,160 1 755

5 ปI 16 2,588 3,535 2,433 499 2,230 1 47

รวม 53 5,235 7,223 4,914 1,442 6,111 2 15,681



ห น� า  | 14 
 

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาป8ท่ี 6  
              ป8การศึกษา 2564 

 

จากตารางท่ี 4 เป�นการนําเสนอผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ช้ันประถมศึกษาป8ท่ี 6 ป8การศึกษา 2564 ระดับจังหวัดร�อยเอ็ด พบว�า คะแนนเฉล่ียระดับสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร�อยเอ็ดทุกสาระการเรียนรู� ตํ่ากว�าระดับประเทศ เม่ือพิจารณาค�าเฉล่ียของแต�ละหน�วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัดร�อยเอ็ด พบว�า โรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการศึกษาเอกชน และ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ สูงกว�าระดับประเทศ 

 
แผนภูมิท่ี 2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาป8ท่ี 6  
       ป8การศึกษา  2564 

 

สังกัด ผู�เข�าสอบ เฉล่ีย 
สพท. (คน) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร< วิทยาศาสตร< 4 สาระ

433,211 50.38 39.22 36.83 34.31 40.19
388,509 50.47 39.15 36.87 34.36 40.21
154,346 49.24 35.62 35.8 33.61 38.57
33,003 49.48 36.29 35.8 33.55 38.78
8,183 49.15 35.46 35.7 33.26 38.39
7,180 48.67 34.3 35.42 32.89 37.82

916 53.28 44.97 38.06 36.39 43.18
16 56.3 39.84 39.38 35.16 42.67
30 34.53 27.4 29.25 29.17 30.09
41 47.63 30.26 34.14 28.96 35.25

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ร�อยเอ็ด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการศึกษาเอกชน

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ 
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน

ระดับ/โรงเรียน
สาระการเรียนรู�

ประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 12
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ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาป8ท่ี 3   
              ป8การศึกษา 2564 

ระดับ/สังกัด 
ผู�เข�าสอบ สาระการเรยีนรู� เฉลี่ย 4 

สาระ (คน) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร< วิทยาศาสตร< 

ประเทศ 336,696 51.19 31.11 24.47 31.45 34.56 
กระทรวงศึกษาธิการ 296,905 51.62 31.21 24.62 31.55 34.75 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 126,467 48.34 28.85 22.91 30.48 32.65 
สํานักงานศึกษาธิการภาค 12 28,710 48.63 29.41 23.41 30.69 33.04 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ร�อยเอ็ด 5,994 49.76 29.58 24.06 31.08 33.62 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 5,299 50.68 29.80 24.52 31.41 34.10 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 3,220 54.5 32.10 26.64 32.9 36.54 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 2,079 44.77 26.33 21.22 29.14 30.37 
สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการศึกษาเอกชน 333 45.67 29.65 21.14 29.09 31.39 

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 67 42.02 24.39 18.79 26.21 27.85 
กรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น 194 43.43 28.00 20.85 29.48 30.44 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ 101 32.04 24.72 19.2 26.73 25.67 
 

จากตาราง 5 เป�นการนําเสนอผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ช้ันมัธยมศึกษาป8ท่ี 3 ป8การศึกษา 2564 ระดับจังหวัดร�อยเอ็ด พบว�า คะแนนเฉล่ียระดับสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร�อยเอ็ดทุกสาระการเรียนรู� ตํ่ากว�าระดับประเทศ เม่ือพิจารณาค�าเฉล่ียของแต�ละหน�วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัดร�อยเอ็ด พบว�า ไม�มีโรงเรียนจากหน�วยงานใดท่ีมีค�าเฉล่ียสูงกว�าระดับประเทศ 

 
แผนภูมิท่ี 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาป8ท่ี 3   
      ป8การศึกษา 2564 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร< วิทยาศาสตร< เฉลี่ย 4 สาระ

ประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สํานักงานศึกษาธิการภาค 12 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ร�อยเอ็ด
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ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาป8ท่ี 6  
              ป8การศึกษาท่ี 2564 

 
จากตาราง 6 เป�นการนําเสนอผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

ช้ันมัธยมศึกษาป8ท่ี 6 ป8การศึกษา 2564 ระดับจังหวัดร�อยเอ็ด พบว�า คะแนนเฉล่ียระดับสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร�อยเอ็ดทุกสาระการเรียนรู� ตํ่ากว�าระดับประเทศ เม่ือพิจารณาค�าเฉล่ียของแต�ละหน�วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัดร�อยเอ็ด พบว�า ไม�มีโรงเรียนจากหน�วยงานใดท่ีมีค�าเฉล่ียสูงกว�าระดับประเทศ 

 
แผนภูมิท่ี 4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาป8ท่ี 6  
               ป8การศึกษาท่ี 2564 
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ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตศาสตร< วิทยาศาสตร< เฉลี่ย 5 สาระ

ประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สํานักงานศึกษาธิการภาค 12 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด

ระดับ/สังกัด 
ผู�เข�าสอบ สาระการเรยีนรู�  เฉลี่ย 5 

สาระ (คน) ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตศาสตร< วิทยาศาสตร< 

ประเทศ 110,513 46.40 36.87 25.56 21.28 28.65 31.75 
กระทรวงศึกษาธิการ 96,846 46.82 37.03 25.80 21.48 28.80 31.99 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 50,418 44.93 35.93 22.89 19.12 27.68 30.11 
สํานักงานศึกษาธิการภาค 12 12,415 44.70 35.71 23.61 19.70 27.86 30.32 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ร�อยเอ็ด 2,873 44.92 35.91 23.50 19.62 27.63 30.32 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 2,626 45.61 36.16 23.81 19.93 27.90 30.68 
สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการศึกษาเอกชน 95 34.21 32.25 20.60 15.68 24.86 25.52 

กรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น 97 43.04 33.83 19.37 17.12 24.74 27.62 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ 55 33.54 32.56 20.18 15.09 24.44 25.16 
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ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบระดับชาติ NT ช้ันประถมศึกษาป8ท่ี 3 ป8การศึกษา 2560-2564 

ปIการศึกษา พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

สาระการเรียนรู�ภาษาไทย 53.10 54.31 48.48 51.25 62.38 

สาระการเรียนรู�คณิตศาสตร4 40.60 48.71 48.09 46.28 57.15 

 
จากตาราง 7 เป�นการนําเสนอผลการทดสอบระดับชาติ NT ช้ันประถมศึกษาป8ท่ี 3 ป8การศึกษา 2560-

2564 พบว�า คะแนนเฉล่ียท้ังสาระการเรียนรู�ภาษาไทยและคณิตศาสตร4 เพ่ิมข้ึนหรือลดลงไม�แน�นอน เม่ือ
เปรียบเทียบป8การศึกษา 2563 กับ 2564 พบว�าท้ัง 2 สาระการเรียนรู�สูงข้ึน 

 
แผนภูมิท่ี 5 ผลการทดสอบระดับชาติ NT ช้ันประถมศึกษาป8ท่ี 3 ป8การศึกษา 2560-2564 
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สาระการเรียนรู�ภาษาไทย สาระการเรียนรู�คณิตศาสตร<
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ตารางท่ี 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (V-NET) ระดับช้ัน ปวช.ป8ท่ี 3 ป8การศึกษา  
               2562 – 2564 

ระดับช้ัน/ปIการศึกษา 2562 2563 2564 
ประเทศ 43.63 38.73 41.90 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 42.03 35.64 40.17 
ศธภ.12 41.61 34.75 40.50 
จังหวัดร�อยเอ็ด 42.07 37.19 40.73 

 

 จากตาราง 8 เป�นการนําเสนอผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (V-NET) ระดับช้ัน ปวช.ป8ท่ี 3 
ป8การศึกษา 2562 – 2564 พบว�า ค�าเฉล่ียระดับจังหวัดตํ่ากว�าระดับประเทศ เม่ือพิจารณาในระดับจังหวัด ป8
การศึกษา 2563 กับ 2564 พบว�า ค�าเฉล่ียสูงข้ึน 

แผนภูมิท่ี 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (V-NET) ระดับช้ัน ปวช.ป8ท่ี 3 ป8การศึกษา 2562 – 2564 
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ตารางท่ี 9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (N-NET) ป8การศึกษา 2564 ระดับจังหวัดร�อยเอ็ด 

สาระ 

คะแนนเฉล่ีย 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต�น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1/2564 2/2564 ค�าเฉล่ีย 1/2564 2/2564 ค�าเฉล่ีย 1/2564 2/2564 ค�าเฉล่ีย 

ทักษะการเรียนรู� 35.39 30.47 32.93 36.16 34.64 35.40 26.98 30.52 28.75 

ทักษะความรู�พ้ืนฐาน 40.39 46.62 43.51 32.65 34.39 33.52 25.92 29.80 27.86 

ทักษะการประกอบอาชีพ 41.03 45.92 43.48 35.70 36.80 36.25 34.72 31.31 33.02 

ทักษะการดําเนินชีวิต 46.69 40.40 43.55 38.43 41.57 40.00 30.31 32.49 31.40 

ทักษะการพัฒนาสังคม 48.59 42.94 45.77 37.71 29.50 33.61 28.29 27.62 27.96 

เฉล่ีย 42.42 41.27 41.84 36.13 35.38 35.76 29.24 30.35 29.80 
 

 จากตาราง 9 เป�นการนําเสนอผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (N-NET) ป8การศึกษา 2564 
ระดับจังหวัดร�อยเอ็ด รายละเอียดดังน้ี ระดับประถมศึกษา ทักษะท่ีมีค�าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได�แก� ทักษะการพัฒนา
สังคม (45.77) รองลงมา ได�แก� ทักษะการดําเนินชีวิต (43.55) ส�วนทักษะการเรียนรู� (32.93) มีค�าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด  
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ทักษะท่ีมีค�าเฉล่ียสูงสุด ได�แก� ทักษะการดําเนินชีวิต (40.00) รองลงมา 
ได�แก� ทักษะการประกอบอาชีพ (36.25) ส�วนทักษะความรู�พ้ืนฐาน (33.52) มีค�าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด  
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทักษะท่ีมีค�าเฉล่ียสูงสุด ได�แก� ทักษะการประกอบอาชีพ (33.02) 
รองลงมา ได�แก� ทักษะการดําเนินชีวิต (31.40) ส�วนทักษะความรู�พ้ืนฐาน (27.86) มีค�าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด 
 

แผนภูมิท่ี 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (N-NET) ป8การศึกษา 2564 ระดับจังหวัดร�อยเอ็ด 
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต�น มัธยมศึกษาตอนปลาย

ทักษะการเรียนรู� ความรู�พ้ืนฐาน การประกอบอาชีพ ทักษะการดําเนินชีวิต การพัฒนาสังคม เฉลี่ย
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ส�วนท่ี 2 

ทิศทางการบริหารการศึกษาสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ได�นํายุทธศาสตร4ทุกระดับ และแนวนโยบายจากสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนบริบทต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องด�านการศึกษามาเช่ือมโยงกับอํานาจหน�าท่ีของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด และกําหนดเป�นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป8
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด โดยได�กําหนดเปDาหมายการดําเนินงาน ดังน้ี 

วิสัยทัศน<การพัฒนาการศึกษาจังหวัดร�อยเอ็ด 

 ส�งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต บูรณาการทุกภาคส�วน ตามหลักธรรมาภิบาล สืบสานศาสตร4พระราชา 
พัฒนาการศึกษาสู�สากล 

พันธกิจ 

1. ส�งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทุกระบบตลอดชีวิต โดยยึดศาสตร4พระราชา 
2. ส�งเสริม การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีความเป�นมืออาชีพท่ีสอดคล�องกับ

ความต�องการของชาติเพ่ือรองรับสู�สากล 
3. ส�งเสริม การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีความเป�นมืออาชีพท่ีสอดคล�องกับ

ความต�องการของชาติเพ่ือรองรับสู�สากล 
4. ส�งเสริม สนับสนุนการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สร�างโอกาสในการเข�าถึงบริการทาง

การศึกษาของประชาชนอย�างท่ัวถึง เสมอภาค และเท�าเทียมกัน 
5. เสริมสร�างคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนทุกช�วงวัย ให�เป�นมนุษย4ท่ีสมบูรณ4มีความเป�นพลเมือง และ

พลโลก 
6. ส�งเสริมการทํางานเชิงบูรณาการและการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนในการจัดการศึกษาตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร< 

1. การจัดการศึกษาอย�างท่ัวถึง เพ่ือพัฒนาคนในทุกช�วงวัยให�เป�นคนดี เก�ง และมีคุณภาพโดยยึดหลัก
ศาสตร4พระราชา 

2. เร�งรัด การจัดการศึกษาทุกระบบได�รับการพัฒนาและรับบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ชาติ มีทักษะสําคัญสําหรับศตวรรษท่ี 21 

3. ส�งเสริม การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีความเป�นมืออาชีพท่ีสอดคล�องกับ
ความต�องการของชาติเพ่ือรองรับสู�สากล 

4. ส�งเสริม สนับสนุนการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผู�เรียนสามารถใช�เทคโนโลยีในการ
เรียนรู�อย�างเหมาะสม และการสร�างโอกาสในการเข�าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย�างท่ัวถึงเสมอ
ภาค และเท�าเทียมกัน 
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5. เสริมสร�างคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู�เรียนทุกช�วงวัย ให�เป�นมนุษย4ท่ีสมบูรณ4มีความเป�นพลเมือง      และ
พลโลก 

6. ส�งเสริมการทํางานเชิงบูรณาการและการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนในการจัดการศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 

เปMาประสงค< 

 1. เพ่ือการจัดการศึกษาอย�างท่ัวถึง เพ่ือพัฒนาคนในทุกช�วงวัยให�เป�นคนดี เก�ง และมีคุณภาพโดยยึด
หลักศาสตร4พระราชา 
 2. เพ่ือเร�งรัดการศึกษาทุกระบบได�รับการพัฒนาและรับบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ชาติ มีทักษะสําคัญสําหรับศตวรรษท่ี 21 
 3. เพ่ือส�งเสริม และพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีความเป�นมืออาชีพท่ีสอดคล�อง
กับความต�องการของชาติเพ่ือรองรับสู�สากล 
 4. เพ่ือส�งเสริม สนับสนุนการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผู�เรียนสามารถใช�เทคโนโลยีใน
การเรียนรู�อย�างเหมาะสม และการสร�างโอกาสในการเข�าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย�างท่ัวถึง
เสมอภาค และเท�าเทียมกัน 
 5. เพ่ือเสริมสร�างคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู�เรียนทุกช�วงวัย ให�เป�นมนุษย4ท่ีสมบูรณ4โดยเน�นท้ังด�านร�างกาย 
อารมณ4 สังคม และจิตใจ 
 6. เพ่ือส�งเสริมการทํางานเชิงบูรณาการ และการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนในการจัดการศึกษาตาม
หลัดธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ< 

1. สนับสนุนการจัดการศึกษาอย�างท่ัวถึง ทุกช�วงวัยอย�างต�อเน่ืองตลอดชีวิตให�เป�นคนดี เก�ง และมี
คุณภาพ ยึดหลักศาสตร4พระราชา สู�การพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยใช�การสอนเชิงรุก Active learning 

2. เสริมสร�างคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู�เรียนทุกช�วงวัย ให�เป�นมนุษย4ท่ีสมบูรณ4โดยเน�นท้ังด�านร�างกาย  
อารมณ4 สังคม และสติปiญญา โดยบูรณาการความร�วมมือกับภาคีเครือข�าย 

3. ส�งเสริมการจัดการศึกษา ให�มีทักษะอาชีพ เรื่อง ข�าวหอมมะลิ พืชสมุนไพร เกษตรปลอดภัย     การ
แปรรูปผลิตภัณฑ4 และการท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ เพ่ือพัฒนาให�ร�อยเอ็ดเป�นเมืองแห�งการเกษตรและท�องเท่ียว
เชิงสุขภาพ 

4. เร�งรัด การจัดการศึกษาทุกระบบได�รับการพัฒนาและรับบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ชาติ มีทักษะสําคัญสําหรับศตวรรษท่ี 21 โดย การนิเทศติดตาม Coaching and mentoring 

5. ส�งเสริม และพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีสมรรถนะสู�ความความเป�นมืออาชีพ 
และรองรับการสู�สากล 

6. ส�งเสริม สนับสนุนการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผู�เรียนสามารถใช�เทคโนโลยีในการ
เรียนรู�อย�างเหมาะสม และการสร�างโอกาสในการเข�าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย�างท่ัวถึง      
เสมอภาค และเท�าเทียมกัน           

7. ส�งเสริมการนําฐานข�อมูลสารสนเทศ มาใช�ประโยชน4ในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัด 
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8. ส�งเสริมการจัดการศึกษาสู�โรงเรียนสุขภาวะ และเป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อมเพ่ือพัฒนาให�ร�อยเอ็ดเป�น
เมืองแห�งสุขภาพ  

9. เพ่ือส�งเสริมการทํางานแบบบูรณาการ และการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนในการจัดการศึกษา ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 
ค�านิยมองค<กร 
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ส�วนท่ี 3  

ผลการดําเนินงาน 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ได�นํายุทธศาสตร4ทุกระดับ และแนวนโยบายจากสํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนบริบทต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องด�านการศึกษามาเช่ือมโยงกับอํานาจหน�าท่ีของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด และกําหนดเป�นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป8
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด เพ่ือกําหนดเป�นกรอบแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร�อยเอ็ด โดยมีรายละเอียดตามประเด็นยุทธศาสตร4 6 ประเด็น ดังน้ี 

ยุทธศาสตร<ท่ี 1 การจัดการศึกษาอย�างท่ัวถึง เพ่ือพัฒนาคนในทุกช�วงวัยให�เป�นคนดี เก�ง และมี
คุณภาพ โดยยึดหลักศาสตร4พระราชา  
 ยุทธศาสตร<ท่ี 2 เร�งรัดการจัดการศึกษาทุกระบบได�รับการพัฒนาและรับบริการท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ มีทักษะสําคัญสําหรับศตวรรษท่ี 21   
 ยุทธศาสตร<ท่ี 3 ส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีความเป�นมืออาชีพ ท่ี
สอดคล�องกับความต�องการของชาติเพ่ือรองรับสู�สากล  
 ยุทธศาสตร<ท่ี 4 ส�งเสริม สนับสนุนการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผู�เรียนสามารถใช�
เทคโนโลยีในการเรียนรู�อย�างเหมาะสม และการสร�างโอกาสในการเข�าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชน
อย�างท่ัวถึงเสมอภาค และเท�าเทียมกัน  
 ยุทธศาสตร<ท่ี 5 เสริมสร�างคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู�เรียนทุกช�วงวัย ให�เป�นมนุษย4ท่ีสมบูรณ4มีความเป�น
พลเมืองและพลโลก  
 ยุทธศาสตร<ท่ี 6 ส�งเสริมการทํางานแบบบูรณาการและการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนในการจัด
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
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ยุทธศาสตร<ท่ี 1 การจัดการศึกษาอย�างท่ัวถึง เพ่ือพัฒนาคนในทุกช�วงวัยให�เปNนคนดี เก�ง และมีคุณภาพ 
โดยยึดหลักศาสตร<พระราชา 
 

 โครงการท่ี 1 สร�างและส�งเสริมความเปNนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด�านการศึกษาสู�การ
ปฏิบัติ 

 

วัตถุประสงค< 
           1. เพ่ือส�งเสริมให�ผู�เรียนได�ศึกษาเรียนรู�พระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย4ไทยและพระมหาธิคุณท่ีมีต�อ
ประชาชนคนไทย 

2. เพ่ือส�งเสริมให�ผู�เรียนมีเจตคติท่ีดีต�อสถาบันพระมหากษัตริย4และบ�านเมืองมีโอกาสทําหน�าท่ีเป�น
พลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงและมีคุณธรรม 

3. เพ่ือส�งเสริมให�ผู�เรียน ได�เรียนรู�ถึงนวัตวิถีของท�องถ่ินและชุมชนมีจิตสํานึกรักและภูมิใจในท�องถ่ิน
และชุมชนของตนเอง 

เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 

นักเรียน ครูเจ�าหน�าท่ี/วิทยากร ในจังหวัดร�อยเอ็ดอบรมจํานวน 2 รุ�นๆ ละ 120 คน (รวมท้ังส้ิน 240 
คน) นักเรียนช�วงช้ันท่ี 3 อายุ 13 ป8ข้ึนไปเจ�าหน�าท่ี/วิทยากร 2 รุ�น จํานวน 20 คน  รวมท้ังสินจํานวน 220  คน 

เชิงคุณภาพ 
  ผู
เข
าร�วมโครงการได
ศึกษาเรียนรู
พระกรณียกิจของบูรพกษัตริย#ไทยมีความรู
ความเข
าใจ มีทัศนคติท่ี
ถูกต
องต�อบ
านเมือง มีความรู
ความเข
าใจต�อชาติบ
านเมือง ยึดม่ันในศาสนา ม่ันคงในสถาบันพระมหากษัตริย# 
เป-นพลเมืองดีของประเทศชาติ 

ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 
ดําเนินงานกิจกรรมสร�างและส�งเสริมความเป�นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด�านการศึกษาสู�การ

ปฏิบัติ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ�นท่ี 1 และ รุ�นท่ี ๒ มีผผู�เข�าร�วมกิจกรรม 200 คน มีการจัดทําจิต
อาสา 1 ครั้ง ท่ี สวนปUาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร�อยเอ็ด โดยผู�เข�าร�วมโครงการได�ศึกษาเรียนรู�พระ
กรณียกิจของบูรพกษัตริย4ไทยมีความรู�ความเข�าใจ มีทัศนคติท่ีถูกต�องต�อบ�านเมือง มีความรู�ความเข�าใจต�อชาติ
บ�านเมือง ยึดม่ันในศาสนา ม่ันคงในสถาบันพระมหากษัตริย4 เป�นพลเมืองดีของประเทศชาติ 

ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
1. ปiญหา อุปสรรค 

จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดดําเนินงานช�า สืบเน่ืองจากโครงการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร�อยเอ็ด ได�รับมาน้ันต�องเร�งดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในไตรมาส 2 เดือน มีนาคม 2565 หลายโครงการ จึงมี
ปiญหายืมงบทดรองจ�ายไม�ทัน 

2. ข�อเสนอแนะ 
ไม�มี 
 
 
 

ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 
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นักเรียน นักศึกษา มีความรู
ความเข
าใจรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย#และมีความรู
ความ
เข
าใจท่ีมาวัฒนธรรมและปรากฎการณ#ทางดาราศาสตร#ทางธรรมชาติดียิ่งข้ึนสามารถประยุกต#ใช
ใน
ชีวิตประจําวันอย�างมีความสุข 

 
ภาพการดําเนินงานโครงการ 
 

 
 

 โครงการท่ี 2 งานชุมนุมยุวกาชาดส�วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 
จังหวัดร�อยเอ็ด 

 

วัตถุประสงค< 
1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 
2. เพ่ือให�สมาชิกยุวกาชาด ผู�บังคับบัญชา และเครือข�ายยุวกาชาด ในจังหวัดร�อยเอ็ด ได�ร�วมปฏิบัติ

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู�ประสบการณ4และวัฒนธรรม สร�างสัมพันธภาพซ่ึงกันและกัน   
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3. เพ่ือสร�างความสัมพันธ4อันดีระหว�างกัน และสามารถเป�นเครือข�ายยุวกาชาดเชิงพ้ืนท่ีท่ีดีต�อกัน เป�น
พลังในการขับเคล่ือนกิจกรรมยุวกาชาดในแต�ละพ้ืนท่ีให�ก�าวหน�าต�อไป 

เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. สมาชิกยุวกาชาดร�อยละ 100 มีส�วนร�วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 
 2. สมาชิกยุวกาชาด ผู�บังคับบัญชายุวกาชาด และเครือข�ายยุวกาชาดในจังหวัดร�อยเอ็ด ร�อยละ 100 
ร�วมปฏิบัติกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู� ประสบการณ4 และวัฒนธรรม สร�างสัมพันธภาพซ่ึงกันและกัน 

เชิงคุณภาพ 
1. กิจกรรมยุวกาชาดในพ้ืนท่ีได�รับการเผยแพร�ให�เป�นท่ีรู�จักอย�างแพร�หลายมากย่ิงข้ึน 

ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 
 ดําเนินการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวระหว�างวันท่ี 17 – 19 สิงหาคม 
2565 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร�อยเอ็ด มีสถานศึกษาสมัครเข�าร�วมโครงการจํานวน 5 แห�ง    
ผลการคัดเลือก ได�แก� ค�ายย�อยท่ี 3 คือโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง และโรงเรียนหนอง
ตาไก�หนองตุ 

ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
1. ปiญหา อุปสรรค 

    ด�วยสถานการณ4การแพร�ระบาทของ โควิด-19 ทําให�สถานศึกษาลังเลและหว่ันเกรงไม�กล�าตัดสินใจ
เข�าร�วมโครงการฯดําเนินการจัดชุมนุมยุวกาชาด เท�าท่ีควร 
     2. แนวทางแก�ไข 

1) การจัดสรรคงบประมาณน�อยเกินไปถ�าสถานการณ4ปกติไร�การแพร�เช้ือไวรัสโควิด-19 โรงเรียนสมัคร
เข�าร�วมประกวดมากงบประมาณคงไม�เพียงพอ 

2) ระยะเวลาการดําเนินงานควรได�รับการยืดหยุ�นตลอดป8การศึกษา เหตุผลเพราะว�างานโครงการใน
กลุ�มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนมีเป�นจํานวนมาก 

ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 
สถานศึกษาท่ีเข
าร�วมโครงการฯ จะสังเกตได
ว�านักเรียน/ยุวกาชาด ท่ีเข
าร�วม มีระเบียบวินัยมีความรัก

สามัคคี รู
จักเสียสละ ช�วยเหลือผู
อ่ืน มีทักษะการอยู�ร�วมกัน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค#และสามารถนําไป
ประยุกต#ใช
ในชีวิตประจําวันได
อย�างมีคุณภาพ มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงมีคุณธรรมจริยธรรม และมีความเป-น
พลเมืองดี ส�งผลให
สังคมสงบสุขและประเทศม่ันคงเจริญรุ�งเรืองต�อไป 

ภาพการดําเนินงานโครงการ 
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 โครงการท่ี 3 ปลูกปQาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรม       
ราชนนีพันปIหลวง เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

 

วัตถุประสงค< 
1. เพ่ืออบรมแนวทางปลูกต�นไม�ในใจคนตามแนวพระราชดําริ แก�เด็กและเยาวชน ครู ผู�ปกครอง 

ตลอดจนผู�นําชุมชน  
2. เพ่ือร�วมปลูกปUาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พัน

ป8หลวง  
3. เพ่ือสร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ4พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพในท�องถ่ิน 

เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. เด็กและเยาวชนท่ีเป�นลูกเสือ ยุวกาชาด ตลอดจนครูและผู�ปกครอง ผู�นําชุมชนอย�างน�อย 91 คน 
จากโรงเรียนโครงการสวนพฤกษาศาสตร4 ปลูกปUาจํานวน 91 ต�น  

2. เด็กและเยาวชนท่ีเป�นลูกเสือ ยุวกาชาด ตลอดจนครูและผู�ปกครอง ผู�นําชุมชนอย�างน�อย 91 คน 
จากโรงเรียนโครงการสวนพฤกษาศาสตร4 มีความรู�ความเข�าใจแนวทางปลูกต�นไม�ในใจคนตามแนวพระราชดําริ 

เชิงคุณภาพ 
1. เด็ก เยาวชน สถานศึกษา และชุมชนร�วมกันดูแลรักษาส่ิงแวดล�อมด�วยความตระหนักถึงประโยชน4

ส�วนรวมของสังคม 
2. เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ4พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพในท�องถ่ิน 

ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด กําหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกต�นไม�ในใจคน 

ตามศาสตร4พระราชา”  แก�นักเรียนโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย อ.ธวัชบุรี จ.ร�อยเอ็ด และลูกเสือ เนตรนารี 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร�อยเอ็ด รวมจํานวน 135 คน โดยวิทยากร นายศรายุทธ  อันทะไชย ประธาน
ชมรมปลูกต�นไม�ในใจคน ตามแนวทางศาสตร4พระราชา จังหวัดร�อยเอ็ด ในวันท่ี 25 สิงหาคม 2565 ณ ห�อง
ประชุมโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย และดําเนินการปลูกปUาเฉลิมพระเกียรติ บริเวณรอบโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 
โดยปลูกต�นอินทนิลซ่ึงเป�นต�นไม�ประจําจังหวัดร�อยเอ็ด จํานวน 990 ต�น 
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ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
 ไม�มี 
ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 
 เด็ก และเยาวชน ครู ผู�ปกครองจากโรงเรียนในโครงการสวนพฤกษาศาสตร4 ท่ีได�รับการคัดเลือกเข�า

ร�วมโครงการปลูกปUาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป8หลวง 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

ภาพการดําเนินงานโครงการ 
 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร<ท่ี 2 เร�งรัดการจัดการศึกษาทุกระบบได�รับการพัฒนาและรับบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มีทักษะสําคัญสําหรับศตวรรษท่ี 21   

 โครงการท่ี 4 ขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ด 
 

วัตถุประสงค< 
 1. เพ่ือส�งเสริม สนับสนุนให�เด็กปฐมวัยทุกคนได�รับการดูแลและพัฒนาด�านการจัดการศึกษาอย�างมี
มาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมท้ังได�รับการพัฒนาร�างกาย จิตใจ วินัย อารมณ4 สังคม 
สติปiญญา และทักษะการเรียนรู�ท่ีสมวัย มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง เข�มแข็ง 

2. เพ่ือส�งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยรวมท้ังผู�ปฏิบัติงานด�านการ
จัดการศึกษาปฐมวัย ให�มีความรู� ความเข�าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห�งชาติ พ.ศ. 
2562 
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3. เพ่ือส�งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข�ายขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
จังหวัดร�อยเอ็ด อย�างบูรณาการ สอดคล�องตามบริบทของพ้ืนท่ี 

เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 
ร�อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยท่ีจบการศึกษาระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยในทุกด�านอยู�ในระดับดี 
ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 
ประชุมประชุมปฏิบัติการ  การจัดทําเกณฑ4 /ช้ันตอนการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติท่ีเป�นเลิศ (Best 

Practices) ด�านการจัดการเรียนรู�บูรณาการนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย จังหวัด
ร�อยเอ็ด โดยผู�เข�าร�วมการประชุมฯ ประกอบด�วย  ศึกษานิเทศก4 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 
ศึกษานิเทศก4สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร�อยเอ็ด เขต 1 เขต 2 เขต 3 และเจ�าหน�าท่ีจาก
สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน รวมท้ังส้ินจํานวน  30 คน   
           สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ร�วมกันหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องจัดกิจกรรมการคัดเลือกผลการ
ปฏิบัติท่ีเป�นเลิศ (Best Practices) ด�านการจัดการเรียนรู�บูรณาการนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของ
เด็กปฐมวัย จังหวัดร�อยเอ็ด ระหว�างวันท่ี 1 – 3 สิงหาคม 2565 โดยใช�รูปแบบการประชุมออนไลน4ด�วยระบบ 
Zoom Meeting โดยผู�เข�าร�วมเสนอผลงานเพ่ือเข�ารับการคัดเลือกประกอบด�วยครู/ผู�ดูแลเด็กปฐมวัยในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย / โรงเรียน ทุกสังกัดในจังหวัดร�อยเอ็ด จํานวน 27 ผลงาน 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ร�วมกันหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องจัดกิจกรรมจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู� 
และพิธีมอบรางวัลผลการปฏิบัติท่ีเป�นเลิศ (Best Practices) ด�าน การจัดประสบการณ4การเรียนรู�ระดับปฐมวัย ระดับ
จังหวัด วันท่ี 12 กันยายน 2565  

ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
 ไม�มี 
ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 
1. การขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพ้ืนท่ี ทําให�เกิดการบูรณาการการ

ทํางานร�วมกันระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ท้ังภาครัฐ เอกชน ภาคีเครือข�าย ชุมชน 
และพ�อแม�ผู�ปกครอง   

2. ทําให�ทุกภาคส�วนเห็นความสําคัญ และตระหนักถึงบทบาทหน�าท่ีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
3. ได�รูปแบบการปฏิบัติท่ีเป�นเลิศ (Best Practices) ด�านการจัดการเรียนรู�บูรณาการนวัตกรรม

การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย จังหวัดร�อยเอ็ด 
ภาพการดําเนินงานโครงการ 
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 โครงการท่ี 5 นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาในจังหวัดร�อยเอ็ด “Innovation 

for Thai Education (IFTE)” 

วัตถุประสงค< 
1. เพ่ือส�งเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู� และการนิเทศ 

การศึกษา ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดร�อยเอ็ด 
2. เพ่ือพัฒนาศูนย4กลางข�อมูลสารสนเทศอย�างบูรณาการด�านนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษาใน

จังหวัดร�อยเอ็ด 
3. เพ่ือสร�างเครือข�ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดร�อยเอ็ด 

เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. มีแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู� และการนิเทศการศึกษา ใน

การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดร�อยเอ็ด จํานวน 20 นวัตกรรม 
          2. มีศูนย4กลางข�อมูลสารสนเทศอย�างบูรณาการด�านนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษาในจังหวัด
ร�อยเอ็ด ในรูปแบบออนไลน4 1 ระบบ 
          3. มีเครือข�ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดร�อยเอ็ด อย�างน�อย 1 เครือข�าย 
          4. มีรายงานการวิจัย หรือรายงานโครงการระดับจังหวัด 1 เรื่อง 

เชิงคุณภาพ 
จังหวัดร
อยเอ็ดนําแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู
 และ 

การนิเทศการศึกษา ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ไปใช
ภายใต
ฐานข
อมูลสารสนเทศท่ีจัดทําไว
ใน
ระบบออนไลน#อย�างเป-นระบบร�วมกับเครือข�ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีจัดต้ังข้ึน ได
อย�างมี
ประสิทธิภาพสอดคล
องกับความต
องการและบริบทในพ้ืนท่ีจังหวัดร
อยเอ็ด 

ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 
 ประกาศรับสมัครผู�ท่ีสนใจเข�าร�วมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาในจังหวัด

ร�อยเอ็ด “Innovation For Thai Education (IFTE) มีผู�สนใจเข�าร�วมโครงการ จํานวน 112  คน ดังน้ี1) 
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นวัตกรรมการบริหารจัดการ จํานวน 7 คน 2) นวัตกรรมการจัดการเรียนรู� จํานวน 100 คน 3) นวัตกรรมการ
นิเทศการศึกษา จํานวน 5 คน 
  การนํานวัตกรรมท่ี ท่ีผ�านการประเมินจากกรรมการระดับท่ี 1 - 3 ท้ัง 3 ด�านไปแสดงผลงานในระดับ
ภาค ในวันท่ี 2 กันยายน 2565 พร�อมท้ังรับโล�และเกียรติบัตรจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู�ท่ีพัฒนา
นวัตกรรมและผ�านการประเมินจากกรรมการ จํานวน 43 นวัตกรรม ดังน้ี 1) นวัตกรรมด�านบริหารจัดการ  
จํานวน 5นวัตกรรม 2) นวัตกรรมด�านการจัดการเรียนรู�  จํานวน 36 นวัตกรรม 3) นวัตกรรมด�านการนิเทศ
การศึกษา จํานวน 2 นวัตกรรม รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในวันท่ี 12 กันยายน 2565  

ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
1. ปiญหา อุปสรรค 

      1) การจัดปฏิทินดําเนินงานและความสอดคล�องของงบประมาณท่ีจัดสรรให� ไม�สอดรับกับ
กิจกรรม งบประมาณไม�สอดคล�องกับปริมาณงานและกิจกรรม 
       2) การแลกเปล่ียนเรียนรู�และคัดเลือกตัวแทนควรเป�นไปตามกระบวนการท่ีโปร�งใสตรวจสอบได�
และมีหลักเกณฑ4การคัดเลือกท่ีชัดเจนแจ�งให�ผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องได�รับทราบ 

2. แนวทางแก�ไข 
    ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการสร�างนวัตกรรมการศึกษาด�านต�างๆเพ่ือเป�นแรงจูงใจให�กับ
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 

ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 
ประชาชนได�รับการบริการทางการศึกษาท่ีหน�วยงานทางการศึกษาร�วมกับสถานศึกษาในการปรับปรุง

กระบวนการทํางานให�ดีข้ึนอยู�เสมอโดยใช�นวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษาเป�นฐาน 
ภาพการดําเนินงานโครงการ 

 



ห น� า  | 32 
 

 โครงการท่ี 6 การดําเนินงานจัดสอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติข้ันพ้ืนฐานระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) ศูนย<สอบจังหวัดร�อยเอ็ด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ปIการศึกษา 2564 

 

วัตถุประสงค< 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด (ศูนย4สอบ) บริหารการจัดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับช้ันประถมศึกษาป8ท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาป8ท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)  
และ องค4กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (อปท.) ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 

สนามสอบ ONET ป8การศึกษา 2564 ศูนย4สอบสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด จํานวน 26  
สนามสอบ ดําเนินงานการจัดสอบให�นักเรียนกลุ�มเปDาหมายเข�าร�วมการทดสอบฯ ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ 
 การดําเนินงานจัดสอบของศูนย4สอบ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด มีประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 
1. การดําเนินงานจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ป8การศึกษา 2564  

ศูนย4สอบสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด เป�นไปด�วยความเรียบร�อย 
2. เม่ือประกาศผลการทดสอบ ศูนย4สอบดําเนินการวิเคราะห4ข�อมูลและสรุปรายงานต�อประธาน 

ศูนย4สอบ 
ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 

1. ปiญหา อุปสรรค 
 เน่ืองจากสถานการณ4การแพร�ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ด ทําให�การ
ดําเนินงานการทดสอบเป�นไปด�วยความยากลําบาก ต�องดําเนินงานภายใต�มาตรการของรัฐบาล (กระทรวง
สาธารณสุข) และประกาศของ สบค.จังหวัด อย�างเข�มงวด และมีการยกเลิกสนามสอบจํานวน 2 สนามสอบ 

2. แนวทางแก�ไข 
ดําเนินงานภายใต�มาตรการของรัฐบาล (กระทรวงสาธารณสุข) และประกาศของ สบค.จังหวัด อย�าง

เข�มงวด 
ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 
ความร�วมของทุกภาคส�วนในการจัดสอบฯ และการรายงานผลการทดสอบ O-NET ท่ีสะท
อนการเรียน 

การสอน นําไปสู�การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดร
อยเอ็ดต�อไป 
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ภาพการดําเนินงานโครงการ 

 
 โครงการท่ี 7 ส�งเสริมเวทีประชาคมเพ่ือการจัดทํารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต�อเน่ือง

เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวและอุดมศึกษา 
 

วัตถุประสงค< 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความต�อเน่ืองเช่ือมโยงการจัดการเรียนรู�ข้ันพ้ืนฐานกับ 

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล�องกับบริบทของจังหวัด 
เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 

มีหลักสูตรต�อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา อย�างน�อย 1 หลักสูตร 
เชิงคุณภาพ 

ผู�สําเร็จการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษามีทางเลือกในการเข�าสู�การศึกษาในระดับ
ท่ีสูงข้ึน ท่ีหลากหลายสอดคล�องกับความต�องการและบริบทในพ้ืนท่ี 

ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ได�จัดทํา MOU สร�างความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาท่ีสนใจ

เป{ดหลักสูตรกับสถานศึกษาท่ีรับนักศึกษาต�อเน่ืองเช่ือมโยง ในวันท่ี 18  พฤษภาคม 2565 โดยเชิญสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาภาครัฐในจังหวัดร�อยเอ็ด และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีอยู�ในบริเวณใกล�เคียง/ในเขต
บริการมาสร�างความร�วมมือโดยการจัดทํา MOU รวมจํานวน 16 แห�ง 
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ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
      1. ปiญหา อุปสรรค 

  โรงเรียนนําร�องท่ีร�วมโครงการฯ โดยการพัฒนาหลักสูตรและใช�หลักสูตร ขาดแคลนการสนับสนุน
งบประมาณ และบุคลากรผู�สอน 
       2. แนวทางแก�ไข 
       1) ควรมีการสนับสนุนงบประมาณอย�างต�อเน่ือง เพ่ือให�สามารถขับเคล่ือนการดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ี
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนสามารถนํางบประมาณไปสนับสนุนการจัดการเรียนสอนได�อย�างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก�นักเรียน 
        2) หน�วยงานในระดับพ้ืนท่ี ควรให�ความร�วมมือสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย โดยการส�งเสริม
ให�โรงเรียนเข�าร�วมโครงการ สนับสนุนบุคลากรผู�มีความชํานาญด�านหลักสูตรร�วมเป�นคณะทํางาน และเป�นพ่ี
เล้ียงให�แก�โรงเรียนในสังกัด กํากับติดตามการดําเนินงานอย�างต�อเน่ือง 

ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 
1. มีหลักสูตรต�อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีหลากหลาย ตรงกับ

ความต�องการของผู�เรียน 
 2. จังหวัดร�อยเอ็ดมีร�อยละของผู�เรียนต�อสายอาชีพเพ่ิมข้ึน 
ภาพการดําเนินงานโครงการ 
 

 
 โครงการท่ี 8 ส�งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ

ศึกษา 
 

วัตถุประสงค< 
1. เพ่ือพัฒนาผู�บริหารและครูโรงเรียนเอกชนให�มีความรู�ความเข�าใจการดําเนินงานระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในและสามารถจัดทํา E-SAR ได� 
2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3. เพ่ือพัฒนาการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาใน

พ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ด 
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เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ด จํานวน 60 แห�ง มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และต�อเน่ือง 

เชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจของผู�บริหารโรงเรียนและครูต�อการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาผ�านออนไลน4 
ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 

 2. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู�บริหารโรงเรียนและครู โดยมีผู�บริหารและครูโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ด จํานวน 60 แห�ง 
 3. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษาผ�านออนไลน4 
 4. นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน 
 5. ประชุมปฏิบัติการจัดทําและส�งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียน 
 6. สรุปผลการจัดทําและส�งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียน และประเมินโครงการ 

ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
  ไม�มี 
ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 

ผู�บริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีความรู�ความเข�าใจการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและสามารถจัดทํา E-SAR ได� 

ภาพการดําเนินงานโครงการ 
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ยุทธศาสตร<ท่ี 3 ส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีความเปNนมืออาชีพท่ี
สอดคล�องกับความต�องการของชาติเพ่ือรองรับสู�สากล  
 

 โครงการท่ี 9 เสริมสร�างศักยภาพบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

วัตถุประสงค< 
1. เพ่ือให�ผู�บริหาร/ผู�อํานวยการกลุ�ม/หน�วย สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ได�ศึกษา

แลกเปล่ียนเรียนรู�ประสบการณ4 ในการทํางาน  
2. เพ่ือให�ผู�บริหาร/ผู�อํานวยการกลุ�ม/หน�วย สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด มีความรู� 

ความเข�าใจระบบการดําเนินงาน เก่ียวกับการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืน เพ่ือนํามาบูรณาการปรับใช�ใน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 

เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 

ร�อยละ 80 ของบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด เข�าร�วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 

ร�อยละ 90 ของบุคลากรท่ีเข�าร�วมกิจกรรม ได�ศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู�กับบุคลากรต�างหน�วยงาน มี
ความรู� ความเข�าใจระบบการดําเนินงาน เก่ียวกับการบริหารงาน นําความรู�ท่ีได�จากการศึกษาดูงาน มาบูรณา
การในการทํางานให�มีประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 
ดําเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาดูงานต�างหน�วยงาน  รับฟiงนโยบายจาก

ผู�บริหาร หลักในการทํางานให�เป�นระบบ การแลกเปล่ียนเรียนรู� ละลายพฤติกรรม ทํางานเป�นทีม ในระหว�าง
วันท่ี 2-3 ธันวาคม 2564 ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอํานาจเจริญ และห�องประชุมโรงแรมแลโขง อําเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
1. ปiญหา อุปสรรค 

 บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการบางส�วนไม�สามารถเข�าร�วมกิจกรรมได� เน่ืองจากติดราชการ 
2. แนวทางแก�ไข 
ปรับรูปแบบกิจกรรมให�บุคลากรสามารถเข�าร�วมได�มากข้ึน 

ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 
บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร
อยเอ็ด ได
ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับบุคลากรต�างหน�วยงาน   

มีความรู
 ความเข
าใจระบบการดําเนินงาน เก่ียวกับการบริหารงาน นําความรู
ท่ีได
จากการศึกษาดูงาน มาบูรณา
การในการทํางานให
มีประสิทธิภาพ 
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ภาพการดําเนินงานโครงการ 

 
 โครงการท่ี 10 นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจําปI 2565 

 

วัตถุประสงค< 
1. เพ่ือให�ผู�บังคับบัญชายุวกาชาดในสังกัด มีความรู�ความเข�าใจการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

ตระหนักและเห็นความสําคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาดให�เป�นไปตามอุดมการณ4ของกาชาด 
2. เพ่ือให�ผู�บังคับบัญชายุวกาชาด ได�แลกเปล่ียนเรียนรู� เกิดการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
3. เพ่ือสร�างขวัญกําลังใจให�ผู�บังคับบัญชายุวกาชาด และเกิดกลุ�ม เครือข�ายความร�วมมือในการส�งเสริม

พัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 
   ผู�บังคับบัญชายุวกาชาดในจังหวัดร�อยเอ็ด รวมจํานวน 50 คน 
เชิงคุณภาพ 

ผู�บังคับบัญชายุวกาชาดท่ีเข�าร�วมโครงการฯ ร�อยละ 100 มีความรู�ความเข�าใจการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
ในสถานศึกษาตระหนักและเห็นความสําคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาดให�เป�นไปตามอุดมการณ4ของ
กาชาดได�แลกเปล่ียนเรียนรู� เกิดการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา เกิดขวัญกําลังใจเกิดกลุ�มเครือข�าย
ความร�วมมือในการส�งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
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ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 
จัดกิจกรรมประชุมช้ีแจงคณะกรรมการและวิทยากร และดําเนินการนิเทศกิจกรรมยุวกาชาด ระหว�าง

วันท่ี 11 – 12 ตุลาคม 2565 ผู�บังคับบัญชายุวกาชาดในจังหวัดร�อยเอ็ด จํานวน 50 คน โรงเรียนท่ีร�วมดําเนิน
กิจกรรม คือ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม โรงเรียนเทศบาลวัดป?าเรไร โรงเรียน
เทศบาลวัดเหนือ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ
าม
า โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร
อยเอ็ด 

ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
 ไม�มี 
ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 

ผู
บังคับบัญชายุวกาชาด ได
แลกเปลี่ยนเรียนรู
 เกิดการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
ภาพการดําเนินงานโครงการ 
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 โครงการท่ี 11 นิเทศจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจําปI 2565 
 

วัตถุประสงค< 
 1. เพ่ือช้ีแจงแนวปฏิบัติ การจัดกิจกรรมลูกเสือ ในโรงเรียนให�เข�าใจถูกต�องเป�น แนวเดียวกัน 
 2. เพ่ือสร�างความม่ันใจให�ผู�บังคับบัญชาลูกเสือในการจัดกิจกรรมลูกเสือ ในโรงเรียน 
 3. เพ่ือให�ผู�บังคับบัญชาลูกเสือ ได�รับการนิเทศและทบทวนเรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนากิจการ

ลูกเสือ-เนตรนารี การแต�งเครื่องแบบลูกเสือ การเป{ด-ป{ดประชุมกอง เพลง เกมส4 และเง่ือนเชือก 
เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 
ผู�บังคับบัญชาลูกเสือในจังหวัดร�อยเอ็ด รวมจํานวน 60 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู�บังคับบัญชาลูกเสือท่ีเข�าร�วมโครงการฯ ร�อยละ 100 มีความรู�ความเข�าใจการจัดกิจกรรมลูกเสือใน

สถานศึกษาตระหนักและเห็นความสําคัญในกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือให�เป�นไปตามอุดมการณ4ของ
กิจการลูกเสือได�แลกเปล่ียนเรียนรู� เกิดการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เกิดขวัญกําลังใจเกิดกลุ�ม
เครือข�ายความร�วมมือในการส�งเสริมพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 

ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 
ดําเนินกิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา วันท่ี 11 – 12 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียน

เทศบาลหนองหญ�าม�า ผู�เข�าร�วมโครงการจํานวน 65 คน  
ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
 ไม�มี 
ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 

ผู
บังคับบัญชาลูกเสือได
รับการนิเทศได
แลกเปลี่ยนเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-
เนตรนารีได
เพ่ิมพูนทักษะทําให
มีเจตคติท่ีดีต�อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนลูกเสือตามระดับชั้นได
อย�างถูกต
อง 

ภาพการดําเนินงานโครงการ 
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 โครงการท่ี 12 โรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจําปI 2565 

 

วัตถุประสงค< 
1. เพ่ือส�งเสริมผู�บังคับบัญชาลูกเสือให�มีความรู�และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือใน

สถานศึกษาได�ถูกต�อง 
2. เพ่ือให�สถานศึกษา,ผู�บังคับบัญชาลูกเสือได�รับการยกย�อง เชิดชูเกียรติ เกิดขวัญกําลังใจมีเจตคติท่ีดีต�อ

การพัฒนากิจกรรมลูกเสือ  
3. เพ่ือให�มีสถานศึกษาท่ีเป�นศูนย4เรียนรู� โรงเรียนดีวิถีลูกเสือในจังหวัดร�อยเอ็ด 1 แห�ง 
เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 

ผู�บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรท่ีเก่ียวข�อง จากโรงเรียนท่ีสมัครเข�ารับการคัดเลือกในจังหวัด
ร�อยเอ็ด  จํานวน 80 คน 

เชิงคุณภาพ 
ผู
 บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู
และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษา                

สถานศึกษา,ผู
บังคับบัญชาลูกเสือ ได
รับการยกย�อง เชิดชูเกียรติ เกิดขวัญกําลังใจ มีเจตคติท่ีดีต�อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ และมีสถานศึกษาท่ีเป-นศูนย#เรียนรู
 โรงเรียนดีวิถีลูกเสือในจังหวัดร
อยเอ็ด จํานวน 1 แห�ง 

ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 
1. ดําเนินการประชาสัมพันธ4โครงการ มีสถานศึกษาสมัครเข�าร�วมโครงการจํานวน 1 แห�ง 
2. ผลการคัดเลือก ได�แก� โรงเรียนบ�านเมืองหงส4 สพป.ร�อยแอ็ด เขต 1 
ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 

      1. ปiญหา อุปสรรค 
ด�วยสถานการณ4การแพร�ระบาทของ โควิด-19 ทําให�สถานศึกษาลังเลและหว่ันเกรงไม�กล�าตัดสินใจเข�า

ร�วมโครงการฯดําเนินการจัดกิจกรรมด�านลูกเสือ เนตรนารี เท�าท่ีควร 
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      2. แนวทางแก�ไข 
1) การจัดสรรคงบประมาณน�อยเกินไปถ�าสถานการณ4ปกติไร�การแพร�เช้ือไวรัสโควิด-19 โรงเรียนสมัคร

เข�าร�วมประกวดมากงบประมาณคงไม�เพียงพอ 
           2) ระยะเวลาการดําเนินงานควรได�รับการยืดหยุ�นตลอดป8การศึกษา เหตุผลเพราะว�างานโครงการใน
กลุ�มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนมีเป�นจํานวนมาก 

ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 
สถานศึกษาท่ีเข
าร�วมโครงการฯ จะสังเกตได
ว�านักเรียน/ลูกเสือเนตรนารี มีระเบียบวินัยมีความรัก

สามัคคี รู
จักเสียสละ ช�วยเหลือผู
อ่ืน มีทักษะการอยู�ร�วมกัน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค#และสามารถนําไป
ประยุกต#ใช
ในชีวิตประจําวันได
อย�างมีคุณภาพ มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงมีคุณธรรมจริยธรรม และมีความเป-น
พลเมืองดี ส�งผลให
สังคมสงบสุขและประเทศม่ันคงเจริญรุ�งเรืองต�อไป 

ภาพการดําเนินงานโครงการ 
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 โครงการท่ี 13 ประเมินความสําเร็จของการส�งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 

วัตถุประสงค< 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข�ายพนักงานเจ�าหน�าท่ีส�งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

รวมท้ังสร�างเครือข�ายสถานศึกษาและหน�วยงานต�าง ๆ ให�มีการแลกเปล่ียนประสบการณ4 ความรู� ข�าวสาร และ
ข�อมูล อันจะเป�นประโยชน4ในการส�งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาอีกทางหน่ึง 

 2. เพ่ือทบทวนความรู�เก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข�องในการปฏิบัติหน�าท่ีของ พนักงานเจ�าหน�าท่ีส�งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในการออกตรวจ การเฝDาระวังสถานการณ4 ปiญหาความประพฤติของ
นักเรียนและนักศึกษา ให�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

 3. นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ด ได�รับการปDองกัน แก�ไข คุ�มครอง รวมท้ังมีความเข�าใจ
บทบาทหน� า ท่ีของตนเอง  ปฏิ บั ติตนตามระ เ บียบข�อ บั ง คับของสถานศึกษา และระเ บียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ เป�นการลดปiญหาและปDองกัน มิให�นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม�เหมาะสม 

เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 

พนักงานเจ�าหน�าท่ีส�งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือผู�ท่ีเก่ียวข�อง จํานวน 70 คน 
เชิงคุณภาพ 

1. พนักงานเจ�าหน�าท่ีส�งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได�ทบทวนความรู�เก่ียวกับกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข�องในการปฏิบัติหน�าท่ีของ พนักงานเจ�าหน�าท่ีส�งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในการออก
ตรวจ การเฝDาระวังสถานการณ4 ปiญหาความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ให�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�
อย�างมีประสิทธิภาพ 

  2. ศูนย4เสมารักษ4สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ได�มีเครือข�ายพนักงานเจ�าหน�าท่ีส�งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมท้ังสร�างเครือข�ายสถานศึกษาและหน�วยงานต�างๆ ให�มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ4 ความรู� ข�าวสาร และข�อมูล อันจะเป�นประโยชน4ในการปฏิบัติงาน 

ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 
1. มีการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข�ายศูนย4เสมารักษ4 จํานวน 2 ครั้ง 

 2. มีการจัดอบรมทบทวนความรู�พนักงานเจ�าหน�าท่ีส�งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา    
ศูนย4เสมารักษ4 จํานวน 70 คน 

ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
1. ปiญหา อุปสรรค 
    งบประมาณท่ีได�รับ มีการโอนหลายรอบ ทําให�ประสบปiญหาในการวางแผนการใช�งบประมาณ 

           2. แนวทางแก�ไข 
               ควรจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานร�อยละ 100 ในคราวเดียว เพ่ือให�การดําเนินการต�อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพ 

ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 
นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ด ได�รับการปDองกัน แก�ไข คุ�มครอง รวมท้ังมีความเข�าใจ

บทบาทหน� า ท่ีของตนเอง  ปฏิ บั ติตนตามระ เ บียบข�อ บั ง คับของสถานศึกษา และระเ บียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ เป�นการลดปiญหาและปDองกัน มิให�นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม�เหมาะสม 
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ภาพการดําเนินงานโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร<ท่ี 4 ส�งเสริม สนับสนุนการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผู�เรียนสามารถใช�เทคโนโลยี
ในการเรียนรู�อย�างเหมาะสม และการสร�างโอกาสในการเข�าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย�าง
ท่ัวถึงเสมอภาค และเท�าเทียมกัน  
 

 โครงการท่ี 14 โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารตาม
มาตรฐาน CEFR โดยใช�ส่ือดิจิทัลบูรณาการชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพ 
 

วัตถุประสงค< 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปiญหาของการจัดการเรียนรู�ของครูสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารตามมาตรฐาน 

CEFR โดยใช�ส่ือดิจิทัล และชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพ 
 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารตามมาตรฐาน CEFR โดยใช�ส่ือ
ดิจิทัล   บูรณาการชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพ 
          3. เพ่ือศึกษาผลการใช�รูปแบบการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารตามมาตรฐาน CEFR โดย
ใช�ส่ือดิจิทัลบูรณาการชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพ 
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เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ดมีรูปแบบการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารตาม
มาตรฐาน CEFR โดยใช�ส่ือดิจิทัลบูรณาการชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพ 

เชิงคุณภาพ 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ดมีรูปแบบการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารตาม

มาตรฐาน CEFR โดยใช�ส่ือดิจิทัลบูรณาการชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ จํานวน 1 รูปแบบ 
ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ดมีรูปแบบการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารตาม
มาตรฐาน CEFR โดยใช�ส่ือดิจิทัลบูรณาการชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพจํานวน 1 รูปแบบ โรงเรียนกลุ�มเปDาหมาย 
จํานวน 12 โรงเรียน ใช�รูปแบบฯ อย�างเกิดประสิทธิภาพ 

ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
  1. ปiญหา อุปสรรค 

      การแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวไรโคโรนา 2019 (COVID 19) ทําให�เป�นปiญหาในการดําเนินกิจกรรม 
            2. แนวทางแก�ไข 
      การประสานงานและการดําเนินกิจกรรมบางรายการทางออนไลน4บูรณาการแบบ on site 

ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 
           ผลการสํารวจและการศึกษาเอกสารทําให�ทราบสภาพปiญหาความต�องการและเอกสาร/แนวคิดท่ีจะ
มาเป�นกรอบแนวคิดการวิจัย และรูปแบบวิจัย  

ภาพการดําเนินงานโครงการ 
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 โครงการท่ี 15 ฐานข�อมูลและระบบติดตามประเมินผลเพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนเปMาหมายของ
สหประชาชาติว�าด�วยการพัฒนาท่ีย่ังยืนด�านการศึกษา SDG4 ในพ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ด 
 

วัตถุประสงค< 
1. เพ่ือสร�างการตระหนักรู�เปDาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน และเปDาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนด�านการศึกษา

แก�ผู�บริหารและครูโรงเรียนกลุ�มเปDาหมายในพ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ด 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการขับเคล่ือนเปDาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน และเปDาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนด�าน

การศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จ 
เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. ผู�บริหารและครู โรงเรียนละ 2 - 3 คน จํานวน 6 โรงเรียน จากหน�วยงานทางการศึกษา 5 
หน�วยงานตระหนักรู�เปDาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน และเปDาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนด�านการศึกษา 
 2. มีรายงานการศึกษาแนวทางการขับเคล่ือนเปDาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน และเปDาหมายการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนด�านการศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จ 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู�บริหารและครูโรงเรียนกลุ�มเปDาหมาย นําแนวทางการขับเคล่ือนเปDาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน และ

เปDาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนด�านการศึกษาสู�การขับเคล่ือนในสถานศึกษาและห�องเรียน 
2. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด นําแนวทางการขับเคล่ือนเปDาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน และ

เปDาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนด�านการศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จ สู�แผนท่ีนําทางเพ่ือกําหนดแนวทางการกํากับ 
ติดตาม ประเมินผล 

ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 
1. ผู�บริหารสถานศึกษาและครูในพ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ด จํานวน 14 โรงเรียนเปDาหมาย มีความรู� ความ

เข�าใจเปDาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) และ เปDาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนด�านการศึกษา (SDG4)  
2. สถานศึกษากลุ�มเปDาหมาย จํานวน 10 โรงเรียน มีการดําเนินการขับเคล่ือนเปDาหมายการพัฒนาท่ี

ย่ังยืนด�านการศึกษา ในพ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ด 
ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 

1. ปiญหา อุปสรรค 
 สถานศึกษาท่ีศึกษาดูงาน เป�นสถานศึกษาสังกัดเอกชน และให�ครูและผู� เรียนพักนอนภายใน

สถานศึกษา ทําให�ผู�ศึกษาดูงานมองว�า บริบทของสถานศึกษาท่ีดูงานกับสถานศึกษาของตนแตกต�างกันมาก
เกินไป  

 2. แนวทางแก�ไข 
 ควรมีการประชุมหารือแนวทางการขับเคล่ือนเปDาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน จากโรงเรียนมีชัย สู�การ

ปฏิบัติในสถานศึกษาของรัฐ  
ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 

การดําเนินการขับเคล่ือนเปDาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ด มีการขับเคล่ือนใน
ระดับฐานราก เพ่ือตอบสนองตัวช้ีวัดของเปDาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนท้ัง 17 เปDาหมายหลักท่ีเก่ียวข�อง 
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ภาพการดําเนินงานโครงการ 

 
ยุทธศาสตร<ท่ี 5 เสริมสร�างคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู�เรียนทุกช�วงวัย ให�เปNนมนุษย<ท่ีสมบูรณ<มีความเปNน
พลเมืองและพลโลก 

 โครงการท่ี 16 การสร�างภูมิคุ�มกันและการปMองกันปPญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค< 
1. เพ่ือให�เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาได�รับการสร�างภูมิคุ�มกันยาเสพติด และปDองกันไม�ให�มีผู�ติดยา

เสพติดรายใหม�เกิดข้ึนในสถานศึกษา สามารถดํารงชีวิตอย�างปลอดภัย อยู�ในสังคมอย�างมีความสุข  
2. เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านยาเสพติดของสถานศึกษาเอกชน สามารถรายงานผลการ

ดําเนินงานผ�านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) และระบบการดูแลและติดตามการใช�สารเสพติดใน
สถานศึกษา (Catas) ได�อย�างถูกต�อง ครบถ�วน  

3. เพ่ือช้ีแจงการขับเคล่ือนการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ป8
การศึกษา 2565 ให�แก�หน�วยงานและสถานศึกษาอย�างต�อเน่ืองและย่ังยืน     

4. เพ่ือบูรณาการงานด�านการปDองกันและแก�ไขปiญหายาเสพติดในสถานศึกษา ป8การศึกษา 2565 ของ
หน�วยงานทางการศึกษาเป�นไปในทิศทางเดียวกัน 
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เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 

บุคลากร เจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงานด�านยาเสพติดของสถานศึกษาเอกชน จํานวน 60 คน มีความรู
 ความ
เข
าใจ และสามารถจัดกิจกรรมตามกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข อย�างมี
ประสิทธิภาพ ผ�านเกณฑ#การประเมิน และได
รับโล�รางวัล  

ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 
ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการรายงานผลการดําเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพ

ติดจังหวัด (NISPA) และระบบดูแลและติดตามการใช�สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ของสถานศึกษา
เอกชน จํานวน 60 คน 

ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
1. ปiญหา อุปสรรค 

ครูท่ีรับผิดชอบงานด�านการปDองกันและแก�ไขปiญหายาเสพติดเปล่ียนแปลงบ�อยทําให�เกิดปiญหาการ
รายงานผลการดําเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) และระบบดูแลและติดตามการใช�สาร
เสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ของสถานศึกษาเอกชนไม�ต�อเน่ือง 

2. แนวทางแก�ไข 
           ควรแบ�งงานด�านการปDองกันและแก�ไขปiญหายาเสพติดให�ครูทุกคน 

ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 
เด็กและเยาวชน ให
เป-นคนดี คนเก�ง ห�างไกลจากสารเสพติด ดํารงชีวิตอย�างปลอดภัย อยู�ในสังคมอย�างมี

ความสุข  
ภาพการดําเนินงานโครงการ 
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 โครงการท่ี 17 ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน< ประจําปI 2565 
 

วัตถุประสงค< 
1. เพ่ือน�อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร  
2. เพ่ือปลูกฝiง สร�างจิตสํานึกท่ีดีให�กับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหารและบุคลากร

ทางการศึกษา ได�ร�วมทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน4 รู�คุณค�าของการแบ�งปiนและการช�วยเหลือผู�อ่ืน    
3. เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช�เวลาว�างให�เป�นประโยชน4 
เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 

     ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหารและบุคลากรทางการศึกษาจากหน�วยงานทางการศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดร�อยเอ็ด จํานวน 940 คน 

เชิงคุณภาพ 
ผู�เข�าร�วมโครงการร�อยละ 100 ได�ร�วมน�อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีจิตสํานึกท่ีดี ได�ร�วมทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญ
ประโยชน4 รู�คุณค�าของการแบ�งปiนและการช�วยเหลือผู�อ่ืนมีจิตสาธารณะและรู�จักใช�เวลาว�างให�เป�นประโยชน4 

ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 
ดําเนินกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน4 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนเตรียมอุดม

พัฒนาการร�อยเอ็ด โดยลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรทางการศึกษา จาก
หน�วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 15 แห�ง จํานวน 940 คน 

ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
1. ปiญหา อุปสรรค 

 สถานการณ4การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
      2.  แนวทางแก�ไข 
 - 

ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 
ปลูกฝDง สร
างจิตสํานึกท่ีดีให
กับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหารและบุคลากรทางการศึกษา 

ได
ร�วมทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน# รู
คุณค�าของการแบ�งปDนและการช�วยเหลือผู
อ่ืน    
ภาพการดําเนินงานโครงการ 
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 โครงการท่ี 18 การพัฒนาสถานศึกษาต�นแบบการดําเนินงานปMองกันและแก�ไขปPญหาการต้ังครรภ<

ในวัยรุ�น สําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดร�อยเอ็ด โดยใช� ROIET’S Model 
 

วัตถุประสงค< 
1. เพ่ือศึกษาข�อมูลพ้ืนฐาน สภาพปiญหา และแนวทางการดําเนินงานปDองกันและแก�ไขปiญหาการ

ต้ังครรภ4ในวัยรุ�น สําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดร�อยเอ็ด 
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบ ROIET’S Model ให�สอดคล�องกับบริบทของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด

ร�อยเอ็ด 
3. เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาต�นแบบการดําเนินงานปDองกันและแก�ไขปiญหาการต้ังครรภ4ในวัยรุ�น สําหรับ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดร�อยเอ็ด โดยใช�รูปแบบ ROIET’S Model 
4. เพ่ือประเมินสถานศึกษาต�นแบบการดําเนินงานปDองกันและแก�ไขปiญหาการต้ังครรภ4ในวัยรุ�น 

สําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดร�อยเอ็ด ท่ีดําเนินการตามรูปแบบ ROIET’S Model 
เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 

ได�สถานศึกษาต�นแบบการดําเนินงานปDองกันและแก�ไขปiญหาการต้ังครรภ4ในวัยรุ�น ระดับอาชีวศึกษา 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ด  จํานวน 5 แห�ง 

เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในพ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ด จํานวน 5 แห�ง ผ�านการประเมินได�รับการ

รับรองให�เป�นสถานศึกษาต�นแบบการดําเนินงานปDองกันและแก�ไขปiญหาการต้ังครรภ4ในวัยรุ�นอย�างมีคุณภาพ 
ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 

ดําเนินการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานให�เหมาะสมกับระดับอาชีวศึกษา โดยใช�ข�อมูลจากระยะท่ี 1 
ซ่ึงส่ิงท่ีต�องพัฒนา ได�แก� 1) มาตรฐานและตัวช้ีวัดการดําเนินงาน 2) หลักสูตรฝ�กอบรมครู/นักเรียน โดยนําร�อง
ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในพ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ด จํานวน 5 แห�ง ขณะน้ีอยู�ระหว�างการดําเนินโครงการ
ต�อเน่ืองในป8งบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
1. ปiญหา อุปสรรค 

การโอนงบประมาณล�าช�ามาก 
2.  แนวทางแก�ไข 
สํานักงานปลัดกระทรวงซ่ึงเป�นหน�วยประสานงาน ควรเร�งรัดการดําเนินงานเรื่องงบประมาณ  

ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 
1. อัตราการต้ังครรภ4ของจังหวัดร�อยเอ็ดลดลง 

 2. ได�แนวทางการดําเนินงานปDองกันและแก�ไขปiญหาการต้ังครรภ4ในวัยรุ�นสําหรับสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ในพ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ด และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

ภาพการดําเนินงานโครงการ 
 

 
 โครงการท่ี 19 ฝqกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ประจําปI 

2565 
 

วัตถุประสงค< 
1. เพ่ือส�งเสริมให�ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู�ความเข�าใจเรื่องกฎหมายจราจร การใช�รถใช�ถนนอย�าง

ปลอดภัย มีทักษะการใช�สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด ในการปฏิบัติหน�าท่ีการอํานวยความสะดวกด�าน
การจราจรร�วมกับเจ�าหน�าท่ีตํารวจจราจร และสามารถนําความรู� ทักษะ ไปใช�ในการดําเนินชีวิตประจําวันได�
อย�างถูกต�อง  

2. เพ่ือส�งเสริมให�เกิดการจัดต้ังเครือข�ายจิตอาสาและการบําเพ็ญประโยชน4เพ่ือช�วยเหลือสังคมด�าน
การจราจรของลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษาและระหว�างสถานศึกษา 

3. เพ่ือส�งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี เพ่ิมมากข้ึน 
เปMาหมาย 
เชิงคุณภาพ 

ผู�บังคับบัญชาลูกเสือ วิทยากรลูกเสือ เนตรนารี ท่ีเข�าร�วมโครงการร�อยละ 100 เข�ารับการฝ�กอบรม 
ตามหลักสูตรท่ีกําหนด และสามารถผ�านการทดสอบตามเกณฑ4ท่ีกําหนดไว� 
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ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 
1. มีสถานศึกษาสมัครเข�าร�วมโครงการจํานวน 8 แห�ง โดยจัดกิจกรรมข้ึนเม่ือวันท่ี 11 – 12 กรกฎาคม 

2565 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร�อยเอ็ด จังหวัดร�อยเอ็ด 
2. ลูกเสือทุกคนท่ีเข�าร�วมมีความรู�ความสามารถผ�านการฝ�กปฏิบัติหน�าท่ีลูกเสือจราจรได� ร�อยละ 100 
ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 

      1. ปiญหา อุปสรรค 
ด�วยสถานการณ4การแพร�ระบาทของ โควิด-19 ทําให�สถานศึกษาลังเลและหว่ันเกรงไม�กล�าตัดสินใจเข�า

ร�วมโครงการฯดําเนินการจัดกิจกรรมด�านลูกเสือ เนตรนารี เท�าท่ีควร 
2. แนวทางแก�ไข 

1) จัดอบรมให�ความรู�ในเรื่องการดําเนินงานลูกเสือจราจรน้ันเป�นส่ิงจําเป�นและเป�นกิจกรรมท่ีดีมี
ประโยชน4 เพ่ือสร�างความม่ันใจมากย่ิงข้ึนและควรดําเนินการจัดทุกๆป8การศึกษา 

2) สร�างขวัญและกําลังใจด�วยการมีการประกวดกองลูกเสือจราจรระดับจังหวัดเป�นอย�างน�อย 
3) ขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมระดับจังหวัด 

ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 
สถานศึกษาท่ีเข
าร�วมโครงการฯ จะสังเกตได
ว�านักเรียน/ลูกเสือเนตรนารี มีระเบียบวินัยมีความรัก

สามัคคี รู
จักเสียสละ ช�วยเหลือผู
อ่ืน มีทักษะการอยู�ร�วมกัน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค#และสามารถนําไป
ประยุกต#ใช
ในชีวิตประจําวันได
อย�างมีคุณภาพ มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงมีคุณธรรมจริยธรรม และมีความเป-น
พลเมืองดี ส�งผลให
สังคมสงบสุขและประเทศม่ันคงเจริญรุ�งเรืองต�อไป 

ภาพการดําเนินงานโครงการ 
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 โครงการท่ี 20 การจัดงานฉลองวันเด็กแห�งชาติ ประจําปI 2565 
 

วัตถุประสงค< 
1. เพ่ือส�งเสริม สนับสนุน คนพิการ/ผู�ด�อยโอกาส/ผู�มีความสามารถพิเศษ ในการพัฒนาศักยภาพส�วน

บุคคลตามความต�องการ เรียนรู�ผ�านกิจกรรมได�อย�างเหมาะสม ตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง รู�หน�าท่ี 
ประพฤติตนได�อย�างเหมาะสมตามวัย และสามารถอยู�ร�วมกับสังคมได�อย�างมีความสุข 

2. เพ่ือเป�นขวัญกําลังใจแก�เด็ก/เยาวชน/คนพิการ/ผู�ด�อยโอกาส/ผู�มีความสามารถพิเศษ/สถานศึกษาขนาดเล็ก
และขาดแคลนในพ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ด ในสถานการณ4การแพร�ระบาดของโรคโควิด - 19  

3. เพ่ือให�เด็กและเยาวชนท่ีได�รับมอบโล�รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด�น เด็กและเยาวชนท่ีนําช่ือเสียงมาสู�
ประเทศชาติ ประจําป8 2565 มีความภาคภูมิใจและปฏิบัติตนเป�นแบบอย�างท่ีดีต�อไป ผู�เข�าร�วมพิธีฯ มีความ
ยินดีและภาคภูมิใจ ส�งเสริมให�บุตรหลานได�ประพฤติ ปฏิบัติตนเป�นแบบอย�างท่ีดีต�อไป รวมถึงการเป�น
แบบอย�างท่ีดี นําช่ือเสียงและเป�นเกียรติแก�สถานศึกษา 

เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. เด็ก/เยาวชน/คนพิการ/ผู�ด�อยโอกาส/ผู�มีความสามารถพิเศษ/สถานศึกษาขนาดเล็กและขาดแคลน ใน

พ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ด จํานวน 8 แห�ง เข�าร�วมกิจกรรม  
2. เด็กและเยาวชนดีเด�น เด็กและเยาวชนท่ีนําช่ือเสียงมาสู�ประเทศชาติ และผู�เข�าร�วมกิจกรรม จํานวน 20 คน 

ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 
เด็กและเยาวชนท่ีนําช่ือเสียงมาสู�ประเทศชาติ ประจําป8 2565 ผู�ปกครอง และผู�เข�าร�วมกิจกรรม มีความ

ยินดีและภาคภูมิใจในความเป�นแบบอย�างท่ีดีของเด็กและเยาวชนท่ีได�รับโล�รางวัลฯ และเป�นเกียรติแก�
สถานศึกษา จํานวน 20 คน และมีพิธีมอบของขวัญวันเด็กแห�งชาติโรงเรียนขนาดเล็กและขาดแคลนจํานวน 3 
แห�งจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดร�อยเอ็ด 

ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
 1. ปiญหา อุปสรรค 

 เน่ืองด�วยสถานการณ4การแพร�ระบาดของโรคโควิด – 19 ในพ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ด มีผู�ติดเช้ือจํานวนมาก 
กอปรกับมาตรการของจังหวัด จึงไม�สามารถจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห�งชาติ ประจําป8 2565 ได� 
       2. แนวทางแก�ไข 
. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด จึงได�ปรับเปล่ียนรูปแบบกิจกรรมและขยายระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมมอบของขวัญ เพ่ือให�เป�นไปตามวัตถุประสงค4ของโครงการ และเกิดประโยชน4สูงสุดแก�เด็ก 

ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 
โรงเรียนขนาดเล็กและขาดแคลนจํานวน 3 แห�งจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ได�รับส่ิงของ

จําเป�นต�อการเรียนรู�ของเด็ก 
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ภาพการดําเนินงานโครงการ 

 
 โครงการท่ี 21 ส�งเสริมกระบวนการเรียนรู�และปลูกฝPงแนวทางการจัดการความขัดแย�งโดย

แนวทางสันติวิธี 
 

วัตถุประสงค< 
1. เพ่ือส�งเสริมกระบวนการเรียนรู�และปลูกฝiงแนวทางการจัดการความขัดแย�งโดยแนวทางสันติวิธี 
2. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน มีความรู� ความเข�าใจท่ีดีต�อชาติบ�านเมือง ยึดม่ันในศาสนา 

ม่ันคงในสถาบันพระมหากษัตริย4 และมีความเอ้ืออาทรต�อครอบครัวและชุมชนของตน  
3. เพ่ือให�มีความรู� ความเข�าใจ ท่ีจะลดระดับความรุนแรง เม่ือเผชิญกับสถานการณ4และปiญหาความ

ม่ันคงรูปแบบต�าง ๆ 
4. เพ่ือให�รู�จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด-ท่ีถูก ส่ิงช่ัว-ส่ิงดีและเพ่ือปฏิบัติแต�ส่ิงท่ีชอบท่ีดีงามปฏิเสธส่ิงท่ีผิดท่ีช่ัว 

เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน ครูเจ�าหน�าท่ี/วิทยากร ในจังหวัดร�อยเอ็ด อบรมจํานวนรวมท้ังส้ิน 100 คน นักเรียนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น และมัธยมศึกษาตอนปลาย   

 2. เจ�าหน�าท่ี/วิทยากร จํานวน 20 คน 
เชิงคุณภาพ 

ผู
เข
าร�วมโครงการได
ศึกษาเรียนรู
พระกรณียกิจของบูรพกษัตริย#ไทย มีความรู
ความเข
าใจมีทัศนคติท่ี
ถูกต
องต�อบ
านเมือง มีความรู
ความเข
าใจต�อชาติบ
านเมือง ยึดม่ันในศาสนา ม่ันคงในสถาบันพระมหากษัตริย# 
เป-นพลเมืองดีของประเทศชาติ 
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ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 
ดําเนินงานโครงการกระบวนการเรียนรู�และปลูกฝiงแนวทางการจัดการความขัดแย�งโดยแนวทางสันติ

วิธี เม่ือวันท่ี 1-3 กุมภาพันธ4 2565 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร�อยเอ็ด นักเรียนเข�าร�วมโครงการ 
113 คน วิทยากรครูและเจ�าหน�าท่ี 42 คน นักเรียนท่ีเข�าร�วมโครงการได�วิเคราะห4ความขัดแย�งและเลือกใช�
แนวทางแก�ปiญหาความขัดแย�งท่ีเหมาะสม อาทิ การเจรจาต�อรอง ประนีประนอม และใช�การส่ือสารในการ
ปDองกันปiญหาความขัดแย�ง และฝ�กใช�ความฉลาดทางอารมณ4ในการแก�ปiญหาความขัดแย�ง 

ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
1. ปiญหา อุปสรรค  

 ระหว�างกิจกรรมการอบรม มีนักเรียนท่ีเข�าร�วมกิจกรรม จํานวน 2 คน ต�องไปแข�งกีฬาฟุตบอลตาม 
ตารางการแข�งขันรายการฟุตบอลนักเรียน สพม.เกมส4 ทําให�ไม�สามารถเข�าร�วมกิจกรรมจนส้ินสุดโครงการ 
ส�งผลให�คณะกรรมการดําเนินโครงการต�องพิจารณาอนุมัติการผ�านกิจกรรมการอบรมโดยไตร�ตรองอย�าง 
รอบคอบ 

2. แนวทางแก�ไข 
กรณีนักเรียนท่ีเข�าร�วมโครงการ มีความจําเป�นต�องไปปฏิบัติภารกิจระหว�างการอบรม ควรให�นักเรียน 

ดังกล�าว นําสถานการณ4ท่ีตนต�องไปปฏิบัติจริง มาวิเคราะห4ว�าเกิดสถานการณ4ความขัดแย�งอย�างไร และ 
นักเรียนนําความรู� ทักษะ และเจตคติท่ีได�รับจากการอบรมไปใช�ในการแก�ปiญหาความขัดแย�งอย�างไร เพ่ือนับ 
เวลาให�นักเรียนผ�านกิจกรรมการอบรมและได�รับวุฒิบัตร โดยไม�ต�องใช�คะแนน Pre – test และ Post – test 
เป�นเกณฑ4การตัดสินการผ�านกิจกรรม 

ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 
ประโยชน#ท่ีสาธารณชนได
รับคือการลดปDญหาความขัดแย
งในสังคม และลดผลกระทบท่ีเกิดจาก 

ปDญหาความขัดแย
งในอนาคต 
ภาพการดําเนินงานโครงการ 
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 โครงการท่ี 22 ส�งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจําปI 2565 
 

วัตถุประสงค< 
1. เพ่ือส�งเสริมให�ผู�บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม เป�นพลเมืองดี มี

ระเบียบ วินัย มีความเข�มแข็ง อดทน มีความเป�นผู�นํา รู�รักสามัคคี รู�จักเสียสละ ช�วยเหลือผู�อ่ืน มีทักษะการอยู�
ร�วมกันสร�างเสริมประสบการณ4ชีวิตและสามารถนําไปประยุกต4ใช�ในชีวิตประจําวันได�อย�างมีคุณภาพ   

2. เพ่ือสร
างความเข
าใจแนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ#การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  
ให
ผู
บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ตลอดจนได
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู
 ประสบการณ#  ได
เพ่ิมพูน
ทักษะได
รับการยกย�อง ได
รับเกียรติบัตร,รางวัล เป-นตัวแทนระดับจังหวัดเข
าประกวดระดับประเทศ และ
สามารถนําประสบการณ#จากการแข�งขันไปปรับใช
ในชีวิตประจําวันได
 
 3. เพ่ือส�งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี เพ่ิมมากข้ึน 

เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด มีกองลูกเสือในสังกัดจังหวัดร�อยเอ็ดเข�าร�วมโครงการร�อยละ 100  
เชิงคุณภาพ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร
อยเอ็ดมีผู
บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม     
เป-นพลเมืองดี มีระเบียบ วินัย มีความเข
มแข็ง อดทน มีความเป-นผู
นํา รู
รักสามัคคี รู
จักเสียสละ ช�วยเหลือผู
อ่ืน    
มีทักษะการอยู�ร�วมกัน สร
างเสริมประสบการณ#ชีวิตและสามารถนําไปประยุกต#ใช
ในชีวิตประจําวันได
อย�างมี
คุณภาพ  มีความเข
าใจแนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ#การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตลอดจนได
มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู
 ประสบการณ#ได
เพ่ิมพูนทักษะ ได
รับการยกย�อง ได
รับเกียรติบัตร,รางวัล เป-นตัวแทน
ระดับจังหวัดเข
าประกวดระดับประเทศ และสามารถนําประสบการณ#จากการแข�งขันไปปรับใช
ใน
ชีวิตประจําวัน และมีการส�งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี เพ่ิมมากข้ึน 

ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 
ประชุมช้ีแจงท่ีห�องประชุม สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด บันทึก VDO ท่ี กองลูกเสือโรงเรียนของ

ตนเองแต�ละกอง ระหว�างวันท่ี 27 - 29 มิถุนายน 2565 โดยมีผู�เข�าร�วมโครงการท้ังส้ิน 270 คน 
ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 

1. ปiญหา อุปสรรค 

1) ครูและบุคลากรขาดความรู�ความเข�าใจในด�าน เทคโนโลยี IT ทําให�การบันทึกถ�ายทํา VDO มีปiญหา 
ท้ังเรื่องอุปกรณ4เครื่องมือถ�ายทําไม�ได�มาตรฐาน และบุคลากรขาดความชํานาญด�าน IT ทําให�เสียเวลามาก 

    2) สถานศึกษาท่ีอยู�ห�างไกลจากตัวเมืองมากเป�นถ่ินทุรกันดาร การเดินทางลําบากท้ังคณะกรรมการ
และผู�กํากับท่ีมาเข�าร�วมประชุมช้ีแจงและมีปiญหาขาดแคลนครูด�านเทคโนโลยี 

 2. แนวทางแก�ไข 
จัดอบรมหลักสูตรระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ในส�วนภูมิภาคอย�างท่ัวถึง 

ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 
1. สถานศึกษา ชุมชน สังคม มีระเบียบวินัย 
2. มีความรักและศรัทธากับกิจการลูกเสือและมีความรักสามัคคี 
3. สังคมร�มเย็นเป�นสุขมีระบบระเบียบไม�เอารัดเอาเปรียบไม�มักง�าย 
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ภาพการดําเนินงานโครงการ 

 
ยุทธศาสตร<ท่ี 6 ส�งเสริมการทํางานแบบบูรณาการและการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนในการจัดการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล  
 

 โครงการท่ี 23 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 และการนําแผนไปสู�
การปฏิบัติ 

 

วัตถุประสงค< 
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ให�เช่ือมโยงและสอดคล�องกับทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร4ของกระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร4การพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และยุทธศาสตร4การพัฒนากลุ�มจังหวัด  แบบร�วมมือและบูรณการกับหน�วยงานใน ศธ. 
และหน�วยงานอ่ืนหรือภาคส�วนท่ีเก่ียวข�องในพ้ืนท่ี 

เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 

 แผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด จํานวน 1 ฉบับ 
เชิงคุณภาพ 

มียุทธศาสตร4การพัฒนาการศึกษาจังหวัดและบทบาทการพัฒนาจังหวัดในด�านต�างๆ  ให�เช่ือมโยง
และสอดคล�องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร4ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร4การ
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พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยุทธศาสตร4การพัฒนากลุ�มจังหวัด แบบร�วมมือและบูรณการกับหน�วยงาน
ในกระทรวงศึกษาธิการ และหน�วยงานอ่ืนหรือภาคส�วนท่ีเก่ียวข�องในพ้ืนท่ี 

ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 
 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด จํานวน 1 ฉบับ โดยกระบวนการวิเคราะห4การพัฒนา
การศึกษาจังหวัดและบทบาทการพัฒนาจังหวัดในด�านต�างๆ  ให�เช่ือมโยงและสอดคล�องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร4ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร4การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และยุทธศาสตร4การพัฒนากลุ�มจังหวัด  แบบร�วมมือและบูรณการกับหน�วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน�วยงานอ่ืนหรือภาคส�วนท่ีเก่ียวข�องในพ้ืนท่ี 

ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
 ไม�มี 
ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 

จังหวัดร�อยเอ็ด มีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีใช�เป�นกรอบแนวทางในการดําเนินงานตามภารกิจนโยบาย 
และเปDาหมายท่ีกําหนด ส�งผลให�การดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ดมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลย่ิงข้ึน  

ภาพการดําเนินงานโครงการ 
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 โครงการท่ี 26 สนับสนุนการตรวจราชการและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร<ของกระทรวงศึกษาธิการ ปIงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

วัตถุประสงค< 
 1. เพ่ือนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน สนับสนุนการตรวจราชการ ประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหน�วยงานภายใต�กระทรวงศึกษาธิการ และคํารับรองการปฏิบัติราชการ     
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ในป8งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการดําเนินงานการนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน สนับสนุนการตรวจราชการตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ป8งบประมาณ พ.ศ. 2565 และคํารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด
ร�อยเอ็ดต�อผู�ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 

 1. มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของหน�วยงาน
ภายใต�กระทวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ ป8งบประมาณ พ.ศ. 2565  จํานวน ไม�น�อยกว�า 2 
ครั้ง 

 2. มีสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ป8งบประมาณ พ.ศ. 2565 
(กรณีปกติ) รอบท่ี 1 และ 2  และสรุปรายงานผลการตรวจราชการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตาม
นโยบายการตรวจราชการเฉพาะด�าน (Agenda Based) ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.2565 

เชิงคุณภาพ 
1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ดมีการดําเนินงานสนับสนุนการตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของหน�วยงานภายใต�กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการ
ตรวจราชการของผู�ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ป8งบประมาณ พ.ศ. 2565  

 2. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ดมีสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ป8งบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีปกติ) รอบท่ี 1 และ 2 และสรุปรายงานผลการตรวจ
ราชการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด�าน (Agenda Based) 
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของหน�วยงาน

ภายใต�กระทวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ ป8งบประมาณ พ.ศ. 2565 พร�อมท้ังมีสรุปรายงานผล
การดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ป8งบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีปกติ) รอบท่ี 1 และ 2  
และสรุปรายงานผลการตรวจราชการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะ
ด�าน (Agenda Based) ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
1. ปiญหา อุปสรรค 

          การจัดสรรงบประมาณโครงการจากส�วนกลางไม�เพียงพอ 
2. แนวทางแก�ไข 
           ใช�งบประมาณจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 
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ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 
สํา นักงานศึกษาธิการ จังหวัดร�อยเอ็ดมีสรุปรายงานผลการดํา เ นินงานตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ ป8งบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีปกติ) รอบท่ี 1 และ 2  และสรุปรายงานผลการตรวจ
ราชการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด�าน (Agenda Based) 
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ภาพการดําเนินงานโครงการ 

 
 โครงการท่ี 27 ขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดย

ผ�านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ปIงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

วัตถุประสงค< 
1. เพ่ือสร�างเครือข�ายความร�วมมือในการดําเนินงานด�านการบริหารงานบุคคลของข�าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ.ในพ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ด 
2. เพ่ือสร�างเครือข�ายความร�วมมือในการดําเนินงานด�านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร4 
3. เพ่ือส�งเสริมระบบการกํากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานตามเปDาหมาย

ยุทธศาสตร4การศึกษาของจังหวัดร�อยเอ็ด  
เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. มีเครือข�ายความร�วมมือในการดําเนินงานด�านการบริหารงานบุคคลของข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัด สพฐ.ในพ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ด  

2.  มีเครือข�ายความร�วมมือในการดําเนินงานด�านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร4 
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3.  มีระบบการกํากับ นิเทศ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร4การศึกษาของจังหวัด
ร�อยเอ็ด 

เชิงคุณภาพ 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด เป�นหน�วยงานบูรณาการการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย�างมีประสิทธิภาพ 
ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 

จัดกิจกรรมเสวนาถอดบทเรียน แนวทางการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัด โดยผ�านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ประจําป8
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันพุธท่ี 28 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. เพ่ือพัฒนาข�อเสนอ
ยุทธศาสตร4การขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ในป8งบประมาณ พ.ศ. 
2566 โดยมีกลุ�มเปDาหมายในการเข�าร�วมประชุมเสวนาถอดบทเรียนได�แก� คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ร�อยเอ็ด คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา และ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร4 ท้ังคณะเดิมและคณะท่ีได�รับการสรรหาแต�งต้ังใหม� คณะ
ผู�บริหารและครูท่ีมีส�วนได�เสีย รวมท้ังคณะบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด รวมจํานวนผู�เข�าร�วม
ประชุมท้ังส้ินประมาณ 100 คน 

ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
1. ปiญหา อุปสรรค 

การประสานงานระหว�าง กศจ. อนุ กศจ.ทุกคณะ ท้ังชุดเก�าและชุดใหม� รวมท้ังผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
เป�นไปด�วยความยากลําบาก เน่ืองจากความแตกต�างหลากหลายของกลุ�มเปDาหมาย 
      2. แนวทางแก�ไข 
 ควรจัดต้ังทีมประสานงานและประชุมมอบหมายภารกิจการติดต�อประสานงานโดยแบ�งเป�นโซนพ้ืนท่ี
ให�ชัดเจน เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบว�ากลุ�มเปDาหมายได�รับการติดต�อประสานงานหรือไม�อย�างไร 

ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 
จังหวัดร
อยเอ็ด มียุทธศาสตร#และแนวทางการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

และมีแนวทางการกํากับ ติดตาม เร�งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลท่ีสอดคล
องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
และการพัฒนาระดับพ้ืนท่ีจังหวัด 
ภาพการดําเนินงานโครงการ 
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 โครงการท่ี 28 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช�ชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพสําหรับ
โรงเรียนเอกชนจังหวัดร�อยเอ็ด 
 

วัตถุประสงค< 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปiจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค4ในการนิเทศภายในของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในโรงเรียนเอกชนจังหวัดร�อยเอ็ด 
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช�กระบวนการชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพสําหรับโรงเรียน

เอกชนจังหวัดร�อยเอ็ด 
3. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการใช�รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช�ชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพสําหรับ

โรงเรียนเอกชนจังหวัดร�อยเอ็ด    
เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ดมีการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช�กระบวนการชุมชนการ
เรียนรู�ทางวิชาชีพสําหรับโรงเรียนเอกชนจังหวัดร�อยเอ็ด 

เชิงคุณภาพ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ดมีการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช�กระบวนการชุมชนการ

เรียนรู�ทางวิชาชีพสําหรับโรงเรียนเอกชนจังหวัดร�อยเอ็ดท่ีมีประสิทธิภาพจํานวน 1 รูปแบบ 
ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ดมีการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช�กระบวนการชุมชน
การเรียนรู�ทางวิชาชีพสําหรับโรงเรียนเอกชนจังหวัดร�อยเอ็ดท่ีมีประสิทธิภาพจํานวน 1 รูปแบบ โดยนําร�อง
โรงเรียนกลุ�มเปDาหมายจํานวน 12 โรงเรียน 

ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
      1. ปiญหา อุปสรรค 
 การแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวไรโคโรนา 2019 (COVID 19) ทําให�เป�นปiญหาในการดําเนินกิจกรรม 
      2. แนวทางแก�ไข 
 การประสานงานและการดําเนินกิจกรรมบางรายการทางออนไลน4บูรณาการแบบ on site 

ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 
ผลการสํารวจและการศึกษาเอกสารทําให�ทราบสภาพปiญหาความต�องการและเอกสาร/แนวคิดท่ีจะมา

เป�นกรอบแนวคิดการวิจัย และรูปแบบวิจัย 
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ภาพการดําเนินงานโครงการ 

 
 โครงการท่ี 29 งานสวนพฤกษศาสตร<โรงเรียนในโครงการอนุรักษ<พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 

วัตถุประสงค< 
1. เพ่ือให�สถานศึกษาท่ีเป�นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร4โรงเรียนมีความรู� ความเข�าใจการดําเนินงาน 

สวนพฤกษศาสตร4โรงเรียน  
2. เพ่ือส�งเสริมให�เกิดเครือข�ายแลกเปล่ียนเรียนรู�ระหว�างสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร4โรงเรียนท่ีได�รับ

เกณฑ4มาตรฐานท่ี อพ.สธ.กําหนด ได�รับปDายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ ในข้ันท่ีสูงข้ึน  
3. เพ่ือนิเทศติดตามการดําเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร4โรงเรียนของสถานศึกษาในสังกัด 
4. เพ่ือส�งเสริมให�สถานศึกษาในจังหวัดร�อยเอ็ดสมัครเป�นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร4โรงเรียนเพ่ิมข้ึน 
เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 
    1. ผู�เข�าร�วมโครงการร�อยละ 80 มีความรู�เรื่องการสมัครเป�นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร4โรงเรียนและ

แนวทางการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร4โรงเรียน 
           2. มีการนิเทศติดตามการดําเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร4โรงเรียนของสถานศึกษาในสังกัด  
ไม�น�อยกว�า 2 ครั้ง 
              3. มีโรงเรียนสมัครเป�นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร4โรงเรียนเพ่ิมมากข้ึนไม�น�อยกว�า 5 แห�ง 

 
 



ห น� า  | 63 
 

เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาท่ีเป�นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร4โรงเรียนมีความรู�ความเข�าใจการดําเนินงานสวน

พฤกษศาสตร4โรงเรียนท่ีถูกต�อง  
 2. สถานศึกษาในจังหวัดร�อยเอ็ดมีเครือข�ายแลกเปล่ียนเรียนรู�ระหว�างสมาชิกสวนพฤกษศาสตร4

โรงเรียนท่ีได�รับเกณฑ4มาตรฐานท่ี อพ.สธ.กําหนด ได�รับปDายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ  
3. มีการนิเทศติดตามการดําเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร4โรงเรียนของสถานศึกษาในสังกัด 
4. จังหวัดร�อยเอ็ดมีสถานศึกษาสมัครเป�นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร4เพ่ิมข้ึน 

ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 
ดําเนินการจัดการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนสถานศึกษาท่ีได�รับปDายสนองพระราชดําริฯ สวน

พฤกษศาสตร4โรงเรียน โดยผู�เข�าร�วมโครงการร�อยละ 80 มีความรู�เรื่องการสมัครเป�นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร4
โรงเรียนและแนวทางการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร4โรงเรียน และการประชุมคณะทํางานขับเคล่ือนงานสวน
พฤกษศาสตร4โรงเรียนจังหวัดร�อยเอ็ด โดย รองผวจ.ร�อยเอ็ดเป�นประธาน พร�อมท้ังมีการนิเทศติดตามการ
ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร4โรงเรียนของสถานศึกษาอย�างต�อเน่ือง 

ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
      1. ปiญหา อุปสรรค 
          1) ด�านความรู�ความเข�าใจในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร4โรงเรียนของสถานศึกษาท่ีสมัคร 
เข�าร�วมโครงการ  ยังไม�มีความรู� ความเข�าใจนวปฏิบัติท่ีถูกต�อง 
          2) ด�านงบประมาณในการดําเนินการขยายผลขับเคล่ือนการดําเนินงานสู�สถานศึกษาของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
       2. แนวทางแก�ไข 
           1) จัดต้ังกลุ�มไลน4 เพ่ือใช�เป�นช�องทางการสร�างความรู�ความเข�าใจ โดยการส�งเอกสารแนะนําการ
ดําเนินการท่ีเก่ียวข�องในการดําเนินงานต�างๆ เพ่ือให�สถานศึกษาสามารถดําเนินการเบ้ืองต�น 
           2) เสนอของบประมาณไปยังจังหวัด เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการดําเนินงานโครงการฯ ใน
ป8งบประมาณต�อไป  

ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 
1. สถานศึกษาท่ีเป�นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร4โรงเรียนมีความรู�ความเข�าใจการดําเนินงานสวน

พฤกษศาสตร4โรงเรียนท่ีถูกต�อง  
 2. สถานศึกษาในจังหวัดร�อยเอ็ดมีเครือข�ายแลกเปล่ียนเรียนรู�ระหว�างสมาชิกสวนพฤกษศาสตร4โรงเรียนท่ี

ได�รับเกณฑ4มาตรฐานท่ี อพ.สธ.กําหนด ได�รับปDายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ  
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ภาพการดําเนินงานโครงการ 

 
 โครงการท่ี 30 การจัดประชุมเครือข�ายพัฒนาการศึกษาเอกชน 

 

วัตถุประสงค< 
1.  เพ่ือขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลและสร�างการมีส�วนร�วมของโรงเรียนเอกชนในการจัดการศึกษาของ

รัฐบาลและจุดเน�นของรัฐมนตรี 
2. เพ่ือพัฒนาด�านวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา  และการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน

เอกชนให�มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 

มีผู�เข�ารับการประชุม ร�อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 

ผู
เข
าร�วมประชุมความรู
 ความเข
าใจ ในนโยบายการจัดการศึกษาสามารถขับเคลื่อนนโยบายการจัด
การศึกษาเอกชนในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร
อยเอ็ด อย�างเป-นรูปธรรม ดําเนินการตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ร�อยละ 80 

ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 
 ดําเนินการจัดประชุมพัฒนาเครือข�ายการศึกษาเอกชนจังหวัดร�อยเอ็ด โดยนายมาโนช  จุลสุคนธ4 

ประธาน ปส.กช.นอกระบบจังหวัดร�อยเอ็ด โดยผู�เข�าร�วมการประชุมประกอบด�วยคณะผู�บริหารโรงเรียนเอกชน
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ในและนอกระบบ ผู�อํานวยการกลุ�ม และเจ�าหน�าท่ีกลุ�มส�งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร�อยเอ็ด เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห�องแกรนด4บอลรูม โรงแรมเอ็มแกรนด4 จังหวัดร�อยเอ็ด 

ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
1. ปiญหา อุปสรรค 

              โรงเรียนบางส�วนไม�เข�าประชุม  
2. แนวทางแก�ไข 

             สรุปรายงานการประชุมให�โรงเรียนทราบ และถือปฏิบัติ 
ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 
โรงเรียนสามารถนําไปเป-นข
อมูลและแนวปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดร
อยเอ็ด ในการพัฒนาการดําเนินงานสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของหน�วยงานทาง
การศึกษาต�อไป 

ภาพการดําเนินงานโครงการ 
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 โครงการท่ี 31 ส�งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 2565 
 

วัตถุประสงค< 
1. เพ่ือเฝDาระวังปiญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาท่ีไม�เหมาะสมกับวัย ในพ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ด 
2. เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนและประสานงานสถานศึกษาในการปDองกัน แก�ไขปiญหาเก่ียวกับความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา และคุ�มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
3. เพ่ือปฏิบัติงานส�งเสริมและคุ�มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ี เครือข�าย องค4กรภาครัฐ/เอกชน ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
4. เพ่ือประสานตรวจสอบ ดูแลช�วยเหลือนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาท่ีประสบเหตุภัยพิบัติภัย

ธรรมชาติ และสถานการณ4ฉุกเฉิน 
 5. เพ่ือประสาน ติดตาม และบริการให�คําปรึกษาแก�นักเรียนและนักศึกษา 
 6. เสริมสร�างความรู�ความเข�าใจ แก�นักเรียนและนักศึกษาให�เข�าใจบทบาทหน�าท่ีของตนเอง รวมท้ัง

ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษา และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. ออกติดตามและประสานงาน ร�วมกับเครือข�าย พนักงาน เจ�าหน�าท่ีส�งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ด 

2. ให�ความรู�แก�นักเรียนและนักศึกษา พร�อมท้ังออกตรวจพ้ืนท่ีร�วมกับเครือข�าย จํานวน 20 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียน นักศึกษา ได�รับการดูแล คุ�มครอง ได�รับการศึกษาเรียนรู�อย�างสมบูรณ4และต�อเน่ือง อยู�ใน
สังคมได�อย�างมีความสุข ครู อาจารย4 และผู�ปกครองมีความอบอุ�นใจ 

2. นักเรียน นักศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมกับสภาพและวัย อยู�ในกรอบระเบียบวินัย ห�างไกล
จากยาเสพติด และมีพฤติกรรมดีข้ึน 

3. เสริมสร�างความรู�ความเข�าใจ แก�นักเรียนและนักศึกษาให�เข�าใจบทบาทหน�าท่ีของตนเอง รวมท้ัง
ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษา และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 

ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 
ออกติดตามและประสานงาน ร�วมกับเครือข�าย พนักงาน เจ�าหน�าท่ีส�งเสริมความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา 20 แห�ง เพ่ือเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจ แก�นักเรียนและนักศึกษาให�เข�าใจบทบาทหน�าท่ีของตนเอง 
รวมท้ังปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษา 

ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
1. ปiญหา อุปสรรค 

งบประมาณท่ีได�รับ มีการโอนหลายรอบ ทําให�ประสบปiญหาในการวางแผนการใช�งบประมาณ 
      2. แนวทางแก�ไข 
           ควรจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานร�อยละ 100 ในคราวเดียว เพ่ือให�การดําเนินการต�อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพ 

ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 
1. ปiญหาพฤติกรรมไม�เหมาะสมกับสภาพและวัยของนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดร�อยเอ็ดลดลง 
2. ปiญหานักเรียนและนักศึกษาได�รับการแก�ไขได�อย�างทันเหตุการณ4 
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3. นักเรียน นักศึกษา ได�รับการดูแล คุ�มครอง ตาม พ.ร.บ.คุ�มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได�อย�างท่ัวถึง สามารถ
ลดพ้ืนท่ีเส่ียงเพ่ิมท่ีดีได� รวมท้ังเป�นการลดภาระของครู อาจารย4 และผู�ปกครอง 

ภาพการดําเนินงานโครงการ 

 
 โครงการท่ี 32 ส�งเสริมการจัดงาน 100 ปI ยุวกาชาดไทย ประจําปI 2565 

 

วัตถุประสงค< 
1. เพ่ือจัดกิจกรรมระลึกถึงบุคคลสําคัญผู�ก�อต้ังกิจการยุวกาชาดข้ึนในประเทศไทย  

 2. เพ่ือทบทวนการข้ันตอนพิธีปฏิญาณตนและฝ�กปฏิบัติการสวนสนามของยุวกาชาด  
 3. เพ่ือจัดกิจกรรมให�สมาชิกยุวกาชาดบําเพ็ญตนให�เป�นประโยชน4แก�ส�วนรวมและชุมชน 
 4. เพ่ือส�งเสริมสวัสดิภาพของนักเรียน ครู และชุมชนให�ดีข้ึน  

เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 

ผู�บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจ�าหน�าท่ี จํานวน 450 คน 
เชิงคุณภาพ 

1. สมาชิกยุวกาชาดมีความรู� ความเข�าใจ และตระหนักในคุณค�า และความสําคัญของการเป�นสมาชิก 
ยุวกาชาด 
 2. สมาชิกยุวกาชาดได�บําเพ็ญตนให�เป�นประโยชน4แก�ส�วนรวม 
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ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 
1. ผู�บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด ระลึกสําคัญและเห็นความสําคัญของบุคคลผู�ก�อต้ังกิจการยุว

กาชาดข้ึนในประเทศไทย  
 2. ผู�บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด มีความรู� ความเข�าใจ และตระหนักในคุณค�า และความสําคัญ
ของการเป�นสมาชิกยุวกาชาด 

3. สมาชิกยุวกาชาดได�บําเพ็ญตนให�เป�นประโยชน4แก�ส�วนรวมและชุมชน 
ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 

1. ปiญหา อุปสรรค 
    ปiญหาอุปสรรคจากสถานการณ4การแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ี
กําลังระบาดภายในจังหวัดร�อยเอ็ด 
          2. แนวทางแก�ไข 
   จัดงานสถาปนายุวกาชาดไทย 100 ป8ยุวกาชาดไทย โดยใช�สถานศึกษาท่ีมีสถานท่ีอาคารโดมขนาด
ใหญ�กว�างปลอดโปร�ง อากาศถ�ายเท ร�มรื่น รองรับผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�และอํานวยความสะดวกให�แก�สมาชิกยุว
กาชาด ผู�บังคับยุวกาชาด และผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องจากสถานศึกษา 12 แห�ง ในจังหวัดร�อยเอ็ดท่ีเข�าร�วมกิจกรรม
ในครั้งน้ี โดยประเมินจากพ้ืนท่ีความปลอดภัยจากโรค COVID-19 และดําเนินการตามมาตรการปDองกันและ
ควบคุมโรค  COVID-19 อย�างเคร�งครัด 

ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 
สมาชิกยุวกาชาดได
บําเพ็ญตนให
เป-นประโยชน#แก�ส�วนรวมและชุมชน 

ภาพการดําเนินงานโครงการ 
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 โครงการท่ี 33 สร�างความรับรู�และเตรียมความพร�อมการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสใน
การดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

วัตถุประสงค< 
1. เพ่ือให�บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด มีความรู� ความเข�าใจในการประเมิน

คุณธรรมและความโปร�ง ใสในการดํา เนินงานของหน�วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตระหนักและให�ความสําคัญในเรื่องการดําเนินงานอย�างโปร�งใส มีคุณธรรมเป�นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

2. เพ่ือเตรียมความพร�อมเข�ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ ด�านการเป{ดเผยข�อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment 
: OIT) ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

3. เพ่ือส�งเสริมให�บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด มีส�วนร�วมในการปDองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

เปMาหมาย 
เชิงปริมาณ 

ร�อยละ 80 ของบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ดเข�าร�วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 

ร�อยละ 85 ของบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด มีความพึงพอใจ และมีความเข�าใจใน
การดําเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงานภาครัฐ 

ผลการดําเนินงานและผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 
1. บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด มีความรู� ความเข�าใจในการประเมินคุณธรรม

และความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ตระหนักและให�ความสําคัญในเรื่องการดําเนินงานอย�างโปร�งใส มีคุณธรรมเป�นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เตรียมความพร�อมเข�ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน
ภาครัฐ ด�านการเป{ดเผยข�อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด มีส�วนร�วมในการปDองกันและปราบปรามการ
ทุจริต  

ปPญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
1. ปiญหา อุปสรรค 

        งบประมาณในการจัดกิจกรรมไม�เพียงพอ                     . 
2.  แนวทางแก�ไข 

                ปรับกิจกรรมให�สอดคล�องกับงบประมาณ 
ประโยชน<ท่ีสาธารณชนได�รับ 

มีการพัฒนาระบบการทํางานให
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ส�งผลให
การบริหารจัดการท่ีดี  
และมีความพร
อมในการให
บริการแก�ผู
มารับบริการ และเกิดประโยชน# กับทางราชการสูงสุด 
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ภาพการดําเนินงานโครงการ 
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ภาคผนวก 
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คณะผู�จัดทํา 
 

 ท่ีปรึกษา 
 นายครรชิต  วรรณชา    ศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด  
 นายสุรินทร4  นํานาผล                 รองศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด  
 นางอรัญญา  อินทร4อ�อน   รองศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด      
 
 กองบรรณาธิการ    
           นางประไพ  ช�างสลัก        ผู�อํานวยการกลุ�มนโยบายและแผน   
                นางสาวป{ยะนันท4 เจริญวัฒนาวาณิชย4     นักวิเคราะห4นโยบายและแผนชํานาญการ  
                นางสาวกาญจนา รู�ยืนยง        นักวิเคราะห4นโยบายและแผนชํานาญการ 
 นายชัยมงคล  อุปวงษา            นักวิชาการคอมพิวเตอร4ชํานาญการ 
 นางสาวจุฬารัตน4  นามเพ็ง  นักวิเคราะห4นโยบายและแผนชํานาญการ 
                     นายกฤษณพล  เวียงวิเศษ                     นักวิเคราะห4นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
          
  ผู�สนับสนุนข�อมูล    
   ผู�อํานวยการกลุ�มทุกกลุ�ม  
   ผู�รับผิดชอบโครงการทุกโครงการ 
 
  ผู�เรียบเรียง/จัดทํารูปเล�ม     
   นางสาวจุฬารัตน4  นามเพ็ง  นักวิเคราะห4นโยบายและแผนชํานาญการ 
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