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               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 มีบทบำท หน้ำที่ในกำรส่งเสริม สนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน เพ่ือให้ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง  
มีคุณภำพตำมหลักสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่
เน้นกำรมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำงกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้มีคุณภำพ โดยมีนโยบำย เป้ำหมำยที่สนองต่อ
นโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 จึงจัดท ำข้ึนเพ่ือสรุป รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เพ่ือน ำข้อมูลมำวิเครำะห์วำงแผนกำรด ำเนินงำนในปีถัดไปตลอดจน
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชนได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 

 ขอขอบคุณคณะท ำงำนฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดียิ่งในกำร
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกำรจัดท ำรำยงำนในครั้งนี้ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
สนใจและน ำไปใช้พัฒนำกำรศึกษำต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2553 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพ.ศ.2553 โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 รับผิดชอบดูแลสถานศึกษา 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอยางตลาด อ าเภอฆ้องชัย อ าเภอห้วยเม็ก 
อ าเภอท่าคันโท และอ าเภอหนองกุงศรี ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้
ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันและมีคุณภาพ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีความรักใน
สถาบันหลักของชาติอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองเป็นคนดี คนเก่ง และด ารง 
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ จุดเน้นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมอย่างเป็น
ระบบรวมทั้งมีการก ากับ ติดตาม นิเทศ ตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่องจึงไดจ้ัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น เพื่อเป็นการสรุปผลการบริหารจัดการศึกษาที่ได้ด าเนินการในรอบ
ปีที่ผ่านมาและน าผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคที่พบไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของกำรรำยงำน 
 1. เพ่ือติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2560-2563 
 2. เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 3. เพ่ือรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงาน  น าปัญหา  ข้อเสนอแนะ ไปใช้ในการวางแผนการ
พัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ในปีต่อไป 

ประโยชน์ของกำรรำยงำน 
 1. สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องน าข้อมูลผลการด าเนินงานไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2.ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 น าปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานตาม
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ปัญหา
และพัฒนาการศึกษาในปีต่อไป 
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ข้อมูลทั่วไป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ ตามมาตรา 37 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ด าเนินการบริหารจัดการโดย  
นายสมพงษ์  โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  และ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ตั้ง 
 เลขที่ 312 หมู่ 4 ถนนฮ่องฮี-กระนวน  ต าบลห้วยเม็ก  อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170  
โทรศัพท์  0-4388-9546-49    โทรสาร  0-4388-9534  เว็บไซต์  http://www.kalasin2.go.th 

อำณำเขต   

ทิศเหนือ ได้แก่ อ าเภอท่าคันโท เขตแดนติดต่อกับอ าเภอศรีธาตุ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี 
 ทิศใต้ ได้แก่ อ าเภอยางตลาด  เขตแดนติดต่อกับอ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ อ าเภอกันทรวิชัย   
 จังหวัดมหาสารคาม อ าเภอฆ้องชัย เขตแดนติดต่อกับอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 ทิศตะวันออก ได้แก่ อ าเภอหนองกุงศรี เขตแดนติดต่อกับอ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
 ทิศตะวันตก ได้แก่ อ าเภอห้วยเม็ก เขตแดนติดต่อกับอ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม และติดต่อกับ  
อ าเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น 
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เขตบริกำรที่บริกำร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีพ้ืนที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา 5 อ าเภอดังนี้ 
 ตารางที ่1 ข้อมูลเขตบริการที่รับผิดชอบและจ านวนประชากร 

อ าเภอ 
พื้นที ่

ตารางกิโลเมตร 
จ านวน 

ต าบล ประชากร โรงเรียนในสังกัด 
ยางตลาด 621.084 15 129,342 62 
ห้วยเม็ก 291.011 9 51,395 32 
ท่าคันโท 393.549 8 38,071 20 

หนองกุงศรี 626.944 9 66,933 39 
ฆ้องชัย 128.314 5 27,004 16 
รวม 2060.902 44  109 169 

ที่มาของข้อมูล http://www.population.moe.go.th/Dashboard.aspxระบบข้อมูลประชากร(Population Data)   
ข้อมูล ณ ตุลาคม 2562 

โครงสร้ำงกำรบริหำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 

รองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มบรหิารงานบุคคล กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

กลุ่มกลุม่บริหารงานการเงินและ

สินทรัพย ์
กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมนผล 

การจัดการศึกษา 

ศูนย์เครือข่าย 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สถานศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

http://www.population.moe.go.th/Dashboard.aspx
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ผู้บริหำรกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 
 1. นายสมพงษ์  โรจน์ภัทรพงศ์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 2. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 3. นายธนาดุล  พาลี    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
     4. นายชาญกฤต  น้ าใจดี    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
       ช่วยราชการในต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
 1. นางนันทิรา  เมตตา  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 2. นางจารุวัลย์  อินธิศร  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 3. นายประดิษฐ์  สีเล  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4. นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 5. นางวิจิตรา  โคตรบัญชา ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 6. นายสันติ  ภูสงัด  ศึกษานิเทศก์  ปฏิบัติหน้าที่ 
  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

เบอร์โทรศัพท์ ส ำหรับติดต่อประสำนงำน ดังนี้ 
 1.หน้าห้อง ผอ.สพป.กส.2     043-889027  
 2.กลุ่มอ านวยการ     043-889546  
 3.กลุ่มนโยบายและแผน     043-889548  
 4.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    043-889118 
 5.กลุ่มบริหารงานบุคคล     043-889105 
 6.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   043-889549 Fax 043-889550 
 7.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   

บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำน  
 1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  จ านวน    1 คน 

 2. รอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ านวน    3 คน 
 3. บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค. (1)  ศึกษานิเทศก์    จ านวน   12 คน 
 4. บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค. (2)     จ านวน    35 คน

 5. ลูกจ้างประจ า        จ านวน    6 คน 
 6. ลูกจ้างชั่วคราว       จ านวน     8 คน 
          รวม       65    คน 
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คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรนิเทศกำรศึกษำ 
 1.ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประธานคณะกรรมการ
 2. นายศราวุธ  ศรีประภา  ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ (ข้อ 4) 
 3. นายเดชา  บุญศรไชย  ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน (ข้อ 5) 
    และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ข้อ 6) 
 4. นางแสงไทย  ดวงปากดี ด้านการศึกษาปฐมวัย 
 5. นายบวร  ภูแสงศร ี  ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 6. นายอารมณ์  จารุทรัพย์สดใส ด้านวิจัยและประเมินผล 
 7. นายขวัญใจ  อุดมรัตน์  ด้านการบริหารการศึกษา 
 8. นายปิยะกุล  อุทโท  ด้านศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
 9. ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

ประธำนศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 1.ศูนย์เครือข่ายฯ  ยางตลาด 1 นายพีรวัฒน์  วงษ์พรม ผู้อ านวยการโรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 
 2.ศูนย์เครอืข่ายฯ  ยางตลาด 2 นายวิสันต์  ไชยพิมพ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวนาค าจรูญศิลป์ 
 3.ศูนย์เครือข่ายฯ  ยางตลาด 3 นายสมพร  ไชยดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเสือ 
 4.ศูนย์เครือข่ายฯ  หนองกุงศรี 1 นายพิจิตร  ชินมาตร ผู้อ านวยการโรงเรยีนชุมชนสามัคคีราษฎร์บ ารุง 
 5. ศูนย์เครือข่ายฯ หนองกุงศรี 2 นายภวัฒน์  มูลสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 
 6. ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยเม็ก 1 นายอภิชัย  ศรีโท  ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินลาดวิทยา 
 7. ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยเม็ก 2 นายสุริยา สุเพ็ญศิลป์ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 
 8. ศูนย์เครือข่ายฯ ท่าคันโท  นายสุวรรณ  มูลปลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง 
 9.ศูนย์เครือข่ายฯ ฆ้องชัย  นายส าเริง สุจิตตกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

22.จินดำสินธวำนนท์ 

 

 

ศูนย์
เครือข่ำยฯ 
หนองกุงศรี 

1 

 

 

1 1 

ศูนย์
เครือข่ำยฯ 
ยำงตลำด 1 

ศูนย์
เครือข่ำยฯ 
ยำงตลำด 3 

ศูนย์
เครือข่ำยฯ 
ท่ำคันโท 

ศูนย์
เครือข่ำยฯ 
ฆ้องชัย 

ศูนย์
เครือข่ำยฯ
ห้วยเม็ก 2 

ศูนย์
เครือข่ำยฯ 
ยำงตลำด2 

ศูนย์
เครือข่ำยฯ 
ห้วยเม็ก 1 

1.ขมิ้นพัฒนวิทย ์

2.นาดีหลุมข้าววิทยา 

3.ปอแดงวิทยา 

4.ชุมชนดอนยูงวิทยายน 

5.ผดุงราษฎร์วิทยา 

6.พินิจราษฎรบ์ ารงุ 

7.หัวงัววิทยาคาร 

8.ฮ่องฮีวิทยา 

9.ค าไฮวิทยา 

10.บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 

11.ดอนกลอยโนนชาด(พลิาศ

อุปถัมภ์) 

12.บ้านดงน้อย 

13.หนองอเิฒ่าวิทยา 

14.หลักด่านวิทยา 

15.โคกคันจ้องหนองแตส้ามัคคี 

16.บ้านเสียววิทยาสรรพ ์

17.ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 

18.วัดบ้านกุดสังข์ 

19.หนองไม้พลวงวิทยาคม 

20.โคกศรีวิทยายน 

21.ชุมชนดอนม่วงงาม 

22.อุ่มเม่าวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.บ้ำนขำมวิทยำคม 

2.บ้ำนโคกศร ี

3.บ้ำนดงอคัคะประชำสำมัคค ี

4.บ้ำนสำวิทยำสรรพ ์

5.บ้ำนหนองบัว 

6.บ้ำนหนองแวงฮ ี

7.หนองบัวหน่วยอ ำนวยวิทย ์

8.นำงำมแก่นล ำดวนวิทยำ 

9.โนนสูงวิทยำ 

10.สร้ำงม่ิงประสิทธิผ์ล 

11.หนองไผ่รัฐบ ำรุง 

12.โคกค่ำยโคกใหญ่วิทยำ 

13.ดงบังวิทยำ 

14.บ้ำนหนองหัวช้ำง 

15.โพนสิมอนุเครำะห ์

16.วัดบ้ำนดอนกลำง 

17.หัวนำค ำจรูญศลิป ์

18.ดอนขีวิทยำ 

19.บ้ำนแกวิทยำคม 

20.บ้ำนหนองแวงบอ่แก้ว 

21.ยำงค ำวิทยำ 

 

 

 

 

 

1.ค ำใหญ่วิทยำ 

2.ชุมชนสะอำดผดุงศิลป ์

3.บ้ำนชัยศร ี

4.โนนเตำไหหนองแก 

5.บ้ำนทรำยทองวิทยำคม 

6.เดชอดุมพิทยำคม 

7.บ้ำนหำดทรำยมูล 

8.พิมูลวิทยำ 

9.เนินลำดวิทยำ 

10. บ้ำนกดุท่ำลือ 

11.หน่อค ำประชำนุเเครำะห ์

12.หนองแสงวิทยำ 

13.นำสีนวลอุดมเวศน ์

14.หัวดงวิทยำ 

15.ยำงเนียมพฒันำ 

16.หนองบัววิทยำเสริม 

17.ห้วยเม็กรำษฎร์นกุูล 

 

 

 

 

 

 

1.นำกุงวิทยำเสริม 

2.บ้ำนหนองแสง 

3.หนองกุงรำษฎร์วิทยำ 

4.ชุมชนบ้ำนป่ำแดง 

5.ดอนยำนำงศกึษำ 

6.บ้ำนหนองขำม 

7.นำแกรำษฎรอ์ ำนวย 

8.นำเชือกวิทยำสรรพ ์

9.หนองกำวคุรุรำษฎรบ์ ำรุง 

10.โคกก่องรำษฎรน์ุกูล 

11.โคกค ำวิทยำ 

12.ชุมชนบ้ำนตูมวิทยำคำร 

13.เชียงงำมวิทยำคำร 

14.เชียงสำศิลปสถำน 

15.บ้ำนค ำแมดพทิยำสรรพ ์

16.บ้ำนเว่อวิทยำนกุูล 

17.โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยำเสริม 

18.บ้ำนหนองเสอื 

19.ห้วยเตยวิทยำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.บ้ำนค ำแคน 

2.ชุมชนกุงเก่ำรำษฎรป์ระสิทธิ ์

3.ขอนแก่นวิทยำเสริม 

4.สร้ำงแก้วรัฐรำษฎรบ์ ำรุง 

5.บ้ำนแสนสุข 

6.บ้ำนโคกกลำง 

7.กุดจิกวิทยำคำร 

8.ดงสวรรค์อดุมมิตร(สำขำบ้ำนดงจันทร์) 

9.ดงสวรรค์อดุมมิตร 

10.ดงบังอ ำนวยวิทย์ 

11.ดงสมบูรณ์ประชำรัฐ 

12.ท่ำเมืองส ำรำญวิทย์ 

13.ท่ำคันโทวิทยำยน 

14.บ้ำนเกิง้(สลำกกินแบ่งสงเครำะห์-170) 

15.นำตำลวิทยำคม 

16.บ้ำนโนนอ ำนวย 

17.บ้ำนหนองแซง 

18.ค ำนอนวิทยำสรรพ ์

19.บ้ำนชัยศรีสุข 

20.ยำงอุ้มวิทยำคำร 

 

 
 

 

1.ชุมชนกุดโดนวิทยำคม 

2.นำค้อวิทยำคม 

3.หนองปะโอประชำอุทศิ 

4.หนองแวงประชำสรรพ ์

5.หนองแวงม่วง 

6.ค ำมันปลำผดุงวิทย ์

7.ค ำเหมือดแก้วบ ำเพญ็วิทยำ 

8.คุรุชนประสิทธิศ์ิลป ์

9.ป่ำหวำยศึกษำ 

10.โนนสะอำดรำษฎร์อ ำนวย 

11.หนองกุงไทยวิทยำคม 

12.โคกกลำงเหนือพิทยำสรรพ ์

13.หนองโนวิทยำคม 

14.ห้วยมะทอโคกล่ำมวิทยำ 

15.หัวหินรำษฎร์บ ำรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.หนองหอไตรรำษฎร 

2.ชุมชนสำมัคคีรำษฎร์บ ำรุง 

3.บ้ำนโนนสมบรูณ์วิทยำ 

4.เสริมเสำเล้ำวิทยำ 

5.ค ำถำวรเจริญวิทย ์

6.สว่ำงกิจวิทยำ 

7.บ้ำนหนองไผ ่

8.หนองแฝกหนองหว้ำวิทยำ 

9.หนองมันปลำวิทยำ 

10.สระแก้ววิทยำนกุูล 

11.ค ำไฮวิทยำ 

12.โคกเจรญิวิทยำ 

13.สะอำดนำดศีิลำวิทย์ 

14.หนองกุงศรีวิทยำคม 

15.พรมลีศรสีว่ำง 

16.ท่อนสังข์วิทยำ 

17.ไชยศรีเรอืงวิทย ์

18.ไชยวำรวิทยำคม 

19.หนองบัวคุรุรัฐประชำสรรพ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.ค ำไฮวิทยำ 

12.โคกเจริญวิทยำ 

13.สะอำดนำดีศิลำวิทย์ 

 

 

 

 

1.ประชำรัฐศกึษำ 

2.หนองโนวิทยำ 

3.โคกเครือวิทยำ 

4.ห้วยยำงดงวิทยำ 

5.สำยปัญญำสมำคม 

6.ไทรทองวิทยำคำร 

7.ค ำขำมวิทยำ 

8.ส ำรำญ – ประภำศร ี

9.หนองแข้วิทยำ 

10ภูฮังวิทยำคำร 

11.นำอวนวิทยำสิทธิ์ 

12.ค ำโองวิทยำ 

13.นำบงวิทยำ 

14.หนองสวงวิทยำคม 

15.หนองบัวชุม 

16.ชุมชนหนองหินวิทยำคำร 

17.หนองใหญ่วิทยำ 

18.นำมูลสมบูลวิทย์ 

19.จินดำสินธวำนนท ์

20.บ้ำนหนองชุมแสง 

 

 
 

 
 

 

1.โนนชัยประชำสรรพ ์
2.หนองเม็กวิทยำ 
3.น้อยดอนข่ำประชำ
สำมัคค ี
4.บัวสะอำดสง่เสริม 
5.โคกประสิทธิ์วิทยำ 
6.บ้ำนชำดวิทยำคำร 
7.โนนเขวำเหล่ำใหญ่
รำษฎร์ส่งเสริม 
8.ท่ำแห่วิทยำคม 
9.ดอนแคนโนนเปลอืย
วิทยำ 
10.หนองคูวังเดอืนห้ำ
วิทยำ 
11.โนนศิลำสว่ำงวิทย ์
12.ท่ำเยี่ยมหนองคล้ำ
ประชำส่งเสริม 
13.โนนแดงรำษฎร์ประสิทธิ ์
14.วังยำงวิทยำคำร 
15.กุดฆ้องชัยวิทยำ 
16.เหล่ำกลำงร่วมวงศ์
วิทยำ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
  

ศูนย์ 
เครือข่ำยฯ
หนองกุงศรี

2 

ส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ 
ประถมศกึษำกำฬสนิธุ ์เขต 2 
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ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
 ตารางที ่2 แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามขนาดโรงเรียน  

ศูนย์เครือข่ำย โรงเรียนหลัก 
สำขำ ขนำดเล็ก ขนำดกลำง ขนำดใหญ่ 

นร.0-120คน นร.121-300 คน นร. 301 คนขึ้นไป 
ยางตลาด 1 22 0 14 7 1 
ยางตลาด 2 21 0 12 9 0 
ยางตลาด 3 19 0 10 8 1 
ห้วยเม็ก 1 17 0 17 0 0 
ห้วยเม็ก 2 15 0 8 7 0 
ท่าคันโท 19 1 10 7 3 
หนองกุงศรี 1 19 0 16 3 0 
หนองกุงศรี 2 20 0 11 8 1 
ฆ้องชัย 16 0 11 5 0 

รวม 168 1 109 54 6 

  ข้อมูล (10 มิถุนายน 2562)  

  ตารางที่ 3 แสดงจ านวนนักเรียนและห้องเรียนในสังกัด  

ระดับชั้น จ ำนวนห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 
อนุบาล 1 0 0 0 0 
อนุบาล 2 164 955 827 1782 
อนุบาล 3 168 963 921 1884 

รวมอนุบำล 332 1918 1748 3666 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 171 1042 1004 2046 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 170 1056 1046 2102 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 172 1099 967 2066 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 168 1170 1020 2190 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 170 1188 1070 2258 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 170 1248 1131 2379 

รวมประถมศึกษำ 1021 6803 6238 13041 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 52 483 392 875 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 55 537 435 972 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 51 489 360 849 
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 158 1509 1187 2696 

รวมท้ังสิ้น 1511 10230 9173 19403 

     (ข้อมูล 10 มิ.ย. 2562) 
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  ตำรำงท่ี 4 แสดงข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนในสังกัด และจ ำนวนนักเรียน 

ที่ ชื่อโรงเรียน 

ประเภทต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม
บุคลากร 

นักเรียน. 

ผอ
.ร.

ร./
รอ

ง.ผ
อ.

ร.ร
. 

คร
ูผู้ส

อน
 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

บุค
ลา

กร
ทา

งก
าร

ศึก
ษา

/ 
อัต

รา
จ้า

ง 

1 พินิจราษฎร์บ ารุง 2 41 2 1 1 47 1015 
2 ผดุงราษฎร์วิทยา 1 8   1 2 12 123 
3 ชุมชนดอนยูงวิทยายน 1 4   1 2 8 82 
4 หัวงัววิทยาคาร 1 7     2 10 107 
5 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอปุถัมภ์) 1 4     2 7 51 
6 วัดบ้านกุดสังข ์   2   1   3 27 
7 ฮ่องฮีวิทยา 1 13     2 16 128 
8 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 1 9 1   1 12 161 
9 หนองไม้พลวงวิทยาคม 1 6     4 11 93 
10 ลาดสระบัวหนองลุมพกุวิทยา 1 6     4 11 87 
11 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 1 3     2 6 38 
12 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 1 11   1 2 15 149 
13 ค าไฮวิทยา 1 13     3 17 152 
14 หนองอิเฒ่าวิทยา 1 7       8 93 
15 หลักด่านวิทยา 1 4 1     6 63 
16 ดงน้อยโนนสวรรค์ 1 4 1   3 9 59 
17 โคกศรีวิทยายน 1 5 1   1 8 90 
18 ปอแดงวิทยา 1 14 1   1 17 181 
19 อุ่มเม่าวิทยา 1 5       6 101 
20 นาดีหลุมข้าววิทยา 1 7 1   1 10 120 
21 ชุมชนดอนม่วงงาม 1 9     3 13 124 
22 ขมิ้นพัฒนวิทย ์ 1 2   1 2 6 53 
23 บ้านหนองแวงฮี 1 11     2 14 146 
24 บ้านหนองบัว 1 5     1 7 88 
25 บ้านโคกศร ี 1 5     3 9 81 
26 บ้านสาวิทยาสรรพ ์   15 1   3 19 233 
27 หนองบัวหนว่ยอ านวยวิทย์ 1 4       5 58 
28 บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 1 4     2 7 78 
29 หัวนาค าจรูญศิลป์ 1 12 1 1 1 16 212 
30 ดงบังวิทยา 1 11   1 2 15 144 
31 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 1 13     2 16 148 
32 โพนสิมอนุเคราะห ์ 1 15   1 1 18 251 
33 วัดบ้านดอนกลาง 1 3       4 36 
34 บ้านหนองหวัช้าง 1 2     3 6 35 
35 บ้านขามวิทยาคม 1 2     2 5 32 
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  ตารางที่ 4 (ต่อ) 

ที่ ชื่อโรงเรียน 

ประเภทต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม
บุคลากร 

นักเรียน. 

ผอ
.ร.

ร./
รอ

ง.ผ
อ.

ร.ร
. 

คร
ูผู้ส

อน
 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

บุค
ลา

กร
ทา

งก
าร

ศึก
ษา

/ 
อัต

รา
จ้า

ง 

36 บ้านแกวิทยาคม 2 15 1   1 19 227 
37 โนนสูงวิทยา   10     3 13 170 
38 หนองไผ่รัฐบ ารุง 1 5   1   7 105 
39 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 1 8       9 86 
40 บ้านหนองแวงบ่อแกว้ 1 11 1   1 14 120 
41 ดอนขีวิทยา 1 7     2 10 105 
42 นางามแก่นล าดวนวิทยา 1 6     5 12 132 
43 ยางค าวิทยา 1 12 1   1 15 104 
44 ห้วยเตยวิทยา 1 14 1   3 19 208 
45 นาเชือกวิทยาสรรพ ์ 1 20       21 338 
46 นากุงวิทยาเสริม 1 9       10 161 
47 นาแกราษฎร์อ านวย 1 9 1   2 13 161 
48 หนองกุงราษฎร์วิทยา 1       2 3 214 
49 บ้านหนองเสือ 1 6     2 9 59 
50 บ้านหนองแสง 1 3 1     5 44 
51 หนองกาวคุรุราษฎร์บ ารุง 1 5   1 3 10 83 
52 ดอนยานางศึกษา 1 14     2 17 196 
53 ชุมชนบ้านป่าแดง 1 9   1 3 14 167 
54 บ้านหนองขาม 1 5 1   3 10 98 
55 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 1 12 1   2 16 113 
56 บ้านเว่อวิทยานกุูล 1 3     2 6 49 
57 โคกค าวิทยา 1 12 1 1 2 17 213 
58 บ้านค าแมดพิทยาสรรพ ์   2     2 4 39 
59 เชียงสาศิลปสถาน 1 14     2 17 197 
60 เชียงงามวิทยาคาร   1 1     2 0 
61 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 1 4     3 8 55 
62 โคกก่องราษฎร์นุกูล   3 1   1 5 7 
63 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 1 6     3 10 116 
64 บ้านกุดท่าลือ   7 1   2 10 111 
65 เนินลาดวิทยา 1 3   1 3 8 47 
66 หน่อค าประชานุเคราะห ์ 1 5   1 3 10 72 
67 หัวดงวิทยา  (รก.)   1     2 3 0 
68 หนองแสงวิทยา 1 4     1 6 76 
69 หนองบัววิทยาเสริม 1 8     1 10 78 
70 นาสีนวลอุดมเวศม ์ (รก.)   2   1 1 4 39 
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  ตารางที่ 4 (ต่อ) 

ที่ ชื่อโรงเรียน 

ประเภทต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม
บุคลากร 

นักเรียน. 

ผอ
.ร.

ร./
รอ

ง.ผ
อ.

ร.ร
. 

คร
ูผู้ส

อน
 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

พน
ักง
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รา

ชก
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บุค
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กร
ทา

งก
าร

ศึก
ษา

/ 
อัต

รา
จ้า

ง 

71 ค าใหญ่วิทยา 1 10     1 12 90 
72 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 1 9       10 101 
73 บ้านทรายทองวิทยาคม 1 14     2 17 116 
74 บ้านหาดทรายมูล 1 5     1 7 70 
75 เดชอุดม   1     1 2 5 
76 บ้านชัยศร ี 1 5     2 8 65 
77 พิมูลวิทยา  (รก.)   1     1 2 20 
78 โนนเตาไหหนองแก 1 6     2 9 46 
79 ยางเนียม 0 0       0 0 
80 ค าเหมือดแก้วบ าเพ็ญวิทยา 1 16 1   3 21 282 
81 ป่าหวายศึกษา  (รก.)   1   1 1 3 14 
82 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 1 13   1 3 18 137 
83 หนองแวงประชาสรรพ ์ 1 13   1 3 18 162 
84 หนองแวงม่วง 1 3   1 3 8 50 
85 นาค้อวิทยาคม 1 13   1 2 17 159 
86 หนองปะโอประชาอุทิศ 1 9     3 13 159 
87 คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 1 4     1 6 37 
88 ค ามันปลาผดุงวิทย ์   2   1 3 6 30 
89 ห้วยมะทอโคกลา่มวิทยา 1 6 1   3 11 85 
90 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ ์ 1 8     3 12 133 
91 โนนสะอาดราษฎร์อ านวย 1 14 1 1 3 20 171 
92 หนองโนวิทยาคม 1 5     2 8 73 
93 หนองกุงไทยวิทยาคม   7     1 8 105 
94 หัวหินราษฎร์บ ารุง   1     1 2 4 
95 ท่าคันโทวิทยายน 1 21   1 2 25 373 
96 ท่าเมืองส าราญวิทย ์   3     2 5 28 
97 นาตาลวิทยาคม 1 6 1   2 10 131 
98 บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 1 2 1   2 6 38 
99 บ้านหนองแซง 1 23   2 2 28 472 
100 ยางอู้มวิทยาคาร   20   1 3 24 341 
101 ค าบอนวิทยาสรรพ ์ 1 3 1   2 7 30 
102 ดงบังอ านวยวิทย ์ 1 8 1   4 14 193 
103 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1 15     2 18 150 
104 ดงสวรรค์อุดมมิตร 1 6 1   1 9 79 
105 ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์)         1 1 0 



          รายงานผลการด าเนินงาน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2 หนา้ 11 

  

  ตารางที่ 4 (ต่อ) 

ที่ ชื่อโรงเรียน 

ประเภทต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม
บุคลากร 

นักเรียน. 

ผอ
.ร.

ร./
รอ

ง.ผ
อ.

ร.ร
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คร
ูผู้ส

อน
 

ลูก
จ้า

งป
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ักง
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รา
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บุค
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กร
ทา

งก
าร

ศึก
ษา

/ 
อัต

รา
จ้า

ง 

106 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ ์ 1 15   2 2 20 134 
107 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บ ารุง 1 3   1 2 7 40 
108 ขอนแก่นวิทยาเสริม 1 17   1 2 21 272 
109 บ้านค าแคน   3 1 1 1 6 38 
110 กุดจิกวิทยาคาร   16 1 1 2 20 256 
111 บ้านโคกกลาง 1 8 1     10 98 
112 บ้านแสนสุข 1 4   1 3 9 77 
113 บ้านโนนอ านวย   8 1 2 2 13 126 
114 บ้านชัยศรีสุข 1 4   1 2 8 60 
115 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 1 3   1 1 6 29 
116 หนองกุงศรีวิทยาคม 1 15     3 19 260 
117 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บ ารุง 1 14   1   16 222 
118 สะอาดนาดีศิลาวิทย ์   5     2 7 80 
119 ค าไฮวิทยา 1 4 1   3 9 59 
120 สระแก้ววิทยานุกูล (รก.)   2     2 4 6 
121 สว่างกิจวิทยา 1 5 1 1 2 10 61 
122 ค าถาวรเจริญวิทย ์ 1 3     2 6 61 
123 เสริมเสาเล้าวิทยา 1 3 1   1 6 37 
124 หนองมันปลาวิทยา 1 12 1   1 15 114 
125 หนองแฝกหนองหว้าวิทยา 1 6 1   3 11 101 
126 บ้านหนองไผ่ 1 3   1 1 6 62 
127 โคกเจริญวิทยา 1 4 1     6 71 
128 หนองหอไตรราษฎร์บ ารุง 1 2     4 7 49 
129 ไชยวารวิทยาคม 1 5 1 1 1 9 84 
130 พรมลีศรีสว่าง 1 4 1 1 2 9 74 
131 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 1 12 1 1 1 16 152 
132 ท่อนสังข์วิทยา 1 4   3   8 55 
133 ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย ์ 1 5     2 8 84 
134 หนองใหญ่วิทยา(รก.)   1     2 3 17 
135 นามูลสมบูรณ์วิทย ์ 1 3   1 4 9 65 
136 บ้านหนองชุมแสง 1 14 1 1 2 19 207 
137 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 1 20   1 2 24 349 
138 หนองบัวชุม 1 3   1 2 7 48 
139 นาอวนวิทยาสิทธิ ์ 1 3 1 1 2 8 38 
140 ค าโองวิทยา 1 5 1   4 11 85 
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  ตารางที่ 4 (ต่อ) 

ที่ ชื่อโรงเรียน 

ประเภทต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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141 หนองสวงวิทยาคม 1 15   1 3 20 239 
142 นาบงวิทยา 1 8   1 2 12 127 
143 หนองแข้วิทยา 1 13   1 1 16 164 
144 โคกเครือวิทยา 1 12     1 14 142 
145 ห้วยยางดงวิทยา 1 6 1   3 11 96 
146 ประชารัฐศึกษา 1 2 1   2 6 41 
147 หนองโนวิทยา 1 6     3 10 99 
148 ค าขามวิทยา 1 5   1 2 9 97 
149 สายปัญญาสมาคม 1 17 1 1 3 23 248 
150 ส าราญ - ประภาศร ี 1 6     1 8 88 
151 จินดาสินธวานนท ์ 1 17   1 3 22 264 
152 ภูฮังวิทยาคาร       (รก)   9     2 11 168 
153 ไทรทองวิทยาคาร 1 4   1 2 8 53 
154 บัวสะอาดส่งเสริม 1 4   1 3 9 48 
155 น้อยดอนขา่ประชาสามัคคี 1 3     4 8 60 
156 โคกประสิทธิว์ิทยา 1 12   1 2 16 151 
157 โนนชัยประชาสรรค์ 1 1   1 4 7 48 
158 หนองเม็กวิทยา  1 3 1 1 2 8 51 
159 บ้านชาดวิทยาคาร 1 3   1 3 8 50 
160 ท่าแห่วิทยาคม 1 7     4 12 116 
161 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์(รก)   8     2 10 65 
162 วังยางวิทยาคาร 1 14     2 17 128 
163 ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม   2       2 22 
164 กุดฆ้องชัยวิทยา 1 5 1   2 9 85 
165 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา   9     2 11 194 
166 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 1 8     2 11 147 
167 หนองคูวังเดือนห้าวิทยา 1         1 39 
168 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 1 4     2 7 93 
169 โนนศิลาสว่างวิทย ์ 1 9     3 13 131 

 รวม 142 1264 51 64 321 1842 19403 
 

  ข้อมูลครู/บุคลากรทางการศึกษาจากระบบ EMIS   ณ ตุลาคม 62               
  ข้อมูลนักเรียนจากระบบ DMC   ณ 10  มิถุนยาย  2562 
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ข้อมูลงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
  ตารางที่ 5 รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2561 และปี 2562 เปรียบเทียบดังนี้  ดังนี้ 

รำยกำร 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 
เปรียบเทียบ 

เพ่ิม/ลด 
งบบุคลากร 15,082,120.00 15,941,829.00 +859,709 
งบด าเนินงาน 70,350,890.00 63,741,505.00 -660,938 
งบลงทุน 48,436,829.55 46,453,900.00 -1,982,929 
งบเงินอุดหนุน 98,263,405.00 98,703,255.00 +439,850 
รวม   232,133,244.55  224,840,489.00 -7,292,755.60 

 ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (ข้อมูล ณ กันยายน 2562) 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการด าเนนินงาน 
 

วิสัยทัศน์(Vision) 
 “สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่วิถีไทยในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืนและเป็นสุข” 
 

พันธกิจ(Mission ) 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงเสมอภาค เท่าเทียมและลด

ความเลื่อมล้ า 
3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และ

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4. ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

5. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ให้มีมาตรฐานและความเป็นเลิศในการบริหารจัด
การศึกษา 

 

เนป้าประสงค์ (Goals) 

1) ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ 
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อ   
เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  
  2) ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ      
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมก้าวสู่สากล 
  3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณและทักษะในวิชาชีพ เป็นผู้
สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
  4) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และพัฒนานวัตกรรม 
มีภาวะผู้น า และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
       5) สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติเป็นโรงเรียน
นวัตกรรม 

   6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน เป็น
ส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยี มีข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มีการวิจัยและพัฒนาในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

  

ปรัชญา 
 ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ  (อ่านว่า :ปันยายะ ปะริสุดชะติ) แปลว่า คนบริสุทธิ์ได้เพราะมีปัญญา 
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ค่านิยมองค์กร 

ค่านิยมองค์กร KALASIN 2 

ความรู้คู่ความดี  สามัคคี รักษ์วัฒนธรรมถิ่นไทย 
ความรู้ = Knowledge  
ความดี = Moral 
สามัคคี = Harmony, Collaboration   
วัฒนธรรม = Cultural 

 

  K = Knowledge  ความรู้ 
  A = Awareness ความตระหนัก,  Attitudeเจตคต ิ
  L = Learning  การเรียนรู้ 
  A = Agreement  ความเห็นพ้องต้องกัน 
  S = Smart  สง่างาม 
  I = Intelligent  ฉลาดเฉลียว 
  N = Network เครือข่าย,  Natureธรรมชาติ  
  2 = สามัคคี มีวัฒนธรรม 

 
 

นโยบาย 
 เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงก าหนดนโยบาย การด าเนินงานไว้ 5 นโยบาย ดังนี้ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
 
ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ2562 
ด้านผู้เนรียน 

1.ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา     
มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
           2.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน  (Reading Literacy) 

3.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์   (Mathematical 
Literacy) 
 4.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
 (Scientific Literacy 

5.ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า   

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
7.ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
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8.ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
9.ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 

ด้านสถานศึกษา 
1.ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 

Learning) 
2.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ  

ตามความถนัด 
3.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
4.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 
5.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และ

เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD) 
6.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี

ประสิทธิภาพ  
7.ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีก าหนด  
8. สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
9. สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียนและเป็นเครื่องมือในการ

จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้านผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

1. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น 

ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเรียนรู้ และ 

การวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 

ส านักงานเนขตพื้นที่การศึกษา 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
3. ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
4. ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
5. มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
6. มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ 

 7. มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
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ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนินงาน 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจากกิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้ง
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและประเด็นการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามภารกิจในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดท าให้เกิดผลการด าเนินงานที่
แสดงเป็นผลส าเร็จของการปฏิบัติงานทั้งดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกท้ังผลงานที่น่าภาคภูมิใจในรอบปีที่
ผ่านมา ดังนี้ 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติมีคุณธรรม
จริยธรรม ปรับปรุงหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  
น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการด าเนินโครงการ ดังนี้ 

1.โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1.จัดฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่หรือเนตรนารีแบบเข้าค่ายพักแรม (รุ่นที่ 1 ศูนย์เครือข่ายฯ 
ท่าคันโท, ศูนย์เครือข่ายฯ หนองกุงศรี 1,2 และศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยเม็ก 1,2) ระหว่างวันที่ 12-14  มิถุนายน  2562 
ณ ค่ายโสมพะมิตร อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ จ านวน  240  คน  
 2.จัดฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่หรือเนตรนารี แบบเข้าค่ายพักแรม (รุ่นที่ 2  ศูนย์เครือข่ายฯ 
ยางตลาด 1,2,3 และศูนย์เครือข่ายฯ ฆ้องชัย) ระหว่างวันที่  19-21  มิถุนายน  2562ณ ค่ายโสมพะมิตร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ จ านวน  270  คน 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 -ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หรือเนตรนารี จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 51 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 10 คน (แกนน า)รวมทั้งสิ้น จ านวน 510 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 -ลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรม มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ เป็นแกนในการต่อต้านภัยยาเสพติด รู้จักการป้องกัน
ตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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2. โครงการ ทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1.จัดค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม                 
(นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)  จ านวน 100 คน ณ วัดพุทธเกษม  อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 
ผลการด าเนินงาน  
 เชิงปริมาณ 
 1.นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ทั้งหมด จ านวน 100  คน  
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งหมด 17 คน (ครูผู้ควบคุมนักเรียน 10 คน และ
บุคลากรในส านักงาน 7 คน) 
 เชิงคุณภาพ 
 -นักเรียนที่ผ่านการอบรมตามโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ รู้ถึงพิษภัย ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
มีจิตส านึกภูมิคุ้มกัน/ทักษะชีวิตสามารถดูแลตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และให้ห่างไกล
ยาเสพติดได้   

3.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขให้แก่
ข้าราชการครูสายผู้สอน จ านวน 168 คน ในวันที่ 31 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 2. ก ากับ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข นักเรียน            
ในโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จ านวน 9 โรงเรียน (ตรวจปัสสาวะนักเรียน จ านวน 160 คน) ณ โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

 -สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เข้าร่วมโครงการ
และรับการประเมินประจ าปี เพ่ือประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา มีจิตส านึกร่วมกันในการดูแล
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติดและกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข 
 2. มีสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้  สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขเป็นแหล่งเรียนรู้
ประจ าต าบลหรืออ าเภอ 
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4.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 -ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการ การด าเนินงานก่อนการประเมินตามตัวชี้วัด 
ตรวจสอบแบบประเมิน/เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/ตรวจสอบ อัพโหลดข้อมูลลงเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตรวจสอบผลการประเมิน  
ผลการด าเนินงาน 
 -ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมมีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิม
สมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผลการประเมินคะแนน 85.43  
ในระดบั A 

5.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1. อบรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
 2. นิเทศ ติดตามการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ไปใช้ 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 -ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด จ านวน 169 คน  ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนละ 1 คน จ านวน 169 คน และ 
ครูสังคมสอนวิชาสังคมฯ โรงเรียนละ 1 คน รวมจ านวน 169 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 1.ร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) และเห็นแนวทางในการน าหลักสูตรฯไปใช้ในสถานศึกษา 
 2.ร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพอใจในการอบรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

 



          รายงานผลการด าเนินงาน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2 หนา้ 20 

  

นโยบายที ่2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดี
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าDigital Technology มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ มีการด าเนินโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการ พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
กิจกรรมที่ด าเนินการ  การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
 จัดอบรมครูผู้สอนปฐมวัยและการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่เรียนจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
 -ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 จ านวน 170 คน อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดท าหลักสูตร
ปฐมวัยของสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
 -ครั้งที ่2 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ทั้ง 4 ด้านที่เรียนจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 -ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัด ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทุกโรงเรียน   
 เชิงคุณภาพ 
 -ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติใน
โรงเรียนได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป สามารถออกแบบในการจัดประสบการณ์และผลิตสื่อประกอบหน่วยการเรียนรู้ได้ 
ร้อยละ 100 ผลการประเมินพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน ได้ร้อยละ 90 

2. โครงการ พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ปีงบประมาณ 2562 
กิจกรรมทีด าเนินการ  
 พัฒนาโรงเรียนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่จ านวน 35 โรง  อบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการเน้นกิจกรรม
การผลิตสื่อหมวดภาษาและหมวดคณิตศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ที่จังหวัด
ขอนแก่น 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 -ครูปฐมวัยเข้าร่วมโครงการ  35 โรง  จ านวน 98 คน ศึกษานิเทศก์ จ านวน 12 คน 
 เชิงคุณภาพ   
 -ครูปฐมวัยที่เข้ารับการอบรมทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจสามารถน านวัตกรรมจัดการเรียนรู้ตามแนว



          รายงานผลการด าเนินงาน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2 หนา้ 21 

  

Montessori สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนระดับปฐมวัย
ของโรงเรียนในโครงการมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาสูงขึ้นร้อยละ 95 

3. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
กิจกรรมที่ด าเนินการ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณปฐมวัย 
 1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียน รุ่นที่ 1-8 หัวข้อแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ 
 2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียน รุ่นที่ 9 หัวข้อ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานตามโครงการฯ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 -ครูได้รับการพัฒนา ทั้ง 2 รุ่น  จ านวน 159 โรงเรียน 
-โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทาน ประจ างบประมาณ 2562 จ านวน 30 โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
 1.ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” ปีงบประมาณ 2562 สู่การปฏิบัติในโรงเรียนได้ในระดับดีขึ้น 
 2.เด็กปฐมวัยได้รับการปลูกฝังเตรียมความพร้อมให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทาน ประจ างบประมาณ 2562 จัดการเรียน
การสอนได้ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จ านวน 30 โรงเรียน 

4. โครงการ  การด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
กิจกรรมที่ด าเนินการ  พัฒนาครูที่ดูแลระบบดูแลและคุ้มครองนักเรียน 
 -จัดประชุมระดับศูนย์เครือข่ายฯ 
 -จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน(ฉก.ชน.สพฐ.)  
 -ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
ผลกการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 -จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนในโรงเรียนได้ครบทุกโรงเรียนเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย 
 เชิงคุณภาพ 
 -นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นในสังกัดทุกคน สามารถน าความรู้ ข่าวสารที่ได้รับไปปรับใช้ให้
เกิดทักษะกระบวนการคิดอย่างมีระบบมีเหตุมีผล  
 -โรงเรียนทุกโรงเรียนมีมาตรการในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
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5. โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
 1. จัดท าค าสั่งคณะท างาน 
 2. ประสานคณะท างานทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 3. จัดท าคู่มือการนิเทศเเครื่องมือการนิเทศ โรงเรียน 5 ดาว 
 4. ประชุมคณะเตรียมการด าเนินการ 
 5. ด าเนินการตามแผนเปฏิทินการนิเทศ 
 6. จัดนิทรรศการแสดงผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในแต่
ละศูนย์เครือข่าย   
 7. ประชุมสะท้อนผลการนิเทศการศึกษา  สรุปเรายงานผล 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ   
 -โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
  
 เชิงคุณภาพ  
 1.ได้คู่มือนิเทศ เ เครื่องมือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ 
 2.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
 3.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีรูปแบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ 
 4.โรงเรียนทุกโรงในสังกัดมีการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียน 5 ดาว 
 5.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนNT, O-NET,RTมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงขึ้นกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา
 6.โรงเรียนที่ได้รับการนิเทศสามารถบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบมี
ประสิทธิภาพ ตามนโยบายจุดเน้นของ สพฐ. และสพป.กส. 2 
 7.ครูสามารถจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

6. โครงการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมอาชีพ การมีงานท า และการศึกษาต่อ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
กิจกรรมที่ด าเนินการ  อบรมหลักสูตรระยะสั้น 
 1.อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมอาชีพการมีงานท า และการ
แนะแนวศึกษาต่อ (หลักสูตรระยะสั้นงานศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้ระดับอาชีพ)ประจ าปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 
มีนาคม 2562 
 2.อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมอาชีพการมีงานท า และการ
แนะแนวศึกษาต่อ ประจ าปีงบประมาณ 2562 วันที่ 27-29 มีนาคม 2562 
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ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 1. ครูที่ผ่านการอบรมศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้ ได้รับเกียรติบัตร จ านวน 85 คน  
 2. ครูที่ผ่านการอบรมการจัดท าหลักสูตรแนะแนวฯ ได้รับเกียรติบัตร จ านวน 169 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 ครูแนะแนวเบุคลากรทางการแนะแนวได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษาโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมอาชีพ การมีงานท า และการแนะแนวศึกษาต่อ ครูแนะ
แนวเบุคลากรทางการแนะแนว สามารถด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ
บริบทของพื้นที่ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ น าไปสู่การ
จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูแนะแนวเบุคลากรทางการ
แนะแนวในสถานศึกษาสามารถน านโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลร้อยละ 100 

7. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ . 2562 
กิจกรรมที่ด าเนินการ  เทคนิคการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย 
 1. อบรมเชิงปฏิบัติการครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมในโรงเรียน
เรียนรวม ด้วยเทคนิคการอ่านออกเขียนได้  ลายมือสวย ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในวันที่ 16-
17 สิงหาคม 2562 
 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แนวทางการด าเนินงาน  เพื่อช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน  วันที่ 31 สิงหาคม2562– 1 กันยายน 2562 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 -ครพ่ีูเลี้ยงเด็กพิการ จ านวน 58 คน 

-ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 166 คน 
-โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม จ านวน 5 โรง 
-นักเรียนเรียนรวม จ านวน 2,586 คน 
-ได้แผนจัดการศึกษาเฉพาะรายบุคคล (IEP) จ านวน 166 โรง 

 เชิงคุณภาพ 
 -นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับการดูแล และ พัฒนาการได้อย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคล  

-พ่ีเลี้ยงเด็กพิการและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ใช้แผน( IEP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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-ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงในรูปแบบที่
เหมาะสมและหลากหลายวิธีการให้ความรู้  ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กใน  แต่ละ
ประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมเป็นศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ 
นวัตกรรม Best practice และแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนทั่วไปที่มีเด็กพิการเรียนรวม  

8. โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 
กิจกรรมที่ด าเนินการ รักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 
 1. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการให้โรงเรียนในสังกัดได้ทราบ 
 2. ด าเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบคัดเลือกระดับศูนย์เครือข่าย 
 3. ด าเนินการด าเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาในช่วงเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน 2562 
 4. สรุปรายงานผลการแข่งขันและมอบเกียรติบัตร 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 -นักเรียนที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทั้งหมด 7 กิจกรรม  
รวม 7 คน ได้แก่ คัดลายมือ ระดับชั้นป.1-3 ,ระดับชั้น ป.4-6 ,ระดับชั้นม.1-3 เ เขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้นป.1-
3 ,ระดับชั้น ป.4-6 เ เขียนเรียงความ ระดับชั้นม.1-3 เ แต่งค าประพันธ์ ระดับชั้นม.1-3 
 เชิงคุณภาพ 
 -นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย อนุรักษ์และเห็นคุณค่าในการใช้ภาษาไทย 

-มีทักษะการอ่าน การเขียน ความสามารถด้านภาษาไทยได้รับการพัฒนาและคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้า
แข่งขนัในระดับต่างๆ 

9. โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 
กิจกรรมที่ด าเนินการการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 1. ระดับโรงเรียน 
 2. ระดับศูนย์เครือข่ายฯ 
 3. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 -การด าเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่68 ปีการศึกษา 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 221 กิจกรรม 
สรุปผลการแข่งขัน   ดังนี้   เหรียญทอง  118  เหรียญ, เหรียญเงิน  58 เหรียญ ,  เหรียญทองแดง  22  เหรียญ ,  
เข้าร่วม 23  เหรียญ   รวม   221  กิจกรรม 
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 เชิงคุณภาพ 
 -นักเรียนได้รับการส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และเทคโนโลยี สู่ความเป็นเลิศ 
 -ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ  
 -ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกิดการแข่งขันในเวทีระดับชาติ 

10. โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา” 
กิจกรรมที่ด าเนินการ  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
 1. เขตพ้ืนที่การศึกษาคัดเลือกผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรท้องถิ่น (LT) ระดับประถมศึกษา 
 2. รับสมัครโรงเรียนประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการเขตพ้ืนที่การศึกษาละ 5 โรงเรียน 
 3. ประกาศผลโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 
 4. จัดสรรงบประมาณค่าสื่อ อุปกรณ์การจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกในปีการศึกษา 2562 
จ านวน 5 โรงเรียน   
 5. ผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรท้องถิ่น (LT) ระดับประถมศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา    
เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ โดยวิทยากรหลักของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย (มุกดาหาร) 
 6. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโดยการอบรมขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเครือข่าย จ านวน 6 
โรงเรียน (ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 โรงเรียน และปีการศึกษา 2562 จ านวน 5 โรงเรียน) 
 7. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 6 โรงเรียน จัดท าแผนการบูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทยระดับประถมศึกษาจัดกิจกรรมตามแนวโครงการฯ ในโรงเรียน 
 8.นิเทศติดตาม เพื่อศึกษาการด าเนินกิจกรรมร่วมโครงการและศึกษาผลของการด าเนินกิจกรรมตาม
แนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 6 
โรงเรียน 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 -โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จ านวน 6 
โรงเรียนครูผู้สอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ได้รับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 12 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 -โรงเรียนเข้าร่วมโครงการสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการนิเทศ ติดตามจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 อย่างต่อเนื่อง 
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11. โครงการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลอาหารกลางวันในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 -ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด 
 1) ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน  
 2) ออกติดตามผลการด าเนินงาน เ เก็บรวบรวมข้อมูล เ วิเคราะห์ เ ตรวจสอบข้อมูล 
 3) สรุปผล รายงานผล  
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 1.ก ากับ ดูแล การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด   
 2.ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
 1.นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน  ให้บรรลุเป้าหมาย
และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 
 2.ส่งเสริมภาวะโภชนาการในโรงเรียนให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่าง
ครบถ้วน 
 3.ประเมินมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหาร
กลางวัน พร้อมทั้งคัดเลือกและจัดล าดับโรงเรียนที่สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบ  ตามขนาดของโรงเรียนขนาดใหญ่  
กลาง  เล็ก 

12. โครงการ พัฒนาการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา (STEM Education) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ จัดอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลตามโครงการบูรณาการ STEM ศึกษา 
 1. จัดอบรมผ่านศูนย์การฝึกอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล คือ โรงเรียนชุมชนสามัคคี 
ราษฎร์บ ารุง 

2. ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมฯ 1 คน และครูที่เป็นหัวหน้าครูพ่ีเลี้ยงศูนย์ฝึกอบรมฯ 1 คน 
เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการการด าเนินงานการอบรมครูแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประจ าปีงบประมาณ 2562  จาก สสวท. 

3. ส่งครูพี่เลี้ยงประจ าศูนย์ฝึกอบรมฯ ทั้ง 3 ระดับ ระดับละ 3 คน ได้แก่ ประถมศึกษาตอนต้น 
ประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น รวมครูพี่เลี้ยง 9 คน เข้ารับการอบรมฯ กิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลฯ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
(ศูนย์ด าเนินงานฯประจ าจังหวัด) ตามก าหนดการ ของ สสวท. 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด ให้ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลฯ   
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5. ศูนย์การฝึกอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล (โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บ ารุง) ด าเนินการ
อบรมการกิจกรรมการเรียนรู้แนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ตามก าหนดการของ สสวท. 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นิเทศ ติดตาม การด าเนินการอบรมการกิจกรรมการเรียนรู้แนวทาง 
สะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ของศูนย์การฝึกอบรมฯ (โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บ ารุง)  
ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
-ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบ

ทางไกลทั้ง 3 ระดับ จ านวน 180 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 1. ครูผู้สอนทั้ง 3 กลุ่มสาระที่ผ่านการอบรมมี่ความรู้ ความเข้าใจ สามารถออกแบบการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการนิเทศ ติดตามจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2. ครูผู้สอนทั้ง 3 กลุ่มสาระ มีทักษะและความสามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดรับกับโลกในศตวรรษท่ี 21 

13. โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 -ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิตของสถานศึกษา 

 1) จัดสรรหนังสือให้กับโรงเรียนเป้าหมาย  

 2) นิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 

ผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ 

 1. จัดสรรหนังสือให้โรงเรียนเป้าหมาย จ านวน 14 โรงเรียน 

 2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  

 เชิงคุณภาพ 

 1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ได้อย่างหลากหลายมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านสูงขึ้น 

 2. สถานศึกษาจัดห้องสมุดมีชีวิตและพัฒนาห้องสมุดมีสื่อท่ีหลากหลายเอื้อต่อการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  

ส่งผลให้นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดเพ่ิมข้ึน และเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
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นโยบายที ่3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับสาขา 
วิชาเอก และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม น า Digital Technology มาใช้ในการ
พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ มีการด าเนินโครงการดังนี้ 

1.โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  Active Learning  ส าหรับครูผู้สอน 
กิจกรรมที่ด าเนินการActive Learning  ส าหรับครูผู้สอน 
 จัดค่ายวิชาการส าหรับครูผู้สอน ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ Active Learningผ่านการปฏิบัติ และสร้าง
ชิ้นงานนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ จ านวน 4 ฐาน ลักษณะค่ายไป- กลับ ดังนี้ 
 1. ฐานการคิดเชิงค านวณ วิทยาการค านวณ 
 2. ฐานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร Boot  camp 
 3. ฐานการคิดทักษะทางภาษาไทย 
 4. ฐานการคิดด้านวิทยาศาสตร์ STEM/ สู่การสร้างนวัตกรรม Thailand 4.0 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
แห่งประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ   

-ครูผู้สอน ที่เข้ารับการพัฒนา จ านวน 168 คน   
-ได้คู่มือการจัดกิจกรรมActive Learning 
-นวัตกรรมครูต้นแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 1 กิจกรรม 
-นวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning1 โรงเรียน 

 เชิงคุณภาพ 

-ครูสามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดกิจกรรมActive Learning 
-นวัตกรรมเรื่องการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางActive Learning ครูผู้สอน 

นายประสงค์  สกุลซ้ง 
-โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 

2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน  
ด้วยระบบ TEPE Online (Teachers andEducational Personnel Enhancement Based on Mission 
and Funchional Areas as Major)ปีงบประมาณ 2562 
กิจกรรมที่ด าเนินการ  พัฒนาครูด้วยระบบ TEPE Online  
 1.ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้ช่วย ครูช านาญการสมัครเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่จะเปิดอบรมรุ่นแรก 
 2. หลักสูตรพัฒนา 2 หลักสูตร 
   3. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลเข้าประเมินให้คะแนนเมื่อผู้เข้าอบรมส่งชิ้นงาน/โครงงานทางระบบ 
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          4. แจ้งประกาศ สพป.กส.2 ให้ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการพัฒนาตามปฏิบัติที่ก าหนด 
   5.ประเมิน/ประกาศ/มอบวุฒิบัตร  
ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 
  -ผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 
จ านวน 164 คน 
  2. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ จ านวน  7  คน 
  เชิงคุณภาพ 
  1. ร้อยละ100 ของครูผู้ช่วยผ่านการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการศึกษา 
  2.ร้อยละ 42.67 พัฒนาครูก่อนแต่งตั้งและให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  

3. โครงการ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) ปีงบประมาณ 2562 
กิจกรรมที่ด าเนินการ  ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 
   1. แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบและส่งครูผู้ช่วยที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการพัฒนา 
ตาม วัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนด 
   2. จัดท าหลักสูตร และก าหนดตารางการอบรม และจัดอบรม 
   3. ผู้ที่ผ่านการพัฒนา(จบหลักสูตร) ได้รับวุฒิบัตรทุกคน เพ่ือใช้ประกอบการประเมินและอ่ืน ๆ 
ผลการด าเนินงาน 
    เชิงปริมาณ 
    -ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่เข้ารับการพัฒนา จ านวน 110 คน   
    เชิงคุณภาพ 
    -ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่จบหลักสูตร 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
    -ผู้เข้ารับการอบรมได้เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ มีความพร้อม ทักษะเจตคติและบุคลิกลักษณะของครู
ผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู เป็นครูที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. โครงการ ประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
        ปีงบประมาณ 2562          
กิจกรรมที่ด าเนินการ    

    1. เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการและแจ้งค าสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  

   2. แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบและเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามก าหนดการ 

   3. ด าเนินการประชุมสัมมนาผู้บริหารตามก าหนดการ 
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ผลการด าเนินงาน 

   เชิงปริมาณ 

   กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมสัมมนาครบ 100 % ดังนี้ 

   1) ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 และ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  จ านวน 3 คน 

   2) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 168 คน 

   3) ศึกษานิเทศก์            จ านวน  13  คน 

   4) บุคลากรในส านักงาน   จ านวน 36  คน 

  เชิงคุณภาพ 

   1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความเข้าใจแนว

ทางการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

  2. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเสริมสร้างเจตคติที่ดี
ในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษาแนวใหม่ในศตวรรษที่ 21อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ได้รับการพัฒนาภาวะผู้น าการบริหารสถานศึกษายุคไทย
แลนด์ 4.0 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
  4. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด มีขวัญและก าลังใจ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคตต่อไป 
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นโยบายที ่4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล ้า 
       ทางการศึกษา 
 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่
เพ่ือให้ พัฒนาผู้เรียน  มีคุณภาพมีมาตรฐานเสมอกัน 
1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
กิจกรรมที่ด้าเนินการ   
 1.แจ้งแนวปฏิบัติการรับเด็กเข้าเรียน ระดับก่อนปฐมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

2.ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือชี้แจงเพ่ือชี้แจงรายละเอียด 
3.จัดท าข้อมูลข้อมูลส ามะโมข้อมูลนักเรียนตาม ทร. 14 
4.ก าหนดเขตพ้ืนที่บริการ ก าหนดเจ้าพนักงานรับนักเรียน 
5.จัดท าแผนการรับนักเรียนด าเนินงานการรับนักเรียน 
6.จัดท าประกาศการรับนักเรียน 
7.รายงานข้อมูลการรับนักเรียนทางระบบโปรแกรม 

ผลการด้าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 -รับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ทั้งหมด 169 โรง ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับนักเรียนโรงเรียนละ1คน เข้าใจแนวทาง
ปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 และให้ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนครบทุกคน 
 เชิงคุณภาพ 
 -เด็กนักเรียนเข้าศึกษาในสถานศึกษาครบทุกคน เกิดความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครอง  
2. โครงการซ่อมบ้ารุงและนิเทศติดตามการใช้อุปกรณ์ DLTV เพื่อการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่ด้าเนินการ   
 1.การส ารวจอุปกรณ์ DLTV 
 2.แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการใช้ DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 3.จัดท าเครื่องมือนิเทศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
 4.ก าหนดปฏิทินการนิเทศติดตาม 
  5.รวบรวมข้อมูล สรุป รายงาน 
ผลการด้าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
   -โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV จ านวน 109 โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
   -ครูใช้ DLTVในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง 
   -โรงเรียนต้นแบบที่ใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ได้แก่โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 
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นโยบายที ่5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมบริหารจัดการศึกษา ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน   
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
ผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน าDigital 
Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่
จ าเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และ
ความถนัด สามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 

1. โครงการ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
กิจกรรมที่ด าเนินการ พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
 1.มอบหมายผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจนตามระบบฐานข้อมูลโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.แต่ละระบบมีการแต่งตั้งคณะท างานระดับโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนที่ 
 3.แจ้งปฏิทินการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือจะได้เตรียมการได้ทันระยะที่ก าหนด 
 4.ตั้งกลุ่มทางโซเซียลเพื่อการประสานงาน และแจ้งแนวทางด าเนินงานเพ่ือวางแผนการท างานร่วมกัน 
 5.จัดท าลิงค์เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างเป็นปัจจุบัน 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 1. ระบบฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 
 2. ระบบฐานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) https://cct.thaieduforall.org/  
 3. ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) http://data.bopp-obec.info/emis/  
 4. ระบบฐานข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC http://bobec.bopp-obec.info/ 
 5. ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา (EMIS) http://data.bopp-obec.info/emis/ 
 6. โปรแกรม SchoolMIS 
 7. โปรแกรม SEAT 
          8. โปรแกรมการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่ AMSS++ 
 เชิงคุณภาพ 
 ระบบบริหารจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ตามความต้องการและมีความเสถียรภาพ 
ในการใช้งาน 
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2. โครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
กิจกรรมทีด่ าเนินการ  
 1.จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  1)แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพระยะกลาง 4 ปี 
  2)จัดประชุม เพ่ือชี้แจงแนวทางด าเนินงานและก าหนดรูปแบบการด าเนินงานร่วมกัน 
  3)โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง 
  4)จัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ปีการศึกษา2562 – 2565 
  5)จัดท าแผนที่การศึกษา school mapping 
 2. การบริหารโรงเรียนรวม 
  1)สนับสนุนค่าพาหนะเรียนรวม 
  2)สนับสนุนค่าบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียน 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

1.แผนเรียนรวม ปีการศึกษา 2562   จ านวน  10 โรง 
2.แผนเรียนรวม ปีการศึกษา 2563   จ านวน  1  โรง 

 3.แผนเรียนรวม ปีการศึกษา 2564   จ านวน  4  โรง 
4.แผนเรียนรวม ปีการศึกษา 2565   จ านวน  8  โรง 
5.ค่าพาหนะเรียนรวมตามระยะทาง จ านวน  28 โรง 
6.ค่าบริหารจัดการรถ     จ านวน   6   คัน  

 เชิงคุณภาพ 
  - บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมาเรียนรวมได้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
  - โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน และยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3. โครงการ  จัดท าแผนปฏิบัติการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
กิจกรรมที่ด าเนินการ  แผนปฏิบัติการ ปี 2562 
 1.ประชุมสรุปรายงานผลการด าเนินงาน ปี 2561 วิเคราะห์ก าหนดนโยบาย จุดเน้น ตัวชี้วัด และแนวทาง
การพัฒนาปี 2562 คณะท างาน จ านวน 40 คน  2 วัน 
 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองโครงการและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 3.ประชุมชี้แจงขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา 
 4.ติดตาม ประเมินผลโครงการ  
 5.รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ผลการด าเนินงาน 
 เชิงคุณภาพ 
 -ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีใช้เป็นกรอบทิศทาง
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้อง
นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. โครงการ การติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา 
กิจกรรมติดตามและรายงาน   
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผล โดยมีผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัด และคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เป็นคณะกรรมการก ากับตรวจสอบการรายงานตามรอบการรายงาน 
 2.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการท าความเข้าใจในการรายงานทางระบบ E-MES 
 3. รายงานตามไตรมาส 3 ระยะ  
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 -รายงานตัวชี้วัด 81 ตัวชี้วัด/ 5 นโยบาย 
 เชิงคุณภาพ  
 -ผลประเมิน ระดับคุณภาพดีมาก  

 5. โครงการ อบรมประชุมสัมมนาข้าราชการผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 
   กิจกรรมที่ด าเนินการ  การลงระบบข้าราชการบ านาญ 
  - อบรมให้ความรู้ข้าราชการที่จะเกษียณได้มีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากราชการ
 หลังเกษียณอายุราชการ โดยการบรรยายของวิทยากร ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากคลัง เขต 4 อุดรธานี 
  - ฝึกปฏิบัติและปฏิบัติจริงการยื่นขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญในระบบ e-filing  ด้วยตนเอง 
 ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 
  - ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 จ านวน 107 คน  
  เชิงคุณภาพ 
  1. ร้อยละ 100ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ 
 e-filingด้วยตนเอง ตามนโยบายภาครัฐ  
  2. ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิที่พึงได้รับตาม
 พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ พ.ศ.2553 
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6. โครงการ ประชุม Work Shop การเลื่อนเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 

2. Work Shop ผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครูที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล /บุคลากรทางการศึกษา  
ผลการด าเนินงาน  
 เชิงปริมาณ 
 -ผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครูที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล /บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรม
ตามโครงการ จ านวน 200 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 1.ผู้เข้าร่วมประชุมตามโครงการทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเปลี่ยนแปลงบัญชบีัญชโีครงสร้างเงินเดือน
จากเดิมแบบขั้นเงนิเดือน มาเปน็แบบบัญชีเงนิเดือนขั้นสงู ขั้นต่ า สามารถน าความรู้ที่ได้รบัไปใช้ในการปฏบิัติงานประจ า 
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
 2.การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ปีงบประมาณ 2562 เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎของ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2561/แนวปฏิบัตฯิ ของ สพฐ. 
 3.เกิดการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติเป็นรูปธรรมชัดเจน 

7. โครงการ อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุแนวใหม่ ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” และการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน  พัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 -อบรม บุคลากร ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง การเงิน และบัญชี ของโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเงิน บัญชี เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้านการเงิน การบัญชี ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ  
 -ผู้เข้ารับการอบรมไก้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา,  เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน , เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน , 
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  ทุกโรงเรียน จ านวน  169 โรงเรียน  รวมโรงเรียนละ 4 คน  จ านวน  676  คน 
 เชิงคุณภาพ 
          1.บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุที่ผ่านการอบรมสามารถปฏิบัติงานและเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 4 (e-Market,e-bidding) 
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           2.การด าเนินการขัดซื้อจัดจ้างการด าเนินงานด้านการเงินของหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
8. โครงการ  พัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ด าเนินการ พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล 
 1.แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลและแนวทางในการด าเนินการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ทางอิเล็กทรอนิกส์ (2ระยะ) และฝึกปฏิบัติการจริงการรายงานข้อมูลในระบบ 
 3.สรุปรายงาน 2 ระยะ  
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 -พัฒนาครูผู้รับผิดชอบจ านวน  169 คน   
 เชิงคุณภาพ 
 - สร้างธรรมาภิบาลในด้านการเงิน ระบบบัญชีให้กับสถานศึกษา 
 - การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 - สถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบด้านการเงิน มีความรู้ความเข้าใจ ในการรายงานข้อมูลการเงินด้าน
การศึกษาของสถานศึกษาผ่านระบบโปรแกรม e-budget.jobobec.in.th ได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์  
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

9. โครงการ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมผู้บริหาร 
 -จัดประชุม รองผู้อ านวยการสพท./ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์/บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด  เพ่ือชี้แจงข้อมูล ข่าวสาร ข้อราชการ ระเบียบ กฎหมาย และ
นโยบาย การบริหารจัดการศึกษา ฯลฯ ให้รับทราบนโยบายที่ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและน าสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมที่ 2 พุธเช้า ข่าว สพฐ. 
 - ก าหนดปฏิทินผู้รับผิดชอบ 
 - บันทึกรายงานการประชุมเสนอผู้บังคับบัญชาและลงในระบบรายงาน  E – MES  
กิจกรรมที่ 3 การประชุมทางไกล VDO-CONFERENCE  
 - ผู้ดูแลทดสอบระบบเตรียมความพร้อมก่อนออกรายการ 
 - เรื่องท่ีออกรายการมีกี่เรื่อง จ านวน 9 เรื่อง ดังนี้ 
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ที ่ เรื่อง วันท่ีออกรายการ กลุ่มที่รับผิดชอบ หมายเหต ุ
1 การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
2 พ.ค.2562 ส่งเสริมการจัด

การศึกษา 
 

2 การจัดการเรยีนการสอน DLTV  TELETRAINING 15 พ.ค. 2562 นิเทศฯ  
3 การรับรองหลักสตูรเพื่อให้ครูสามารถน าผลการพัฒนา

มานับเป็นช่ัวโมง การพัฒนาเพื่อประกอบการขอมีและ
เลื่อนวิทยฐานะ 

17  พ.ค.2562 บริหารงานบุคคล  

4 การคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ 30 พ.ค.2562 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 

5 โรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรยีนรูสุ้ขภาวะ 5 มิ.ย..2562 นิเทศฯ  
6 สร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษา

ขั้นพื้นฐานประจ าเขตตรวจราชการ การชี้แจงการ
ด าเนินการติดตาม การประเมินผลการบริหารจดั
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามมาตรฐานเขต 

26 มิ.ย.2562 นโยบายและแผน  

7 ส าหรับครูโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้
สุขภาวะ 

28 มิ.ย..2562 นิเทศฯ  

8 หารือข้อราชการเกีย่วกับการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

7 ส.ค. 2562 นโยบายและแผน  

9 เลขาสพฐ. พบผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการ
ศึกษา 

30 ก.ย. 2562 นโยบายและแผน  

ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 1.ประชุมผู้บริหาร จ านวน   4  ครั้ง/ 200 .คน 
 2. ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายฯ/ ผอ.กลุ่ม  จ านวน 3 ครั้ง/ 20 คน 
 3.ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.  จ านวน 38 ครั้ง 
 4. ประชุมVDO-CONFERENCE  จ านวน   9  ครั้ง  
 เชิงคุณภาพ  
 1.การรับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและขับเคลื่อนน าสู่การปฏิบัติ ได้อย่างเป็นรูปธรรมตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
 2.เป็นการลดค่าใช้จ่ายประชุมสัมมนาระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2/สถานศึกษาในสังกัดมีการบริหารจัดการ 
ศึกษาไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 
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10. โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจ าปี พ.ศ.2562 
กิจกรรมติดตามและรายงาน   
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผล โดยมีผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัด และคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  เป็นคณะกรรมการก ากับตรวจสอบการรายงานตามรอบการรายงาน 
 2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการท าความเข้าใจในการรายงานทางระบบ E-MES 
 3. รายงานตามไตรมาส 2 ระยะ  
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ  
 -รายงานตัวชี้วัด 3 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้ 17 ประเด็นพิจารณา 
 เชิงคุณภาพ  
 -ผลประเมิน ระดับคุณภาพดีมาก  

11. โครงการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ KRS 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1.เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายจาก สพฐ.  
    2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
   3. จัดท าปฏิทินการรายงานรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 
    4. ประชุมชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลตามปฏิทินและระยะเวลาที่ สพฐ.ก าหนด 
 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 -ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลข้อมูลได้ครบทุกตัวชี้วัด 
 เชิงคุณภาพ 
 -ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดมีความรู้ ความเข้าใจการด าเนินการรายงานข้อมูลผ่านระบบโปรแกรมKRS ตาม
แนวทางท่ีสพฐ.ก าหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  

12. โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1.สร้างความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในให้กับโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  จ านวน  168  โรงเรียน  ดังนี้ 
 1) กิจกรรม ผอ.เขต พบเพ่ือนครู 
 2) การประชุมประจ าเดือนผู้บริหารโรงเรียนสังกัด 
 3) การสัมมนาทางวิชาการผู้บริหารโรงเรียนสังกัด 
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 2.การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 
คุณภาพภายนอกรอบส่ี 
 1) วันที่ด าเนินการ  : วันที่  6  กันยายน  2562 ณ  ห้องประชุมโปงลาง   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2 
 2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  :  โรงเรียนที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จ านวน 12 โรงเรียน
ผู้บริหารสถานศึกษาที่จะรับการประเมินภายนอกรอบสี่  จ านวน 1  คน  ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
จ านวน  2  คน  โรงเรียนละ  3 คน  รวมทั้งสิ้น  39  คน 
 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพ 
ภายนอก รอบสี่  
 1) วันที่ด าเนินการ  :  วันที่  21 - 22  กันยายน  2562    ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาฬสินธุ์ 
จ ากัด  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  3  โรงแรก คือ โรงเรียนพินิจราษฎร์บ ารุง  จ านวน  10  คน  
โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์  จ านวน  16  คน  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม จ านวน  2  คน   รวม  28  คน 
 4  นิเทศ ติดตามการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 1) นิเทศ ก ากับติดตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ทุกโรงเรียน  โดย  ศึกษานิเทศก์
ประจ ากลุ่มเครือข่ายฯ 
 2) นิเทศ ก ากับ ติดตาม  โรงเรียนที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  โดย  ศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ 
 -โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  จ านวน  168 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
 1.ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพภายในได้รับการพัฒนาในเรื่องของระบบประกัน
คุณภาพแนวใหม่ 
 2.โรงเรียนที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  มีความพร้อมรับการประเมิน 
 3.โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
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13. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 -อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการค านวณ ในโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
     -กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการได้แก่ ครูวิชาการ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 44 โรงเรียนๆละ 3 คน รวม 132 คน และศึกษานิเทศก์  
จ านวน 12  คน  
 เชิงคุณภาพ 
 1.ครูและบุคลากรที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  สาระวิทยาการค านวณ  สามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ ทักษะการคิดแก้ปัญหามุ่งผู้เรียนตามศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ( Best Practice) 
 1) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้จัดท าแผนงานโครงการกิจกรรมการเรียนตามนโยบาย  
 2) ส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ของทุกคนและชุมชน เป็นศูนย์กลางพัฒนาทักษะ
และคุณภาพชีวิต เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
 3) โรงเรียนด าเนินการจัดท ากิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการน านวัตกรรมสู่การเรียนการสอน
เพ่ิมเติม 
 3.ผลการปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ๓ ล าดับแรก 
 1)โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  Lesson  Study 
 2)โรงเรียน นาดีหลุมข้าววิทยา ชื่อกิจกรรม แบบอย่างคุณธรรม  3  ดาว 
 3)โรงเรียนพินิจราษฎร์บ ารุง ชื่อกิจกรรมการเรียนการสอนสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ STEM  ศึกษา 

 



          รายงานผลการด าเนินงาน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2 หนา้ 41 
  

ส่วนที่ 4 

ผลงานที่ภาคภูมิใจและประสบความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2ด าเนินการขับเคลื่อนภารกิจโดยใช้แผนเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์
 จากการก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) สรุปผลการ
ด าเนินงาน จ าแนกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 1) ด้านคุณภาพการศึกษา  2) ด้านโอกาสทางการศึกษา และ  
3) ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยสรุปดังนี้ 

 1 ด้านคุณภาพการศึกษา 
 ผลการประเมินความสามารถของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
 1) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
                   จากการประเมินความสามารถของนักเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ของ 
นักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่ามีผลการพัฒนาเพิ่มข้ึนทั้ง 3ด้าน 

ตารางที่ 6 แสดง เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถของนักเรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

ทักษะความสามารถ 
ปีการศึกษา 

ปี 2560 ปี 2561 ผลตา่ง 
ด้านภาษา 52.24 55.14 +2.9 
ด้านค านวณ 43.02 53.81 +10.79 
ด้านเหตผุล 49.30 49.36 +0.06 
เฉลี่ย 48.18 52.77 +4.59 

 ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561  
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของ
ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561พบว่าในปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกทักษะสูงกว่า 
ปีการศึกษา 2560 (+4.59)  เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะ พบว่าด้านค านวณ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนมากที่สุด
(+10.79)รองลงมาคือ ด้านภาษา มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น (+2.9) และด้านเหตุผลมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึน้(+0.06)  
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2) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET : Ordinary National Education Test) ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

 ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET  

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 – 2561 

กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

ปี 2560 ปี  2561 ผลตา่ง 
ภาษาไทย 42.70 52.49 +9.79 
คณิตศาสตร ์ 32.09 31.82 -0.27 
วิทยาศาสตร ์ 36.51 37.19 +0.68 
ภาษาต่างประเทศ 29.57 31.67 +2.10 
เฉลี่ย 35.22 38.29 +3.07 

 จากผลการเปรียบเทียบข้อมูลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ O-NET นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 พบว่าโดย
ภาพรวมมีผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน(+3.07)เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มสาระ พบว่ากลุ่มสาระที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุดคือภาษาไทย (+9.79) รองลงมาคือกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (+2.10) และกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ผลคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน +0.68  กลุ่มสาระท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยลดลงคือกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ( -0.27)  

3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET : Ordinary National Education Test) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  

     ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET  
                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 – 2561 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 

 ปี 2560 ปี  2561 ผลตา่ง 
ภาษาไทย 43.75 49.90 +6.15 
คณิตศาสตร ์ 20.58 24.33 +3.75 
วิทยาศาสตร ์ 29.14 32.75 +3.61 
ภาษาต่างประเทศ 30.11 25.78 -4.33 

เฉลี่ย 30.90 33.19 +2.33 
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 จากผลการเปรียบเทียบข้อมูลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ O-NET นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561พบว่าโดยภาพรวม
ผลคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน +2.33 เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระ พบว่า กลุ่มสาระภาษาไทยมีผลคะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึนมากที่สุด +6.15กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ผลคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน +3.75 และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
มีผลคะแนนเพ่ิมขึ้น+3.61 กลุ่มที่มีผลคะแนนเฉลี่ยลดคือกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศผลคะแนนเฉลี่ยลดลง -4.33 

 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณตามจุดเน้นของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 พบว่า นักเรียนอ่านออก อ่านคล่อง จ านวน 10,614 คน คิดเป็นร้อยละ 96 
และ นักเรียนเขียนได้ เขียนคล่อง จ านวน 8,938 คน คิดเป็นร้อยละ 97 รายละเอียดจ าแนกรายชั้นเรียน ดังนี้ 

 ตารางที่ 9 แสดงผลการประเมินนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน ตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ จ าแนกตามระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ทักษะที่
ประเมิน 

จ านวนผู้เรียน
ปกติทั้งหมด 

จ านวน
ผู้เรยีนที่
เข้าสอบ 

จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน (คน) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ร้อยละ 

การอ่าน 11,106 11,106 1,825 1,758 1,659 1,738 1,743 1,891 10,614 96 

การเขียน 9,227 9,227 - 1,745 1,633 1,763 1,858 1,939 8,938 97 

ข้อมูลมาจาก จากระบบ e-MES 

2. ด้านโอกาสทางการศึกษา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนได้เรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ก ากับติดตามแนวปฏิบัติเรื่องการรับ
นักเรียนโปร่งใส เป็นธรรมและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ สนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จัดสรรเงิน
ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยยากจนพิเศษให้กับนักเรียนที่มีความยากจนพิเศษ ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
มีความเข้มแข็ง ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียนท าให้มีแนวโน้ม การออกกลางคันลดลง อย่างต่อเนื่อง 
พัฒนาประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยของผู้เรียนและโรงเรียน ปรับปรุงระบบข้อมูลและระบบวางแผนเพื่อ
เพ่ิมอัตราการเข้าเรียนการเรียนต่อการพัฒนาสถานศึกษา การขยายบริการทางการศึกษา และจัดสรรทรัพยากรที่
เหมาะสม พัฒนาและใช้กระบวนการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อ
ชุมชน สาธารณชนในเขตพ้ืนที่ หลักเกณฑ์และข้อก าหนดในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯให้เป็นไปตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์การส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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3. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อการด าเนินการ 
มีระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขและให้การช่วยเหลือ เร่งรัดติดตาม
ประเมินผลของโรงเรียน ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง องค์คณะบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด าเนินงาน ตามบทบาทหน้าที่อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้โรงเรียนในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน สรุปผลการเนินงานดังนี้ 
1) ผลการติดตามและประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 ตาราง 10 ผลการติดตามและประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพจิารณา ระดับคณุภาพ 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารจัดการที่ด ี ดี 
ตัวบงช้ีที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการบริหาร และจดัการศึกษา ดี 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1 ดี 
มาตรฐานที ่2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุง 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 ดี 
มาตรฐานที ่3 สัมฤทธิผลของการบริหารและจัดการจัดการศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที ่1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความส าเรจ็และเป็นแบบอย่างได ้ ปรับปรุง 
ตัวบ่งช้ีที ่2 สถานศึกษาท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   เพื่อการประกันคณุภาพ 

ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคณุภาพตามหลักสตูร ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รบัสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับ 
    ที่สูงข้ึน หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในส านักงานเขตพื้นท่ี   
    การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ ตามเกณฑไ์ดร้ับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 6 ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษา 
    รวมทั้งการให้บริการ 

ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพจิารณา ระดับคณุภาพ 
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 ดีมาก 

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) ดีมาก 

2) การบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ (สพฐ.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 ตารางที่ 11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ (สพฐ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 

นโยบาย/ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ ระดับคะแนน 

นโยบายท่ี 1จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 5 ดีเยี่ยม 
ตัวช้ีวัดที ่ 4ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล
ที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่ก าหนดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 2พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3.78 ดีมาก 
ตัวช้ีวัดที่ 17ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 19 ร้อยละของผู้เรยีนที่อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน    
ตัวช้ีวัดย่อย 19.1 ร้อยละของผู้เรยีนที่อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น(เฉพาะ สพป.) 4 ดีมาก 
ตัวช้ีวัดย่อย 19.2  ร้อยละของผู้เรยีนมีนิสัยรักการอ่าน 3 ด ี
ตัวช้ีวัดที่ 20 ร้อยละของผู้เรยีนที่มีทักษะการคิดวเิคราะห ์ 2 พอใช้ 
ตัวช้ีวัดที่ 24 ร้อยละของผู้เรยีนมทีักษะสื่อสารอังกฤษและสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

1 ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดที่ 27 ร้อยละของผู้เรยีนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศกึษาที่ผ่านมา  

  

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 27.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 5 ดีเยี่ยม 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 27.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 5 ดีเยี่ยม 
ตัวช้ีวัดย่อยที่  27.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ไม่ประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 30 ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบตัิ
จริง (Active Learning 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 35 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
พัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 

4 ดีมาก 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 5 ดีเย่ียม 
ตัวช้ีวัดที่ 49 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ได้รับการพัฒนาใหม้ีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรยีนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 เยี่ยม 

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

3.86 ดีมาก 
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ตัวช้ีวัดที ่ 54 ร้อยละของเด็กวัยเรยีนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดบัการศึกษา 2 พอใช้ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่  54.1 ระดับประถมศึกษา (เฉพาะ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
ตัวช้ีวัดย่อยที่  54.2 ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น (สพป.และ สพม.) 5 ดีเยี่ยม 
ตัวช้ีวัดย่อยที่  54.3 ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย (เฉพาะ สพม.) ไม่ประเมิน 
ตัวช้ีวัดที ่ 55 ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน   
ตัวช้ีวัดย่อยที่  55.1 ระดับประถมศึกษา (เฉพาะ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
ตัวช้ีวัดย่อยที่  55.2 ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น (สพป.และ สพม.) 2 พอใช้ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่  55.3 ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย (เฉพาะ สพม.) ไม่ประเมิน 
ตัวช้ีวัดที ่ 59 ร้อยละของสถานศกึษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่ก าหนด   
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 59.1 ระดับปฐมวัน (เฉพาะ สพป.) 4 ดีมาก 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 59.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพป. และ สพม.) 4 ดีมาก 
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   4.33 ดีเย่ียม 
ตัวช้ีวัดที ่69 ร้อยละของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผา่นเกณฑ์การประเมินคณุภาพมาตรฐาน 
                ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4 ดีมาก 

ตัวช้ีวัดที ่78 โรงเรยีนขนาดเล็กมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น   
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 78.1 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 (เฉพาะ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 78.2 ระดับมัธยมศกึษาปีท่ี 3 (เฉพาะ สพป.) 4 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.39 ดเียี่ยม 
  

3) ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (KRS:KPI Report System)  
 ตารางที่ 12 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  (KRS:KPI Report System)  

รายการ ค่าคะแนน ระดับทีไ่ด ้ ร้อยละ ระดับทีไ่ด ้

การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 4.855456 
3.72835 74.57 

ระดับมาตรฐาน
ขั้นต้น ประเมินผู้บริหาร 3.52941 

4) การด าเนินงานคุณธรรม ความโปร่งใส ของเขตพ้ืนที่สุจริต 

ตารางที่ 13 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีงบประมาณ 2562 

ล าดับที ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผลการประเมิน  (ITA) 

คะแนน ระดับ 
126 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 85.43 A 
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ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

ประเภทหน่วยงาน 
  เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันยาเสพติด ประจ าปี 2562  
                                               จากจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 เป็นหน่วยงานที่มีผลงานและนวัตกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับดีเยี่ยมในการ 
          น าเสนอผลงาน “มหกรรมวิชาการ สู่ความเป็นเลิศ” เขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster) ประจ าปี 2562 
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รางวัลชนะเลิศ การประกวดค่ายย่อย ประเภทแหล่งเรียนรู้ภายในค่าย งานชุมนุมลูกเสือส ารอแห่งชาติ         ครั้ง
ที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 ค่ายย่อยที่ 4 บาเคียล่า(เสือด า)  

 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  

 

         รางวัลชนะเลิศ การประกวดค่ายย่อย ประเภทความสะอาด สวยงาม งานชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ  
                  ครั้งที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 ค่ายย่อยที่ 3 บาลู (หมี)  
                                             จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

                             

 

 

 

 

 



          รายงานผลการด าเนินงาน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2 หนา้ 49 
  

ประเภทโรงเรียน 

 โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร ปี 2562 จากกระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 

 

โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7 ประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 

 

โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7 ประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 
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 โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

                   การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 
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สถานศกึษาน ารอ่งการพฒันาแนวทางหรอืรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้เพื่อยกระดบัคณุภาพทางการศกึษาระดบัชาติ                
ขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ภายใตโ้ครงการ TFE (Teams For Education) โรงเรยีนปอแดงวิทยา 

 

 

โรงเรียนดงบังอ านวยวิทย์ เป็นหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา 
การจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพ้ืนที่(ภาคและจังหวัด)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะ
ชีวิต ประจ าปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการ  
 
- ประเภทปฐมวัย   ระดับเหรียญทอง 
นางพุทธวรรณ พิชัยเชิด  
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 

 
- ประเภทประถมศึกษาปีที่ 5-6 ระดับเหรียญเงิน 
นายจักรพันธ์ นาทองไชย  
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร  

 

         
ว่าที่ร้อยตรีหญิงมลฤดี  วิชาศรี ครูผู้สอนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับปฐมวัยระดับภาค ปี
การศึกษา 2562. โรงเรียนดงบังอ านวยวิทย์ 

  
 

     ประเภทนักเรียน     

       รางวลัเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ าปี 2562 เด็กหญิงอชิรญาณ์  แสงจันทร์  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 
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ส่วนที่ 5 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา  
 

จากการด าเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามนโยบายและโครงการตาม แผนปฏิบัติการ ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 การบริหารจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า 
1. ปัญหาและอุปสรรค  

1.1 การอนุมัติงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานล่าช้า ท าให้เกิด ปัญหาในการ
บริหารงบประมาณ ซึ่งจะด าเนินการก่อหนี้ผูกพันก่อนจะได้รับอนุมัติเงินประจ างวดไม่ได้ อีกท้ัง งบทดรองราชการมี
งบประมาณจ ากัด  

1.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีโครงการต่างๆ มากมายที่เร่งรัดในการจัด กิจกรรมในช่วง
ระยะเวลาสิ้นปีงบประมาณ ที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดกิจกรรมการสอนของครูผู้สอน ซึ่งบางครั้ง
เป็น กิจกรรมที่ไม่ตรงตามความต้องการของครูผู้สอน  

1.3 งานซ้ าซ้อนและส่วนใหญ่เป็นงานในด้านเอกสารเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ  
1.4 การก ากับติดตามไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพราะมีภาระงานมากขึ้น และมีกิจกรรมที่ส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดเพิ่มข้ึน  
1.5 จ านวนบุคลากรลดลง เนื่องจากย้ายไปยังหน่วยงานที่ตั้งใหม่ ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง  
1.6 นโยบายการจัดกิจกรรมประชุม/สัมมนา/อบรมครูผู้สอน จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

มีการก าหนดกิจกรรมในโครงการต่างๆ ท าให้ขาดความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน  
2. ข้อเสนอแนะ  

2.1 ปรับลดกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับงบประมาณ  
2.2 การเรง่รัดการใช้งบประมาณในส่วนที่ได้รับจัดสรรในช่วงไตรมาสที่ 1 – 2 โดยให้ก าหนดปฏิทินที่ชัดเจน  
2.3 เน้นการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในการก าหนดนโยบายและกิจกรรม เพื่อลดค่าใช้จ่าย และระยะเวลา

ในการเดินทาง  
2.4 จัดระบบฐานข้อมูลออนไลน์รายการกิจกรรมที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ เพ่ือความสะดวกใน

การเรียกดูย้อนหลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. แนวทางการพัฒนา  

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มการเคลื่อนไหวทั้งบริบท และความเปลี่ยนแปลงของเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีส่งผล
ต่อการจัดการศึกษาในอนาคต  

3.2 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยี การใช้ระบบ
ดิจิตอลและโซเซียลเน็ตเวิร์ค เข้ามาจัดการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  

3.3 ก าหนดการประชุม/สัมมนา/อบรม ด้วยระบบออนไลน์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงและเรียนรู้
ได้ตลอดเวลา  

3.4 วางแผนกิจกรรมภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 และ  
จัดท าปฏิทินของแต่ละกลุ่มงานเพื่อลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินกิจกรรม 
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ภาคผนวก 
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  วันที ่12-14  มิถุนายน  2562  ณ ค่ายโสมพะมิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน ณ วัดพุทธเกษม  อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น 

 
 
 
 

 

 

 
 

กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ โรงเรียนในสังกัด 
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พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วนัที่ 22-23 ธ.ค 2561 

 
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

 
 

พัฒนาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี 
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อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั นพื นฐานเพื่อส่งเสริมอาชีพการมีงานท้า และ 
การแนะแนวศึกษาต่อ (หลักสูตรระยะสั นงานศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้ระดับอาชีพประจ้าปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(ก.ต.ป.น. ปีงบประมาณ 2562) 

 

 

 

 

 

 

อบรมการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
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นิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศแบบบูรณาการ 
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โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา” 

 

กิจกรรมโครงการการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖2 
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อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการด าเนินงาน  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน
และอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมในโรงเรียนเรียนรวม ด้วยเทคนิคการอ่านออกเขียนได้   

ลายมือสวย ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ ประจ้าปี2562 วันที่ 11-12 ก.พ.2562 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด 

 
 

 

 

 

 
 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 วันที่ 19-20 ก.ย.2562 ณโรงแรม
รอยัล นาคารา จ.หนองคาย 
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ประชุมสัมมนาข้าราชการผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2562 
 

 
อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุแนวใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐”และการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 
 

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
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ประชุมการติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 

 
พัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั นพื นฐานของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 

 
ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา พบเพื่อนครู (MOU) 
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ประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ 

  

การนิเทศ  ติดตามและประเมินผลอาหารกลางวันในสถานศึกษา 

 
 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2  

  

 

 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 
ที่  247/2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

     .................................................... 

 ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ไดบ้ริหารจัดการศึกษาตามภารกิจที่
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นั้น  ขณะนี้สิ้นปีงบประมาณพ.ศ. 2562 แล้ว จึงจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน  เพ่ือสะท้อนผล วิเคราะห์ข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 และ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับทราบ 

 เพ่ือให้การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความเรียนร้อย 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะท างาน    ประกอบด้วย  

ที่ปรึกษา 

 นายชาญกฤต  น้ าใจดี    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
                ช่วยราชการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของคณะท างานฝ่ายต่างๆ ตลอดจน 
แก้ปัญหา เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียนร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 

คณะท างาน   ชุดที่ 1  ประกอบด้วย 

1. นางวิจิตรา  โคตรบัญชา  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน     
2. นางทองมุข  ปารมีชัย  ศึกษานิเทศก์      
3. นายสถิต  ศรีถาวร  ศึกษานิเทศก์   
4. นายพิชญ์  เวียงสีมา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. นางสมถวิล  ภูกองไชย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
6. นางสาวประลิวัน  ติกาพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ   

มีหน้าที ่ สรุปรวบรวมข้อมูลสานสนเทศ รายละเอียดประกอบ  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ทิศทางการ
ด าเนินงานปี 2562 และส่วนที่ 4 ผลงานความส าเร็จ 
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คณะท างาน ชุดที่ 2 จัดข้อมูลในส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานตามนโยบาย ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ประกอบด้วย 
1. นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2. นางสาวสุกัลญา  ภูผิวโคก  ศึกษานิเทศก์  

3. นางสุธัญญา  พันธุ์รักษ์  ศึกษานิเทศก์ 
4. นายสถิต  ศรีถาวร  ศึกษานิเทศก์ 
5. นางสาวนุชนารถ  ภูมาศ  ศึกษานิเทศก์ 

นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ประกอบด้วย 

1. นายสุทัฏน์  เพียงแก้ว  ศึกษานิเทศก์      

2. นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   

3. นางสาวสุกัลญา  ภูผิวโคก ศึกษานิเทศก์  

4. นายสุพรรณ  ธรรมแนบจิตร ศึกษานิเทศก์ 
5. นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์  ศึกษานิเทศก์ 
6. นางประคอง  จุลสอน  ศึกษานิเทศก์      

7. นางดารา  ดาวดึงษ์  ศึกษานิเทศก์      

8. นางทองมุข  ปารมีชัย  ศึกษานิเทศก์      

9. นายสถิต  ศรีถาวร  ศึกษานิเทศก์      

10. นางปุญญณัฎฐ์  ชูเมกเกอร์ ศึกษานิเทศก์     

11. นางสุธัญญา  พันธุ์รักษ์  ศึกษานิเทศก์     

12. นางสาวศจีทิพย์  ตาลพันธ์ ศึกษานิเทศก์     

13. นางสาวนุชนาถ  ภูมาศ  ศึกษานิเทศก์   

นโยบายที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ประกอบด้วย 
1. นายประดิษฐ์  สีเล  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
2. นายนันทวัฒน์  อินทะชัย  นิติกร   
3. นางสุภาวดี  เทียนน้อย  นักทรัพยากรบุคคล   

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล  า  
         ทางการศึกษา     ประกอบด้วย 

1. นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        
2. นางประคอง  จุลสอน  ศึกษานิเทศก์   
3. นางสาวสุกัลญา  ภูผิวโคก ศึกษานิเทศก์  
4. นางสาวนุชนารถ  ภูมาศ  ศึกษานิเทศก์          
5. นางสาวสุภาพร  จันฤาไชย นักวิชาการศึกษา          
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6. นายชุมพล  ภูครองตา  นักวิชาการศึกษา          
7. นางปวีณ์กร  ภูกาสอน  เจ้าพนักงานธุรการ 

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  ประกอบด้วย  

1. นางวิจิตรา  โคตรบัญชา  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   

2. นางจารุวัลย์  อินธิศร  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

3. นายประดิษฐ์  สีเล  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล       
4. นางนันทิรา  เมตตา  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ       
5. นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      
6. นายสุทัฏน์  เพียงแก้ว  ศึกษานิเทศก์         
7. นางสาวสุกัลญา  ภูผิวโคก  ศึกษานิเทศก์         
8. นางนุชจนาถ  แฝงศรีจันทร์  นักจัดการงานทั่วไป    

9. นางทิชากร  ชอบหาญ  นักวิชาการเงินและบัญชี        
10. นางสว่างจิตร  คงแสนค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

11. นางสาวธัญลักษณ์  ภูสง่า  นักทรัพยากรบุคคล    

12. นายพิชญ์  เวียงสีมา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       
13. นายอภิชาติ  อ่อนมี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

 มีหน้าที่ วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย ให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมส่ง
ไฟล์ให้คณะรวบรวมจัดท ารูปเล่ม  

คณะท างาน  ชุดที่ 3 กลั่นกรองเอกสาร วิพากย์ และสรุปงาน  ประกอบด้วย      
1. นายชาญกฤต  น้ าใจดี    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  

เขต 5  ช่วยราชการในต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

2. นางจารุวัลย์  อินธิศร  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์         
3. นายประดิษฐ์  สีเล  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
4. นางนันทิรา  เมตตา  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
5. นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
6. นายสุทัฏน์  เพียงแก้ว   ศึกษานิเทศก์  
7. นางสาวสุกัลญา  ภูผิวโคก  ศึกษานิเทศก์  
8. นางประคอง  จุลสอน   ศึกษานิเทศก์ 
9. นางวิจิตรา  โคตรบัญชา  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
10. นางสมถวิล  ภูกองไชย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
11. นางสาวประลิวัน  ติกาพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ      

 มีหน้าที่  พิจารณากลั่นกรองข้อมูล รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่
คณะท างานวิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
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ทั้งนี้ ให้คณะท างานที่ได้รับแต่งตั้ง ตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายให้บังเกิดผลดีให้ส าเร็จ
ลุล่วง บรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม  พ.ศ.  2562 
 

(นายชาญกฤต  น้ าใจดี) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนก่น เขต 5 

ช่วยราชการในต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
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คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 

 นายชาญกฤต  น้ าใจดี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
 รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

ผู้สนับสนุนข้อมูล 

 ผู้อ านวยการกลุ่ม ทุกกลุ่มและผู้รับผิดชอบโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ผู้รวบรวม เรียบเรียง รูปเล่ม 

 นางวิจิตรา  โคตรบัญชา ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 นางสว่างจิตร  คงแสนค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 นางสาวรัตชะนก  สุราฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 นางสมถวิล  ภูกองไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 นายพิชญ์  เวียงสีมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 นายอภิชาติ  อ่อนมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 นางสาวประลิวัน  ติกาพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ 

 



เลขท่ี 312 หมู่ 4 ถนนฮ่องฮี-กระนวน  ต ำบลหว้ยเม็ก  อ  ำเภอหว้ยเม็ก 
จงัหวดักำฬสินธุ ์46170  
 โทรศพัท ์ 0-4388-9546-49    โทรสำร  0-4388-9534  เวบ็ไซต ์ 
http://www.kalasin2.go.th 


