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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4  ได้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2562 ตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนใน
กำรเร่งรัดพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.2561 – 2580       
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2562 ข้อ 3 ให้หน่วยงำนของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ในควำม
รับผิดชอบตำมนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  4 ธันวำคม 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ          
พ.ศ.2561 – 2580 และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561 – 2580) โดยแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2562 มีองค์ประกอบ ดังนี้ แผนวิเครำะห์สภำพกำร         
จัดกำรศึกษำ  ทิศทำงกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมนโยบำยเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รำยละเอียดโครงกำรส ำคัญ (Flagship Project) และปฏิทินปฏิบัติกำรตำม
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่จะต้องเร่งรัดให้ด ำเนินกำรในแต่ละห้วงเวลำ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 จึงได้จัดท ำแผนฉบับนี้ขึ้นเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร     
ใช้เป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2562 ได้จัดท ำขึ้นโดยมติที่ประชุม
ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2562 
ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ได้ร่วมคิด ร่วมวำงแผน ท ำให้แผนพัฒนำเล่มนี้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ 
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สภาพการจัดการศึกษา 



ส่วนที่ 1   

สภาพการจัดการศึกษา 

ความเป็นมา 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 เป็นองค์กรทำงกำรศึกษำ            
ที่ตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มำตรำ 33 วรรคสอง “ให้รัฐมนตรีว่ำกระทรวงศึกษำธิกำร โดยค ำแนะน ำของ                
สภำกำรศึกษำ มีอ ำนำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือกำรบริหำรและกำร      
จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แบ่งเป็นเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึ กษำ”                 
และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
พ.ศ.2553 ข้อ4 ให้แบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร                 
พ.ศ.2560 ปรับปรุงข้อมูล 9 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
2.  กลุ่มอ ำนวยกำร 
3.  กลุ่มบริหำรกำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
4.  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
5.  กลุ่มนโยบำยและแผน 
6.  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
7.  กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
8.  กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลและไอซีที 
9.  กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

อ านาจหน้าที่ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) กระทรวงศึกษำธิกำร  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
อ ำน ำจหน้ ำที่ ของส ำนั ก งำน เขต พ้ืนที่ ก ำรศึ กษำตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ วยระเบี ยบบริห ำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  
 1.  จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับนโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
  2.  วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบ 
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
  3.  ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 



  4.  ก ำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  5.  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  6.  ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคลเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน  
กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  7.  จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  8.  ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำนบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่จัด
กำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  9.  ด ำเนนิกำรและประสำนงำน สง่เสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ กำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
  11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  12.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของ
หน่วยงำนใดโดยเฉพำะหรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4  เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร รับผิดชอบ ควบคุม ก ำกับ ดูแล ส่งเสริม
และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขตบริกำร 4 
อ ำเภอ ประกอบด้วยอ ำเภอกันทรลักษ์  อ ำเภอขุนหำญ อ ำเภอศรีรัตนะ และอ ำเภอเบญจลักษ์ พ้ืนที่ใกล้เคียงที่
มีอำณำเขตติดต่อกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4  มีดังนี้ 

ทิศเหนือ จรดกับอ ำเภอน้ ำเกลี้ยงและอ ำเภอโนนคูณ 
ทิศใต้  จรดกับประเทศสำธำรณรัฐกัมพูชำประชำธิปไตย   
ทิศตะวันออก    จรดกับอ ำเภอน้ ำยืน,อ ำเภอน้ ำขุ่นและอ ำเภอทุ่งศรีอุดมจังหวัดอุบลรำชธำนี 
ทิศตะวันตก จรดกับอ ำเภอภูสิงห์ อ ำเภอไพรบึงและอ ำเภอขุขันธ์ 
 
 

  
 
 
 
 
 



สถานที่ตั้ง 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4  
  ตั้งอยู่  :  หมู่ 3 ต ำบลกระแชง อ ำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  

   รหัสไปรษณีย์ 33110 
  โทร  :  ห้องผู้อ ำนวยกำรสพป.ศรีสะเกษ เขต 4  0-4581-0560 
       กลุ่มอ ำนวยกำร    0-4581-0561 
       กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ 0-4581-0562  
       กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  0-4581-0563 
       กลุ่มบริหำรงำนบุคคล   0-4581-0564 
       กลุ่มนโยบำยและแผน   0-4581-0565 
       กลุ่มนิเทศติดตำมฯ   0-4581-0566 
  โทรสำร  :  0-4581-0561 
  เว็ปไซต์  :  www.sskedu4.go.th   
  
เขตพื้นที่บริการ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 มีเขตพ้ืนที่บริหำรในกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ประกอบด้วย 4 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอกันทรลักษ์ อ ำเภอขุนหำญ อ ำเภอศรีรัตนะ และ 
อ ำเภอเบญจลักษ์  ดังแผนที่เขตพ้ืนที่บริกำร 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



การจัดการศึกษา 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 เป็นหน่วยงำนอยู่ภำยใต้             
กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) กระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่อง กำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ.2560 ข้อ 6 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 
ข้อ 3 (10) เพ่ือสอดคล้องกับภำรกิจและกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำจำกกระทรวงศึกษำธิกำร
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีเอกภำพกำรบริหำรจัดกำรพร้อมรับกำรปรับเปลี่ยนมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ ตำมภำรกิจเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง โดยแบ่ง
ส่วนรำชกำรตำมกำรโครงสร้ำงบริหำรงำนโดยองค์คณะบุคคลประกอบด้วย คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

คณะกรรมกำรศึกษำธิกำร 

จังหวัดศรีสะเกษ (กศจ.) 

คณะกรรมกำรตดิตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลฯ (ก.ต.ป.น.) 

ผู้อ ำนวยกำร 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 4 

 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

กลุ่มกฎหมำยและคด ี

รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

กลุ่มนโยบำยและแผน 

กลุ่มนิเทศ ตดิตำมและ
ประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ 

กลุ่มส่งเสรมิกำรจดักำรศึกษำ 

กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล 

กลุ่มบรหิำรกำรเงิน 

และสินทรัพย ์

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

กลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำทำงไกลฯ สถำนศึกษำในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       กลุ่มเมืองกันทร์    21  โรงเรียน 

       กลุ่มมออีแดง    18  โรงเรียน 

       กลุ่มพนมดงรัก    20  โรงเรียน 

       กลุ่มบึงระนำม    19  โรงเรียน 

       กลุ่มภูกระจำน    20  โรงเรียน 

       กลุ่มต ำหนักไทร    23  โรงเรียน 

       กลุ่มน้ ำตกห้วยจันทน์ 23  โรงเรียน 

       กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร    15  โรงเรียน 

       กลุ่มศรีรัตนะ    26  โรงเรียน 

       กลุ่มเบญจลักษ์    24  โรงเรียน 

เครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 
มีกลุ่มโรงเรียน 10 กลุ่ม 

นำยลมัย  พวงเพ็ชร 
ประธำนกลุม่เมืองกันทร ์

นำยชุติ เจรญิศรีเมือง 
ประธำนกลุม่มออีแดง 

นำยสมยศ  ภูสิงห ์
ประธำนกลุม่พนมดงรัก 

นำยวิมล  มลูสำร 
ประธำนกลุม่บึงระนำม 

นำยวิชิต  ศิริชนะ 
ประธำนกลุม่ภูกระจำน 

นำงฐิตำรีย์ ปัตถำสำยธรรมำสุข 
ประธำนกลุม่ต ำหนักไทร 

นำยปรีชำ  ทองอินทร์ 
ประธำนกลุม่ขุนโพธ์ิภไูพร 

นำยวิทวัส  รัตโต 
ประธำนกลุม่น้ ำตกห้วยจันทน์ 

นำยทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ ่
ประธำนกลุม่ศรรีัตนะ 

นำยธีรเดช  บุญเนตร 
ประธำนกลุม่เบญจลักษ์ 



 ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 

ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   1 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต 1 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(2) 33 

ศึกษำนิเทศก์ 16 

ลูกจ้ำงประจ ำ 2 

พนักงำนรำชกำร 1 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 10 

ลูกจ้ำงเหมำบริกำร 2 

รวม 66 
                                               

  (ข้อมูล : DMC  ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561) 

 

 

ตารางท่ี 2   แสดงข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
               ศรีสะเกษ เขต 4 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 209 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 14 

ครูผู้สอน 2,156 

พนักงำนรำชกำร  135 

ลูกจ้ำงชั่วครำว  471 

รวม 2,985 
                                                 

(ข้อมูล : P-OBEC  ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561) 
 
 
 
 



ตารางท่ี 3  จ ำนวนโรงเรียนแยกตำมกลุ่มโรงเรียน 

 (ข้อมูล : DMC  ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561) 
 

ตารางท่ี 4  จ ำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น  209 โรงเรียน 1  สำขำ 
 ประเภท จ ำนวนโรงเรียน 

จ ำแนกตำมประเภท   
 -  เปิดสอนถึงระดับประถมศึกษำ (อบ.1-ป.6) 32 
 -  เปิดสอนถึงระดับประถมศึกษำ (อบ.2-ป.6) 118 
 -  โรงเรียนขยำยโอกำส  (อบ.1-ม.3) 59 
 -  โรงเรียนขยำยโอกำส  (อบ.1-ม.6) 1 
จ ำแนกตำมขนำดจ ำนวนนักเรียน   
 -  ขนำดที่ 1  (นร. 0 - 120 คน) 87 
 -  ขนำดที ่2  (นร. 121 - 200 คน) 63 
 -  ขนำดที่ 3  (นร. 201- 300 คน) 37 
 -  ขนำดที่ 4  (นร. 301 - 499 คน) 16 
 -  ขนำดที่ 5  (นร. 500 – 1,499 คน) 6 
 -  ขนำดที่ 6  (นร. 1,500 – 2,499 คน) 1 
 -  ขนำดที่ 7  (นร. ≥ 2,500 คน)  - 

                            (ข้อมูล : DMC ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561) 

กลุ่มโรงเรียน รร./สำขำ ขยำยโอกำส 

1 เมืองกันทร์ 21 6 

2 มออีแดง 18 8 

3 พนมดงรัก 20 11 

4 บีงระนำม 19 3 

5 ภูกระจำน 20 8 

6 ต ำหนักไทร 23 2 

7 น้ ำตกห้วยจันทน์ 23 4 

8 ขุนโพธิ์ภูไพร 15 2 

9 ศรีรัตนะ 26 7 

10 เบญจลักษ์ 24/1 9 

 รวม 210 60 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 5 จ ำนวนนักเรียน 
ชั้น นร.ชำย นร.หญิง รวม ห้องเรียน 

อนุบำลปีที่ 1  168 154 428 34 
อนุบำลปีที่ 2000    2,140 2,0,19 3,840 250 
อนุบำลปีที่ 3 2,145 1,997 4,162 258 
รวมก่อนประถม 4,453 4,170 8,430 542 
ประถมศึกษำปีที่ 1 2,146 2,051 4,250 261 
ประถมศึกษำปีที่ 2 2,254 2,127 4,136 268 
ประถมศึกษำปีที่ 3 2,177 2,100 4,336 263 
ประถมศึกษำปีที่ 4 2,191 2,100 4,239 260 
ประถมศึกษำปีที่ 5 2,233 2,053 4,266 266 
ประถมศึกษำปีที่ 6 2,234 2,071 4,271 267 
รวมประถม 13,235 12,502 25,498 1,585 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 889 696 1,588 72 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 844 669 1,463 71 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 716 660 1,372 71 
รวม ม.ต้น 2,449 2,025 4,423 2,14 
มัธยมศึกษำปีที่ 4  36 56 82 3 
มัธยมศึกษำปีที่ 5  25 25 71 2 
มัธยมศกึษำปีที่ 6  21 26 46 2 
รวม ม.ปลำย 82 107 199 7 
รวมทั้งสิ้น 20,219 18,804 38,550 2,348 

                            (ข้อมูล : DMC ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 6  จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมลักษณะพิเศษ 
 

1.      โรงเรียนในฝัน 8  แห่ง 
2.      โรงเรียนดีศรีต ำบล 43 แห่ง 
3.      โรงเรียนประชำรัฐ (ดีใกล้บ้ำน) 14 แห่ง  
4.       โรงเรียนแกนน ำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 14  แห่ง 
5.      โรงเรียนต้นแบบกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ระดับประถมศึกษำ 4  แห่ง 
6.      โรงเรียนน ำร่องทดลองจัดกำรเรียนรู้ระดับประถมศึกษำตำมแนวคิดมอนเทศซอริ 4  แห่ง 
7.      โรงเรียนอนุบำลประจ ำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1  แห่ง 
8.      โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 4  แห่ง 
9.  โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ำย 4  แห่ง 
10.  โรงเรียนน ำร่องทดลองจัดประสบกำรณ์ ระดับปฐมวัยตำมแนวคิดมอนเตสซอริ 26  แห่ง 
11.  โรงเรียนน ำร่องโครงกำรบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ปี 2554-2560 143 แห่ง 
12.  ศูนย์กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย 1 แห่ง 
13.  เครือข่ำยทำงวิชำกำร   

- เครือข่ำยระดับปฐมวัยเครือข่ำยใหญ่ตำมค ำสั่ง สพฐ. 1 แห่ง 
- เครือข่ำยย่อยตำมประกำศ 4 แห่ง 

14.  เครือข่ำยระดับประถมศึกษำ   
- เครือข่ำยใหญ่ตำมค ำสั่ง สพฐ. 1 แห่ง 
- เครือข่ำยย่อยตำมประกำศ 4 12 แห่ง 

15.  เครือข่ำยระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   
- เครือข่ำยตำมประกำศ สพป.ศก.4 9 แห่ง 

16.  สถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร   209 
แห่ง  ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (สถำนศึกษำพอเพียง) สพป.ศก.4 

17.   โรงเรียนในโครงกำร Buffer School 1 แห่ง 
18.   โรงเรียนแกนน ำจัดกำรเรียนร่วมปีกำรศึกษำ 2554 22 แห่ง 
19.   โรงเรียนในโครงกำรส่งเสริมสุขภำวะ 11  แห่ง 
20.   โรงเรียนในโครงกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้สู่ผู้เรียน 15  แห่ง 
21.   โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำทักษะกำรคิดชั้นสูง 4  แห่ง 
 
 
 



 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 



      

ส่วนที่ 2 
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 
 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

 

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน 

 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีค าขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง  ยึดมั่น
ในศาสนา  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

 มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม  ข้อนี้มีค าขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก  สิ่งชั่ว-สิ่งดี  เพ่ือ
ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม  ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว  เพ่ือสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

 มีงานท า มีอาชีพ ข้อนี้มีค าขยายว่า  ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน  ท างานจนส าเร็จ  อบรมให้เรียนรู้การ
ท างาน  ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ 

 เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีค าขยายว่า  การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน  สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี  การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ าใจ มี
ความเอ้ืออาทร ต้องท างานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์“เห็นอะไรที่จะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้อง
ท า”  

 
"ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน" 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ก. บทน า 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
จัดประชุมสัมมนาผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๐๕๖๒ เรื่อง " ทิศทางการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน" เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน โดยได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้น การมอบ
อ านาจ การกระจายอ านาจ สร้างความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายการท างาน โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยืดโรงเรียนและนักเรียนเป็นฐานในการพัฒนา (School 
Based Management: SBM) ซึ่งจะต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารสถานศึกษาในการท าความเข้าใจใน
เนื้อหาหลักสูตรการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นผู้เรียน
และห้องเรียนเป็นส าคัญ (Room Based Management : RBM) และให้ครูจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 



 

                                    

 

 

ข. จุดเน้นในการจัดการศึกษา 
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในแต่ระดับการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 ๑. ระดับปฐมวัย 
  "พัฒนาการครบทุกด้าน" 
 ๒. ระดับประถมศึกษา 
  "อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น" 
 ๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  การค้นพบตนเอง" 
 ๔. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  "ทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท า" 
 

ค. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตอบสนองต่อ     
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๘๐ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจ าแนกโครงการออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
 ๑. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ 
 ๒. นโยบายของรัฐบาล 
 ๓. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
ง. โครงการส าคัญ (Flagship Project) 
 โครงการส าคัญ (Flagship Project) ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา จ าแนกตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้ง ๓ ด้าน ดังนี้ 
 ๑. โครงการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ 
  ๑.๑ โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ 
  ๑.๒ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตร 
   พ้ืนฐาน" 
  ๑.๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 ๒. โครงการตามนโยบายของรัฐบาล 
  ๒.๑ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 
  ๒.๒ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
  ๒.๓ โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 ๓. โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๓.๑ โครงการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 



 

                                    

 

  ๓.๒ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) 
  ๓.๓ โครงการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน 
  ๓.๔ โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
  ๓.๕ โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๓.๖ โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สพฐ. กับ สอศ. 
และหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 
  ๓.๗ โครงการอาหารกลางวัน 
  ๓.๘ โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
  ๓.๙ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
  ๓.๑๐ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 
จ. ปฏิทินปฏิบัติการ 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน บรรลุเป้าประสงค์ท่ีก าหนด เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาชั้นพ้ืนฐาน ได้มอบนโยบายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน และปฏิทินปฏิบัติการที่ระบุระยะเวลาในแต่ละกิจกรรม และโครงการส าคัญ (Flagship Project) โดย
ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ เป็น ๓ ระยะ คือ 
 ๑. ระยะที่ ๑ ด าเนินการภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนี้ 
  1.๑ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนครบทุกโรง ภายในเดือน 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 
  ๑.๒ การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยก าหนดแผนการพัฒนา เป็น ๓ ระยะ ดังนี้ 
   ๑) ระยะ ๒ เดือน (มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๒) 
   ๒) ระยะ ๔ เดือน (มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๒) 
   ๓) สิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๒ (มิถุนายน ๒๕๖๒ มีนาคม ๒๕๖๓) 
  หมายเหตุ การท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้วางแผนครอบคลุมปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ส าหรับแผนใช้จ่ายงบประมาณให้ประมาณการภายใต้ปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ถึงเดือนกันยายน 
๒๕๖๒) 
  ๑.๓ แต่งตั้งผู้ช านาญการการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Cluster) 
 ๒. ระยะที่ ๒ (มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๒) มีโครงการส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ 
  ๒.๒ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  "หลักสูตร
พ้ืนฐาน" 
  ๒.๓ โครงการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 
  ๒.๔ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) 
  ๒.๕ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 
  ๒.๖ โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



 

                                    

 

 ๓. ระยะที่ ๓ (มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๒) มีโครงการส าคัญที่จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
  ๓.๑ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
  ๓.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
  ๓..๓ โครงการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน 
  ๓.๔ โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สพฐ. คับ สอศ. 
   และหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 
  ๓..๕ โครงการอาหารกลางวัน 
  ๓.๖ โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
  ๓.๗ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
  ๓.๘ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 
ฉ. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 อย่างไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาชั้นพ้ืนฐานตามแผนปฏิบัติการประจ าปึงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องต าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามปกติ โดยมีโครงการ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในเขตพ้ืนที่พิเศษ (โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
และโรงเรียนพื้นที่เกาะแก่ง) 
 ๒. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการพระราชด าริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 ๓. โครงการประชุมปฏิบัติการการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท 
 ๔. โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 
 ๕. โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี 
 ๖. โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) 
 ๗. โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 ๘. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก "บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความยั่งยืน" 
 ๙. โครงการธุรการครบวงจร 
 ๑๐. โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๑๑. โครงการห้องเรียนอาชีพ 
 ๑๒. โครงการโรงเรียนคุณธรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๑๓. โครงการห้องเรียนภาษาจีน 
 ๑๔. โครงการห้องเรียนกีฬา 
 ๑๕. โครงการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือการมีงานท าส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
 
 
 
 



 

                                    

 

“นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562” 

 
วิสัยทัศน์ : VISION 

 

 “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ” 

 

พันธกิจ   : MISSION 
1.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3.  ส่งเสริมการสร้างชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ ท างานมุ่งผลสัมฤทธิ์  

4.  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 

5.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

7.  ส่งเสริมการพัฒนาเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ  
บริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ :  (Goal) 
1.  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ ศาสนาที่ตนนับถือ ยึดมั่นในการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21    

มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
3.  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร

ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล  
4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความ

แม่นย าทางวิชาการ  และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นผู้สร้างสรรค์ 
นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

5.  ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการมีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability)  และการบริหารแบบร่วมมือ 



 

                                    

 

6.  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7.  สถานศึกษามีการบริหารเชิงบูรณาการ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา  

8.  สถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริหารงานและจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์   : STRATEGIC 

 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 5  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 

 

ด้านผู้เรียน 
๑. ผู้เรียนมีความรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย มีคุณธรรมและ 

จริยธรรม น้อมน า “แนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระราโชบาย” มาใช้ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน 

๒. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และมีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 และมีจิตส านึกรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม 

๓. ผู้เรียนด้อยโอกาสและผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการดูแลและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตาม 
ศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม  
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๔. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณของความเป็นครูน้อมน าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๕. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
๖. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการมีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และบริหารแบบ 

ร่วมมือด้านการบริหารจัดการ  
ด้านการบริหารจัดการ 

๗. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามแนวทางการพัฒนาเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
๘. สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

จุดเน้น :  Focus point 

 



 

                                    

 

๙. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารงานเชิงบูรณาการใช้งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพมีฐานข้อมูล 
สารสนเทศที่ครอบคลุมภารกิจ สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการก ากับ ติดตาม ประเมิน
และรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
 

                                                   

 

 “องค์กรมีชีวิตชีวา” 

1. ยิ้ม ไหว้ ไต่ถาม เต็มใจบริการ ไม่เลือกปฏิบัติ 
2. ตรงต่อเวลา 
3. ร่วมกิจกรรมขององค์กร 

 
 
 
 
 
 

ค่านิยมองค์กร : Value 

 



 
 

แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” 
มาใช้ในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาสอดแทรกปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และรู้รักสามัคคีในทุกกลุ่มสาระ
ทั้งในและนอกห้องเรียน 
3.  จัดให้มีระบบการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 
4.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาสอดแทรกความรู้ให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ   
5.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียน
ได้เข้าใจกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่และรู้จักการป้องกันตัวจาก
ภัยคุกคาม 
6.  ขยายศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7.  ยกย่องสถานศึกษาที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระอย่างยั่งยืน
และสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
6.  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้อย่างน้อย 1 แห่ง
และให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและนอก
ห้องเรียน 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีการบูรณาการ “แนว
พระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระราโชบาย” 
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
2.  ร้อยละของสถานศึกษาปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3.  ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 
4.  ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัย
คุกคามในรูปแบบใหม่ และมีภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคาม 
5.  ร้อยละของสถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
6.  ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สถานบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และมีทัศนคติท่ีดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

100 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 
 

100 
 
 

100 

 
 
 



 
 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ
และสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
 

1.  พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21โดยเน้นการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีหลักคิด
ที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกทีดีมีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ  
2.  ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 
ด้านสอดคล้องกับ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการ จัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ 
4.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัวซึ่งจัดท าข้ึนบนพ้ืนฐานความต้องการ จ าเป็นเฉพาะ
ของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือความสามารถ
พิเศษ 
5. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  

1.  ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
2.  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
พ้ืนที่ 
3.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติมีคุณธรรม จริยธรรม 
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัด
บรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
6. ร้อยละของสถานศึกษาน้อมน าแนวพระราชด าริ      
สืบสานพระราชปณิธาน และพระราโชบายของในหลวง
รชักาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มี

หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดี มี
คุณธรรม จริยธรรม  
6.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของ ในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 
7.  พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพ่ือที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้
ในระดับท่ีสูงขึ้น  
8.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งใน
และนอกห้องเรียนให้ เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย  
9.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับ
ปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย  
10.  ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก ปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยา
พัฒนาการ  
11.  จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้
สามารถพัฒนาเด็กก่อน ประถมให้มีพัฒนาการความพร้อม 
เพ่ือเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 

7. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมี
ความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
8.  ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
9.  ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเปน็ และมี
นิสัยรักการอ่าน 
10.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
11.  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
12.  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) 
13.  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
14.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และ
สื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
15.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy 
ในการเรียนรู้  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
16.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
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 12. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการ

พัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น 3 ด้าน 
      1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
      2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  
      3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์(Scientific Literacy) 
13. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital 
Competence) และ สมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ 3  
14.  ใช้กระบวนการนิเทศภายในอย่างจริงจัง 
15. ก าหนดรูปแบบนวัตกรรมที่สามารถพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ให้เกิดทักษะ 3 R 8 C 
16.  ปรับกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 3 R 8 
C 
17. ขยายผลการจัดการเรียนการสอน Boot Camp 
18.  ขยายรูปแบบการจัดการเรียนรู้สองภาษา EBE 
19.  มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่  
20.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning)  
21.  ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา  
 

17.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 
50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
18. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี
สมรรถนะการเรียนรู้ เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้น
ไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
19. ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการ
คิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
20. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
21. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ในลักษณะของสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
22. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้และบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม  ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และฝึก
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
23. ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
24. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 
25. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
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 22.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตาม

กระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: 
Independent Study)  
23.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสห
วิทยาการ เช่น 
      1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม  
      2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
      3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทาง
แก้ปัญหา 
      4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
      5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผล
และการหาความสัมพันธ์  
24.  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตาม
แนวทางการประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ แบบ Online 
ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย
จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  
25.  ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมิน
ทักษะการคิดแก้ปัญหาตาม แนวทางการประเมิน PISA 
ให้แก่ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน  
  

26. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในสถานศึกษา 
27. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการ
ด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
28. ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education 
Sustainable Development: EESD 
29. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายโลก   เพ่ือการพัฒนา อย่างยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development) 
30. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของแต่ละระดับ 
31. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับ
การพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการด ารงชีวิตมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
32. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับ
การส่งเสริมให้มีความสามารถ พิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี 
กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยีเป็นต้น 
33. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
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กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
 26.  ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะ

ตามแนวทางการ ประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
ด้วยระบบ Online Testing  
27.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียน
น าไปสู่ความเป็นเลิศ ในแต่ละด้าน 
28.  ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรี
และกีฬา  โดยจัดเป็นห้องเรียนเฉพาะด้าน  
29.  พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็น
นวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม 
30.  สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ อิงสมรรถนะและเตรียมความ
พร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
31.  พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ  
32.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่
กับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น  
33.  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
ตามความสนใจ ในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ  
34.  ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลัก
โภชนาการ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย  
 

34. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนา
ตนเองผ่าน Digital Platform 
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กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
 35.  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม 

(Social and Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย  
36.  สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
สถานศึกษา 
37.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
38.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษา
เป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development)  
39.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุก
สังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับ
หลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable 
Development: EESD)  
40.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการ ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
41.  ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early 
Intervention: EI) ที่ศูนย์การศึกษา พิเศษ หน่วยบริการและ
ที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

  

 



 
 
 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
 42.  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับ

ผู้เรียนที่มีความต้องการ จ าเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบ
ที่หลากหลาย  
43.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวม
และศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  
44.  ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง  
45.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ 
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
46.  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะอาชีพ  ทักษะการ ด ารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะและการด ารงชีวิตที่เป็น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
47.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการ
อันเนื่องมาจาก พระราชด าริฯ 
48.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการ
ปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  
49.  ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสารอย่าง ถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์  
 

  



 
 
 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
 50.  ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก 

สื่อบริการ และความ ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
51. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ที่มีความสามารถ พิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ
และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสู่ความเป็น เลิศพร้อมก้าวสู่สากล  
52.  ส่งเสริม สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการจัดการเรียน การสอน  
53.  จัดให้มีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
54.  ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดท า 
รวบรวม  ผลิต พัฒนา และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัย
ทางการศึกษา  
55.  ส ารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา จัดท าผังบริเวณ จัดท าแบบรูปและรายการ
สิ่งก่อสร้าง  
56.  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการ
รักษาความปลอดภัยของ สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
57.  ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและ
กลุ่มสถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  
58.  ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานของคณะอนุกรรรม
การส่งเสริมการจัด การศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัด  

  



 
 
 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
 59.  ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง 

ชุมชน  และองค์กร ปกครองในพื้นที่ พัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนว ให้มีประสิทธิภาพ  
60.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัด การศึกษา 
61.  พัฒนาเครือข่ายการจัดและประเมินผลการพัฒนาการ
เด็กพิการเรียนรวม 
62.  พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อให้บริการ 
Digital Textbook ตาม เนื้อหาหลักสูตรที่กับก าหนด สื่อ 
วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียน
ให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
63.  พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นรายบุคคล  
64.  สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่าน Digital Platform 
 
 

  

 
 
 
 
 



 
 
 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.  จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาครู
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2.  ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง 
(Need Assessment) ของผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษาเพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็น ระบบและ
ครบวงจร  
3.  ก าหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร 
ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ (Career Path)  
4.  สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วางแผน  และเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่
เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  
5.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการ              
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:          
PLC)  
6.  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิด
ขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning)  
7.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภทให้มี ความรู้ทักษะด้าน Digital Literacy,  

1. ร้อยละของสถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ     
10 ปี 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่
สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ 
3. ร้อยละของสถานศึกษามีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และ
พอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
4. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และ
การวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่มีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครู
ทั้งระบบ 
7. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 
8.  ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัดมี Digital Content เกี่ยวกับองค์
ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน 
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กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

 Digital Pedagogy ทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ทักษะ
สื่อสารภาษาท่ี 3  
8.  ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่
สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา  
(CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
9.  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated 
Instruction)  
10.  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้าง
เครื่องมือการวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ 
การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
11.  ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็กให้มีความรู้ ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็น 
รายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น  
12.  ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการ จ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 
แต่ละบุคคลและตามสภาพและ ประเภทของความพิการ  
13.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online 
และแบบ Face-to-Face Training  
14.  ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการ
ประเมินสมรรถนะ ในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ 
ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมิน จรรยาบรรณของครูทุกๆ  
5 ปี (ประเมิน 360 องศา)  

9. ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาที่มีการส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความกระตือรือร้น ค้นหาความรู้ มีความคิดเชิงระบบ 
สามารถเรียนรู้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
10. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการจัดการความรู้และ
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
11. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มี
แหล่งเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
12. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าองค์ความรู้มาพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน พัฒนาองค์กรโดยใช้กระบวนการวิจัย 

มี 
 
 
มี 
 
มี 
 
มี 
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 15.  พัฒนา Digital Platform เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร 

ครูและบุคลากร ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  
16.  พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร 
ครูและบุคลากร ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  
17.  พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัด
การศึกษาในสาขาท่ีขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิด     
ขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความ ต้องการ
จ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น  
18.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภท พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ
Digital Technology 
 

  

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1.  สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ 
ภาคเอกชนและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของ พ้ืนที่  
2.  สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดท า   
ส ามะโนประชากรวัยเรียน (0-6 ปี)  
3.  สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี จัดท าแผนการรับ
นักเรียนทุกระดับ  
4.  สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม 
ตรวจสอบ เด็กวัยเรียน ได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้ 
อย่างทั่วถึง ครบถ้วน   

1. ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับ
การศึกษา 
2. ร้อยละของอัตราของนักเรียนออกกลางคันลดลง 
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัย
เรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกรอบมาตรฐาน
สถานศึกษา 
6. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานสถานศึกษาตามที่ก าหนด 
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 5.  สถานศึกษาจัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บ

รวบรวม เชื่อมโยง ข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการ
จัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
6  จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือ
องค์ประกอบขั้นพ้ืนฐาน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึง 
บริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีมาตรฐาน
เสมอกัน ตามบริบทเชิงพ้ืนที่ เช่น 
 1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนาม
กีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น 
     2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     3) ด้านการบริหารจัดการ  
     4) ด้านงบประมาณ  
     5) ด้านความปลอดภัย และ  
     6) ด้าน Digital Technology  
7.  ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มี
มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
8.  จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ
ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทุกระดับ และ 
น ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

7. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูล
สารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
8. รอ้ยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามียุทธศาสตร์ 
แผนการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความ
พิการ 
9. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อม เพ่ือ
สามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
10. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรูปแบบหรือ
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และ
สถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 
11. ร้อยละของผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
12. ส านักงานเขตพ้ืนที่มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความ
ร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
13. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
14. ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้ Digital Device เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในการ 
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 9.  ส่งเสริม สนับสนุน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

จัดท ากลยุทธศาสตร์ แผนการ ด าเนินงาน และแผนปฏิบัติ 
เชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การท างานแบบมีส่วนร่วม  
10. ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่
ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการ ช่วงเชื่อมต่อ (Transitional  
Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับ
เดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการ 
ด าเนินชีวิตในสังคมได้ตาม ศักยภาพของแต่ละบุคคล  
11.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความ
พร้อมทั้งระบบเพื่อสามารถ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
12. จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ 
ในการติดตาม ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้สถานศึกษา 
ด าเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
13.  ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน
และสถานศึกษา ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ  
14.  จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
15.  ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทาง
การศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพื่อ 
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน 

จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 16.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสาร

โทรคมนาคมที่มี ประสิทธิภาพ และปลอดภัย  
17.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็น เครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน  
Digital Literacy แก่ผู้เรียน  
18. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนา
ห้องเรยีนให้เป็นห้องเรียน Digital  
19. ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device ส าหรับผู้เรียนทุก
ระดับอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการ 
เรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
20. ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital 
Pedagogy ส าหรับครู อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือ 
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
21. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information  
Technology: DLIT)  
22.  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
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กลยุทธ์ที่ 5  เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

1.  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
2.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ 
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสิ่งแวดล้อม สังคม 
และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก  Zero Waste และ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Environmental Education Sustainable 
Development : EESD) 

1. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนนุการ
สร้างจิตส านึกรักษส์ิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกิจกรรม
การเรียนรู้ 
2. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัดมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง 
ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
น้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสังคม และเศรษฐกิจเพ่ือ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable 
Development : EESD 
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กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม 
 

1.  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
2.  ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
เข้มแข็ง  
3.  ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์  
4.  ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและ  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในระดับ    
ดีเยี่ยม 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายในระดับดี
ขึ้นไป 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA: Integrity & Transparency Assessment) 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

100 
 

ผ่าน 
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 ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: 

Integrity & Transparency Assessment) 
5.  ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-
based Management)  
6.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษา
ในระดับพ้ืนที่  
7.  สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
รูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด 
การศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต 
กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ  
8.  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนและพ้ืนที่  
9.  ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สาธารณชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ มีส่วนร่วม
รับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัด การศึกษา  
10. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
11.  ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการ
บริหารงานของหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ทั้งระดับปฏิบัติ และ 
รับการก ากับติดตาม  
 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดมี
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดมี
รูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพ 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาขนาดเล็ก
ในสังกัดมรีูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
7. ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐานพัฒนาสู่
ระดับสากล 
8. ร้อยละของจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
9.  ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
10. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรูปแบบหรือแนวทางใน
การจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
โดยตรงอย่างเหมาะสม 
11. ร้อยละของผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
12. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่
สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
13. ร้อยละของสถานศึกษามีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ  น าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อ 
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 12.  มีแนวทางการปฏิบัติงานแต่ละเรื่องที่ชัดเจน แจ้ง

แนวทางการปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบหลายช่องทาง 
13.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการ
กระจายอ านาจการจัดการศึกษา 4 ด้าน ให้สถานศึกษา โดย 
ในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษาน าร่องรูปแบบ การ
กระจายอ านาจ เช่น  
          1) เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
          2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)  
          3) Autonomous School  
14.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา 
(Enterprise Architecture) ในฐานหน่วยงานระดับปฏิบัติ  
และหน่วยงานระดับก ากับ ติดตามให้เหมาะกับ บริบทการ
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน  
15.  สนับสนุน ส่งเสริมการน า Digital Technology มาใช้ในการ
จัดการศึกษาทั้งระบบ (Digital Transformation)  
16.  สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูสาย 
ผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับ การจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น  
17.  ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็น
ศูนย์กลางในการ พัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน  
 

วางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 18.  สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษา

ตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล  
โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ 
โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ  
19.  น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวาง
แผนการปฏิบัติการตรวจสอบ ติดตามเพ่ือการปรับปรุง 
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม มาตรฐาน
การศึกษา  
20.  สร้างมาตรฐาน และก าหนดแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
21.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการ
บริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบ 
กลุ่มโรงเรียนการสอนแบบคละชั้น  
22.  พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาด
เล็ก พิจารณาค่าตอบแทน พิเศษและสวัสดิการอ่ืน ๆ  
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก  
23.  สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน  
สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น น าไปสู่การพัฒนาทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
24.  ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน
และสถานศึกษา ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ  
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 25.  จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  

26.  ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทาง
การศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
27.  วางแผนก าหนดแนวทางในการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา 
28.  จัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดมทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา 
29.  วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละด้านให้เหมาะสม 
เกิดความคุ้มค่า และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
อย่างเป็นระบบ 
30.  ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดให้ใช้ Digital 
Platform ด้านการเรียนรู้ ผู้เรียน และบุคลากรทางการ 
ศึกษาในการปฏิบัติงานตามภารกิจ  
31.  สรรหา และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี 
32.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ Digital Platform 
ด้านการบริหารงาน เพ่ือสนองตอบต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบน าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูล
บุคลากรที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่การคัดสรร บรรจุ
แต่งตั้ง  
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 ตลอดจนเชื่อมโยง ถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความก้าวหน้าในอาชีพ  
33.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ Digital Platform 
ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ 
ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สามารถเชื่อมโยง
กับหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูล
ประชากรด้านการศึกษาของประเทศ  
34.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ Big Data เพ่ือเชื่อมโยง 
วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ น าไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

  

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการส าคัญ  

(Flagship Project) 



ชื่อโครงการ  โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10  
   สู่การปฏิบัติ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน 2562 - 31 มีนาคม 2563 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมานิต สิทธิศร นางพิมพน์ิภา ศรีสุแล นางราตรี แทนค า และนางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์ 
สอดคล้อง 
 () จุดเน้นยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา จุดเน้นที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 () สพฐ. นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป้าประสงค์ (1). ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) (2) ผู้เรียนทุ 
กคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ ์อดออม  
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 () กลยุทธ์ สพป.ศก.4 ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลมียุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ โดยยึดแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” แห่งพระบาทสมเด็จพระบรม- 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางหลักและวาระส าคัญของชาติ 
และกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่มีใจความส าคัญว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐาน
ให้แก่ผู้เรียนใน 4 ด้าน คือ (1) มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) มีพ้ืนฐานชีวสิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม (3) มีงาน
ท า-มีอาชีพ (4) เป็นพลเมืองดี ซึ่งตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” มี 6 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมี
สุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สู่การเป็น 
คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง 
 สพป.ศก.4 มีโรงเรียนในสังกัดในโครงการพระราชด าริ จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหมู่บ้าน 
ทับทิมสยาม 07 โรงเรียนบ้านดอนข่า และโรงเรียนบ้านขุนหาญ ซึ่งโรงเรียนแรกควรต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
เร่งด่วน ส่วน 2 โรงเรียนหลังเข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 2 ของรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2557 ได้รับการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนน าร่องการด าเนินงานพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
ศรีสะเกษ ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 



 ผลการด าเนินงานของสพป.ศก.4 ที่ส าคัญ มีสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” (การพัฒนาระดับท่ี 2) ตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ ปี 2550 จ านวน 3 โรง  ปี 2552 จ านวน 66 โรง  ปี 2554 จ านวน 77 โรง ปี 
2555 จ านวน 56 โรง ปี 2556 จ านวน 7 โรง รวมทั้งสิน้ 209 โรง อาจกล่าวได้ว่า สพป.ศก.4 เป็นสพป.แห่ง
แรกท่ีมีสถานศึกษาพอเพียงครบ 100% ซึ่ง ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ หรือธรรมปิยา ให้ชื่อว่า “สพป.พอเพียง” 
และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ โรงเรียนบ้านดอนข่า เป็น “ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” (การพัฒนาระดับที่ 4) ต่อมา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 
2560 โรงเรียนบ้านส าโรงเกยีรติ ได้รับการประกาศให้เป็น “ศูนย์การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา” แห่งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา ได้รับการประกาศให้เป็น “ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” แห่งที่ 3 นอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาพอเพียงที่มี 
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล.) ระดับประเทศ (Best Practice) - ปี 2557 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรงเกียรติ 
และครูโรงเรียนบ้านสด า - ปี 2558 โรงเรียนบ้านเดื่อ - ปี 2559 โรงเรียนบ้านตูม โรงเรียนบ้านปุนวิทยา และ
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ – ปี 2560 โรงเรียนบ้านขนุน โรงเรยีนบ้านภูดินพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ และ
โรงเรียนบ้านหนองหว้า รวมได้รับรางวัล สปล. ระดับประเทศ จ านวน 10 โรง ต่อมาในปี 2560-2561 ได้ด าเนิน
พัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ านวน 209 โรงเรียน เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาดังกล่าวด าเนินไป
อย่างมีคุณภาพ และต่อเนื่อง จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการปรับปรุง/จัดสภาพแวดล้อม ของโรงเรียนใน
โครงการพระราชด าริ จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 โรงเรียนบ้านดอนข่า และ
โรงเรียนบ้านขุนหาญ 
 2.2 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง 
รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติในโรงเรียนส าหรับทุกโรงเรียน 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 
โรงเรียนบ้านดอนข่า และโรงเรียนบ้านขุนหาญ 
 3.2 ผู้แทนโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน รวมจ านวน 209 คน 
 

4. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  4.1.1 เพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการปรับปรุง/จัดสภาพแวดล้อม 
ของโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 โรงเรียนบ้าน 
ดอนข่า และโรงเรียนบ้านขุนหาญ 
  4.1.2 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติในโรงเรียนส าหรับทุกโรงเรียน จ านวน 209 โรง 209 คน 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  4.2.1 โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ จ านวน 3 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ และ 
การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น 
  4.2.2 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีแนวทางในการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ 
ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติในโรงเรียน 



5. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ปฏิทินด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 แจ้งจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ 3 

โรงเรียน 
มิถุนายน 2562 นายมานิต สิทธิศร 

และคณะ 
2 จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการน้อมน าพระบรม 

ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การ
ปฏิบัติในโรงเรียน 

กรกฎาคม 2562 

3 นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน มิถุนายน 2562-
มีนาคม 2563 

4 สรุป รายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2562 
และมีนาคม 2563 

 

6. ระยะเวลา และสถานที่ด าเนินการ 
 6.1 ระยะเวลา ด าเนินการระหว่างมิถุนายน 2561 – มีนาคม 2563 
 6.2 สถานที่ด าเนินการ กิจกรรมที่ 1 ณ โรงเรียน 3 โรงเรียน กิจกรรมที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านส าโรงเกียรติ 
 

7. งบประมาณ 
 7.1 งบประมาณจากสพป.ศก.4 จัดสรรให้ จ านวน 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 7.2 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
1 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ 3 โรงเรียน 30,000 
2 จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง

รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติในโรงเรียน 
25,000 

3 นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน และสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 0 
รวมทั้งสิ้น (ห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 55,000 

 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายได้ทุกรายการตามที่จ่ายจริง  
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง ความเอาใจใส่ ความตั้งใจของครูและผู้บริหาร ในการน้อมน าพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติในโรงเรียนต่อเนื่อง ความสามารถของวิทยากร 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาพัฒนาบุคลากร การนิเทศ
ติดตามผลพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ ใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 3 โรงเรียน 
2. โรงเรียนสังกัดน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 
ในโรงเรียนต่อเนื่อง 

209 
โรงเรียน 

 
 



10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ จ านวน 3 โรงเรียน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการปรับปรุง/ 
จัดสภาพแวดล้อมดีขึ้น  
 2.2 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
ไปปฏิบัติในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 สู่การปฏิบัติ 

 
 

กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ 
1. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
ในโครงการพระราชด าริ 3 
โรงเรียน 

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
และการปรับปรุง/จัดสภาพแวดล้อม ของโรงเรียนใน
โครงการพระราชด าริ จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
หมู่บ้านทับทิมสยาม 07 โรงเรียนบ้านดอนข่า และโรงเรียน
บ้านขุนหาญ โรงเรียนละ 10,000 บาท 

30,000 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
สู่การปฏิบัติในโรงเรียน 

ผู้เข้าประชุม 209 คน คณะท างาน 11 คน รวม 220 คน  
- ค่าอาหารกลางวัน 220 คนๆ ละ 71 บาท เป็นเงิน 
15,620 บาท เบิก 15,600 บาท – ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 220 คนๆ ละ 20 บาท/มื้อ 2 มื้อ เป็นเงิน 
8,800 บาท – ค่าท่ีพักวิทยากร 600 บาท 

25,000 

3. นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
และสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ส าหรับการศึกษาค้นคว้า 
การประสานกับวิทยากร การนิเทศติดตาม และการจัดท า
เอกสารสรุปรายงานผลการด าเนินงาน (ถ้ามี/เหลือจาก
กิจกรรมที่ 1-2) 

0 

รวมทั้งสิ้น (ห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 55,000 
 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายได้ทุกรายการตามที่จ่ายจริงโดยประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

หน่วยงาน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ชื่อโครงการ  ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

สนองกลยุทธ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์  นางรุ่งนภา งามสง่า  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  หน่วยราชการในพระองค์  ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มี
จิตอาสา บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพ้ืนที่ต่าง ๆ  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนไม่ว่า
จะเป็นปัญหาน้ าท่วมในเขตชุมชน  ปัญหาการจราจร และอ่ืน ๆ เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ          
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใย และทรงค านึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็น
ส าคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะท าให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแนวพระราชด าริต่าง  
ในบ าบัดทุกข์และบ ารุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 

ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ จึงได้จัดท าโครงการขึ้นเพ่ือให้ 
สถานศึกษาในสังกัด ได้ด าเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในสถานศึกษา ชุมชน  และความ
เป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีข้ึนและเป็นการปลูกฝังจิตส านึกในการรักษ์ หวงแหน สิ่งแวดล้อม  มีจิตอาสา มีคุณธรรม 
จริยธรรม ท าความดี ด้วยหัวใจ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงออกถึงความสามัคคี ความร่วมมือ 
ร่วมใจ มีจิตอาสาตระหนักและเห็นความส าคัญของ การมีจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ”  

2. เพ่ือให้สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมมือ อาสาพัฒนา 
ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของสังคมและชุมชน ให้น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ท าให้คนในชุมชน
สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความสุข  
 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
  1. โรงเรียนในสังกัด       จ านวน 209 แห่ง 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     จ านวน  1 แห่ง 
  3. ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 40,000 คน 

เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา แสดงออกถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ มีจิตอาสา 

ตระหนักและเห็นความส าคัญของ การมีจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ”  
 
 



     

 

 

 
2.สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้ความร่วมมือ  

อาสาพัฒนา  ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของสังคมและชุมชน ให้น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี        
ท าให้คนในชุมชนสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความสุข   
  
4. งบประมาณ -     บาท 
 
5. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก เป้าหมาย รวมงบประมาณที่เสนอขอ ระยะเวลา 
1.จัดกิจกรรมลูกเสือ รักษ์สิ่งแวดล้อม บ าเพ็ญประโยชน์
เก็บขยะ ปลูกต้นไม้ “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ใน
สถานศึกษา ชุมชน หน่วยอื่น 

209 โรง   
 
ตลอด ปี
การศึกษา 2.จัดกิจกรรมปลูกตน้ไม้  กิจกรรม 5 ส. ในส านักงาน 

“เราท าความดี ด้วยหัวใจ” 
1 แห่ง  

3.ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ท ากิจกรรมจิตอาสา “เรา
ท าความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับสถานศึกษา ชุมชน 
หน่วยงาน องค์กรอ่ืน ๆ 

40,000 
คน 

 

รวม 3 กิจกรรม    
 
6. ผลผลิต  (Output) สถานศึกษา 209 แห่ง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 แห่ง  มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
สวยงาม ร่มรื่น ส่งผลให้คนในองค์กร หน่วยงาน มีสุขภาพจิต สุขภาพกายดี มีความสุขในการท างาน   

7. ผลลัพธ์ (Outcome) ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการศึกษา มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีจิตอาสา 
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกิจกรรม “เราท าความดี         
ด้วยหัวใจ” กับสังคมและชุมชนอย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง 

8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 8.1 ร้อยละ 100  ของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น 
ไร้มลภาวะที่เป็นพิษ น่าเรียน น่าท างาน  ส่งผลให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา มีสุขภาพใจ สุขภาพกายดี มี
ความสุขกับการท างาน 

8.2 ร้อยละ 100 ของลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  บุคลากรทางการศึกษา มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีจิต
อาสา บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยทุกคน “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
 

 
 



หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ  โครงการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV/DLIT) 
สนองกลยุทธ์ สพป.ศก.4 ที ่4    สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 4   ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาเพ่ิมข้ึนอย่างทั่วถึง 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม 2561– กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์     นางสาวชยานี  ธีระภูวนัตถ์ เบอร์โทรศัพท์  096- 6154124 
         e-mail : chayanee0712@gmail.com 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีนโยบายขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (Distance 
Learning TV) และ DLIT (Distance Learning Information Technology) ให้กับครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัด โดยการอบรมในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการขยายผลอบรมวิทยากรแกนน าในโรงเรียนมาแล้วนั้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  (โทรทัศน์) มาให้โรงเรียนขนาดเล็ก   
เพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้เป็นต้นมา 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมส่งเสริมโอกาสและ
ความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาของผู้เรียน ครอบคลุมผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ และความต้องการของผู้เรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 4 จึงจัดท าโครงการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLTV/DLIT) เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรง โดยการ
ขยายผลการอบรมครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน ให้มีความรู้  ความเข้าใจ ในการน าสื่อ
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV/DLIT) มาเป็นสื่อเสริมในการการช่วยสอนให้
ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง  

2. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา

ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV/DLIT)  
๒.๒ เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์        

น าศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV/DLIT) 

๒.๓ เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ขึ้นนักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLTV/DLIT) ส าหรับการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

 
 
 
 



3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

 1) วิทยากรแกนน าระดับเขตพ้ืนที่ และศึกษานิเทศก์ จ านวน 2๖ คน 
 2) ครูผู้สอน จากโรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  จ านวน ๘๓ โรงเรียน 
ได้รับการพัฒนาให้สามารถเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้มีความรู้และทักษะในการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV/DLIT) เป็นเครื่องมือ
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ      
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV/DLIT) เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
ด้านการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน  

 2) ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรม สามารถเป็นที่ปรึกษาของครูผู้สอนในโรงเรียน 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV/DLIT) เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของนักเรียน 
  3) นักเรียนใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV/DLIT) เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้
ให้กับนักเรียน  

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ  

ขั้นตอนการดาเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
1) เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน 
2. ขั้นด าเนินงาน 
1) อบรมขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLTV/DLIT) 
2) ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLTV/DLIT) 
3) นิเทศติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV/DLIT) 
๓. ขั้นสรุป 
1) สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของ
โรงเรียน 
2) กรณีผลการประเมินไม่ถึงเกณฑ์ศึกษาสาเหตุและปรับกิจกรรมให้
เหมาะสมและดาเนินกิจกรรมต่อไปกรณีผลการประเมินถึงเกณฑ์รวบรวม
เอกสารหลักฐานร่องรอยการทางานเพ่ือเตรียมรับการประเมินจากต้นสังกัด
และการประเมินภายนอกและทากิจกรรมในตัวชี้วัดอ่ืนต่อไป 

มิถุนายน 256๒ 
 
 
กรกฎาคม 256๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กันยายน 256๒ 
 
 
 
 
 

นางสาวชยานี  
ธีระภูวนัตถ์ 

 



5. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 256๑ – กันยายน 256๒ 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์ 

6. งบประมาณ  
จ านวน  4๕,800 บาท 

ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตาม 

หมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนารูปแบบ เตรียมความ
พร้อมประชุมชี้แจง  
ครูผู้สอนจากโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จ านวน ๘๔ คน 
วิทยากรแกนน าระดับเขตพ้ืนที่ จ านวน 10 คน 
และศึกษานิเทศก์ จ านวน 1๖ คน 
- ค่าอาหารกลางวันผู้ร่วมงาน จ านวน ๑๐๐ คนๆ ละ  
120 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๑๐๐ คนๆ ละ  
70 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน ๑๐ คนๆ ละ ๖๐๐ บาท 
- ค่าห้องประชุม 
- ค่าพิธีการ 

๓๑,000  
 
 
 
 
 
 
 
 

๖,๐00 
 

 
 
 
 

 
๑2,๐00 

 
๗,๐00 

 
 

5,000 
1,000 

- 

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง 
- คณะนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
  จ านวน 10 คณะๆ ละ 2 คน  
  รวมจ านวน 20 คน X 2 ครั้ง X 200 บาท  

8,000   
 
 
 

8,000 

- 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กลุ่มโรงเรียนคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่มีผลการปฏิบัติที่
เป็นเลิศน าเสนอผลงาน ทั้ง 10 กลุ่มโรงเรียน 
- ค่าอาหารกลางวันผู้ร่วมงาน จ านวน ๓๐ คนๆ ละ  
  120 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๓๐คนๆ ละ  
  70 บาท 
- ค่าพิธีการ 

5,700   
 
 

๓,๖00 
 

๒,๑00 
 

๓๐๐ 

- 

กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานผล - - - - 
รวมทั้งสิ้น ๔๕,๐00 ๖,๐00 ๓๙,๐๐๐  

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 



7. การประเมิน/การติดตามโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
1. ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้และทักษะในการประยุกต์น า
ศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLTV/DLIT) 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. สอบถาม 
3. นิเทศ ติดตามฯ 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบนิเทศ ติดตามฯ 

2. ผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือครูใน
โรงเรียน ให้มีความรู้ และทักษะในการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLTV/DLIT) 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. สอบถาม 
3. นิเทศ ติดตามฯ 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบนิเทศ ติดตามฯ 

3. นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV/DLIT) 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. สอบถาม 
3. แบบนิเทศ ติดตามฯ 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบนิเทศ ติดตามฯ 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

1. ปฏิทินการนิเทศติดตาม อาจไม่ตรงตามที่ก าหนด 
2. การนิเทศติดตามก ากับอาจจะไม่ 100 % 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. จัดท าแนวทางการประเมินพฤติกรรมการนิเทศ 
2. แบบประเมินตนเอง และการรายงานผลการนิเทศภายใน 

9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1) วิทยากรแกนน าระดับเขตพ้ืนที่ และศึกษานิเทศก์ จ านวน 21 คน 
2) ครูผู้สอนจากทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 209 คนได้รับการพัฒนาให้สามารถเป็น
ผู้ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV/DLIT) เป็น
เครื่องมือการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 

 
100 % 

 
 
 

100 % 
เชิงคุณภาพ 
1) ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV/DLIT) 
เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน  
2) ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรม สามารถเป็นที่ปรึกษาของครูผู้สอน
ในโรงเรียน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLTV/DLIT) เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของนักเรียน 

 
 
 

100 % 
 
 

100% 



ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
3)  นักเรียนใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV/DLIT) 
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา และเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  

 
 

100% 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV/DLIT) เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ด้าน
การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน และสามารถเป็นที่ปรึกษาของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV/DLIT) เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของนักเรียน 
 10.2 ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านการอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการวางแผนและสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV/DLIT) เป็นเครื่องมือ   
ให้นักเรียนเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 10.3  นักเรียนใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV/DLIT) เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้
ให้กับนักเรียน 
 



 
 

 
โครงการ      โรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา. (สพป.ศรีสะเกษ เขต 4) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณา 
ความสอดคล้อง 
 (  / ) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา สพฐ. 
 (    ) กลยุทธ์ ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ข้อ 2 พัฒนาผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภาพ 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการการขับเคลื่อนปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ได้มีมติก าหนดให้จัด
การศึกษาเพื่อให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริงโดยก าหนดให้จัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School 
โดยน าแนวคิดการสรา้งนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และบริษรทั 
มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนบัสนนุทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษา เพื่อส่งผลให้เกิดการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมจากผู้สนบัสนุน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ สถานศึกษาผา่นเกณฑ์การประเมินจากภายนอกในระดับดีมาก
ภายในปี 2565 สถานศึกษาเปน็แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน ตลอดจนเปน็ศูนยก์ลางในการพฒันาทักษะชีวิต
อย่างมีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ทัง้นีส้ านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้มี
โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าวคือโรงเรียนบ้านโนนแสนค าหนองศาลาศรีสะอาด เพื่อเป็นการร่วม
กระบวนการพฒันาสู่เปา้หมายของนโยบาย จึงมีความจ าเปน็ทีจ่ะต้องจัดท าโครงการเพื่อรองรับในการขับเคลื่อนการยกระดบั
คุณภาพการศึกษาต่อไป 

 

2. วัตถุประสงคโ์ครงการ 
 1. เพื่อร่วมกระบวนการพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 
 2. เพื่อสะท้อนผลกระบวนการพัฒนาในทุกข้ันตอนของโรงเรียน 
 3. เพื่อนิเทศติดตามกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนสู่การวัดประเมินผลของหลักสูตรที่
สถานศึกษาได้พฒันาขึ้น   
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 จ านวนโรงเรียน 1 โรงเรียน 
 3.2 ผู้บริหาร/ครูในโรงเรียนบ้านโนนแสนค าหนองศาลาศรีสะอาด 
 3.4 นักเรียนในโรงเรียนบ้านโนนแสนค าหนองศาลาศรีสะอาด  
4. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  (1) ผู้บริหาร 1 คน   
  (2) ครูผู้สอนชัน้อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 25  คน 
  (3) นักเรียนโรงเรียนบา้นโนนแสนค าหนองศาลาศรีสะอาด จ านวน 226  คน  
    4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  (1) ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาภายใต้บทบาทความรว่มมือระหว่างกระทรวงศึกษาธกิาร และบริษัท 
มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนบัสนนุทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 
  (2) ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์เป้าหมายการจัดการศึกษาของโครงการ วิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ 
วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างเคร่ืองมือวัดประเมินผลทีส่ามารถวัดพฤติกรรม
การเรียนรู้ข้ันสูง ได้เป็นอย่างด ี
  (3) นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ Active Learning และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามมาตรฐานและตัวชีว้ัดที่ก าหนดไว ้

 



 
 

 
  (4) ศึกษานิเทศก์สามารถเข้าร่วมกระบวนการพฒันาและสะท้อนผลเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา และจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนพฒันา ส่งเสริมสนับสนนุ สู่การขยายผล 
5. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

6. งบประมาณ 
   6.1  แหล่งเงินงบประมาณ ป ี2562  งบภารกิจ (การประชมุจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน วาระ
เร่งด่วน วันที่ 10 มิถุนายน 2562)  จ านวน 10,000 บาท 
      6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ  (10,000 บาท)  หนึ่งหมื่นบาทถ้วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
สถานที่ 

 ระยะที่ 1 ร่วมเรียนรู้ 
     1.ร่วมเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ ของศูนย์การเรียนรู้มีชัย  
จ.บุรีรัมย์ 
     2.ประชุมถอดบทเรียนจากการเรียนรู้ 
      
 
ระยะที่ 2 สร้างเครื่องมือนิเทศ 
     1.สร้างเคร่ืองมือนิเทศ (แบบสังเกตการณ์สอน , 
แบบทดสอบ , แบบสัมภาษณ)์ 
      
ระยะที่ 3 นิเทศติดตาม 
     1.นิเทศติดตาม คร้ังที่ 1 
     2.นิเทศติดตาม คร้ังที่ 2 
     3.นิเทศติดตาม คร้ังที่ 3 
     4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผล สะท้อนผล เสนอแนะ หรือ 
PLC 

 
21-22 มิ.ย. 
2562 
23 มิ.ย. 
2562 
 
ก.ค.2562 
 
 
 
ก.ค.-ก.ย. 
2562 
 
 
 
 
 

วิเรืองไร 
 
 
 
 
 
ศน. 
ผอ.รร. 
ครูวิชาการ 
 
ศน. 
ผอ.รร. 
ครูวิชาการ 
ครูผู้สอน 
 
 

1.ศูนย์ 
การเรียนรู้มีชัย  
จ.บุรีรัมย์ 
2.รร.บ้านโนน
แสนค าฯ 
 
1.รร.บ้านโนน
แสนค าฯ 
 
 
1.รร.บ้านโนน
แสนค าฯ 
 
 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะที่ 1 ร่วมเรียนรู้  
1.การจัดการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้มีชัย จ.บุรีรัมย์ 
   1. ค่าชดเชยน้ ามัน 250 กม.ไป-กลับ 500 กม. x 4 บาท  
   2. ค่าที่พัก  1 คืน  x 800 บาท   

2,800 บาท 
 
2,000 บาท 
  800 บาท 

ระยะที่ 2 สร้างเครื่องมือนิเทศ 
   1.ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท  x 5 คน x 2 วัน 
   2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 70 บาท x 5 คน x 2 วัน 

1,900 บาท 
1,200 บาท 
  700 บาท 

ระยะที่ 3 นิเทศติดตามสะท้อนผล 
   1.ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท  x 25 คน  
   2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 70 บาท x 25 คน 
   3.บริหารจัดการอ่ืนๆ 

5,300 บาท 
3,000 บาท 
1,750 บาท 
  550 บาท 



 
 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  (1) การนิเทศติดตามให้ความชว่ยเหลือครูผู้สอนอาจไม่ทั่วถึง เนื่องจาก ระยะเวลา จ านวนบุคลากร 
  (2) งบประมาณกบัระยะเวลาด าเนินงานอาจไม่สัมพันธ์กัน 
 7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  (1) สร้างเครือข่ายในโรงเรียน 
  (2) ประสานงานกลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มการเงินและสนิทรัพย์เพื่อติดตามการโอนเงนิงบประมาณ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 

ตัวชี้วัด/เครื่องมือ ค่าเป้าหมาย 
1. ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมเรียนรู้ (รายงานการเข้าร่วมเรียนรู้) ร้อยละ 100 
2. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ และบริษรทั มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันทีส่นับสนนุทรัพยากรและมี
ส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษาได้เปน็อย่างดี (แบบสอบถาม) 

ร้อยละ 100 

3. ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์เป้าหมายการจัดการศึกษาของโครงการ วิเคราะห์ผลการ
ทดสอบระดบัชาติ วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วดัของหลักสูตรฯ  ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ สร้างเคร่ืองมือวัดประเมินผลทีส่ามารถวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ข้ันสูง  
ได้เป็นอย่างดี (แบบสงัเกตการณ์สอน,แบบสอบถาม) 

ร้อยละ 100 

4.นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
และผ่านเกณฑ์การประเมนิตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ (แบบสังเกต , 
แบบทดสอบ) 

ร้อยละ 100 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  (1) ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาภายใต้บทบาทความรว่มมือระหว่างกระทรวงศึกษาธกิาร และบริษรัท 
มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนบัสนนุทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 
  (2) ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์เป้าหมายการจัดการศึกษาของโครงการ วิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ 
วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างเคร่ืองมือวัดประเมินผลทีส่ามารถวัดพฤติกรรม
การเรียนรู้ข้ันสูง ได้เป็นอย่างด ี
  (3) นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ Active Learning และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามมาตรฐานและตัวชีว้ัดที่ก าหนดไว้ 
  (4) ศึกษานิเทศก์สามารถเข้าร่วมกระบวนการพฒันาและสะท้อนผลเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา และจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนพฒันา ส่งเสริมสนับสนนุ สู่การขยายผล 



 
 

โครงการ   โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธีรวัฒน์  ค าศรี, นางราตรี แทนค าและคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ   มิถุนายน  2562  – 3๑ มีนาคม 256๓ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและลด

ความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
สอดคล้องกับกลยุทธิ์ สพป.ศก.4 ข้อที่ 4 สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” 

ซึ่ งเป็นนโยบายที่สอดรับกับค ากล่าวที่ ว่า “จะไม่ทิ งใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่ งเน้นการพัฒนาโรงเรียน 
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล  าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมี
โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยโรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื อต่อ  
การเรียนรู้ ผู้บริหารและครูมีความพร้อมด้านสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ 
ให้มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหารการจัดการสถานศึกษา 
ของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี 
จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จ าเป็นต่อการธ ารงตน ด ารงชีวิต  
ในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วม
และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตร
หลานเข้ามาเรียน น าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษา 
ที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพโดยในปีงบประมาณ 
2562 จะเริ่มด าเนินการขับเคลื่อนในโรงเรียนประถมศึกษา ระดับต าบลก่อน และปีงบประมาณ 2563 พัฒนา
ไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับอ าเภอ โรงเรียนพื นที่พิเศษ (Stand Alone) ตามล าดับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ
พัฒนาการศึกษาไทยในเชิงระบบอย่างแท้จริง 

ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  เป็นหน่วยงานระดับย่อยที่ปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการศึกษา  ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้
บรรลุตามเป้าหมาย โดยเร่งด าเนินการโครงการให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล  าด้านการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียน และชุมชนได ้

2.เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อม มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนการอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน 



 
 

3. เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา ให้กับเยาวชน  
ที่ขาดแคลนให้มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ   

4. เพ่ือให้นั กเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญา ( Intelligence Quotient) ความฉลาด 
ทางอารมณ์ (Emotional Quotient) มีทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical) 

5. เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่าง เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน  
อย่างเป็นรูปธรรมและมีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

 
3. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

1. โร ง เรี ย น ป ระจ า ต าบ ล ต าบ ล ล ะ  1  โร ง เรี ย น  มี ค ว าม เข้ ม แ ข็ งท า งวิ ช าก า ร  
เป็นแหล่งเรียนรู้สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน  

2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อม มีความคิดสร้างสรรค์ และมี
นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอน 

3. นักเรียนทุกคนในต าบลได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพและเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล  าทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ท้องถิ่นชนบท 

4. นักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญา ( Intelligence Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Quotient) มีทัศนคต ิ(Attitude) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical)  

5. ทุกภาคส่วนทั งเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
และพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
 
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 

1. โรงเรียนประจ าต าบลต าบลละ 1 โรงเรียน 
 

5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

 1.จ านวนโรงเรียนประจ าต าบลต าบลละ 1 โรงเรียน จ านวน 44 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 80 เป็นแหล่งเรียนรู้สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน 
2. ร้อยละ 80 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อม มีความคิดสร้างสรรค์ 

และมีนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอน 
                       3. ร้อยละ 100 นักเรียนทุกคนในต าบลได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล  าทางเศรษฐกิจ
และสังคมในท้องถิ่นชนบท 
  4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญา (Intelligence Quotient) ความฉลาดทาง
อารมณ์ (Emotional Quotient) มีทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical)  
  5. ร้อยละ 80 ได้รับความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั งเอกชน บ้าน  
วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน ในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  



 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการ 
รายละเอียดกิจกรรม ประชุมสร้างความ
เข้าใจและวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล  
 

มิถุนายน 2562 นายธีรวัฒน์  ค าศรี 
นางสาวประพิณ จินตวรรณ 
นางราตรี  แทนค า 
นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์ 

กิจกรรมที่  2  ประชุมขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
รายละเอียดกิจกรรม  ประชุมวางแผนการ
ท างานของคณะกรรมการบริหารโครงการ
และคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล จ านวน 50 คน 

มิถุนายน 2562 นายธีรวัฒน์  ค าศรี 
นางสาวประพิณ จินตวรรณ 
นางราตรี  แทนค า 
นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์ 

กิจกรรมที่  ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล โรงเรียนละ 2 คน รวม 100 คน 

กรกฎาคม 2562 นายธีรวัฒน์  ค าศรี 
นางสาวประพิณ จินตวรรณ 
นางราตรี  แทนค า 
นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์ 

กิจกรรมที่ ๔ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู
ด้านวิทยาการค านวณ โรงเรียนละ ๒ คน 
รวม ๑๑0 คน 

กรกฎาคม 2562 นายธีรวัฒน์  ค าศรี 
นางสาวประพิณ จินตวรรณ 
นางราตรี  แทนค า 
นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์ 

กิจกรรมที่  ๕  การนิ เทศ ก ากับ ติดตาม
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
รายละเอียดกิจกรรม เป็นการก ากับติดตาม
การด าเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบ ล ข อ งโร ง เรี ย น โด ย ศึ กษ านิ เท ศ ก์ 
ผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มโรงเรียน 
๕.1  ก าหนดแผนนิเทศ  
๕.2 ด าเนินการนิเทศตามแผนบูรณาการ 
๕.๓ สรุปรายงานการนิเทศ 
 

กรกฎาคม – สิงหาคม 
2562 

นายธีรวัฒน์  ค าศรี 
นางสาวประพิณ จินตวรรณ 
นางราตรี  แทนค า 
นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์ 

กิจกรรมที่ ๖ การประเมินความก้าวหน้าใน
การด าเนินงาน 
รายละเอียดกิจกรรม ประเมินความก้าวหน้า
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ครั งที่ 1 – 4 
 

  กรกฎาคม- สิงหาคม 
2562 

นายธีรวัฒน์  ค าศรี 
นางสาวประพิณ จินตวรรณ 
นางราตรี  แทนค า 
นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์ 



 
 

กิจกรรม/ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กิจกรรมที่ ๗ รายงานผลความก้าวหน้า 
รายละเอียดกิจกรรม  กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ /จัดนิทรรศการตลาดนัดวิชาการ 
จ านวน  44 โรงๆละ 5 คน (ครู 2 นักเรียน 
3 คน) รวม 240 คน 

สิงหาคม 2562 นายธีรวัฒน์  ค าศรี 
นางสาวประพิณ จินตวรรณ 
นางราตรี  แทนค า 
นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์ 

 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

มิถุนายน 256๒ – 3๑ มีนาคม 256๓  
    7. งบประมาณ 
 7.1  งบประมาณจากส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จ านวน 2๐0,000 
บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
 7.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและรายละเอียด ในการใช้งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 
รายละเอียดกิจกรรม ประชุมสร้างความเข้าใจและวางแผนการด าเนินงานโครงการ คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

รายละเอียดกิจกรรม  ประชุมวางแผนการท างานของคณะกรรมการบริหารโครงการและคณะกรรมการเครือข่าย
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 50 คน 

งบประมาณ 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 35

จ านวน 2 มื อ(50x35x2) 
2. ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าประชุม 50 คนๆละ

120 บาท 1 มื อ( 50คน x 120x1มื อ) 
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กิจกรรมที่ ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนละ 2 คน รวม 
100 คน 

งบประมาณ 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน วันละ 6 ชั่วโมง ๆ

ละ 600 บาท 
2. ค่าห้องประชุม จ านวน 1 วันๆละ 5,000 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คนๆละ 35 

บาท 2 มื อ 
4. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 100 คนๆละ 

120 บาท 1 มื อ 
5. ค่าพิธีการ 
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กิจกรรมที่ ๔ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านวิทยาการค านวณ โรงเรียนละ 2 คน รวม 1๑0 คน 

งบประมาณ 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน วันละ 6 ชั่วโมง ๆ

ละ 600 บาท จ านวน ๒ วัน 
2. ค่าท่ีพักวิทยากรคืนละ1,000 บาทจ านวน 2 

คืน 
3. ค่าพาหนะวิทยากร 
4. ค่าห้องประชุม จ านวน 2 วันๆละ 5,000 บาท 
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1๑0 คนๆละ 35 

บาท 4 มื อ 
6. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 1๑0 คนๆละ 

120 บาท 2 มื อ 
7. ค่าพิธีการ 
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กิจกรรมที่ ๕ การนิเทศ ก ากับ ติดตามโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
รายละเอียดกิจกรรม เป็นการก ากับติดตามการด าเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลของโรงเรียนโดย
ศึกษานิเทศก ์และผู้อ านวยการโรงเรียน 
๕.1  ก าหนดแผนนิเทศ  
๕.2  ด าเนินการนิเทศตามแผนนิเทศบูรณาการ 
๕.๓  สรุปรายงานการนิเทศ 
 

 



 
 

(สามารถถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรมที่ ๖ การประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
รายละเอียดกิจกรรม ประเมินความก้าวหน้าโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ครั งที่ 1 - 4 

๖ .๑ ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น ก า ร ด า เนิ น ง า น ข อ ง
คณะกรรมการประเมินความก้าวหน้า จ านวน 30 
คน 

- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 30 คน 1 มื อๆ
ละ 120 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 30 
คน 2 มื อๆ 35 บาท 

๖.๒ คณะกรรมการออกประเมินความก้าวหน้า 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการประเมิน

ความก้าวหน้าโรงเรียน 44 โรงเรียนๆละ 
150 บาท ทีมละ 3 คน  

- ค่าเบี ยเลี ยงคณะกรรมการวันละ 120 
บาท/วัน จ านวน 30 คน ๆละ ๓ วัน 

๖.๓ ประชุมสรุปการประเมินความก้าวหน้า 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 30 คน 1 มื อๆ

ละ 120 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 30 

คน 2 มื อๆ 35 บาท 

๔๒,๐00   

 

3,600 

 

2,100 

19,800 

 

๑๐,๘00 

 

3,600 

 

2,100 

 

กิจกรรมที่ ๗ รายงานผลความก้าวหน้า 
รายละเอียดกิจกรรม  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/จัดนิทรรศการตลาดนัดวิชาการ จ านวน  44 โรงๆละ 5 คน (ครู 2 
นักเรียน 3 คน) รวม 240 คน 

งบประมาณ 
1. ห้องประชุม จ านวน 1 วันๆละ 5,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 240 คนๆละ 35 

บาท 2 มื อ 
3. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 240 คนๆละ 

120 บาท 1 มื อ 
4. ค่าพิธีการ 
5. ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม   

ผู้ เข้าประชุมสรุปจัดท ารูป เล่มรายงานผล
โครงการ 

5๔,๗00   

5,000 

16,800 

28,800 

1,000 

๓,๑๐๐ 

 

รวม 2๐0,000 1๘,๐00 ๑๘๒,๐00  



 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ความส าเร็จของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล คือ เป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสทางการศึกษา 

ที่เท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเข้มแข็งทั งด้านวิชาการ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดนตรี กีฬา ศิลปะ และจิตสาธารณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั นพื นฐานมีความพร้อมด้านกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวก วัสดุครุภัณฑ์ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยเป็นโรงเรียน 
ที่เน้นการพัฒนาพื นฐานด้านอาชีพ และการเป็น “โรงเรียนของชุมชน” ที่มีความร่วมมือกับท้องถิ่นและบริการ
โรงเรียนเครือข่ายและชุมชนอย่างเข้มแข็ง ซึ่งภาพความส าเร็จของโรงเรียนด้านต่างๆ ดังนี  

 1. นักเรียนเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นธรรม มีสติปัญญา 
(Intelligence Quotient) สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) 
ทัศนคติที่ดี (Attitude) พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical 

 2. ครู มีความพร้อมในทุกด้าน ทั งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ 
มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอน มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้วัสดุ สื่ออุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย ส่งเสริมความ
กระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีการพัฒนาตนเองแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ(Professional Learning Community: PLC) อย่างต่อเนื่อง  

 3. ผู้บริหาร มีความพร้อมในทุกด้าน ทั งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหาร
จัดการ มีภาวะผู้น า ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีทักษะการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดต่อ
คุณภาพผู้เรียน 

 4. โรงเรียน มีโครงสร้างพื นฐานด้านกายภาพ สิ่ งอ านวยความสะดวก มีคุณภาพด้าน
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้  มีบรรยากาศอบอุ่น ปลอดภัย ทันสมัย และมีมาตรการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเอื อต่อการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน 
มีความโดดเด่นในการเป็นโรงเรียนหลักท่ีสามารถในการให้บริการโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้ านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ  และสุขภาพอนามัย  
เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ผ่านการมีส่วนร่วม ทั งร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

 5. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกภาคส่วนทั งเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และ
โรงเรียน ให้การยอมรับ เชื่อถือต่อคุณภาพของโรงเรียน ครู และผู้บริหาร และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ให้ความสนใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีความต้องการให้บุตร
หลานเข้ารับการศึกษาและให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการด าเนินงานการจัดการศึกษาเสมือนเป็นเจ้าของ
โรงเรียน  

 
 

 



ชื่อโครงการ    พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านได้ภายใน 
                     ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ     กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
ผู้รับผิดชอบ               1. นายนรินทร์ บุญเย็น 2. นางมาริสา พละสูรย์  3. นายสหราช บุญไทย 
ระยะเวลาด าเนินการ      พฤษภาคม  –  ตุลาคม  2562 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง 

       ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ สพป.ศก. 4 ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากเมื่อปีการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบาย เป็นปีปลอดนักเรียน
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และเร่งรัดคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ในสถานศึกษามาทุกปี  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่
สูงขึ้นและแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยก าหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้นป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และ
ตั้งแตช่ั้น ป.2 อ่านคล่อง เขียนคล่องนักเรียนต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งการอ่านและการ
รู้หนังสือ เป็นทักษะจ าเป็นส าหรับการเรียนและการพัฒนาสู่ความส าเร็จ การอ่านอย่างคล่องแคล่วและเข้าใจ
ความหมายจะน ามาซึ่งความรู้ และส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณแยกแยะและประยุกต์ใช้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดสื่อสารให้ผู้อื่นทราบและเข้าใจได้ ซึ่งเป็นทักษะส าคัญ
ของศตวรรษที่ 21 หากผู้เรียนบกพร่องความสามารถในการอ่าน การเรียนรู้ไม่อาจก้าวหน้าได้ และจะประสบ
ความยากล าบากในการด ารงชีวิต  จึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ที่จะต้องพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์และการสื่อสารให้แก่นักเรียนตั้งแต่วัยเยาว์ เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อ่านไม่
คล่องเขียนไม่คล่อง  ส่งเสริมและพัฒนาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยสูงขึ้นและน าความรู้ที่
ได้ไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศรีสะเกษ เขต 4 ได้จัดท าข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ที่ยังอ่านไม่ได้เป็นรายบุคคลมาวิเคราะห์ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ยังมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
จ านวนหนึ่งซึ่งเป็นนักเรียนปกติ แต่อ่านสะกดค า,อ่านออกเสียงค าและอ่านประโยคค าตามบัญชีค าพ้ืนฐาน
ไม่ได้ จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาและแก้ปัญหา ซ่อมเสริมพัฒนาให้นักเรียนอ่านได้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการสอนภาษาไทยให้สูงขึ้น เพ่ือเป็นการวางพ้ืนฐานการอ่านที่ยั่งยืน และเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานใน
แสวงหาความรู้ในการเรียนรู้สาระอ่ืนๆและนักเรียนสามารถอ่านหนังสือนิทาน หนังสือการ์ตูน หนังสืออ่านส าหรับเด็ก
ได้ตามช่วงวัย  และเพ่ือส่งเสริม สร้างขวัญก าลังใจครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ประสบผลส าเร็จในการ
เรียนการสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านได้ภายในภาคเรียนที่๑/2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
2. วัตถุประสงค์    

2.1. สามารถอ่านสะกดค าตามบัญชีค าพ้ืนฐานได้ตามเกณฑ์ท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4 ก าหนดได้ในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 
 
 



2.2. สามารถอ่านออกเสียงค าตามบัญชีค าพ้ืนฐานได้ตามเกณฑ์ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ก าหนดได้ในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 

2.3. สามารถอ่านประโยคค าตามบัญชีค าพ้ืนฐานได้ตามเกณฑ์ที่ส านักงานเขตพ้ืนที 
การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ก าหนดได้ในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 
  2.4. เพ่ือส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
3.  เป้าหมาย 
    3.1  เชิงปริมาณ  
      -  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนสามารถอ่านสะกดค า อ่านออกเสียงค า อ่านประโยคค า ตามบัญชี
ค าพ้ืนฐานได้ตามเกณฑ์ ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ก าหนด 

3.2  เชิงคุณภาพ  
           1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านไดต้ามเกณฑ์ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 4 ก าหนด 

       2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่านให้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลการอ่านได้ทุกคน 
4.  วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 มอบนโยบาย/แนวคิด/หลักการ ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนและ
ศึกษานิเทศก์ 

วันประชุม
ประจ าเดือน 

ผอ.รร. 

ผอ.สพป.ศก.4 

2 - แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินการ ประกอบด้วย ผอ.สพป./รอง
ผอ.สพป./ผอ.กลุ่มงานทุกลุ่ม/ประธานกลุ่มและรองประธานกลุ่ม
ฝ่ายวิชาการทุกกลุ่ม 
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม รองประธาน
กลุ่มฝ่ายวิชาการ ครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนละ1 คน  
ครูแกนน าภาษาไทย และศึกษานิเทศก์ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

3 -สร้างเกณฑ์/เครื่องมือการทดสอบ/เครื่องมือนิเทศการอ่านและ
จัดท าคู่มือการยกระดับคุณภาพด้านการอ่านส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

1-15  
พ.ค. 
62 

คณะอนุกรรมการ 
ศึกษานิเทศก์ ครู
แกนน าภาษาไทย 

4 
 

-โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
-คณะอนุกรรมการประจ ากลุ่มออกนิเทศติดตามและประเมินผลการ
อ่านในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ 
1/2562 

คณะอนุกรรมการ 
คณะก.ต.ปน.
ศึกษานิเทศก์ ครู
แกนน าภาษาไทย  

5 สรุปผลการนิเทศ การประเมินผลการอ่าน รายงาน/มอบเกียรติบัตร
ครูผู้สอนและโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จตามเกณฑ์ 

สิ้นภาคเรียนที่ 
1 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 



สถานที ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

5. งบประมาณ  75,000บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ(บาท) 
1.ประชุมมอบนโยบาย/แนวคิด/หลักการ ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนและ 
   ศึกษานิเทศก์ 

 

2,000 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินการ ประกอบด้วย ผอ.สพป./รองผอ.สพป./ผอ.
กลุ่มงานทุกกลุ่ม และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ประธานกลุ่มและรองประธานกลุ่ม
ฝ่ายวิชาการทุกกลุ่ม/คณะ ก.ต.ปน. ศึกษานิเทศก์ และครูแกนน าภาษาไทย 

- 

3.ประชุมคณะอนุกรรมการ(ประธานกลุ่มและรองประธานกลุ่มฝ่ายวิชาการทุก
กลุ่ม/คณะ ก.ต.ปน. ศึกษานิเทศก์ และครูแกนน าภาษาไทย) เพื่อสร้างเกณฑ์การ
ประเมินการอ่าน/สร้างเครื่องแบบทดสอบ/เครื่องมือนิเทศ และจัดท าคู่มือการ
ยกระดับคุณภาพด้านการอ่านส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
(ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง กรรมการ 45 คน/จ านวน 2 วัน = 
190X45X2) 

 
 
 
 

17,100 

4. จัดท าคู่มือการยกระดับคุณภาพด้านการอ่านส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 จ านวน 300 เล่มๆละ 45 บาท รวมปก (จ านวน 25 หน้า)=300X45) 

 
13,500 

5. นิเทศติดตามและประเมินผลการอ่านในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 4 ครั้ง (กรรมการ 45 คน ค่าเบี้ยเลี้ยง 120 บาท ค่าชดเชยเชื้อเพลิง 
300) = (45X120X4) + (300X45) 

       
 

39,500 
6.สรุปผลการนิเทศ การประเมินผลการอ่าน รายงานผล และมอบโล่รางวัล เกียรติ
คุณบัตรแก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินตามคู่มือการยกระดับคุณภาพการอ่าน 
(50 เล่มๆละ 50 บาท และค่าพิมพ์เกียรติคุณบัตร 400 บาท) 

 
 

2,900 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 75,000 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง 
               - ความพร้อมและพัฒนาการของนักเรียน 
     - วิธีการจัดการเรียนการสอนของครู 

2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    - วิเคราะห์ความพร้อม ปรับพื้นฐานและเสริมกิจกรรมพัฒนาการให้เข้มข้นมากข้ึน 
    - นิเทศ ติดตามปรับเปลี่ยน แนะน าวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู 
 
 
 
 



7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

7.1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนสามารถอ่านสะกดค าตามบัญชีค าพ้ืนฐานได้
ตามเกณฑ์ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ก าหนด 

ร้อยละ ๑๐๐ 

7.2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนสามารถอ่านออกเสียงค าตามบัญชีค าพ้ืนฐาน
ได้ตามเกณฑ์ท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ก าหนด 

ร้อยละ ๑๐๐ 

7.3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกสามารถอ่านประโยคค าตามบัญชีค าพ้ืนฐานได้
ตามเกณฑ์ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ก าหนด 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถอ่านสะกดค า  เข้าใจความหมายของค า ประโยค และ
แก้ปัญหาการอ่านค าใหม่ ค ายากด้วยการแจกลูก สะกดค า และสามารถสื่อสารเรื่องที่อ่านให้บุคคลอ่ืนเข้าใจ
ได้ 
 



 
ชื่อโครงการ    พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ 
หน่วยงาน   กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
สนองกลยุทธ์ ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและ 
           สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ระยะเวลาด าเนินการ   เดือนมิถุนายน  – กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 1. นายภควัฒน์ พิมพาวงศ์ เบอร์โทรศัพท์  08-5316-2313 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  ศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิดเป็นรากฐานที่ส าคัญในการจัดการเรียนและการสอนทั้งในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์เป็นรายวิชาที่เป็นนามธรรมซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้เรียน
เกิดการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์  บทความนี้ เสนอแนวคิดการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ในฐานะที่ เป็น
กระบวนการซึ่งต้องอาศัยการสะสมความรู้ที่ได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้ในการสร้างความรู้ใหม่และขยายแนวคิดที่มีอยู่
เดิม ในกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดต้องอาศัยการด าเนินการกลั่นแนวคิดเป็นตัวเชื่อมโยงกระบวนการและ
ความคิดรวบยอด เพ่ือสร้างและพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ดังนั้นในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ผู้สอนต้อง
มีเครื่องมือในการจัดการเรียนและการสอนที่เน้นการแก้ปัญหา นั่นคือ  น าเสนอปัญหาทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยบทบาทของผู้สอนมีหน้าที่ในการรวบรวมวิธีการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน อภิปรายวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันและเปรียบเทียบวิธีการคิด แล้วสรุป
เชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนสู่หลักการทางคณิตศาสตร์ 
  คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุผล  กระบวนการคิด  และการแก้ปัญหา  จึงกล่าวได้ว่าคณิตศาสตร์
สามารถพัฒนาความคิด  ความมีเหตุมีผล พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พัฒนาทักษะการให้เหตุผล และการ
แก้ปัญหา พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์    ท าให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งการคาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม   จึงมีความส าคัญยิ่งในชีวิตประจ าวัน  นอกจากนี้วิชา
คณิตศาสตร์ยังใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อ่ืน ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 
           ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์  เป็นสิ่ งที่ควรตระหนักและให้ความส าคัญ เป็นอย่างยิ่ ง 
คณิตศาสตร์ เนื่องจากนักการศึกษาคณิตศาสตร์ตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็น   เพราะเป็นทักษะที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ทักษะ สาระอ่ืน ๆ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ใน
ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรียน 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ด้าน
ทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เหมาะกับผู้เรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 
 



 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 209 คน 
 3.1.2 ศึกษานิเทศก์   จ านวน 16 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดทาง
คณิตศาสตร์ 
  3.2.2 ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้และในชีวิตประจ าวัน  
 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระยะเวลา มิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 2562  
 สถานที ่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  
 
 
6. งบประมาณ 75,000 บาท (เจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
      อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ให้กับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กรกฎาคม 
2562 

(ระยะเวลา 
1 วัน) 

คณะวิทยากร 

2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ
กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ
กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

สิงหาคม 
2562 

(ระยะเวลา 
4 วัน) 

คณะกรรมการ
นิเทศ ติดตาม 

3 กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผล  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและรายงานผลการด าเนิน
โครงการ รวมทั้งจัดท าเอกสารเพื่อเผยแพร่ 

กันยายน 
2562 

(ระยะเวลา 
1 วัน) 

คณะกรรมการ
สรุปและรายงาน
ผล 

กิจกรรมและรายละเอียด ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการคิดทาง
คณิตศาสตร์ 
ค่าใช้จ่าย 
    1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 220 คน x 
190 บาท x 1 วัน 
    2. ค่าบ ารุงสถานทีจ่ัดอบรม 1 วัน  x 5,000 บาท 

 
 
 
 

41, 800 
5,000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

41, 800 
5,000 

 
 
 
 
 
 



 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
 7.1.1 ความพร้อมของสื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 7.2.1 สร้างเครือข่ายครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
 7.2.2 ผลิตสื่อและอุปกรณ์เพ่ือช่วยเพิ่มทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ 
      
8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
8.1 ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะการ
คิดทางคณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 80 

8.2 ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้และใน
ชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ 80 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจในทักษะกระบวนคิดทางคณิตศาสตร์ 
 9.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ
กระบวนคิดทางคณิตศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 9.3 นักเรียนมีกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้ 
   
10. ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 10.1 ควรด าเนินการพัฒนาให้มีความต่อเนื่อง และมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
 10.2 การพัฒนาควรเน้นที่กระบวนการที่น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นเรียน 

    3. ค่าตอบแทนวิทยากร 800 บาท x 1 คน  x 6 ชั่วโมง 
    4. ค่าตอบแทนวิทยากรประจ ากลุ่ม 600 บาท x 2 คน  x 
4 ชั่วโมง 
    5. ค่าพิธีการ 

รวม 

4,800 
 

4,800 
530 

57,880 

4,800 
 

4,800 
 

 
 
 

530 
48,280 

 
 
 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ 
ค่าใช้จ่าย 
    1. ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงผู้นิเทศ 300 บาท x 13 คน  
x 4 วัน 

รวม 

 
 
 
 

15,600 
15,600 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

15,600 
15,600 

 
 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผล 
ค่าใช้จ่าย 
    1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 8 คน x 
190 บาท x 1 วัน 

รวม 

 
 
 

1,520 
1,520 

  
 

 
1,520 
1,520 

 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 75,000 9,600 65,400  



โครงการ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ฐานข้อมูล Big Data 
กิจกรรม  จัดท าระบบฐานข้อมูลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา Big Data 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ ข้อ ๑.  ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานทุกระดับมีระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานเดียวกัน 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม   
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๒ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นางรุ่งอรุณ  บุญไว   โทรศัพท์ 0879577862 
   ๒. ว่าที่ร้อยตรี อมร  ศรีอนันต์  โทรศัพท์  0634215929 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารองค์กรจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ดีเป็น
ปัจจุบันเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพ่ือลดความเสี่ยงในการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างกว้างขวางและเป็นจ านวนมาก และระบบการท างานส่วนใหญ่เชื่อมต่อด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการท างานและการใช้ข้อมูล
ร่วมกัน 
 ระบบคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้า และมีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของส านักงาน
ให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว ระบบส านักงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากใช้แรงงานมาใช้อุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อช่วยในการท างานด้านการประมวลผลข้อมูล (Data processing) ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึง
ระดับบริหาร เนื่องจากสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ลดขั้นตอน ลดความซ้ าซ้อนการท างาน ช่วยให้เข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สะดวกและรวดเร็ว สามารถปฏิบัติงานได้ไม่จ ากัดท้ังสถานที่ เวลา มีความทันสมัย 
และเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่รวดเร็วตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดจ านวน 209 แห่ง ๑ สาขา  จะต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศ  เป็นเครื่องมือ 
ที่ส าคัญในการตัดสินใจ ส าหรับการจัดการศึกษาในทุกด้าน ทั้งด้านการบริหาร การบริการ และการจัดการเรียน 
การสอน ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น เพ่ือให้ได้ซึ่ง 
ข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และมีข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานและสถานศึกษาในการบริหารจัดการ ตลอดจน
สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีความเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในด้านการ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ Big Data ให้สอดคล้องกับการบริหารงานของหน่วยงานทั้ง ๔ ด้าน คือ  
 ๑. ด้านบริหารทั่วไป    ๒. ด้านบริหารงบประมาณ  ๓. ด้านบริหารงานบุคคล และ ๔. ด้านบริหาร
วิชาการ  
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงไดจ้ัดท าโครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ฐานข้อมูล Big Data นี้ขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 



๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูล Big Data ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 ๒.๒  เพ่ือจัดท าระบบจัดเก็บฐานข้อมูล Big Data ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 ๒.๓  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
 ๒.๕  เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูล Big Data เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลส่วนกลาง  

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล Big Data ครอบคลุมทุกระบบงาน 
 ๓.๑.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีเว็บไซต์ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล Big Data  เพ่ือเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์  
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล Big Data สนับสนุนการบริหารการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 
๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  10-12  มิถุนายน ๒๕๖๒  
๒ แต่งตั้งคณะท างานตามโครงการ 1 กรกฎาคม ๒๕๖๒  

๓ ประชุมคณะท างาน  เตรียมด าเนินงานตามโครงการ 
ระยะที่ ๑ จัดท าแผนและรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
Big Data 
ระยะที่ ๒ วิเคราะห์รูปแบบของข้อมูลสารสนเทศ Big 
Data และ Website 
ระยะที่ ๓ ตรวจสอบข้อมูลและน าเข้าฐานข้อมูล Big 
Data เข้าสู่ระบบWebsite 
ระยะที่ ๔ แก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูล Big Data และ 
website 

 
๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 
๑๐-๒๐ กรกฎาคม 2562 

 
๒๐-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

๔ ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  
๕ สรุปและรายงานผล ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ – 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 10 มิถุนายน  ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๖. งบประมาณ     
 จ านวน   40,000  บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน) (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ) รายละเอียดังนี้ : 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑ กิจกรรมที่ ๑  ระยะที่ ๑ จัดท าแผนและ

รูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
Big Data 

2,850 - - - 

 ๑.๑ ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม(15 คน * ๑ วัน * 190 บาท) 

- - 2,850 -  

๒ กิจกรรมที่ ๒  ระยะที่ ๒ วิเคราะห์รูปแบบ
ของข้อมูลสารสนเทศ Big Data และ 
Website 

5,700 - - - 

 ๒.๒ ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม(15 คน * 2 วัน * 190 บาท) 

- - 5,700 - 

๓ กิจกรรมที่ ๓  ระยะที่ ๓ ตรวจสอบข้อมูล
และน าเข้าฐานข้อมูล Big Data เข้าสู่
ระบบWebsite 

2,850 - - - 

 ๓.๑ ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม( 15 คน * ๑ วัน * 190 บาท) 

- - 2,850 - 

๔ กิจกรรมที่ ๔  ระยะที่ ๔ แก้ไขปรับปรุง
ฐานข้อมูล Big Data และwebsite 

19,200 - - - 

 ๔.๑ ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม(15 คน * 4 วัน * 190 บาท) 

- - 7,200 - 

 ๔.๒ ค่าพาหนะเหมาจ่าย 10 คน ๆ ละ 
๓๐๐ บาท ต่อวัน จ านวน 4 วัน 

  12,000  

๕ กิจกรรมที่ ๕  สรุปและรายงานผล 4,350 - - -  
 ๕.๑ ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ 

เครื่องดื่ม(15 คน * ๑ วัน * 190 บาท) 
 - 2,850 -  

 ๕.๒ ค่าเอกสารสรุปรายงานผล จ านวน 
10 เล่ม ๆ ละ ๑๕๐ บาท 

- - - 1,500 

๖ ค่าวัสดุอุปกรณ์  5,050 - - 5,050 
รวมงบประมาณ 40,000 - 33,450 6,550 

 
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    ปัจจัยความเสี่ยง 
     ๗.๑ ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีจ านวนหลากหลาย อาจจะมีความคลาดเคลื่อน จะต้องใช้ความละเอียด รอบคอบ      
และต้องตรวจสอบความถูกต้อง รัดกุม จึงท าให้ต้องใช้จ านวนบุคลากรจ านวนมาก และระยะเวลาในการตรวจสอบ  
    แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
     ๗.๒ ก าหนดแผนการด าเนินงานให้ชัดเจน  
     ๗.๒ ก าหนดบทบาทหน้าที่ในการท างานให้ชัดเจน 
     ๗.๓ ประมวลผล ติดตาม ขั้นตอนการด าเนินงานทุกกระบวนการ 



๘. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลบริหารทั่วไป ข้อมูลบริหารงาน
บุคคล  ข้อมูลบริหารงบประมาณ และข้อมูลวิชาการ ครบถ้วนและถูกต้อง 

ร้อยละ๑๐๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบจัดเก็บฐานข้อมูล Big Data ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษา 

ร้อยละ๑๐๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบฐานข้อมูล Big Data เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลส่วนกลาง ร้อยละ๑๐๐ 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ฐานข้อมูล Big Data 
 ๙.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระบบฐานข้อมูล Big Data เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลส่วนกลาง  
    ๙.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ Big Data  
 



หน่วยงาน  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ  โครงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก 
สนองกลยุทธ์สพป.ศก 4  ที ่4   สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์สพฐ.  ที ่ 4   ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างทั่วถึง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ นางสาวชยานี  ธีระภูวนัตถ ์ เบอร์โทรศัพท์   096- 6154124 
e-mail  chayanee0712@gmail.com 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ รับผิดชอบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่  จ านวน  ๔ อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอกันทรลักษ์  อ าเภอขุนหาญ  อ าเภอศรีรัตนะ  และ
อ าเภอเบญจลักษ์  มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น  ๒๐๙ โรงเรียน  มีโรงเรียนขนาดเล็ก  จ านวน  ๘๓ โรงเรียน    
คิดเป็นร้อยละ  ๓๙.๗๑  ของโรงเรียนทั้งหมด  ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนจะมีครูไม่ครบชั้น  ส่งผลให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและประกันคุณภาพ
การศึกษา  โรงเรียนมีความต้องการครูเพ่ิมให้ครบทุกชั้นเรียน  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๔  ไม่สามารถด าเนินการได้  จึงได้ด าเนินการหาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก    
จ านวน  ๘๓  โรงเรียน  โดยการพัฒนาครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมส่งเสริมโอกาส   
และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาของผู้เรียน ครอบคลุมผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ และความต้องการของผู้เรียน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จึงจัดท าโครงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก  เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาส าหรับโรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยการขยายผลการอบรมครูผู้สอนในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานทุกคน ให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง   

2. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
๒.๒ เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 
๒.๓ เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น   

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
1)  โรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นได้  ๑๐๐ % 
2)  มีโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น  กลุ่มโรงเรียนละ  ๒ โรงเรียน   

จ านวน  ๒๐  โรงเรียนในสังกัด   
 
    



3.2 เชิงคุณภาพ  
 1)  ครผูู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นได้   

2)  มีโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔  เพ่ือเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานได้   

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ  
ขั้นตอนการดาเนินการ   

 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ  
   1) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
   2) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน  
2. ขั้นด าเนินงาน  
   1) อบรมพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นในโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
   2) คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นใน
โรงเรียนขนาดเล็ก 
   3) นิเทศ ติดตาม การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 
๓. ขั้นสรุป  
   1) สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของ
โรงเรียน  
   2) กรณีผลการประเมินไม่ถึงเกณฑ์ ศึกษาสาเหตุและปรับกิจกรรมให้
เหมาะสม และด าเนินกิจกรรมต่อไปกรณีผลการประเมินถึงเกณฑ์รวบรวม
เอกสารหลักฐาน ร่องรอยการทางาน เพ่ือเตรียมรับการประเมินจากต้น
สังกัดและการประเมินภายนอก และทากิจกรรมในตัวชี้วัดอ่ืนต่อไป  

มิถุนายน 256๒ 
 
 
กรกฎาคม 256๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กันยายน 256๒ 
 
 
 
 

นางสาวชยานี  
ธีระภูวนัตถ์ 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  
ตุลาคม 256๑ – กันยายน 256๒  
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์ 

6. งบประมาณ  
จ านวน  ๒๐,๐00 บาท  

ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตาม 

หมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนารูปแบบ เตรียมความพร้อม 
ประชุมชี้แจ้ง ครูผู้สอนจากโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 
จ านวน  ๘๔ คน ศึกษานิเทศก์ จ านวน  1๖ คน  

๒๐,000  
 
 

 
 
 

 



- ค่าอาหารกลางวันผู้ร่วมงาน จ านวน  ๑๐๐ คน 
ๆ ละ 120 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน  ๑๐๐ คน ๆ 
ละ 70 บาท 

- ค่าเช่าห้องประชุม 

 
 
 
 

 

 
๑2,๐00 

 
๗,๐00 

 
๑,000 

กิจกรรมที่ 2 สรุปรายงานผล - - - - 
รวมทั้งสิ้น ๒๐,000 - ๒๐,000  

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. การประเมิน/การติดตามโครงการ  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ผู้เข้ารับการอบรมฯ  มีความรู้และทักษะ
กระบวนการเรียนการสอนแบบคละชั้นได้  
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. สอบถาม 
3. นิเทศ ติดตามฯ 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบนิเทศ ติดตามฯ 

2. ผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถให้
ค าปรึกษา  ช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้มี
ความรู้ และทักษะในการน ากระบวนการ
เรียนการสอนแบบคละชั้นได้   

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. สอบถาม 
3. นิเทศ ติดตามฯ 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบนิเทศ ติดตามฯ 

3. มีโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียน
การสอนแบบคละชั้น  กลุ่มโรงเรียนละ  ๒ 
โรงเรียน  จ านวน  ๒๐  โรงเรยีนในสังกัด   

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. สอบถาม 
3. แบบนิเทศ ติดตามฯ 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบนิเทศ ติดตามฯ 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

1. ปฏิทินการนิเทศติดตาม อาจไม่ตรงตามที่ก าหนด 
2. การนิเทศติดตามก ากับอาจจะไม่ 100% 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. จัดท าแนวทางการประเมินพฤติกรรมการนิเทศ 
2. แบบประเมินตนเอง และการรายงานผลการนิเทศภายใน 

 
 

 



9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1)  โรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นได้   
2)  มีโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น   
กลุ่มโรงเรียนละ  ๒ โรงเรียน  จ านวน  ๒๐  โรงเรียนในสังกัด   

 
100% 

 
100% 

เชิงคุณภาพ 
1)  ครผูู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นได้   
2)  มีโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น  ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔  เพ่ือเป็น
ต้นแบบในการศึกษาดูงานได้   

 
100% 
100% 

 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
10.1  โรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นได้    
10.2  พัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการสอนแบบคละชั้นได้  ในโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถ

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.3  มีโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น  ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔  เพ่ือเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานได้   
 



1 ชื่อโครงการ  นิเทศบูรณาการโดยพ้ืนที่เป็นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวมยุรี  สารีบุตร  และศึกษานิเทศก์ ทุกคน  
ระยะเวลาด าเนินการ  1 มิถุนายน 2562 – 31 สิงหาคม 2562 
2 สอดคล้องกับนโยบาย 
          ( / )  จุดเน้น 1 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน้นที่ 2,4,5,6 
          ( / )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข้อที่ 2,4,6 
          ( / )  นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 5 
 

 

3. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  ได้วิเคราะห์ภาระงานการศึกษา ในพระ

บรมราโชบาย โครงการพระราชด าริ งานนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ และภาระงานระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ก าหนดให้เป็นจุดเน้นเชิงบูรณาการ เพ่ือลดภาระความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติและรายงานผลการ
ด าเนินงาน โดยก าหนดให้มีการนิเทศบูรณาการ ซึ่งเป็นการนิเทศติดตามผล การน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่าง
ครอบคลุมใช้การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณภาพระดับห้องเรียน  โดยการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ ห้องเรียนเป็นฐาน สะท้อนคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับนโยบาย “2562 ปีทองแห่งการ
นิเทศภายในห้องเรียนเป็นฐาน เพ่ือคุณภาพผู้เรียน”  โดยใช้การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  สร้าง
ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  พร้อมก าหนดแนวทาง รูปแบบการพัฒนาที่เป็นระบบ เป็นรูปธรรม  ให้
ความส าคัญในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  การจัดการศึกษาที่ ระเบิดจากข้างใน  มีความเข้มแข็ง 
และความต่อเนื่อง  ขับเคลื่อนสู่วัฒนธรรมคุณภาพ ทุกเครือข่ายมีความตระหนัก และให้ความส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข  โดยการผ่านการจัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร การ
อ่านออกเขียนได้ 100 %  การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ DLTV DLIT  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning การประกันคุณภาพการศึกษา โครงการพิเศษนโยบายส าคัญ และ
โครงการเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวนโยบายเกิดผลที่คุณภาพ
ผู้เรียนระดับชั้นเรียนอย่าแท้จริงจึงได้จัดท าโครงการนิเทศบูรณาการโดยพ้ืนที่เป็นฐาน ได้ใช้รูปแบบการนิเทศ
บูรณาการ SMART SSK4  เป็นเครื่องมือในการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่เป้าหมายยกระดับคุณภาพ
อย่างยั่งยืน ดังนี้ “SMART SSK4 หมายถึง Specific :  เจาะจงตามจุดเน้น  Measurable ; วัดประเมินผลได้ 
Attainable : ลงมือปฏิบัติได้  Realistic: เกิดผลจริง  Time :อยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด System : ด าเนินการ
ต่อเนื่องเป็นวงจรคุณภาพ   Social  Knowledge 4  : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สี่อ าเภอในเขตพ้ืนที่ ทั้ง
กระบวนการพัฒนาขับเคลื่อนด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

ในปีการศึกษา 2562  ส านักนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้ออกแบบการ
นิเทศแบบบูรณาการโดยพ้ืนที่เป็นฐาน โดยได้หลอมรวมจุดเน้นการนิเทศตามนโยบายติดตามการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ ครอบคลุม ดังนี้ 



  
1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การอ่านออก 100 %  ในภาคเรียนที่ 1  
3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4. การจัดการเรียนการสอน Active Learning 
5. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV /DLIT 
6. การประกันคุณภาพการศึกษา 
7. โรงเรียนในโครงการพิเศษ 
8. เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
9. การส่งเสริมความเป็นเลิศรอบด้านส าหรับผู้เรียน 

4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือนิเทศติดตามการน านโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 4.2 เพ่ือนิเทศติดตามด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน 
  4.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือการยกระดับการคุณภาพการศึกษาระดับชั้นเรียน 
 

5. เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 การนิเทศบูรณาการ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ครั้ง 10 เครือข่ายฯ จ านวน209 
โรงเรียน  
  3.1.2 ผู้นิเทศระดับเขตพ้ืนที่  ผอ.สพป./รองผอ.สพป. ก.ต.ป.น./ศึกษานิเทศก์ /ประธานกลุ่ม
โรงเรียน /ผู้บริหารโรงเรียน 
  3.1.3. ผู้นิเทศระดับกลุ่มโรงเรียน ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ในกลุ่ม ครูวิชาการ  
นิเทศบูรณาการ จ านวน 2 ครั้ง /ปีการศึกษา 
                     3.1.4 ผู้รับการนิเทศ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ทุกชั้นเรียน  ใน 209โรงเรียน(จ านวน 
2,255 คน)  
 5.2 เชิงคุณภาพ   
  3.2.1. การด าเนินการนิเทศบูรณาการ 100 % นิเทศติดตามคุณภาพการศึกษา “SMART 
SSK 4” ในระดับเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน และทุกโรงเรียนในสังกัด  
  3.2.2. การนิเทศภายในโรงเรียน ทุกโรงเรียน สะท้อนผลคุณภาพระดับชั้นเรียน ยกระดับ
คุณภาพนักเรียน 
6. งบประมาณ  
  6.1 งบประมาณ จ านวน 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
 
 



 
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมที่ 1 การนิเทศ 100 % เห็นคุณภาพทีห่้องเรียน 
1.1 ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปนิเทศบูรณาการ คณะกรรมการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนที่

จ านวน 24 คณะ คณะละ 300  บาท จ านวน 4 วัน  เปน็เงิน 28,800 บาท  
1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง คณะกรรมการนิเทศ 24 คณะ คณะละ 4 คน จ านวน 96 คน คนละ 

120 บาท จ านวน 4 วัน  เปน็เงิน 46,080 บาท 
รวม 

 
28,800 

 
46,080 

 
74,880 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมนิเทศเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน 
 จัดสรรให้เป็นค่าใช้สอยในการจัดกิจกรรมนิเทศภายในระดับเครือข่ายกลุ่ม โรงเรียน 
กลุ่มละ 10,000บาท จ านวน 10 เครือข่ายเป็นเงิน 100,000 บาท 

 
 

100,000 
 

กิจกรรมที่ 3 การประชุมชี้แจง จัดท ารายงาน ข้อมูล ประมวลผลการนิเทศบูรณาการ  
1.1 ประชุมชี้แจง คณะกรรมการนิเทศบูรณาการ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา     

จ านวน 96 คน   ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  เอกสาร 
ประกอบการประชุม  1 วัน  
(จ านวน 96 คน x 250 บาท x 1 วัน เป็นเงิน 24,000 บาท) 

1.2 ประชุมสรุปรายงานผลการนิเทศบูรณาการ ฯ 
จ านวน 20 คน   ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  เอกสาร 
ประกอบการประชุม  2 วัน  
(จ านวน 20 คน x 250 บาท x 2 วัน เป็นเงิน 10,000 บาท) 
ค่าเอกสารพิธีการ  1,120 บาท 

 
 
 
 

24,000 
 
 
 

10,000 
1,120 

       รวม   สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน 210,000 
 

 7. กิจกรรมหลัก 

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 
2 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงก าหนดแนวทางการยกระดับ
คุณภาพ และแนวทางการนิเทศบูรณาการ ร่วมกับเครือข่าย 
ก.ต.ป.น. และเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน   
กิจกรรมที่  2 การนิเทศบูรณาการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบาย จุดเน้น สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  ผู้นิเทศประกอบด้วย 
 1  ผอ.สพป. รองผอ.สพป ผอ,กลุ่ม ฯ 

 มิถุนายน 2562 
 
 
กรกฎาคม 2562 
 
 
 

1. นางสาวมยุ รี   สารี
บุตร  
2. นายนรินทร์  บุญเย็น 
 
1.นางมาริสา  พละสูรย์ 
2.นายมานนท์   
ศรีกระจ่าง 



 
 
 
3 
 

2 ศึกษานิเทศก์ 
 3 องค์คณะบุคคล กตปน, 
4 ประธานกลุ่มเครือข่าย กลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน  
กิจกรรมที่ 3 สรุปรายงานผลการนิเทศบูรณาการฯ 

3.นายนรินทร์  บุญเย็น 
 
 
นางสาวมยุรี  สารีบุตร 
และคณะ 

 
 

    8 . ผลผลิต  (Output) 
 1. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 209 โรง ได้รับการนิเทศบูรณาการ         

2. สร้างเครือข่ายการนิเทศ โดย ก.ต.ปน. เครือข่ายนิเทศโดยประธานกลุ่มโรงเรียน  
 3. การท างานเชิงบูรณาการ ระดับเขตพ้ืนที่ กลุ่มโรงเรียน และระดับโรงเรียน 

9. ผลลัพธ์ (Outcome) 
  1. โรงเรียนในสังกัดน าแนวปฏิบัติตาม จุดเน้น สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียน และมีแนว
ปฏิบัติที่เกิดจากเครือข่ายคุณภาพ องค์คณะบุคคลและ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่การปฏิบัติในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับชั้น 
    2.จ านวนโรงเรียน ที่น าแนวปฏิบัติ จุดเน้น และความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ในการพัฒนา 
  การศึกษาทุกระดับชั้น  ผลการประเมินคุณภาพ สูงขึ้น 

10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
          1.  ร้อยละ 100 ผูบ้ริหาร และครูในโรงเรียน ในสังกัด ได้รับการนิเทศบูรณาการและนิเทศระดับชั้น
เรียน 

2.  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมนิเทศภายใน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกชั้นเรียน   
3. ร้อยละ 100 ของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนมีการน าเสนอผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  
 



 

 

 

หน่วยงาน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ชื่อโครงการ  สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองกลยุทธ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ นางรุ่งนภา งามสง่า  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินนโยบายตามยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) โดยสร้างความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จึงขับเคลื่อนเสริมทักษะ
อาชีพ เพ่ือให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดรายวิชาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับงานอาชีพ 
เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพที่สนใจ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเองด้านความสนใจ ความถนัด
น าไปสู่การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม อีกทั้งเพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสเข้าถึงความรู้และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพอย่างเสมอภาค ลดข้อจ ากัดเรื่องครู แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จึงได้จัดท าโครงการขึ้นเพ่ือสนอง 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนครู ผู้บริหาร บุคลากรในสถานศึกษา 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้น าความรู้ วิธีการ เทคนิค ทักษะ การรณรงค์การเรียนต่อสายอาชีพ การแนะ
แนว ปรับเปลี่ยนค่านิยม ทัศนคติผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ให้เห็นความส าคัญของการเรียนต่อสายอาชีพ เพ่ือ
ประกอบอาชีพ และมีการงานท าในอนาคต เลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน เป็นไปตามแผนการศึกษาของชาติ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ ทดลอง ทดสอบ เครื่องมือ  

อุปกรณ์จากสถานที่จริง ตามความถนัดและความสนใจ มีข้อมูลงานอาชีพ เ พ่ือประกอบการตัดสินใจเรียนต่อหรือ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

2. เพ่ือให้ครูผู้สอนแนะแนวมีแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า และการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยให้มีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 
หลักสูตรในสถานศึกษาขยายโอกาสทุกแห่ง         

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

  1. ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว    จ านวน 60  คน (ร.ร.ขยายโอกาสฯร.ร.ละ 1 คน) 
  2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  1,500 คน 
  3. คณะท างาน ระดับ สพป.  จ านวน  20 คน 
 
 
 



 

 

 

เชิงคุณภาพ   
  1.ครูแนะแนวที่รับผิดชอบสอนงานอาชีพ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีทักษะ เทคนิค ฝีมือ
ในการสอนงานอาชีพ ในการสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักเรียน ให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
  2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ไดล้งมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้า จาก
สถานที่จริง และฝึกปฏิบัติจากเครื่องมือ อุปกรณ์จริง  มีความเข้าใจมีทักษะ เทคนิค ฝีมือ จากเครือข่ายภายใน 
ภายนอก สถานศึกษาอาชีวศึกษา มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เรียนต่อ ประกอบอาชีพ ตามความถนัดและความ
สนใจของตนเอง เพ่ือ ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต 
 
4. งบประมาณ 200,000 บาท 
 
5. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก เป้าหมาย รวมงบประมาณที่เสนอขอ ระยะเวลา 
1.จัดประกวดแข่งขันโครงงานอาชีพของสถานศึกษา 60โรง 50,000 พ.ย.62 
2.จัดกิจกรรมแนะแนวงานอาชีพร่วมกับภาคีเครือข่าย 1,500 คน 80,000 ก.พ.63 
3.จัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการงานอาชีพของสถานศึกษา 60 โรง 70,000 ก.พ.63 

รวม 3 กิจกรรม  200,000  
 
6. ผลผลิต  (Output) สถานศึกษา 60 แห่ง มีสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมแนะแนวงานอาชีพ   
ในรูปแบบโครงงาน นิทรรศการ ส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะฝีมือสามารถน าไปต่อยอดเป็นอาชีพ  
ได้ในอนาคต  

7. ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีอาชีพตามที่ตนเองถนัดและสนใจ อย่างน้อย 1 อาชีพ  

8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 8.1 ร้อยละ 100  มีหลักสูตรทักษะอาชีพของสถานศึกษา 

8.2 ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีอาชีพตามความถนัด ความสนใจ
และต่อยอดในการการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต 

8.3 ร้อยละ 90 ของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี Port Folio ประกอบการสมัครเรียนต่อหรือท างาน
และ ค้นพบ ความถนัด ความสนใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
 

 
 
 

 

 
 



 
หน่วยงาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

ชื่อโครงการ  พัฒนาทักษะดูแลรักษา ซ่อมบ ารุง อุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ ว่าที่ร้อยตรีอมร  ศรีอนันต์ เบอร์โทรศัพท์ 063-4215929 
e-mail webmaster@sskedu4.go.th 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีภารกิจหลักในการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือใช้ในการสนับสนุน
การด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการทั้งในส่วนของการด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐานและการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ประเทศของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานมีโครงการสร้างและระบบการบริหารจัดการที่ มี
ประสิทธิภาพ และนโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีที่เน้นให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
วางแผนการด าเนินงานและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเป็นการให้บริการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต ให้บริการและบ ารุงรักษาระบบงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงาน  

ซ่ึงในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญในการด าเนินชีวิต และ
เป็นสื่อการเรียนรู้อีกทางหนึ่งที่นอกเหนือจากการท างานในส านักงานและชั้นเรียน การใช้งานอินเตอร์เน็ตย่อม
พบปัญหาต่างๆ ในการใช้งานเนื่องจากจุดกระขายสัญญาณ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ หรือสายแลนด์ ที่ใช้งาน
อยู่นั้นไม่เพียงพอหรือ ใช้งานเป็นเวลานาน และไม่ได้รับการบ ารุงรักษา  จึงอาจท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้น
มากมาย ทั้งนี้จากปัญหาดังกล่าว ท าให้ต้องมีการน าอุปกรณ์ที่เกิดปัญหาดังกล่าวซ่อมบ ารุง เพ่ือให้การใช้งาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากบุคลากรของส านักงานหรือโรงเรียนยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรง จึงท าให้ไม่สามารถดูแลซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  ดังนั้น เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และเป็นการพัฒนาทักษะบุคลากรโรงเรียนในสังกัด  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนได้มีทักษะในการดูแล ซ่อม
บ ารุง เพ่ือใหอุ้ปกรณ์สามารถใช้งานไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพอยู่เสมอ 

 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือพัฒนาทักษะบุคลากร ด้านการดูแล ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน
โรงเรียนได้ 
 2.2 เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องแทนการจัดหาใหม่ 
 2.4 เพ่ือจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับการใช้งาน การเรียนการสอน ภายในหน่วยงาน 
 
 



 

3. เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 
          3.1.1 บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม จ านวน 209 คน มีทักษะ ด้านการดูแล ซ่อมบ ารุงระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน   

   3.2  ด้านคุณภาพ 
       บุคลากรมีทักษะ ด้านการดูแล ซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน พัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และใช้งานได้ต่อเนื่องแทนการจัดหาใหม่ 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

4.1 จัดท าโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติจัดท าโครง เดือน มิถุนายน 2562   
4.2 ส ารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการบุคลากรโรงเรียนในสังกัด เดือน กรกฎาคม 2562 
4.3 ประสานหน่วยงาน หรือสถาบันการอาชีพ ในการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะ

การดูแล ซ่อมบ ารุง ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เดือน กรกฎาคม 2562  
4.4 ด าเนินการฝึกอบรมพัฒนาทักษะตามโครงการ เดือน สิงหาคม 2562  
4.5 สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562  ถึง วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 สถานที่ด าเนินการ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 

6. งบประมาณ 

 งบประมาณ  จ านวน  45,000 บาท ได้มาจากงบพัฒนา  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 

รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรม พัฒนาทักษะดูแลรักษา ซ่อมบ ารุง 
อุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน 

    

1. ค่าอาหารและอาหารว่าง จ านวน 209 คน 
(1 มื้อx209 คน x190 บาท) 

39,710.-  39,710.-  

2. ค่าสถานที่ 1 วันๆ ละ 5,000 บาท 
(1 วัน x 5,000 บาท) 

5,000.-  5,000.-  

3. ค่าพิธีการ   290.-  
รวม 45,000 บาท 

(ส่ีหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
 
 



 
 

 
7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
7.1 โรงเรียนในสังกัดมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน ที่มีประสิทธิภาพในการท างาน 
ในการเรียนการสอน  
7.2 มีการปรับปรุงซ่อมบ ารุง ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนที่เหมาะสมกับการท างาน
การเรียนการสอนและมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรมีทักษะ ด้านการดูแล ซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน พัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และใช้งานได้ต่อเนื่องแทนการจัดหาใหม่ 

 

 
  



โครงการ                การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ โดยอาสาสมัคร 
                               หนว่ยสันติภาพสหรัฐอเมริกา (Peace Corps Volunteer) 
                               และครูผู้ผ่านการอบรม Boot Camp 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายมานนท์  ศรีกระจ่าง 
ระยะเวลาด าเนินการ      กรกฎาคม – สิงหาคม  2562 
สอดคล้องกับนโยบาย : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
               การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องส าคัญในการพัฒนาประเทศ สังคมต้องการทรัพยากรมนุษย์    
ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือแสวงหาความรู้และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้ง
กระบวนการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องช่วยเสริมความสามารถ  นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังมีบทบาท
ส าคัญทางด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างชนชาติต่าง ๆ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร        
จนกลายเป็นภาษาสากลนานาชาติ (English as an international language)  ภาษาอังกฤษจัดเป็นสื่อส าคัญ
น าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป   

สภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4 จากการที่ได้เคยมีการเสนอปัญหาจากการประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สามารถจ าแนกได้
ดังนี้ คือ นักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษน้อย ผู้เรียนไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออก ไม่เห็นความส าคัญของ
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และมีทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษน้อย จึงท าให้เป็นปัญหาต่อการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส่วนปัญหาอันเนื่องมาจากครูผู้สอนซึ่งนับว่าเป็นส่วนที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบ ในการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน เช่น ครูผู้สอนภาษาอังกฤษไม่มีคุณวุฒิทางการสอนภาษาอังกฤษ  ขาดความ
มั่นใจในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนยังใช้รูปแบบวิธีการเดิมในการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ครูไม่มี
เวลาเตรียมการสอนเพราะมีคาบสอนมากเกินไป เป็นต้น 

 ดังนั้น จึงเป็นความส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการพัฒนาทักษะการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้แก่นักเรียน ซึ่งในเขตพ้ืนที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา        
ศรีสะเกษเขต 4 ขณะนี้มีอาสาสมัครอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา (Peace Corps Volunteer) 
จ านวน 3 คน ซึ่งจ านวน 2 คน นั้นได้ร่วมสอนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษร่ว มกับครูไทย           
เป็นปีการศึกษาที่ 2 แล้ว รวมทั้งยังมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษในเขตพ้ืนที่อีกหลายคนที่ยังไม่ได้เข้าอบรม
โครงการ Boot Camp  และอยากจะได้รับความรู้จากผู้เข้ารับการอบรมจากโครงการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่ได้
ตระหนักถึงความต้องการของครูผู้สอนและต้องการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับวิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในปัจจุบัน จึงได้จัดท าโครงนี้ขึ้น    

 
 
 
 
 
   



2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษให้สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ให้มีคุณภาพมากข้ึน 
    2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษให้สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงเจตคติรูปแบบวิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร วิธีการวัดและประเมินผล เพ่ือให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
    ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จ านวน 100  คน 
 

4.  เป้าหมายการด าเนินงาน 
    4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        1. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 100 คน ได้รับความรู้ เทคนิค วิธีการสอน การวัดประเมินผล ตามแนว
การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
        2. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 100 คน ที่เข้ารับการอบรมมีทักษะการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน
ภาษาเพ่ือการสื่อสารเพ่ิมขึ้นทุกคน 
   4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ     
       1. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร และวิธีการวัดและประเมินผล 
       2. เพ่ือการสร้างเครือข่ายครู ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
       3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 มีโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนการสอน
รูปแบบการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารและเผยแพร่แนวคิดวิธีการแก่โรงเรียนอ่ืนๆ 

5. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอน

ภาษาอังกฤษ โดยอาสาสมัครหน่วยสันติภาพ
สหรัฐอเมริกา (Peace Corps Volunteer) และ
ครูผู้ผ่านการอบรม Boot Camp 
 

5 กรกฎาคม – 5 
สิงหาคม 2562 

นายมานนท์ ศรีกระจ่าง 

 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมคณะกรรมการชมรมครูผู้สอน

ภาษาอังกฤษ/อาสาสมัคร PCV. และครูแกน
น าที่ผ่านการอบรม Boot Camp สังกัด 
สพป.ศก.4 

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/วิทยากร 
1.3 ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษเข้ารับการอบรมตามความสมัครใจ
จ านวน 100 คน  

 
5 กรกฏาคม 2562 
 
 

  
 
12 กรกฎาคม 2562 

17 – 31 กรกฎาคม 
2562 
 

 
 



1.4 ด าเนินงานตามโครงการ ระยะเวลา 2 วัน 
 
1.5 ประชุมสรุปผลโครงการ และรายงาน
โครงการ 

 

2 – 3 สิงหาคม 
2562 
5 สิงหาคม 2562 
 
 
 

 

6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
   6.1 ระยะเวลา  5 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2562 
   6.2 สถานที่ด าเนินการ : ห้องประชุมโรงเรียนกระแชงวิทยา 

7. งบประมาณ 
   7.1 งบประมาณจ านวน  45,000บาท  แหล่งงบประมาณ  : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
   7.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ โดยอาสาสมัคร 
                หนว่ยสันติภาพสหรัฐอเมริกา (Peace Corps Volunteer) และครูผู้ผ่านการ 
                อบรม Boot Camp 
ค่าใช้จ่าย 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ (2 วัน) มื้อๆ ละ 35 บาท  

   (มื้อละ 35 บาท ×110 คน × 4 มื้อ)                                (15,400 บาท) 

2. ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ (2 วัน) มื้อละ 120 บาท  

   (ม้ือละ 120 บาท × 110 คน× 2 มื้อ)                               (26,400 บาท) 

3. ค่าสถานที่ 1500 บาท/วัน ( 2 วัน)                                 (3,000 บาท)                                             

4. ค่าพิธีการ และอ่ืนๆ                                                   (200  บาท) 

รวม                                                               = 45,000 บาท 

  45,000 บาท 

(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
        8.1.1 ผู้เข้าอบรมอาจเก็บประเด็นไม่ครบ เนื่องจากวิทยากรใช้ภาษาอังกฤษ และพูด(ความเร็ว) ปกติ 
        8.1.2 วิทยากรที่มีความสามารถจริงๆ(ท่ีได้เข้ารับการอบรมครูแกนน า (Boot Camp) อาจไม่สามารถ
มาร่วมโครงการได้ 
        8.1.3 กิจกรรมที่ต้องใช้วัสดุ เช่น ผลิตสื่อ อาจมีความติดขัดด้วยงบประมาณมีจ ากัด  
        8.1.4 การประเมินผลและสรุปผลโครงการไม่เป็นไปตามก าหนด 
 
 
 



  8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        8.2.1 ควรมีการสอบถาม สรุปประเด็นในแต่ละช่วงของการจัด        
        8.2.2 ประสานวิทยากรแต่เนิ่นๆ และให้มีการประชุมทบทวนเนื้อหาที่เหมาะสมเพ่ือบรรจุในหลักสูตร
การอบรม 
        8.2.3 มีการประเมินผล (AAR) แต่ละช่วงเมื่อเสร็จแต่ละกิจกรรมย่อย มีคณะกรรมการบันทึกและ
สรุปผลในแต่ละวัน 
 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม สามารถน าไปพัฒนาและใช้ประโยชน์ใน
ระดับมากข้ึนไป 

ร้อยละ 75 

2.ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติวิชาภาษาอังกฤษ (O-Net) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 
3.ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพตามระดับช่วงชั้น  ร้อยละ 100 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูผู้สอนได้น าเทคนิค วิธีการสอน การจัดการชั้นเรียน สื่อ เทคโนโลยี ดิจิตอล ฯลฯ ไปสู่ยังแผนการจัดการ
เรียนรู้และสู่การสอนในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
2. เกิดการพัฒนา ตระหนักและเห็นความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งในชั้นเรียนและนอก 
ชั้นเรียน 
 
 
 
 

 



โครงการ        การเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ     กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายสาน  แก้วกัณหา  นายวินัย  พิมาทัย   
ระยะเวลาด าเนินการ      มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ สพป.ศ.4  ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 
1. หลักการและเหตุผล  
               ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญ   ที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกฝ่าย
ที่มีส่วนในการจัดการศึกษาต้องตระหนักและด า เนินการจนบรรลุผลในที่สุด ประกอบกับสาระส าคัญใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2545 ได้ระบุให้หน่วยงาน
ต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ของทุกระดับก่อนจะมีการ
ประเมินคุณภาพในรอบต่อไป โดยให้มีการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้น้อยลง กระชับ และสะท้อนถึงคุณภาพ
อย่างแท้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐาน ระบบการประเมินเพ่ือลดภาระการจัดเก็บข้อมูล 
ลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมิน ปรับกระบวนทัศน์ ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
บริบทของสถานศึกษา รวมทั้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน สามารถให้ค าชี้แนะ ให้
ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาได้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากสถานศึกษา เพ่ือเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  ซึ่งมี
โรงเรียนที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญจาก   
ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดท า “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา” เพ่ือมุ่งพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพท่ีเข้มแข็ง และมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
                ๒.๑ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมองค์ความรู้ด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
ให้กับสถานศึกษา ให้มีความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
             ๒.๒ เพ่ือนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

3. เป้าหมาย 
               3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 



                       สร้างความรูความเขาใจ และส่งเสริมองค์ความรู้ด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลการใน
สถานศึกษาที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๒ โรงเรียน และ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๑๕ โรงเรียน 
               3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
                     1) บุคลากรในสถานศึกษาที่จะรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา สถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพท่ีเข้มแข็ง  
                     2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ มีระบบการบริหารจัดการที่
เข้มแข็งในด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอน การด าเนินงาน 
              ๔.๑ จัดท าเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
              ๔.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
                    มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมด ารงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์ 
              ๔.3 นิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาเป้าหมาย 17 โรงเรียน 
กลุ่มเป้าหมายที่ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการครั้งนี้คือ ผู้บริหาร และครูผู้สอนของโรงเรียนที่จะรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ จ านวน ๑๗ โรงเรียน จ านวน ๑๘๕ คน 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
               ช่วงระหว่าง  มิถุนายน ๒๕๖2 – ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562  

6. งบประมาณ  
 จ านวน   -  บาท  

รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

   1. ประชุมจัดท าเอกสาร “ประชุมปฏิบัติการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา” จ านวน ๑๕ คน 
   2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับผู้ บ ริหาร 
ครผูู้สอนโรงเรียนที่จะรับการประเมินภายนอกรอบสี่ 
๑๗ โรงเรียน จ านวน ๑๘๕ คน 
   3. นิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือ  

ไม่มี 
 

 
ไม่มี 

 
 
 

ไม่มี             

- 
 
 
 
 
 
 

- - 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น -         

ถั่วจ่ายทุกรายการ 



7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

      - 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
     - 
8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
        ๑. สร้างความรูความเขาใจ และส่งเสริมองค์ความรู้ด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้กับบุคลากรของโรงเรียนที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  จ านวน ๑๗ 
โรงเรียน   

 
๑๐๐ 

 
 

 

เชิงคุณภาพ 
       ๑.  บุคลากรของโรงเรียนที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  ได้รับความรู้       
ความเข้าใจ ในการด าเนินงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
       ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔  มีระบบการบริหารจัดการที่
เข้มแข็งในด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
สถานศึกษาทีไ่ด้รับการพัฒนา สามารถประเมินตนเองได้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรม และสามารถขับเคลื่อนเครือข่ายระบบประกันฯ อันจะน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       ๓. ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน      
ของสถานศึกษาและมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 

 
ระดับ ๔ 

 
 
 

ระดับ ๔ 
 
 
 
 

ระดับ ๔ 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
              1. สถานศึกษาในสังกัด มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง สามารถวิเคราะห์จุดเด่น        
จุดควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา และจัดท ารายงานประเมินตนเองท่ีสะท้อนคุณภาพและมาตรฐานที่แท้จริง                 
              2. สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ  โครงการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน 2562 - 31 มีนาคม 2563 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศก.4 (หัวหน้าโครงการ) นายมานิต สิทธิศร  
  นายสาน แก้วกัณหา นางพิมพ์นิภา ศรีสุแล และนายสุวัฒนา จารุวงศ์ 
สอดคล้อง 
 () พ.ร.บ.เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 () สพฐ. นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป้าประสงค์ 3 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้าง
เสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมี
ทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด 
 () กลยุทธ์ สพป.ศก.4 ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการพัฒนา 
ก าลังคนให้มีคุณภาพ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ก าหนดไว้ว่า รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย... การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
เชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดย “คนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” เพ่ือให้สามารถน าพาประเทศ
ไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนในอีก 20 ปีข้างหน้า 
 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 จึงได้ประกาศจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษข้ึน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 และมีค าสั่งที่ สพฐ. 1282/2561 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 29 คน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ เป็นประธาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
เป็นรองประธาน ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเลขานุการ ต่อมาเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติ
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 
2562 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งเพ่ือด าเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืน (2) 
ลดความ 



เหลื่อมล้ าในการศึกษา (3) กระจายอ านาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่ 
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
และ (4) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
 ในปีการศึกษา 2562 สพป.ศก.4 มีโรงเรียนน าร่องการด าเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด        
ศรีสะเกษ จ านวน 16 โรงเรียน ใน 5 นวัตกรรม และมีความจ าเป็นจะต้องพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเพ่ิมเติม เพ่ือ
เตรียมการคัดเลือกขยายผลโรงเรียนน าร่องฯ ในปีการศึกษา 2563 ด้วยความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการนี้
ขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
 เพ่ือพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แก่บุคลากรของโรงเรียน
ในสังกัด จ านวน 4 นวัตกรรม ให้พร้อมรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนน าร่องการด าเนินงานพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ ในปีการศึกษา 2563 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 ครู และผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดที่สมัครใจเข้ารับการพัฒนา 
 

4. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  เพ่ือพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แก่บุคลากรของ
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 4 นวัตกรรม ได้แก่ (1) โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community หรือ PLC) (2) การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) 
(3) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) และ (4) การเรียนการสอนแบบองค์
รวม 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และพร้อมรับการคัดเลือก
เป็นโรงเรียนน าร่องการด าเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ในปีการศึกษา 2563 
 

5. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ปฏิทินด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประกาศรับสมัคร /คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมการพัฒนา มิถุนายน 2562 นายมานิต 

สิทธิศร 
และคณะ 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนที่สมัครใจเข้ารับการ
พัฒนา ด้วย 4 นวัตกรรม 

กรกฎาคม-กันยายน 2562 

3 นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน กรกฎาคม 2562-มีนาคม 
2563 

4 สรุป รายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2562, มีนาคม 
2563 

 

6. ระยะเวลา และสถานที่ด าเนินการ 
 6.1 ระยะเวลา ด าเนินการระหว่างมิถุนายน 2562 – มีนาคม 2563 



 6.2 สถานที่ด าเนินการ กิจกรรมที่ 2 ณ โรงเรียนน าร่อง/แกนน าของแต่ละนวัตกรรม 
 

7. งบประมาณ 
 7.1 งบประมาณจากสพป.ศก.4 จัดสรรให้ จ านวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 7.2 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 4 นวัตกรรม ได้แก่ (1) โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิง

ระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning : PBL) และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community หรือ PLC) (2) การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี 
(Montessori) (3) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) 
และ (4) การเรียนการสอนแบบองค์รวม 

130,000  

2 นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน และสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 20,000 
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 150,000 

 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายได้ทุกรายการตามที่จ่ายจริง  
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 8.1 ปัจจัยความเสี่ยง ความเอาใจใส่ ความตั้งใจจริงของครูและผู้บริหาร ในการปรับการเรียนเปลี่ยน 
การสอนที่เป็นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ความสามารถของวิทยากรในการขยายผล 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง ในการเชิญวิทยากรต้องค านึงถึงความรู้ความสามารถ มีสถานที่/แหล่ง
เรียนรู้ที่ดี มีการนิเทศติดตามผลพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. โรงเรียนปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนที่เป็นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร้อยละ 90 
2. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนน าร่องการด าเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ ในปีการศึกษา 2563 

ร้อยละ 90 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และพร้อมรับการคัดเลือก
ให้เป็นโรงเรียนน าร่องการด าเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 สู่การปฏิบัติ 

 
 

กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ 
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 4 
นวัตกรรม ได้แก่ (1) โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิง
ระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning : PBL) และชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community หรือ PLC) (2) การจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) (3) การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based 
Learning : BBL) และ (4) การเรียนการสอนแบบ
องค์รวม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากร 4 นวัตกรรม ได้แก่ ค่า
พาหนะ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าพิธีการ ค่าท่ีพักวิทยากร 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าบ ารุงสถานที่จัด
กิจกรรม และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนา 
ในแต่ละนวัตกรรม 

130,000 

2. นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน และสรุป 
รายงานผลการด าเนินงาน 

ค่าพาหนะ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าที่พัก และอ่ืนๆ  
ที่จ าเป็นต่อการนิเทศ และสรุปรายงานผล 

20,000 

รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 150,000 
 
 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายได้ทุกรายการตามที่จ่ายจริงโดยประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 



ชื่อโครงการ      ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและสร้างขีด 
                                                   ความสามารถในการแข่งขัน 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  ๔   
ผู้รับผิดชอบ                          นำงรำตรี  แทนค ำ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ         มิถุนำยน  2562  -  ๓๑ มีนำคม  ๒๕๖๓   

 
 ๑  หลักการและเหตุผล 
 “ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู ให้ครูสอนให้เด็กมีน ้าใจต่อเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง 
และให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพ่ือนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนท้าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่า
ของความสามัคคี” เป็นพระราชกระแสรับสั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสจัดตั งกองทุนการศึกษา 
ปี พ.ศ.2555 ที่ว่าให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง   

 การจัดการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญยิ่ง ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มี
ค่าสูงสุด  ที่จะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก โดยเชื่อว่า การศึกษาเป็น
แนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม กับความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และวัฒนธรรมของประเทศ จะ
สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้า ให้กับสังคมได้ทั งยังสามารถสร้างความสมดุลกลมกลืนของวัฒนธรรม
ระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ กับการพัฒนาด้านจิตใจ ( กระทรวงศึกษาธิการ  2545 : 10 -15 )ในการพัฒนา
คนนั น ต้องเริ่มที่ การพัฒนาจิตใจก่อน พัฒนาให้มีความรู้สึกในความรับผิดชอบในหน้าที่ การงานของตน 
พัฒนาให้รู้ถึงคุณธรรม รู้ถึงความดีความชั่ว รู้ผลของความชั่ว ที่จะก่อให้เกิดความเดือนร้อนต่อตนเองต่อสังคม
และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    

 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (Project-based learning) คุณธรรม ก็เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่อีก
แบบหนึ่งที่น่าสนใจที่จะน้ามาใช้ในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเอง กระบวนการของ
โครงงานจะท้าให้เยาวชนมีคุณธรรม เมตตา สามัคคี  ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน มีนโยบาย
ให้ทุกโรงเรียนปลูกฝังคุณธรรม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ “โครงงานคุณธรรม” มีคุณธรรมหรือความดี
งามเป็นพื นฐานหรือแก่นหลัก ซึ่งจะท้าให้เกิดการพัฒนาเยาวชนอย่างเป็นองค์รวม กล่าวคือ มีการพัฒนา
พฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี มีการพัฒนาทางจิตใจให้มีคุณธรรม มีความเข้มแข็งอดทน จดจ่อตั งม่ันต่อการ
ด้าเนินการโครงงานอย่างต่อเนื่อง   น้าไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความเสื่อมทางศีลธรรม และส่งเสริมการบ่ม
เพาะความดีมีคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ รวมทั งการขยายให้เกิดการมีส่วนร่วมไปสู่ บ้าน 
โรงเรียน วัด และรูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น  เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและท ำได้ง่ำยเป็นกำรลงทุนต่ ำแต่ได้
ก ำไรมำก  และสำมำรถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง  โดยหลักกำรของโรงเรียนคุณธรรมสำมำรถ
น ำไปใช้ได้กับโรงเรียนทุกศำสนำ  ไม่ผูกขำดกับศำสนำใด เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสำกล    ที่ช่วยให้
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน  ลดลง  และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์  เพิ่มข้ึน  แต่ก็ยังมี



บางโรงเรียนที่ยังไม่เข้าใจกระบวนการในการค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน   ยังเริ่มต้นได้ไม่นำนและ
ขำดกำรนิเทศ ติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน เป็นกิจกรรมที่จะส่งผลให้โรงเรียน
ยังคงด ำเนินกำรตำมโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม ด้วยเหตุผลและควำมส ำคัญดังกล่ำวส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4  จึงได้จัดท ำโครงกำรขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม เพ่ือ
ช่วยกันสร้ำงคนดีให้บ้ำนเมืองต่อไป  สร้ำงคนดีสู่สังคม 

    ๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 ๒.๑  เพ่ือนิเทศ  ติดตำมกำรพัฒนำคุณธรรม  จริยธรรมตำมแนวทำงมูลนิธิยุวสถิรคุณของโรงเรียน  
 ๒.๒  เพ่ือประเมินโรงเรียนในกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีท่ียืน ระดับ ๒  ดำวของโรงเรียน 

 ๓.  เป้าหมาย  

  ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   ๓.๑.๑  โรงเรียนในสังกัด  จ ำนวน ๒๐๙  โรง 
   ๓.๑.๒  โรงเรียนที่สมัครรับกำรประเมินโรงเรียนดีต้องมีท่ียืนระดับ ๒ ดำว  จ ำนวน  ๕๐  โรงเรียน 
 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนมีกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  โดยใช้โครงงำนคุณธรรม และมีมำตรฐำนของ
โรงเรียนคุณธรรมตำมเกณฑ์โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ ๒  ดำว 

      ๔.  งบประมาณ  จ ำนวน ๖๐,๐๐๐  บำท 
      ๕.  กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก เป้ำหมำย รวมงบประมำณท่ีขอเสนอ ระยะเวลำ 
รำยกำรที่ ๑  กำรประเมินโรงเรียนดีต้องมีที่
ยืน ระดับ ๒ ดำว 

๕๐ โรง ๓๙,๐๐๐ มิ.ย. ๖๒ –  
มี.ค. ๖๓ 

รำยกำรที่ ๒  นิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำ
คุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน 

๒๐๙ โรง ๒๑,๐๐๐ 

รวม ๒ กิจกรรม  ๖๐,๐๐๐  
 
รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจ้าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑.  ประชุมคณะกรรมกำรประเมินโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน 
     ๑.๑  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ๓๐ คนๆ ละ   
            35 บาท  ๒ มื อ 
     ๑.๒  ค่าอาหารผู้เข้าประชุม  ๓๐ คนๆ ละ ๑๒๐ บาท     

39,000  

 

 

 

๒,๑๐๐ 
 

๓,๖๐๐ 

 

 

 



 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจ้าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.3  ค่ำพำหนะคณะกรรมกำรประเมิน จ ำนวน ๓๐ คน 
1.4. ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำรประเมิน จ ำนวน ๓๐ คน 
คนละ ๓ วันๆละ ๑๒๐ บำท 

  ๒๒,๕๐๐ 

๑๐,๘๐๐ 

 

2. นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม ๒๑,๐๐๐  ๒๑,๐๐๐  

รวม ๖๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐  

(สามารถถัวจ่ายทุกรายการ) 
      ๖.  ผลผลิต 
  โรงเรียนในสังกัดได้รับกำรนิเทศ ติดตำม และผ่ำนกำรประเมินโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ  ๒ 
ดำว โดยมีโครงงำนคุณธรรมเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนคุณธรรม 
      ๗.  ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหำร  ครู  และนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน และมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ลดลง  
      ๘.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๘.๑  ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนมีโครงงำนคุณธรรมเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อน 
 ๘.๒  ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน สำมำรถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่ำงมี
ควำมสุข 
 ๘.๓  โรงเรียน จ ำนวน ๕๐ โรงในสังกัดผ่ำนกำรประเมินโรงเรียนดีต้องมีที่ยื่น ระดับ ๒  ดำว 
 



 

 

 

 

ส่วนที่ 4 

ปฏิทินปฏิบัติการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ระยะ 2 เดือน ระยะ 4 เดือน ส้ินปีการศึกษา 2562
(ม.ิย. - ก.ค. 2562) (ม.ิย. - ก.ย. 2562) (ม.ิย. 2562 - ม.ีค. 2563)

1 ค่าใชจ้่ายการบริหารจัดการส านักงาน การบริหารจดัการส านักงาน

1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ มีประสิทธิภาพ

      1.1.1 ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ 156,711           √

      1.1.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของบคุลากร 166,041           √

      1.1.3 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของศึกษานเิทศก์ 189,867           √

      1.1.4 ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 80,000             √

      1.1.5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานราชพิธี รัฐพิธีและพิธีต่างๆ 4,750               √

              เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานวุงศ์
      1.1.6 ค่ารับรองบคุคลและคณะบคุคล 15,250             √

      1.1.7 ค่าจ้างเหมาติดต้ังระบบอินเตอร์เนต็ 38,600             √

      1.1.8 ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบอินเตอร์เนต็ 20,000             √

1.2 จัดประชุม
      1.2.1 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน
               1.1 ค่าจัดประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน 6,645               √

               1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 20,000             √

ประธานกลุ่มโรงเรียน
      1.2.2 ประชุมข้าราชการครู และบคุลากรทางการศึกษา 34,960             √

อื่นสังกัดสพป.ศก.4
      1.2.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 69,400             √

      1.2.4 ประชุมผู้บริหารเขต 25,355             √

แบบสรปุงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปกีารศึกษา 2562

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปา้หมาย งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ (โปรดใส่เคร่ืองหมาย  )

หมายเหตุ



ระยะ 2 เดือน ระยะ 4 เดือน ส้ินปีการศึกษา 2562
(ม.ิย. - ก.ค. 2562) (ม.ิย. - ก.ย. 2562) (ม.ิย. 2562 - ม.ีค. 2563)

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปา้หมาย งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ (โปรดใส่เคร่ืองหมาย  )

หมายเหตุ

      1.2.5 ประชุม ก.ต.ป.น. 39,860             √

      1.2.6 ประชุมตามภารกิจงานของส านกังานเขตพื้นที่ 23,705             √

การศึกษา
1.3 ค่าจ้างปฏบิติังานใหเ้ขตพื้นที่
      1.2.1 ค่าจ้างเหมาแม่บา้นท าความสะอาด เดือนละ 36,000             √

9,000 บาท
      1.2.2 เงินสมทบประกันสังคมแม่บา้น เดือนละ 450 1,800               √

บาท
      1.2.3 ค่าจ้างผู้ปฏบิติังานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน 36,000             √

เดือนละ 9,000 บาท
      1.2.4 เงินสมทบประกันสังคมผู้ปฏบิติังานธุรการฯ 1,800               √

เดือนละ 450 บาท
1.4 ค่าสาธารณูปโภค
      1.2.1 ค่าไฟฟ้า 114,899           √

      1.2.2 ค่าเช่าบริการอินเตอร์เนต็รายเดือน 23,000             √

      1.2.3 ค่าโทรศัพท์ 30,111             √

      1.2.4 ค่าฝากส่งไปรษณีย์รายเดือน 37,662             √

1.5 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนรถยนต์ 130,000           √

1.6 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 70,108             √

1.7 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี 300,000           √

รวม 1,672,524        
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2 ค่าใชจ้่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

2.1 โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายดา้นการศึกษา เชิงปริมาณ 55,000             

ของในหลวงรัชกาลที ่10 สูก่ารปฏบิตัิ 1. จัดสรรงบประมาณ

     กิจกรรมที่ 1 จัดสรรงบประมาณใหโ้รงเรียนในโครงการ จ านวน 3 โรงเรียน √
พระราชด าริเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการ 2. ประชุมเชิงปฏบิติัการ
ปรับปรุง/จัดสภาพแวดล้อม ของโรงเรียนในโครงการ จ านวน 209 โรงเรียน
พระราชด าริ จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหมูบ่า้น เชิงคุณภาพ
ทับทิมสยาม 07 โรงเรียนบา้นดอนข่าและโรงเรียนบา้นขุนหาญ1. โรงเรียนในโครงการ
 โรงเรียนละ 10,000 บาท พระราชด าริ จ านวน 3
     กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏบิติัการการนอ้มน า โรงเรียน ได้รับการพัฒนา √
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 โรงเรียนในสังกัดทุก
สู่การปฏบิติัในโรงเรียน จ านวน 209 โรงเรียน โรงเรียนมีแนวทางในการ
คณะท างาน 11 คน รวม 220 คน นอ้มน าพระบรมราโชบาย
- ค่าอาหารกลางวัน 220 คนๆ ละ 71 บาท เปน็เงิน ด้านการศึกษาของในหลวง
15,620 บาท เบกิ 15,600 บาท รัชกาลที่ 10 สู่การปฏบิติั
– ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 220 คนๆ ละ 20 บาท/มือ้ 2 โรงเรียนในสังกัดทุก
2 มือ้ เปน็เงิน 8,800 บาท โรงเรียนมีแนวทางในการ
– ค่าที่พักวิทยากร 600 บาท นอ้มน าพระบรมราโชบาย
     กิจกรรมที่ 3 นเิทศติดตามผลการด าเนนิงาน และสรุป ด้านการศึกษาของในหลวง √
รายงานผลการด าเนนิงาน รัชกาลที่ 10 สู่การปฏบิติั
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2.2 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ เชิงปริมาณ ไม่มี
หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพ้ืนฐาน" 1. โรงเรียนในสังกัด 
     กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมลูกเสือ รักษ์ส่ิงแวดล้อม จ านวน 209 โรงเรียน √
บ าเพ็ญประโยชนเ์ก็บขยะ ปลูกต้นไม้ “เราท าความดี 2. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ด้วยหวัใจ” ในสถานศึกษา ชุมชน หนว่ยอื่น 3. ลูกเสือ ผู้บงัคับบญัชา
     กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  กิจกรรม 5 ส. ลูกเสือ บคุลากรทางการ √
ในส านกังาน “เราท าความดี ด้วยหวัใจ” ศึกษา จ านวน 40,000 
     กิจกรรมที่ 3  ลูกเสือ ผู้บงัคับบญัชาลูกเสือ ท ากิจกรรม คน √
จิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหวัใจ” ร่วมกับสถานศึกษา เชิงคุณภาพ
ชุมชน หนว่ยงาน องค์กรอื่น ๆ 1. นกัเรียน ครู บคุลากร

ทางการศึกษา แสดงออก
ถึงความสามัคคี ความ
ร่วมมือร่วมใจ มีจิตอาสา
ตระหนกัและเหน็ความ
ส าคัญของ การมีจิตอาสา 
“เราท าความดี ด้วยหวัใจ” 
2. สถานศึกษา ส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
หนว่ยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ใหค้วามร่วมมือ
อาสาพัฒนาในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและความ
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เปน็อยู่ของสังคมและชุมชน
ใหน้า่อยู่ มีสภาพแวดล้อม
ที่ดีท าใหค้นในชุมชนมี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี
มีความสุข

2.3 โครงการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เชิงปริมาณ 45,000             
ดว้ยเทคโนโลยกีารศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 1. วิทยากรแกนน าระดับ

(DLTV/DLIT) เขตพื้นที่ และศึกษานเิทศก์ 
     กิจกรรมที่ 1  สร้างและพัฒนารูปแบบ เตรียมความ จ านวน 2๖ คน √

พร้อมประชุมชี้แจง ครูผู้สอนจากโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 2. ครูผู้สอนจากโรงเรียน
จ านวน ๘๔ คน วิทยากรแกนน าระดับเขตพื้นที่ ขนาดเล็กในสังกัด  
จ านวน 10 คน และศึกษานเิทศก์ จ านวน 1๖ คน จ านวน ๘๓ โรงเรียนได้รับ
 - ค่าอาหารกลางวันผู้ร่วมงาน จ านวน ๑๐๐ คนๆ ละ 120 การพัฒนาใหส้ามารถเปน็ผู้
เปน็เงิน 12,000 บาท ใหค้ าปรึกษา ช่วยเหลือครู
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน ๑๐๐ คนๆ ละ ในโรงเรียนใหม้ีความรู้และ
70 บาท เปน็เงิน 7,000 บาท ทักษะในการจัดการเรียน
 - ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน ๑๐ คนๆ ละ ๖๐๐ บาท การสอนโดยใช้เทคโนโลยี
เปน็เงิน 6,000 บาท การศึกษาทางไกลผ่าน
 - ค่าหอ้งประชุม จ านวน 5,000 บาท เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - ค่าพิธีการ จ านวน 1,000 บาท (DLTV/DLIT) เปน็เคร่ืองมือ
    กิจกรรมที่ 2 การนเิทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนรู้ของ √

ภาคเรียนละ 1 คร้ัง รวม 2 คร้ัง นกัเรียน
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 - คณะนเิทศ ติดตามและประเมินผล จ านวน 10 คณะๆ ละ เชิงคุณภาพ
 2 คน รวมจ านวน 20 คน X 2 คร้ัง X 200 บาท 1. ครู หรือบคุลากร
    กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทางการศึกษาที่ผ่านการ √

กลุ่มโรงเรียนคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบท่ีมีผลการปฏบิติัที่ อบรม มีความรู้ความเข้าใจ 
เปน็เลิศน าเสนอผลงาน ท้ัง 10 กลุ่มโรงเรียน และมีทักษะการประยุกต์ใช้
 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๓๐ คนๆ ละ 120 บาท  เทคโนโลยีการศึกษา
เปน็เงิน 3,600 บาท ทางไกลผ่านเทคโนโลยี
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน ๓๐คนๆ ละ 70 บาท สารสนเทศ (DLTV/DLIT) 
เปน็เงิน 2,100 บาท เปน็เคร่ืองมือการเรียนรู้
 - ค่าพิธีการ จ านวน 300 บาท ด้านการจัดการเรียน
     กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานผลการด าเนนิงาน การสอนใหแ้ก่นกัเรียน √

2. ครู หรือบคุลากร
ทางการศึกษาที่ผ่าน
การอบรม สามารถเปน็
ที่ปรึกษาของครูผู้สอน
ในโรงเรียน เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLTV/DLIT) เปน็เคร่ืองมือ
การเรียนรู้ของนกัเรียน
3. นกัเรียนใช้เทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่าน
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เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLTV/DLIT) เปน็เคร่ืองมือ
ในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆช่วยลด
ความเหล่ือมล้ าทาง
การศึกษาและเพิ่มศักยภาพ
ในการเรียนรู้ใหก้ับนกัเรียน 

2.4 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School เชิงปริมาณ                 10,000             
 Project 1. ผู้บริหาร 1 คน 
     กิจกรรมที่ 1  ร่วมเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ของศูนย์การ 2. ครูผู้สอนชั้นอนบุาล √

เรียนรู้มีชัย จังหวัดบรีุรัมย์ ค่าใช้จ่ายเปน็เงิน 2,800 บาท ถึงชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 
   1. ค่าชดเชยน้ ามัน 250 กม.ไป-กลับ 500 กม. x 4 บาท จ านวน 25  คน 
   2. ค่าที่พัก 1 คืน  x 800 บาท  3. นกัเรียนโรงเรียนบา้น
    กิจกรรมที ่2  สร้างเคร่ืองมือนเิทศ โนนแสนค าหนองศาลา - √

ค่าใช้จ่ายเปน็เงิน 1,900 บาท ศรีสะอาด 
1.ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท  x 5 คน x 2 วัน จ านวน 226คน
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 70 บาท x 5 คน x 2 วัน เชิงคุณภาพ              
      กิจกรรมที ่3  นเิทศติดตามสะท้อนผล 1. ผู้บริหารสามารถบริหาร √

ค่าใช้จ่ายเปน็เงิน 5,300 บาท จัดการศึกษาภายใต้บทบาท
1. ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท  x 25 คน ความร่วมมือระหว่าง
2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 70 บาท x 25 คน กระทรวงศึกษาธิการ 
3. บริหารจัดการอื่นๆ และบริษัท มูลนธิิ องค์กร 
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หรือสถาบนัที่สนบัสนนุ
ทรัพยากรและมีส่วนร่วม
ในการบริหารใหก้ับ
สถานศึกษาได้เปน็อย่างดี
2. ครูผู้สอนสามารถ
วิเคราะหเ์ปา้หมายการจัด
การศึกษาของโครงการ 
วิเคราะหผ์ลการทดสอบ
ระดับชาติ วิเคราะห์
มาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรฯ  ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ สร้าง
เคร่ืองมือวัดประเมินผลที่
สามารถวัดพฤติกรรมการ
เรียนรู้ขั้นสูงได้เปน็อย่างดี

2.5 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เชิงปริมาณ 200,000           
     กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ  - จ านวนโรงเรียนประจ า √

รายละเอียดกิจกรรม ประชุมสร้างความเข้าใจและวางแผน ต าบลต าบลละ 1 โรงเรียน 
การด าเนนิงานโครงการ คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย จ านวน 44 โรงเรียน
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เชิงคุณภาพ
     กิจกรรมที่ 2 ประชุมขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนคุณภาพ 1. ร้อยละ 80 เปน็แหล่ง √

ประจ าต าบลรายละเอียดกิจกรรม  ประชุมวางแผนการท างาน เรียนรู้สามารถให้บริการการ
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ของคณะกรรมการบริหารโครงการและคณะกรรมการ ศึกษาแก่นกัเรียนและชุมชน
เครือข่ายโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 50 คน 2. ร้อยละ 80 ผู้บริหาร 
1.  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คนๆละ 35 ครู และบคุลากรทาง
จ านวน 2 มือ้(50x35x2) เปน็เงิน 3,500 บาท การศึกษา ใหม้ีความพร้อม 
2. ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าประชุม 50 คนๆละ 120 บาท มีความคิดสร้างสรรค์ และ
1 มือ้ (50คน x 120x 1 มือ้) เปน็เงิน 6,000 บาท มีนวัตกรรมการบริหาร
    กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏบิติัการจัดท าหลักสูตร จัดการเรียนการสอน √

สถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนละ 2 คน 3. ร้อยละ 100 นกัเรียน
รวม 100 คน เปน็เงิน 28,600 บาท ทุกคนในต าบลได้รับโอกาส
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน วันละ 6 ชั่วโมง และเข้าถึงการบริการและ
ชั่วโมงละ 600 บาท สวัสดิการทางการศึกษาที่มี
 - ค่าหอ้งประชุม จ านวน 1 วันๆละ 5,000 บาท คุณภาพและเปน็ธรรม 
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 100 คนๆละ 35 บาท 2 มือ้ ลดความเหล่ือมล้ าทาง
 - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 100 คนๆ ละ 120 บาท การศึกษา แก้ปญัหาความ
 - ค่าพิธีการ เหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจ
     กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏบิติัการพัฒนาครูด้าน และสังคมในท้องถิ่นชนบท √

วิทยาการค านวณ โรงเรียนละ 2 คน รวม 1๑0 คน 4. ร้อยละ 80 ของ
เปน็เงิน 65,200 บาท นกัเรียนมีการพัฒนาด้าน
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน วันละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 สติปญัญา (Intelligence 
บาท จ านวน ๒ วัน Quotient) ความฉลาด
 - ค่าที่พักวิทยากร คืนละ 1,000 บาท จ านวน 2 คืน ทางอารมณ์ (Emotional 
 -  ค่าพาหนะวิทยากร Quotient) มีทัศนคติ 
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 -  ค่าหอ้งประชุม จ านวน 2 วันๆละ 5,000 บาท (Attitude) มีพัฒนาการ
 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1๑0 คนๆละ 35 บาท 4 มือ้ ด้านร่างกายสมวัย 
 -  ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 1๑0 คนๆละ 120 บาท (Physical) 
 2 มือ้ 5. ร้อยละ 80 ได้รับ
 - ค่าพิธีการ 1,000 บาท ความร่วมมือในการส่งเสริม 
    กิจกรรมที่ ๕ การนเิทศ ก ากับ ติดตามโรงเรียนคุณภาพ สนบัสนนุจากทุกภาคส่วน √

ประจ าต าบล ทั้งเอกชน บา้น วัด/
๕.1  ก าหนดแผนนเิทศ ศาสนสถานอื่นๆ รัฐ และ
๕.2  ด าเนนิการนเิทศตามแผนนเิทศบรูณาการ โรงเรียน ในการขับเคล่ือน
๕.๓  สรุปรายงานการนเิทศ และพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
    กิจกรรมที่ ๖ การประเมินความก้าวหนา้ในการด าเนนิงาน ประจ าต าบล √

รายละเอียดกิจกรรม ประเมินความก้าวหนา้โรงเรียนคุณภาพ
เปน็เงิน 42,000 บาท
๖.๑ ประชุมวางแผนการด าเนนิงานของคณะกรรมการประเมิน
ความก้าวหนา้ จ านวน 30 คน
 -   ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 30 คน 1 มือ้ๆละ 120 บาท
 -   ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 30 คน 2 มือ้ๆ
35 บาท
๖.๒ คณะกรรมการออกประเมินความก้าวหนา้
 - ค่าพาหนะคณะกรรมการประเมินความก้าวหนา้โรงเรียน
44 โรงเรียนฯ ละ 150 บาท ทีมละ 3 คน
 -  ค่าเบีย้เล้ียงคณะกรรมการวันละ 120 บาท/วัน
จ านวน 30 คน ๆ ละ ๓ วัน
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 -  ค่าเบีย้เล้ียงคณะกรรมการวันละ 120 บาท/วัน
จ านวน 30 คน ๆ ละ ๓ วัน
๖.๓ ประชุมสรุปการประเมินความก้าวหนา้
 -  ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 30 คน 1 มือ้ๆละ 120 บาท
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 30 คน 2 มือ้ๆ 
35 บาท
    กิจกรรมที่ 7 รายงานผลความก้าวหนา้ √

รายละเอียดกิจกรรม  กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้/
จัดนทิรรศการตลาดนดัวิชาการ จ านวน  44 โรงๆละ 5 คน
(ครู 2 นกัเรียน 3 คน) รวม 240 คน เปน็เงิน 5๔,๗00
บาท
 -   หอ้งประชุม จ านวน 1 วันๆละ 5,000 บาท
 -   ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 240 คนๆละ 35 บาท 2 มือ้
 -  ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 240 คนๆละ 120 บาท
 1 มือ้
 -  ค่าพิธีการ
 - ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้า
ประชุมสรุปจัดท ารูปเล่มรายงานผลโครงการ
2.6 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้ เชิงปริมาณ 75,000             
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี ่1 อ่านไดภ้ายในภาคเรียนที1่  -  นกัเรียนชั้นประถม
ปกีารศึกษา 2562 ศึกษาปทีี่ 1 ทุกคน
     กิจกรรมที่ 1  .ประชุมมอบนโยบาย/แนวคิด/หลักการ สามารถอ่านสะกดค า √

ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนและศึกษานเิทศก์ อ่านออกเสียงค า อ่าน
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เปน็เงิน 2,000 บาท ประโยคค า ตามบญัชี
    กิจกรรมที่ 2 แต่งต้ังคณะกรรมการการด าเนนิการ ค าพื้นฐานได้ตามเกณฑ์ √

ประกอบด้วย ผอ.สพป./รองผอ.สพป./ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม ที่ส านกังานเขตพื้นที่การ
และแต่งต้ังคณะอนกุรรมการ ประธานกลุ่มและรองประธาน ศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
กลุ่มฝ่ายวิชาการทุกกลุ่ม/คณะ ก.ต.ปน. ศึกษานเิทศก์ และ ก าหนด
ครูแกนน าภาษาไทย เชิงคุณภาพ
    กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะอนกุรรมการ(ประธานกลุ่ม 1. นกัเรียนชั้นประถม √

และรองประธานกลุ่มฝ่ายวิชาการทุกกลุ่ม/คณะ ก.ต.ปน. ศึกษาปทีี่ 1 อ่านได้ตาม
ศึกษานเิทศก์ และครูแกนน าภาษาไทย) เพื่อสร้างเกณฑ์ เกณฑ์ที่ส านกังานเขตพื้นที่
การประเมินการอ่าน/สร้างเคร่ืองแบบทดสอบ/เคร่ืองมือนเิทศ การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
 และจัดท าคู่มือการยกระดับคุณภาพด้านการอ่านส าหรับ ก าหนด
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ีี 1 (ค่าอาหารกลางวันและ 2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษา
อาหารว่าง กรรมการ 45 คน/จ านวน 2 วัน=190X45X2) ปทีี่ 1 สามารถพัฒนา
เปน็เงิน 17,100 บาท สมรรถนะด้านการอ่านให้
    กิจกรรมที่ 4 จัดท าคู่มือการยกระดับคุณภาพด้านการ ผ่านเกณฑ์การประเมินผล √

อ่านส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ีี 1 จ านวน 300 การอ่านได้ทุกคน
เล่มๆละ 45 บาท รวมปก (จ านวน 25 หนา้) = 300X45)
เปน็เงิน 13,500 บาท
    กิจกรรมที่ 5 นเิทศติดตามและประเมินผลการอ่านใน √

ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2562 จ านวน 4 คร้ัง
(กรรมการ 45 คน ค่าเบีย้เล้ียง 120 บาท ค่าชดเชยเชื้อเพลิง
300) = (45X120X4) + (300X45)
เปน็เงิน 39,500 บาท
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    กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการนเิทศ การประเมินผลการอ่าน √

รายงานผล และมอบโล่รางวัล เกียรติคุณบตัรแก่โรงเรียนที่ผ่าน
การประเมินตามคู่มือการยกระดับคุณภาพการอ่าน
(50 เล่มๆละ 50 บาท และค่าพิมพ์เกียรติคุณบตัร 
400 บาท) เปน็เงิน 2,900 บาท
2.7 โครงการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา เชิงปริมาณ 75,000             
ดา้นทกัษะการคิดทางคณติศาสตร์ 1. ครูและบคุลากร
     กิจกรรมที่ 1  การอบรมเชิงปฏบิติัการทักษะการคิดทาง ทางการศึกษา จ านวน
คณิตศาสตร์ เปน็เงิน 57,880 บาท 209 คน √

    1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 220 คน 2. ศึกษานเิทศก์ จ านวน 
x 190 บาท x 1 วัน 16 คน
    2. ค่าบ ารุงสถานที่จัดอบรม 1 วัน  x 5,000 บาท เชิงคุณภาพ
    3. ค่าตอบแทนวิทยากร 800 บาท x 1 คน  x 6 ชั่วโมง 1. ครูและบคุลากรทางการ

    4. ค่าตอบแทนวิทยากรประจ ากลุ่ม 600 บาท x 2 คน ศึกษามีความสามารถในการ
 x 4 ชั่วโมง  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
   5. ค่าพิธีการ ทักษะการคิดทาง
     กิจกรรมที่ 2 นเิทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ √

เกี่ยวกับทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ 2. ผู้เรียนมีทักษะกระบวน
เปน็เงิน 15,600 บาท การคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อ
   - ค่าพาหนะและค่าเบีย้เล้ียงผู้นเิทศ 300 บาท x 13 คน แก้ไขปญัหาในการเรียนรู้
x 4 วัน และในชีวิตประจ าวัน 
    กิจกรรมที่ 3  สรุปและรายงานผล √

เปน็เงิน 1,520 บาท
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 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 8 คน x 
190 บาท x 1 วัน
2.8 โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศของส านักงาน เชิงปริมาณ 40,000
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา (Big Data) ๑. ส านกังานเขตพื้นที่
     กิจกรรมที่ 1  จัดท าแผนและรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การศึกษา มีระบบ √

Big Data สารสนเทศ ฐานข้อมูล 
 - ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม Big Data ครอบคลุมทุก
(15 คน * ๑ วัน * 190 บาท) เปน็เงิน 2,850 บาท ระบบงาน
     กิจกรรมที่ ๒  วิเคราะหรู์ปแบบของข้อมูลสารสนเทศ 2. ส านกังานเขตพื้นที่ √

Big Data และ Website การศึกษา มีเว็บไซต์ระบบ
 - ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม สารสนเทศ ฐานข้อมูล 
(15 คน * 2 วัน * 190 บาท) เปน็เงิน 5,700 บาท Big Data  เพื่อเผยแพร่
     กิจกรรมที่ ๓  ตรวจสอบข้อมูลและน าเข้าฐานข้อมูล และประชาสัมพันธ์ √

Big Data เข้าสู่ระบบ Website เชิงคุณภาพ
 - ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1. ส านกังานเขตพื้นที่
(15 คน * ๑ วัน * 190 บาท) เปน็เงิน 2,850 บาท การศึกษามีระบบสารสนเทศ

     กิจกรรมที่ ๔  แก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูล Big Data ฐานข้อมูล Big Data √

และ website สนบัสนนุการบริหารการ
 - ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จัดการศึกษาอย่างมี
 (15 คน * 4 วัน * 190 บาท) เปน็เงิน 7,200 บาท ประสิทธิภาพ
 - ค่าพาหนะเหมาจ่าย 10 คน ๆ ละ ๓๐๐ บาท ต่อวัน 
จ านวน 4 วัน เปน็เงิน 12,000 บาท
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     กิจกรรมที่ ๕  สรุปและรายงานผล √

 - ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
(15 คน * ๑ วัน * 190 บาท) เปน็เงิน 2,850 บาท
 - ค่าเอกสารสรุปรายงานผล จ านวน 10 เล่มๆละ ๑๕๐ บาท
เปน็เงิน 1,500 บาท
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 1 - 5 เปน็เงิน 5,050 บาท
2.9 โครงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียน เชิงปริมาณ 20,000             
ขนาดเล็ก 1.  โรงเรียนขนาดเล็ก
     กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนารูปแบบ เตรียมความพร้อม สามารถจัดการเรียนการ √

ประชุมชี้แจ้ง ครูผู้สอนจากโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สอนแบบคละชั้นได้ 100%
จ านวน  ๘๔ คน ศึกษานเิทศก์ จ านวน  1๖ คน 2.  มีโรงเรียนต้นแบบใน
 - ค่าอาหารกลางวันผู้ร่วมงาน จ านวน 100 คนๆ ละ การจัดการเรียนการสอน
120 บาท เปน็เงิน 12,000 บาท แบบคละชั้นกลุ่มโรงเรียนละ
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน  ๑๐๐ คน ๆ ละ ๒ โรงเรียน จ านวน  ๒๐  
70 บาท เปน็เงิน 7,000 บาท โรงเรียนในสังกัด  
 - ค่าเช่าหอ้งประชุม เปน็เงิน 1,000 บาท เชิงคุณภาพ
     กิจกรรมที่ 2 สรุปรายงานผล 1. ครูผู้สอนในโรงเรียน √

ขนาดเล็กสามารถจัดการ
เรียนการสอนแบบ
คละชั้นได้  
2. มีโรงเรียนขนาดเล็ก
ต้นแบบในการจัดการ
เรียนการสอนแบบคละชั้น  
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ในสังกัดส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๔ 
เพื่อเปน็ต้นแบบในการ
ศึกษาดูงานได้  

2.10 โครงการนิเทศบรูณาการโดยพ้ืนทีเ่ปน็ฐาน เชิงปริมาณ 210,000           
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 1. การนเิทศบรูณาการ 
     กิจกรรมที่ 1 การนเิทศ 100 % เหน็คุณภาพที่หอ้งเรียน ปกีารศึกษา 2562 √

1.1 ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปนเิทศบรูณาการ คณะกรรมการ จ านวน 1 คร้ัง 10 
นเิทศระดับเขตพื้นท่ีจ านวน 24 คณะ ๆ ละ 300 บาท เครือข่ายฯ จ านวน 209
จ านวน 4 วัน  เปน็เงิน 28,800 บาท โรงเรียน
1.2 ค่าเบีย้เล้ียง คณะกรรมการนเิทศ 24 คณะ ๆ ละ 4 คน 2. ผู้นเิทศระดับเขตพื้นที่  
จ านวน 96 คน คนละ 120 บาท จ านวน 4 วัน  ผอ.สพป./รองผอ.สพป. 
เปน็เงิน 46,080 บาท ก.ต.ป.น./ศึกษานเิทศก์ /
     กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมนเิทศเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ประธานกลุ่มโรงเรียน / √

 - จัดสรรใหเ้ปน็ค่าใช้สอยในการจัดกิจกรรมนเิทศภายในระดับ ผู้บริหารโรงเรียน
เครือข่ายกลุ่ม โรงเรียน กลุ่มละ 10,000 บาท จ านวน 10 3. ผู้นเิทศระดับกลุ่ม
เครือข่าย เปน็เงิน 100,000 บาท โรงเรียน ประธานกลุ่ม
     กิจกรรมที่ 3 การประชุมชี้แจง จัดท ารายงาน ข้อมูล โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน √

ประมวลผลการนเิทศบรูณาการ ในกลุ่ม ครูวิชาการ 
1.1   ประชุมชี้แจง คณะกรรมการนเิทศบรูณาการระดับเขต นเิทศบรูณาการ จ านวน 2 
พื้นที่การศึกษา จ านวน 96 คน ค่าอาหารกลางวัน คร้ัง /ปกีารศึกษา
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อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  เอกสาร ประกอบการประชุม 1 4. ผู้รับการนเิทศ ผู้บริหาร
วัน (จ านวน 96 คน x 250 บาท x 1 วัน โรงเรียน ครูผู้สอนทุกชั้น 
เปน็เงิน 24,000 บาท) เรียน ใน 209 โรงเรียน
1.2   ประชุมสรุปรายงานผลการนเิทศบรูณาการ ฯ จ านวน 2,255 คน
จ านวน 20 คน ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เชิงคุณภาพ
และเคร่ืองด่ืม  เอกสาร ประกอบการประชุม  2 วัน 1. การด าเนนิการนเิทศ
(จ านวน 20 คน x 250 บาท x 2 วัน บรูณาการ 100 % 
เปน็เงิน 10,000 บาท) นเิทศติดตามคุณภาพ

   ค่าเอกสารพิธีการ  1,120 บาท การศึกษา 
“SMART SSK 4” 
ในระดับเครือข่าย
กลุ่มโรงเรียน และทุก
โรงเรียนในสังกัด 
2. การนิเทศภายในโรงเรียน
 ทุกโรงเรียน สะท้อนผล
คุณภาพระดับชั้นเรียน 
ยกระดับคุณภาพนกัเรียน

2.11  โครงการสร้างเครือขา่ยและความร่วมมอืในการ เชิงปริมาณ ใช้งบประมาณ
จัดการศึกษา 1. ครูผู้รับผิดชอบงาน พ.ศ.2563
     กิจกรรมที่ 1 จัดประกวดแข่งขันโครงงานอาชีพของ แนะแนว จ านวน 60  คน √

สถานศึกษา 60 โรง เปน็เงิน 50,000 บาท (ร.ร.ขยายโอกาสฯร.ร.ละ 
     กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมแนะแนวงานอาชีพร่วมกับ 1 คน) √

ภาคีเครือข่าย จ านวน 1,500 คน เปน็เงิน 80,000 บาท 2. นกัเรียนระดับมัธยม
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     กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมแสดงนทิรรศการงานอาชีพ ศึกษาปทีี่ 3 จ านวน √

ของสถานศึกษา จ านวน 60 โรงเรียน เปน็เงิน 70,000 บาท 1,500 คน
(ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ.2563) 3. คณะท างาน ระดับ 

สพป. จ านวน  20 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครูแนะแนวที่รับผิดชอบ
สอนงานอาชีพ โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา 
มีทักษะ เทคนคิ ฝีมือใน
การสอนงานอาชีพ ในการ
สร้างความพร้อมในการ
ประกอบอาชพีของนักเรียน 
ใหต้รงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน

2.12 โครงการพัฒนาทกัษะดแูลรักษา ซ่อมบ ารุง เชิงปริมาณ 45,000             
อุปกรณเ์ครือขา่ยอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน  - บคุลากรที่ผ่านการ
ของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ ฝึกอบรม จ านวน 209 คน
เขต 4 มีทักษะ ด้านการดูแล 
     กิจกรรมที่ 1  พัฒนาทักษะดูแลรักษา ซ่อมบ ารุง ซ่อมบ ารุงระบบเครือข่าย √

อุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เนต็ภายในโรงเรียน อินเตอร์เนต็ในโรงเรียน  
 - ค่าอาหารและอาหารว่าง จ านวน 209 คน เชิงคุณภาพ
(209 คน x 190 บาท) เปน็เงิน 39,710 บาท  - บคุลากรมีทักษะ ด้าน
 - ค่าสถานที่ 1 วัน  เปน็เงิน 5,000 บาท การดูแล ซ่อมบ ารุงระบบ
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 - ค่าพิธีการ เปน็เงิน 290 บาท เครือข่ายอินเตอร์เนต็ใน
โรงเรียน พัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เนต็
ใหใ้ช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และใช้งานได้
ต่อเนือ่งแทนการจัดหาใหม่

2.13 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารพัฒนาทกัษะการสอน เชิงปริมาณ 45,000             
ภาษาอังกฤษ โดยอาสาสมคัรหน่วยสันตภิาพสหรัฐอเมริกา 1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
(Peace Corps Volunteer) และครูผู้ผ่านการอบรม จ านวน 100  คน
Boot Camp เชิงคุณภาพ
     กิจกรรมที่ 1  การอบรมเชิงปฏบิติัการพัฒนาทักษะการ 1. ครูผู้สอนวิชาภาษา
สอนภาษาอังกฤษ โดยอาสาสมัครหนว่ยสันติภาพ
สหรัฐอเมริกา

อังกฤษที่เข้าร่วมโครงการ
(Peace Corps Volunteer) และครูผู้ผ่านการอบรม ได้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ 
Boot Camp การสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
ค่าใช้จ่าย การส่ือสาร และวิธีการวัด
1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 4 มือ้ (2 วัน) และประเมินผล √

   (มือ้ละ 35 บาท ×110 คน × 4 มือ้)                  2. เพื่อการสร้างเครือข่าย
   เปน็เงิน 15,400 บาท ครู ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
2. ค่าอาหารกลางวัน 2 มือ้ (2 วัน) มือ้ละ 120 บาท ทักษะการสอนภาษาเพื่อ
   (มือ้ละ 120 บาท × 110 คน× 2 มือ้)                การส่ือสาร
   เปน็เงิน 26,400 บาท 3. ส านกังานเขตพื้นที่การ
3. ค่าสถานที่ เปน็เงิน 3,000 บาท ศึกษาประถมศึกษา
4. ค่าพิธีการ และอื่นๆ เปน็เงิน 200  บาท ศรีสะเกษเขต 4 มีโรงเรียน
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       กิจกรรมที่ 2 ประชุมสรุปผล และรายงานโครงการ ต้นแบบจัดการเรียนการ √

สอนรูปแบบการสอนภาษา
เพื่อการส่ือสารและเผยแพร่
แนวคิดวิธีการแก่โรงเรียน
อื่นๆ

2.14 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการ เชิงปริมาณ
ศึกษาภายในสถานศึกษา  -  สร้างความรูความเขาใจ
     กิจกรรมที่ 1  ประชุมจัดท าเอกสาร “ประชุมปฏบิติัการ และส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน ไม่มี √

เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา” คุณภาพและมาตรฐานการ
จ านวน ๑๕ คน   ศึกษาของสถานศึกษา
     กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏบิติัการเสริมสร้างความ เกี่ยวกับการประกัน ไม่มี √

เข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา ใหก้ับผู้บริหาร คุณภาพภายในของ
ครูผู้สอนโรงเรียนที่จะรับการประเมินภายนอกรอบส่ี ๑๗ สถานศึกษาตามระบบการ
โรงเรียน จ านวน ๑๘๕ คน ประกันคุณภาพการศึกษา
    กิจกรรมที่ 3  นเิทศติดตามใหค้วามช่วยเหลือ ใหก้ับบคุลการใน ไม่มี √

สถานศึกษาที่จะรับการ
(ด าเนนิการโครงการเมือ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) ประเมินคุณภาพภายนอก

รอบส่ี ปงีบประมาณ 
๒๕๖๒ จ านวน ๒ โรงเรียน 
และปงีบประมาณ ๒๕๖๓ 
จ านวน ๑๕ โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. บคุลากรในสถานศึกษา
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ที่จะรับการประเมินภาย
นอกรอบส่ี ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ ในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ด าเนนิงาน
ประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 
2. ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๔ มีระบบ
การบริหารจัดการที่เข้มแข็ง
ในด้านการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาใหไ้ด้มาตรฐาน

2.15 โครงการพ้ืนทีน่วัตกรรมการศึกษาส านักงานเขต เชิงปริมาณ 120,000           
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พัฒนาการจัดกระบวนการ
     กิจกรรมที่ 1  การประชุมเชิงปฏบิติัการพัฒนาบคุลากร เรียนรู้ทีเ่ป็นการเรียนรู้เชงิรุก √

4 นวัตกรรม ได้แก่ (1) โรงเรียนเปล่ียนแปลงเชิงระบบด้วย (Active Learning) แก่
นวัตกรรมจิตศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการโดยใช้ บคุลากรของโรงเรียนใน
ปญัหาเปน็ฐาน (Problem Based Learning : PBL) และ สังกัด จ านวน 4 
ชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning นวัตกรรม 
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หมายเหตุ

Community หรือ PLC) (2) การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด เชิงคุณภาพ
มอนเตสซอรี (Montessori) (3) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ โรงเรียนจัดกระบวนการ
สมองเปน็ฐาน (Brain Based Learning : BBL) และ (4) เรียนรู้ทีเ่ป็นการเรียนรู้เชงิรุก

การเรียนการสอนแบบองค์รวม (Active Learning) และ
ค่าใช้จ่าย  จ านวน 100,ooo บาท ในการจัดการประชุม พร้อมรับการคัดเลือกเปน็
เชิงปฏบิติัการพัฒนาบคุลากร 4 นวัตกรรม ได้แก่ ค่าพาหนะ โรงเรียนน าร่องการ
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ ด าเนนิงานพื้นที่นวัตกรรม
ค่าพิธีการ ค่าที่พักวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากร การศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ค่าบ ารุงสถานที่จัดกิจกรรม และอื่นๆ ที่จ าเปน็ต่อการพัฒนา ในปกีารศึกษา 2563 
ในแต่ละนวัตกรรม
    กิจกรรมที่ 2  นเิทศติดตามผลการด าเนนิงานและสรุป √

รายงานผลการด าเนนิงาน 
 ค่าใช้จ่าย  จ านวน 20,000 บาท  เปน็ค่าพาหนะ
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ ค่าที่พัก
 และอื่นๆ ที่จ าเปน็ต่อการนเิทศ และสรุปรายงานผล
2.16  โครงการขบัเคลือ่นการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม เชิงปริมาณ 60,000             
     กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียน 1. โรงเรียนในสังกัด  √

ดีต้องมีที่ยืน เปน็เงิน 39,000 บาท จ านวน ๒๐๙  โรง
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๓๐ คนๆ ละ ๓๕ บาท 2 มือ้ 2. โรงเรียนที่สมัครรับการ
 - ค่าอาหารผู้เข้าประชุม  ๓๐ คนๆละ ๑๒๐ บาท ๑ มือ้  ประเมินโรงเรียนดีต้องมีที่
 - ค่าพาหนะคณะกรรมการประเมิน จ านวน ๓๐ คน ยืนระดับ ๒ ดาว  จ านวน  
 - ค่าเบีย้เล้ียงคณะกรรมการประเมิน จ านวน ๓๐ คน ๕๐ โรงเรียน
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คณะจัดท ำ 
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 

ที่ปรึกษา 
1. นายเสนีย์  เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
2. นายธีรวัฒน์  ค าศรี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
3. นายพลกฤต  บุตรอุดม ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
4. นางชลลัดา  เปี่ยมอักโข ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. นายธนบูลย์  รุญเจริญ ผู้อ านวยการกลุ่มบุคคล 
6. นายประเสริฐ  ตั้งเสริมสิทธิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
7. นางสาวมยุรี  สารีบุตร ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
8. นายศรีปราชญ์  วงศ์แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
9. นายนิรัตน์  สายแก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
10. นางรุ่งอรุณ  บุญไว ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
11. นายจักรพงศ์  ค าเพราะ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
12. นางตันหยง  กิ่งบรรเทา ผู้อ านวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

จัดท าข้อมูล 
1. นางชลลัดา  เปี่ยมอักโข ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์นโยบายและแผน 
2. นางสาวมยุรี  สารีบุตร ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
3. นางรุ่งอรุณ  บุญไว ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. นายมานิต  สิทธิศร ศึกษานิเทศก์ 
5. นางสาวชยานี  ธีระภูวนัตถ ์ ศึกษานิเทศก์ 
6. นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณา ศึกษานิเทศก์ 
7. นางราตรี  แทนค า ศึกษานิเทศก์ 
8. นายนรินทร์  บุญเย็น ศึกษานิเทศก์ 
9. นายภควัฒน์  พิมพาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ 
10.  นายมานนท์  ศรีกระจ่าง ศึกษานิเทศก์ 
11.  นายสาน  แก้วกัณหา ศึกษานิเทศก์ 
12. นางรุ่งนภา  งามสง่า นักวิชาการศึกษา 
13. นายฉัตรชัย  เหมือนมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
14. นางสาวนันทนาภรณ์  พูลมี นักวิชาการเงินและบัญชี 
15. นางพัณธิมาภรณ์  ดวงมณี เจ้าพนักงานธุรการ 
16. ว่าที่ร้อยตรี อมร ศรีอนันต์ พนักงานราชการ 
 

เรียบเรียง 
1. นายฉัตรชัย  เหมือนมาตย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
ออกแบบหน้าปก 

1. นายจิตติศักดิ์  บุญค าชู ลูกจ้างชั่วคราว 
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