


คํานํา 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
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สํานักงานเขตมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ตามสภาพปัญหาที่จะต้องได้รับการพัฒนาสู่ความ
ย่ังยืน และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีเป้าหมายยุทธศาสตร์ในระดับชาติ เป้าหมายการ
ให้บริการของกระทรวง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไป
ตามที่กฎหมายกําหนด จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2562 ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 แผนปฏิบัติการน้ีได้ ดําเนินการตามขั้นตอนและยึดหลักกระบวนการมีส่วนร่วม           
ของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2562        
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ .ศ .2562 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .2562 
สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ทําให้แผนปฏิบัติการเล่มน้ีเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ 
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ส่วนที่ 1   
สภาพการจัดการศึกษา 

ความเป็นมา 

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นองค์กรทางการศึกษา            
ที่ ต้ังขึ้นตามพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ .ศ .2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 33 วรรคสอง “ให้รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของ                
สภาการศึกษา มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการ      
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา”                 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พ.ศ.2553 ข้อ4 ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                 
พ.ศ.2560 ปรับปรุงข้อมูล 9 กลุ่ม ดังน้ี 

1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2.  กลุ่มอํานวยการ 
3.  กลุ่มบริหารการงานการเงินและสินทรัพย์ 
4.  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5.  กลุ่มนโยบายและแผน 
6.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
7.  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
8.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซทีี 
9.  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อํานาจหน้าที ่
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ภายใต้การกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตาม
อํานาจห น้ าที่ ของสํ า นั กงาน เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษ าตามกฎหมาย ว่า ด้ วยระเบี ยบบริห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  
 1.  จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
  2.  วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับใหห้น่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
  3.  ประสาน สง่เสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  4.  กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6.  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือสง่เสริม สนับสนุน  
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7.  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  8.  ประสาน สง่เสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทัง้บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
  9.  ดําเนินการและประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
  10. ประสาน ส่งเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานด้านการศึกษา 
  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  12.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  เป็นหน่วยงานทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ ควบคุม กํากับ ดูแล ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตบริการ 4 
อําเภอ ประกอบด้วยอําเภอกันทรลักษ์  อําเภอขุนหาญ อําเภอศรีรัตนะ และอําเภอเบญจลักษ์ พ้ืนที่ใกล้เคียงที่
มีอาณาเขตติดต่อกับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  มีดังน้ี 

ทิศเหนือ จรดกับอําเภอนํ้าเกลี้ยงและอําเภอโนนคูณ 
ทิศใต้  จรดกับประเทศสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย   
ทิศตะวันออก    จรดกับอําเภอนํ้ายืน,อําเภอนํ้าขุ่นและอําเภอทุ่งศรีอุดมจังหวัดอุบลราชธานี 
ทิศตะวันตก จรดกับอําเภอภูสิงห์ อําเภอไพรบึงและอําเภอขุขันธ์ 
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สถานทีต้ั่ง 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  
  ต้ังอยู่  :  หมู ่3 ตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ์ จงัหวัดศรีสะเกษ  

   รหัสไปรษณีย์ 33110 
  โทร  :  ห้องผู้อํานวยการสพป.ศรีสะเกษ เขต 4  0-4581-0560 
       กลุ่มอํานวยการ    0-4581-0561 
       กลุ่มบริหารการเงินและสนิทรัพย์ 0-4581-0562  
       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  0-4581-0563 
       กลุ่มบริหารงานบุคคล   0-4581-0564 
       กลุ่มนโยบายและแผน   0-4581-0565 
       กลุ่มนิเทศติดตามฯ   0-4581-0566 
  โทรสาร  :  0-4581-0561 
  เว็ปไซต์  :  www.sskedu4.go.th   
  
เขตพืน้ที่บริการ 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีเขตพ้ืนทีบ่ริหารในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอกันทรลักษ์ อําเภอขุนหาญ อําเภอศรีรัตนะ และ 
อําเภอเบญจลักษ์  ดังแผนที่เขตพ้ืนที่บริการ 
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การจัดการศึกษา 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้             
การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560 ข้อ 6 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ข้อ 3 
(10) เพ่ือสอดคล้องกับภารกิจและการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีเอกภาพการบริหารจัดการพร้อมรับการปรับเปลี่ยนมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิ ตามภารกิจเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยแบ่ง
ส่วนราชการตามการโครงสร้างบริหารงานโดยองค์คณะบุคคลประกอบด้วย คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีโครงสร้างการบริหารงาน ดังน้ี 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงสร้างการบริหารสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

คณะกรรมการศึกษาธิการ 

จังหวัดศรีสะเกษ (กศจ.) 

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

ผู้อํานวยการ 

สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ 

จังหวัดศรีสะเกษ(อกศจ.) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 

กลุ่มอํานวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มบริหารการเงิน 

และสินทรัพย์ 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สถานศึกษาในสังกัด 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต 4 
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       กลุม่เมืองกันทร์    21  โรงเรียน 

       กลุม่มออีแดง    18  โรงเรียน 

       กลุม่พนมดงรัก    20  โรงเรียน 

       กลุม่บึงระนาม    19  โรงเรียน 

       กลุม่ภูกระจาน    20  โรงเรียน 

       กลุม่ตําหนักไทร    23  โรงเรียน 

       กลุม่นํ้าตกห้วยจันทน์ 23  โรงเรียน 

       กลุม่ขุนโพธ์ิภูไพร    15  โรงเรียน 

       กลุม่ศรีรตันะ    26  โรงเรียน 

       กลุม่เบญจลักษ์    24  โรงเรียน 

เครือข่ายการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
มีกลุ่มโรงเรียน 10 กลุ่ม 

นายลมัย  พวงเพ็ชร 
ประธานกลุ่มเมืองกันทร์ 

นายชุติ เจริญศรีเมือง 
ประธานกลุ่มมออีแดง 

นายสมยศ  ภูสิงห์ 
ประธานกล่มพนมดงรัก 

นายวิมล  มูลสาร 
ประธานกลุ่มบึงระนาม 

นายวิชิต  ศิริชนะ 
ประธานกลุ่มภูกระจาน 

นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข 
ประธานกล่มตําหนักไทร 

นายปรีชา  ทองอินทร์ 
ประธานกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 

นายวิทวัส  รัตโต 
ประธานกลุ่มน้ําตกห้วยจันทน์ 

นายทวีศักด์ิ น่วมเปี่ยมใหญ่ 
ประธานกลุ่มศรีรัตนะ 

นายธีรเดช  บุญเนตร 
ประธานกลุ่มเบญจลักษ์ 

6



 

 ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลจํานวนบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

ตําแหน่ง จํานวน (คน) 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขต   1 
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขต 1 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 33 
ศึกษานิเทศก์ 16 
ผู้อํานวยการโรงเรียน 185 
รองผู้อํานวยการโรงเรียน 14 
ครูผู้สอน 2,156 
พนักงานราชการ (ครูผูส้อน) 131 
ลูกจ้างช่ัวคราว (ครูผูส้อน) 42 
ครูอัตราจ้าง  239 

รวม 2,856 
                                                (ข้อมูล : DMC  ณ วันที่ 10 มถิุนายน 2561) 

 

 

ตารางที่ 2   แสดงข้อมูลจํานวนบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
               ศรีสะเกษ เขต 4 

ตําแหน่ง จํานวน (คน) 
ผู้อํานวยการโรงเรียน/รองผู้อํานวยการ 236 
ครูผู้สอน 2,156 
ครูผู้ช่วย/พนักงานราชการ/อัตราจ้าง (ครูผูส้อน) 230 
ลูกจ้างประจํา 68 

รวม 2,704 
                                                       (ข้อมูล : P-OBEC ณ วันที่ 10 มถิุนายน 2561) 
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ตารางที่ 3  จาํนวนโรงเรียนแยกตามกลุ่มโรงเรียน 

 (ข้อมูล : DMC  ณ วันที ่10 มิถุนายน 2561) 
 

ตารางที่ 4  จาํนวนโรงเรียนทั้งสิ้น  209 โรงเรียน 1  สาขา 
ประเภท จํานวนโรงเรียน 

จําแนกตามประเภท   
 -  เปิดสอนถึงระดับประถมศึกษา (อบ.1-ป.6) 32 
 -  เปิดสอนถึงระดับประถมศึกษา (อบ.2-ป.6) 118 
 -  โรงเรียนขยายโอกาส  (อบ.1-ม.3) 59 
 -  โรงเรียนขยายโอกาส  (อบ.1-ม.6) 1 
จําแนกตามขนาดจํานวนนักเรียน   
 -  ขนาดที่ 1  (นร. 0 - 120 คน) 84 
 -  ขนาดที่ 2  (นร. 121 - 200 คน) 68 
 -  ขนาดที่ 3  (นร. 201- 300 คน) 38 
 -  ขนาดที่ 4  (นร. 301 - 499 คน) 16 
 -  ขนาดที่ 5  (นร. 500 – 1,499 คน) 6 
 -  ขนาดที่ 6  (นร. 1,500 – 2,499 คน) 1 
 -  ขนาดที่ 7  (นร. ≥ 2,500 คน)  - 

                            (ข้อมูล : DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 

กลุ่มโรงเรียน รร./สาขา ขยายโอกาส 

1 เมืองกันทร์ 21 6 
2 มออีแดง 18 8 
3 พนมดงรัก 20 11 
4 บีงระนาม 19 3 
5 ภูกระจาน 20 8 
6 ตําหนักไทร 23 2 
7 นํ้าตกห้วยจันทน์ 23 4 
8 ขุนโพธ์ิภูไพร 15 2 
9 ศรีรัตนะ 26 7 
10 เบญจลักษ ์ 24/1 9 
 รวม 210 60 
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ตารางที่ 5 จํานวนนักเรียน 
ช้ัน นร.ชาย นร.หญิง รวม ห้องเรียน 

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

                            (ข้อมูล : DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 
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ตารางที่ 6  จํานวนโรงเรียนจําแนกตามลักษณะพิเศษ 
 

1.      โรงเรียนในฝัน 8  แห่ง
2.      โรงเรียนดีศรีตําบล 43 แห่ง
3.      โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) 14 แห่ง 
4.       โรงเรียนแกนนํายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 14  แห่ง
5.      โรงเรียนต้นแบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 4  แห่ง
6.      โรงเรียนนําร่องทดลองจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาตามแนวคิดมอนเทศซอริ 4  แห่ง
7.      โรงเรียนอนุบาลประจําเขตพ้ืนที่การศึกษา 1  แห่ง
8.      โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 4  แห่ง
9.  โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย 4  แห่ง
10.  โรงเรียนนําร่องทดลองจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอริ 26  แห่ง
11.  โรงเรียนนําร่องโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปี 2554-2560 143 แห่ง
12.  ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย 1 แห่ง
13.  เครือข่ายทางวิชาการ  

- เครือข่ายระดับปฐมวัยเครือข่ายใหญ่ตามคําสั่ง สพฐ. 1 แห่ง
- เครือข่ายย่อยตามประกาศ 4 แห่ง

14.  เครือข่ายระดับประถมศึกษา  
- เครือข่ายใหญ่ตามคําสั่ง สพฐ. 1 แห่ง
- เครือข่ายย่อยตามประกาศ 4 12 แห่ง

15.  เครือข่ายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
- เครือข่ายตามประกาศ สพป.ศก.4 9 แห่ง

16.  สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ   209 
แห่ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สพป.ศก.4 

17.   โรงเรียนในโครงการ Buffer School 1 แห่ง
18.   โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมปีการศึกษา 2554 22 แห่ง
19.   โรงเรียนในโครงการส่งเสริมสุขภาวะ 11  แห่ง
20.   โรงเรียนในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน 15  แห่ง
21.   โรงเรียนในโครงการพัฒนาทักษะการคิดช้ันสูง 4  แห่ง
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ส่วนที ่2 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

 

การศึกษาตอ้งมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน 

 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อน้ีมีคําขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง  ยึดมั่น
ในศาสนา  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

 มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม  ข้อน้ีมีคําขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะส่ิงที่ผิด-ที่ถูก  สิ่งชั่ว-สิ่งดี  เพ่ือ
ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม  ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว  เพ่ือสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

 มีงานทํา มีอาชีพ ข้อน้ีมีคําขยายว่า  ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน  ทํางานจนสําเร็จ  อบรมให้เรียนรู้การ
ทํางาน  ให้สามารถเล้ียงตัวและเล้ียงครอบครัวได้ 

 เป็นพลเมืองดี ข้อน้ีมีคําขยายว่า  การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน  สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทําหน้าท่ีพลเมืองดี  การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีนํ้าใจ มี
ความเอื้ออาทร ต้องทํางานอาสาสมัคร งานบําเพ็ญประโยชน์“เห็นอะไรที่จะทําเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้อง
ทํา”  

1. นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 สถานการณ์การศึกษาปัจจุบันอยู่ภายใต้กระแสการเปล่ียนแปลง ระบบเศรษฐกิจที่แข่งขันเสรีและ          

ไร้พรหมแดนเป็นความท้าทายที่หน่วยงานจัดการศึกษาต้องเผชิญ เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไก
สําคัญต่อการพัฒนาประเทศทุกด้าน  การจัดการศึกษาเป็นการเสริมสร้างศักยภาพประชากรให้มีคุณภาพ  มี
ศักยภาพสูง   จึงจะสามารถพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0  แข่งขันกับนานาประเทศ รองรับการเปลี่ยนผ่าน
ประเทศสู่สังคมแห่งความมั่นคง–มั่งค่ัง และย่ังยืนได้  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  
ซึ่งมีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานท่ีวางไว้  จึงได้ศึกษาความต้องการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 
2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ .ศ.2561-2580) นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และประเมินสภาพแวดล้อมบริบทพ้ืนที่โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
จัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตาม
นโยบาย กรอบมาตรการ กลยุทธ์ และกิจกรรมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือขับเคลื่อน
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และกําหนดเป้าหมายการพัฒนา ทิศทาง ตลอดจนแนวทางการพัฒนา ในส่วนของ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัดความสําเร็จ รวมทั้งโครงการ/กิจกรรม  
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นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-------------- 

ก. บทนํา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องดําเนินการ 

ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เร่ือง ให้จัดการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีคําสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตระหนักถึงภารกิจท่ีสําคัญในการพัฒนาประชากร
ของชาติให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและ 
มีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ  
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยได้ทําการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ในระยะ 5 ปี ด้านการศึกษาไว้ ดังน้ี 1) ให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
และทั่วถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การพัฒนา 
ผลิตภาพแรงงาน เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงาน 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม
และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการ 
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ สังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs, 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) เช่น คุณภาพของคน
ทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได้  
และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนํายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสําคัญในการจัดทํา
แผนการศึกษาแห่งชาติ และการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได้กําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง
การจัดการศึกษาของประเทศคร้ังสําคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย
รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
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ทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี  
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะ
การคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
โดยได้กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการดําเนินการ ดังน้ี 

 
ข. วิสัยทศัน์ 

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
ค. พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน 
ให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้ํา ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพือ่การพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
 

ง. เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเร่ิมและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยําทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นําทาง
วิชาการ มีสํานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
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5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ 
ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

6. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสํานักงานแห่งนวตักรรมยุคใหม่ 
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคล่ือนคุณภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ 

7. สํานักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน โดย กระจายอํานาจการบริหารงานและ
การจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
กํากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการ
ขับเคล่ือนคุณภาพ  

จ. นโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 

  เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ฉ. กลยุทธเ์ชิงนโยบาย 
นโยบายท่ี 1 จัดการศกึษาเพ่ือความม่ันคง 

1. บทนํา 
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ

เฉพาะ ท่ีมีความยากลําบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  
กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง  
เพ่ือสร้างความมั่งคงของประเทศในระยะยาว 

 
2. เป้าประสงค ์

1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะ  
ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลสูงในถ่ินทุรกันดาร อาทิ พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพ่ือสร้าง
ความมั่งคงของประเทศในระยะยาว 

 

3. ประเด็นกลยุทธ ์
3.1 พัฒนาการศกึษาของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต้  

3.1.1 ตัวชี้วัด 
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงข้ึน 
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(2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม 
วัฒนธรรม และภาษาของท้องถ่ิน 

(3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 

3.1.2 แนวทางการดําเนินการ  
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
(1) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
(2) การผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
(5) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

   ท้ังน้ีดําเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และ

กลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง 
ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการ 
3.2.1 ตัวช้ีวัด 

(1) จํานวนผู้ เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้ เข้ าพัก 
ในโรงเรียนท่ีมีหอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน
อย่างปลอดภัย 

(2) จํานวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร 
การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดี  
อย่างเหมาะสม  

(3) จํานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต  
และทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท 

(4) จํานวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน  
ที่มี นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบท 

(5) จํานวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรัก 
ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
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(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มที่ด้อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพ 

(7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
มีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน 

3.2.2 แนวทางการดําเนินการ 
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สูง 

ในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจําเป็นและ 
เหมาะสมกับบริบท  

(2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลหอพัก
นอนตามความจําเป็น และเหมาะสมกับบริบท 

(3) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร 
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้ จัดการเรียนรู้ที่มี คุณภาพ และ 
เกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

(4) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา 
ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่สูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล 
และ เกาะแก่ง ควรทําอย่างไร” ผ่านช่องทาง จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ  
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น การสร้าง Website 
Facebook  และ Line เป็นต้น 

(5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธ์ุ 
กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร 

(6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 
(7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ 

ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคม 
พหุวัฒนธรรม  

 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1. บทนํา 
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย

รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร   ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็น
พลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และ 
มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21  
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2. เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาต ิและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen) 

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ 
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ 
ที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และ 
มีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ท้ังในด้านที่มี
พัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถ
พิเศษ ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว ซึ่งจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานความต้องการจําเป็นเฉพาะของผู้เรียน 

5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ
(Transitional Services)  หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและ 
ที่สูงข้ึน หรือการอาชีพหรือการดําเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถ
พ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 

3. ประเดน็กลยุทธ ์
3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 นําไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา 
(Career Education) 
3.1.1 ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้ เรียน 
เป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลัก 
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะ
ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

3.1.2 แนวทางการดําเนินการ 
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(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพตามความต้องการได้ และมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ดา้น สอดคลอ้งกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยน 
การจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่  

(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทําขึ้นบนพ้ืนฐานความต้องการ
จําเป็นเฉพาะของผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ 

3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคณุธรรม จริยธรรม 
3.2.1 ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.2 แนวทางการดําเนินการ 
(1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร  

จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
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(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลท่ี 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม 
ที่กําหนด 

3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้ เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ       
ด้านวิชาการ นําไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3.3.1 ตัวชี้วัด 

(1) ด้านผู้เรียน 
1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา 
ในระดับที่สูงข้ึน 

2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน 

3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจําเป็นด้านการรู้เรื่อง

การอ่าน (Reading Literacy) 
6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจําเป็นด้านการรู้เรื่อง

คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจําเป็นด้านการรู้เรื่อง

วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย

คุกคามรูปแบบใหม่ 
11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจาก 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้
เร่ืองการอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานข้ึนไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

(2) ด้านสถานศึกษา 
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1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 

2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ 
STEM ศึกษา 

3) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน 
หรือบันได 5 ข้ัน (IS: Independent Study) 

4) ร้อยละของสถานศึกษาที่ จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3.2 แนวทางการดําเนินการ 
(1) พัฒนาผู้ เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม 

สติปัญญา เพ่ือที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงข้ึน 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้

เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย 
(4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเก่ียวกับการเลี้ยงดูเด็ก

ปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
(5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อน

ประถมให้มีพัฒนาการความพร้อม เพ่ือเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็น 

3 ด้าน  
1) การรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) 
2) การรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
3) การรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  

(7) พัฒนาผู้ เรียน ให้มีสมรรถนะด้ านดิ จิทั ล  (Digital Competence) และ
สมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  

(8) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่าน

กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
(10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ 

STEM ศึกษา 
(11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน 

หรือบันได 5 ข้ัน (IS: Independent Study) 
(12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้

และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น 
1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคําถาม  
2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา  
4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 

(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน 
PISA ด้วยระบบการสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  

(14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตาม
แนวทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน 

(15) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการ
ประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing 

(16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนําไปสู่ความเป็นเลิศ 
ในแต่ละด้าน 

(17) ส่งเสริมผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็น
ห้องเรียนเฉพาะด้าน 

(18) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม 
 

3.4 พัฒนาผูเ้รียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสขุภาวะที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
3.4.1 ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 

(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะท่ีดีทุกช่วงวัย 
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 

3.4.2 แนวทางการดําเนินการ 
(1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 

อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
(2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
(3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น  

ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้ เรียนตามความสนใจ 

ในทักษะอาชีพท่ีตนเองถนัด เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ 

(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย 
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(6) ส่ ง เสริมการเรียน รู้และพัฒ นาด้ านอารม ณ์ และสั งคม  (Social and 
Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย 

(7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
3.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) เพื่อ

สร้างเสริมคณุภาพชีวิตทีเ่ปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.5.1 ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
สิ่ งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ ย่ังยืน (Environmental 
Education Sustainable Development: EESD) 

(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนา     
อย่างย่ังยืน (Global Goals for Sustainable Development)  

3.5.2 แนวทางการดําเนินการ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพ่ือ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม 

และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐานส่ิงแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน(Environmental Education Sustainable Development: 
EESD) 

(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเน่ือง 

3.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ  
3.6.1 ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของแต่ละระดับ 

(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะ
อาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 

(3) ร้อยละของผู้ เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มี
ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 

3.6.2 แนวทางการดําเนินการ 
(1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์การศึกษา

พิเศษ หน่วยบริการและที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ

จําเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย  
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(3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการ  

(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 

การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
(6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชพี ทักษะการ

ดํารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดํารงชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริฯ   

(8) ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(9) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์ 

(10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 

(11) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ที่มีความสามารถ
พิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสู่ความเป็น
เลิศพร้อมก้าวสู่สากล 

(12) ส่งเสริม สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

(13) จัดให้มีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
(14) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
(15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดทํา รวบรวม ผลิต พัฒนา 

และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา 
(16) สํารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดทําผังบริเวณ 

จัดทําแบบรูปและรายการส่ิงก่อสร้าง  
(17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของ

สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
(18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา 

ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพ 
(19) ส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัด

การศึกษาสําหรับคนพิการจังหวัด 
(20) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร

ปกครองในพ้ืนท่ี พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนว
ให้มีประสิทธิภาพ 
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(21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัด
การศึกษา 

3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นํา Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
3.7.1 ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ จัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital 

Platform 
3.7.2 แนวทางการดําเนินการ 

(1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพ่ือให้บริการ Digital Textbook ตาม
เน้ือหาหลักสูตรท่ีกับหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และ
ให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

(2) พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 

(3) สถานศึกษาสนับสนุน  ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital 
Platform 

 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

1. บทนํา 
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ตั้งแต่

การจูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะอย่าง
ต่อเน่ืองครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพข้ันสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น 
“โค้ช” หรือ “ผู้อํานวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการ
พัฒนาครูท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนา
ผู้เรียนโดยตรง นอกจากน้ีมีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การกําหนด
มาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มีความรู้ มาเป็นครู 
มีการวางแผนอัตรากําลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมีการวางแผนการพัฒนา
ครูอย่างต่อเน่ือง โดยนํา Digital Platform มาเป็นเครื่องมือทั้งการพัฒนา อบรมครู และการจัดทําฐานข้อมูล
กําลังคน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม นําไปสู่การวิเคราะห์ วางแผนกําลังคนได้
อย่างต่อเน่ือง  

2. เป้าประสงค ์
 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  

เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพข้ันสูง 
3. ประเด็นกลยุทธ ์
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3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาทีผ่ลิตครู ในการผลิตและพัฒนาคร ู
ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 
3.1.1 ตัวชี้วัด 

(1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 

และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
(3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจํานวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียน 
3.1.2 แนวทางการดําเนินการ 

(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน 
และความต้องการครู 

(2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการกําหนดสมรรถนะครู 
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21  

(3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูท้ังระบบ 
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี 
(5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู 

3.2 พัฒนาผู้บรหิาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทกุประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2.1 ตัวชี้วัด 

(1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานครบตามความจําเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมี คุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  

3.2.2 แนวทางการดําเนินการ 
(1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจําเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) 

ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและครบวงจร 

(2) กําหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทํา
หลักสูตรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่กําหนด 

(4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรท่ีกําหนดทีเ่ชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC)  
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(6) ส่ ง เส ริม และ พัฒ นาค รู ให้ ออกแบบการ เรียน รู้  การ จัดการ เรี ยน รู้ 
ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order 
Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

(7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มี
ความ รู้ทั กษะด้ าน  Digital Literacy, Digital Pedagogy ทั กษะสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3  

(8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดย
ใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียน
ที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเคร่ืองมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 

(11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้
ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น 

(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จําเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและ
ประเภทของความพิการ 

(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face 
Training 

(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะ 
ในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมิน
จรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน 360 องศา) 

3.3 นํา Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ 
3.3.1 ตัวชี้วัด 

(1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 

(2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology  
(3) ร้อยละของ Digital Content เก่ียวกับองค์ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน  

3.3.2 แนวทางการดําเนินการ 
(1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 
(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 
(3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาท่ีขาดแคลน 

เช่น การพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจําเป็นพิเศษ และผู้เรียนท่ีมีความแตกต่าง เป็นต้น 
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(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองผ่านระบบ Digital Technology 
 

นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 
   เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

1. บทนํา 
 การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพ่ือให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย

รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย 1) เน้นการสร้างความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องระดับพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการจัดการศึกษาทั้งระบบตั้งแต่
การสํามะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบติดตามการเข้าเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออก
กลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ และการระดมทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา 2) ปรับปรุง 
พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้านระบบ
งบประมาณ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้าน Digital Technology เป็นต้น 3) สร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ 4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณ
ตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ และ 
4)  
นํา Digital Technology มาเป็นเคร่ืองมือในการลดความเหล่ือมล้ําและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

2. เป้าประสงค ์
 สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 

และลดความเหลื่อมล้ําด้านการศึกษา 
 
3. ประเด็นกลยุทธ ์

3.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องในการจัด
การศกึษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
3.1.1 ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและ

การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ

นํามาใช้ในการวางแผนจัดการเรยีนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.1.2 แนวทางการดําเนินการ 
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(1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนท่ี ภาคเอกชน และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่ 

(2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน 
(0-6 ปี)  

(3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องระดับพ้ืนที่ จัดทําแผนการนักเรียนทุกระดับ 

(4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียน
ได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน 

(5) สถานศึกษาจัดทําฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยง
ข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

3.2 ยกระดับสถานศกึษาในสังกดัทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของ
พื้นท่ี เพื่อใหพั้ฒนาผูเ้รียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  
3.2.1 ตัวชี้วัด 

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่กําหนด  

3.2.2 แนวทางการดําเนินการ  
(1) จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ท่ีจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ให้มีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพ้ืนที่ เช่น 
1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน 

อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เป็นตน้  

2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3) ด้านการบริหารจัดการ  
4) ด้านงบประมาณ  
5) ด้านความปลอดภัย และ 
6) ด้าน Digital Technology 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่กําหนด 
3.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ 

3.3.1 ตัวชี้วัด 
(1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่

เก่ียวข้องทุกระดับ 
(2) สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการดําเนินงาน  

และแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองสําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ 
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความ
พิการ 
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(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม  

3.3.2 แนวทางการดําเนินการ 
(1) จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องทุกระดับ และนํามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทํากลยุทธศาสตร์ แผนการ

ดําเนินงาน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการทํางานแบบมีส่วนร่วม 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการ 
ช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษา 
ในระดับเดียวกันและที่สูงข้ึน หรือการอาชีพ หรือการดําเนินชีวิตในสังคมได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  

(5) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ  
และสนับสนุนให้สถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนนุผูเ้รียน และสถานศกึษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
3.4.1 ตัวชี้วัด 

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
โดยตรงอย่างเหมาะสม 

(2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(3) จํานวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

3.4.2 แนวทางการดําเนินงาน 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา  

ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ  
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

 

3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใช้
เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
3.5.1 ตัวชี้วัด 

(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
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(2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.5.2 แนวทางการดําเนินงาน 
(1) ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษามี โครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่ มี

ประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็น

เครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน 
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน 

Digital 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device สําหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม 

เพ่ือเป็นเครื่องมอืในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
(5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy สําหรับครู

อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance Learning Information Technology: DLIT) 

(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
1. บทนํา 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ  พ .ศ . 2562 จะเน้นการพัฒนา

หน่วยงานในสังกัด ให้เป็นหน่วยงานท่ีมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับที่ทําหน้าที่ในการ
กํากับติดตาม เป็นหน่วยงานท่ีมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส เป็นองค์กรที่ปราศจากการ
ทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่
จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบการทํางานที่เป็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังน้ี 1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 2) 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 3) ยกระดับ
การบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นําไปสู่การกระจายอํานาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการ
จัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 4) ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ และ 5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใช้
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นําไปสู่การนําเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้าน 
ต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จําเป็นมาวิเคราะห์
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เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และ
สามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป 

2. เป้าประสงค ์
 สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  
3. ประเด็นกลยุทธ ์

3.1 เพิ่มประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการศกึษาของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา และสถานศกึษา 
3.1.1 ตัวชี้วัด 

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลการดําเนินงานผ่านเกณฑ์
การประเมินส่วนราชการท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด  

(2) ร้อยละของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีข้ึนไป 
(4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
3.1.2 แนวทางการดําเนินการ 

(1) กํากับ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 
(4) กําหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้น

คุณธรรมและความโปร่งใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & 
Transparency Assessment) 

3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคสว่นของสงัคมเขา้มามีส่วนร่วมบริหาร
จัดการศกึษา 
3.2.1 ตัวชี้วัด 

   ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
3.2.2 แนวทางการดําเนินงาน 

(1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ“CLUSTERs” 

(2) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพ้ืนที่ 
(3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น 

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
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(4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 

(5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้  
ความเข้าใจ และ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัด
การศึกษา  

(6) ส่งเสริมให้ทุกภาคสว่นของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 

3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นําไปสู่การกระจายอํานาจ 4 ด้าน  
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 
3.3.1 ตัวชี้วัด 

(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอํานาจท้ังระบบ 
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
(4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล 
(5) จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

3.3.2 แนวทางการดําเนินการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน 

บทบาทหน้าท่ีทั้งระดับปฏิบัติ และรับการกํากับติดตาม 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา 

4 ด้าน ให้สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษานําร่องรูปแบบ 
การกระจายอํานาจ เช่น 
1) เขตพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา  
2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)  
3) Autonomous School  

(3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) 
ในฐานหน่วยงานระดับปฏิบัติ และหน่วยงานระดับกํากับติดตามให้เหมาะกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 

(4) ศึกษา วิ เคราะห์  ออกแบบ  พัฒนา Digital Technology ใช้ ในการจัด
การศึกษาทั้งระบบ (Digital Transformation) 

(5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกับ
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่าน้ัน  

(6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน 
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(7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น 
โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชา
รัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ 

(8) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ
ติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา  

(9) สร้างมาตรฐาน และกําหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

(10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย 
เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น  

(11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารท่ีมีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทน
พิเศษและสวัสดิการอื่น ๆ สําหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอํานาจ 
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถ่ิน นําไป 
สู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 
3.4.1 ตัวชี้วัด 

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
โดยตรงอย่างเหมาะสม 

(2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(3) จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

3.4.2 แนวทางการดําเนินงาน 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา  

ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ  
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นําไปสู่การนําเทคโนโลยี Big Data เพ่ือ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ต้ังแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จําเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัดการ
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เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ
วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 
3.5.1 ตัวชี้วัด 

(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง 
ๆ นําไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.5.2 แนวทางการดําเนินงาน 
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถ

เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เก่ียวกับการศึกษา  
การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสู่ 
การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัต ิ 

(2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

(3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพ่ือสนองตอบต่อการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ นําไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร  
ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตตั้งแต่การคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยง 
ถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 

(4) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่สามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง นําไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 

(5) พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ นําไปสู่การวางแผน 
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
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นโยบายสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 4 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
วสิัยทัศน ์: VISION 

 

 “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ” 
 

พันธกิจ   : MISSION 

1.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ 

2.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ทักษะวิชาการ ทักษะชีวติ ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

3.  ส่งเสริมการสร้างชุมชนเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ ทํางานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  

4.  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ํา ให้ผู้เรยีนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 

5.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยดึหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 

6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
7.  ส่งเสริมการพัฒนาเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ  

บริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ :  (Goal) 
1.  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ ศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดมั่นในการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

2.  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21    
มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวตอ่การเปน็พลเมืองและพลโลกทีด่ ี

 

3.  ผู้เรียนท่ีมคีวามตอ้งการจําเป็นพิเศษ กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล  
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4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจติวิญญาณความเป็นครู มีความ
แม่นยําทางวิชาการ  และมีทกัษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นผู้สร้างสรรค์ 
นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

 

5.  ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชงิกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นําทาง
วิชาการมีสํานึกความรับผิดชอบ (Accountability)  และการบริหารแบบร่วมมือ 

 

6.  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรยีนรู้ในทุกมติ ิมีการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

7.  สถานศึกษามีการบริหารเชิงบูรณาการ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผู้เก่ียวข้องในการจัด
การศึกษา  

 

8.  สถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริหารงานและจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ ์  : STRATEGIC 
 กลยุทธ์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  

 กลยุทธ์ท่ี 2 พฒันาคุณภาพผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและสร้างขดีความสามารถในการ
แข่งขัน 

 กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 กลยุทธ์ท่ี 4  สร้างโอกาสเขา้ถึงบรกิารทางการศกึษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ท่ี 5  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์ท่ี 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสรมิการมีสว่นร่วม 

 

 

 

ด้านผู้เรียน 
1. ผู้เรียนมีความรักสถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย มคีุณธรรมและ 

จริยธรรม น้อมนํา “แนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระราโชบาย” มาใช้ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้อย่างย่ังยืน 

2. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และมคุีณลักษณะในศตวรรษที ่21 และมีจิตสํานึกรักษ์ 
สิ่งแวดลอ้ม 

3. ผู้เรียนดอ้ยโอกาสและผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รบัการดูแลและส่งเสริมให้ได้รบัการศึกษาเตม็ตาม 
ศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม  
 

จุดเนน้ :  Focus point 
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ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณของความเป็นครูน้อมนําหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นชีวิตประจําวัน 
5. ผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
6. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผูนํ้าทางวิชาการมีสํานึกความรบัผิดชอบ (Accountability) และบริหารแบบ 

ร่วมมือด้านการบริหารจัดการ  
 

ด้านการบริหารจัดการ 
7. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคณุภาพตามแนวทางการพัฒนาเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
8. สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสรมิใหทุ้กภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
9. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารงานเชิงบูรณาการใชง้านวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพมีฐานข้อมูล 

สารสนเทศทีค่รอบคลมุภารกิจ สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมลูกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีการกํากับ ตดิตาม ประเมิน
และรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
 

                                                   

 
 “องค์กรมีชีวติชีวา” 

1. ย้ิม ไหว้ ไต่ถาม เตม็ใจบริการ ไม่เลอืกปฏิบัต ิ
2. ตรงตอ่เวลา 
3. ร่วมกิจกรรมขององค์กร 

 
 
 
 
 
 

ค่านิยมองคก์ร : Value 

38



แผนผังแผนปฏบิัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค ์

" เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองในระบอบระชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันโดย
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 
คู่คุณธรรม ทักษะวิชาการ ทักษะ
ชีวิต ทักษะวิชาชีพ และ
คณลักษณะในศตวรรษที่ 21

4. สร้างโอกาส ความ   
เสมอภาค ลดความ    
เหลื่อมล้ํา ให้ผู้เรียนทุกคน
ได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

7.  ส่งเสริมการพัฒนาเขตพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา   โดยใช้
เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และบริหารจัดการ 
 

 7. สถานศึกษามีการ   
บริหารงานเชิงบูรณาการ 
ร่วมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษา 

2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้    
มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่
เหมาะสมตามวัยมีความสามารถใน
การพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อการ
เป็นพลเมืองและพลโลกทีด่ี

  5.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ยดึหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมาย
โลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

3.  ส่งเสริมการสร้างชุมชนเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community) พัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
เป็นมืออาชีพ ทํางานมุ่งผลสัมฤทธิ์

   4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจิต
วิญญาณความเป็นครู มีความ
แม่นยําทางวิชาการ และมีทักษะ
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และ
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

1. ผู้เรียนมีความภูมิใจในความ
เป็นชาติ ศาสนาที่ตนนับถือ    
ยึดมั่นในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ และส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ    
จัดการศึกษา 
 

3. ผู้เรียนที่มีความต้องการ
จําเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
พร้อมก้าวสู่สากล 

5. เพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ 

 

4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ     

มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ยุทธศาสตร์ 

สพฐ. 

6. สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
ในทุกมิติ มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

5. ผู้บริหารสถานศึกษา    
มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล 
คิดเชิงกลยุทธ์และ
นวัตกรรม มีภาวะผู้นําทาง
วิชาการ มีสํานึกความ
รับผิดชอบ 
(Accountability) และ
การบริหารแบบร่วมมือ 

 8. สถานศึกษามี
นวัตกรรมในการ
บริหารงานและ         
จัดกระบวนการเรียนรู้ 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น

พลเมืองดีมีคุณภาพและสร้าง  

ขีดความสามารถในการแข่งขัน

5.เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง กลยุทธ์  
สพป.ศก.4 

 

3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. สร้างโอกาสเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

6.พัฒนาระบบบริหารจัดการ

และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

1. โครงการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 
   สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
2. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  
    ประจําปี พ.ศ.2562 

1. โครงการนิเทศแบบ Coaching &  
    Mentoring 
2. โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งระบบ 
    ประกันคุณภาพการศึกษา 
3. โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมิน     
    ผลการเรียนรู้เพือ่ยกระดับคุณภาพ 
    การศึกษา 
4. โครงการแข่งขันศลิปหัตถกรรมนักเรียน

1. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ  
    ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1. โครงการแข่งขันกีฬา 6 หน่วยงาน 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างทาง 
อิเล็กทอรนิกส์ (e-GP) ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านพัสดุ 
3. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ 
ตรวจสอบบริหารงบประมาณระดับสถานศึกษา 
4. โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. โครงการการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจําปี
การศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 10” 
6. โครงการจัดพิธีมอบเครื่องราชอสิรยิาภรณ ์
และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสพป.       
ศรีสะเกษ เขต 4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. โครงการพัฒนาทักษะดูแลรักษา ซ่อมบํารุง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ชุดดาวเทียมของสพป.
ศรีสะเกษ เขต 4 

9.   โครงการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 
10. โครงการพัฒนาครผูู้สอนด้านการออกแบบและ 
     เทคโนโลยี (Design and Technology) และ 
     วิทยาการคาํนวณ (Computing Science) 
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา 
     บุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร   
     ปีการศึกษา 2562 

1. โครงการสานฝันปันน้ําใจ 
1. โครงการรวบรวมรายงานโครงการพัฒนาของ       
    สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 
2. โครงการพัฒนาคณุภาพสูม่าตรฐานและความเป็นเลิศ 
   ทางวิชาการโดยเครอืข่าย ก.ต.ป.น. 
3. โครงการรายงานผลการดําเนินงาน 
4. โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. โครงการการขับเคลือ่นนโยบายสู่การปฏิบัติ  
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
6. โครงการกิจกรรม 5 ส ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
7. โครงการเร่งด่วนตามนโยบายฯ 
8. โครงการประชุมสมัมนาคณะกรรมการสถานศึกษา
เครอืข่ายพัฒนาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
บึงระนามโมเดล 
9. โครงการค่ายพฒันาทักษะกระบวนการคิดวเิคราะห์
โดยใช้โครงงาน 



 
 

แนวทางการพฒันาและตัวชีว้ัดความสาํเรจ็แยกตามประเด็นกลยุทธ ์
 

กลยุทธ ์ แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษานํา “ศาสตร์พระราชา” 
มาใช้ในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาสอดแทรกปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และรู้รักสามัคคใีนทุกกลุม่สาระ
ทั้งในและนอกห้องเรียน 
3.  จัดให้มีระบบการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 
4.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาสอดแทรกความรู้ให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและให้มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรและคา่นิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ   
5.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาสรา้งความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียน
ได้เข้าใจกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่และรู้จักการป้องกันตัวจาก
ภัยคุกคาม 
6.  ขยายศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7.  ยกย่องสถานศึกษาที่นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระอย่างยั่งยืน
และสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
6.  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้อย่างน้อย 1 แห่ง
และใหผู้้เรียนมีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ภายในและนอก
ห้องเรียน 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีการบูรณาการ “แนว
พระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระราโชบาย” 
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
2.  ร้อยละของสถานศึกษาปลกูฝังและเสรมิสร้างวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท ์สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3.  ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
4.  ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัย
คุกคามในรูปแบบใหม่ และมภีูมิคุ้มกันจากภัยคุกคาม 
5.  ร้อยละของสถานศึกษานําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
6.  ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจทีถู่กต้องเกี่ยวกับ
สถานบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และมีทัศนคติที่ดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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กลยุทธ ์ แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขนั 
 

1.  พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถกูต้อง 
รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกทีดีมีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ  
2.  ปรับปรุงหลักสตูรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 
ด้านสอดคล้องกับ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา
และปรับเปลี่ยนการ จัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ 
4.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดทําแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ แผนการให้บรกิารช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัวซึ่งจัดทําขึ้นบนพื้นฐานความต้องการ จําเป็นเฉพาะ
ของผู้เรียนที่มคีวามต้องการจําเป็นพิเศษ หรือความสามารถ
พิเศษ 
5. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรบัปรุงหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสตูร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนแสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  

1.  ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ใหส้อดคล้องกับ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
2.  ร้อยละของสถานศึกษาทีม่ีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหส้อดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
พื้นที่ 
3.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติมีคุณธรรม จริยธรรม 
5. ร้อยละของสถานศึกษาทีป่รับปรุงหลักสตูร จัด
บรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติทีด่ีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
6. ร้อยละของสถานศึกษาน้อมนําแนวพระราชดําริ      
สืบสานพระราชปณิธาน และพระราโชบายของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติทีด่ีต่อบ้านเมือง มี

หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม  
6.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมนําพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของ ในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนด 
7.  พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านรา่งกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้
ในระดับที่สูงขึน้  
8.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งใน
และนอกห้องเรียนให้ เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย  
9.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
ในรูปแบบที่หลากหลาย  
10.  ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก ปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยา
พัฒนาการ  
11.  จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้
สามารถพัฒนาเด็กก่อน ประถมให้มีพัฒนาการความพร้อม 
เพื่อเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 

7. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมี
ความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สงูขึ้น 
8.  ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
9.  ร้อยละของผู้เรยีนที่อ่านออกเขยีนได้ คิดเลขเปน็ และมี
นิสัยรักการอ่าน 
10.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทกัษะการคิด วิเคราะห์ 
11.  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่
จําเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
12.  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่
จําเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) 
13.  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่
จําเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
14.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทกัษะสื่อสารอังกฤษ และ
สื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
15.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทกัษะด้าน Digital Literacy 
ในการเรียนรู้  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
16.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม ่
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 12. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการ

พัฒนาสมรรถนะที่จําเป็น 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. กําหนดรูปแบบนวัตกรรมที่สามารถพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ให้เกิดทกัษะ 3 R 8 C 
16.  ปรับกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 3 R 8 C 
17. ขยายผลการจดัการเรียนการสอน Boot Camp 
18.  ขยายรูปแบบการจัดการเรียนรู้สองภาษา EBE 
19.  มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม ่ 
20.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning)  
21.  ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา  
 

17.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 
50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
18. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะ
การเรียนรู้ เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 
2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
19. ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการ
คิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
20. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
21. ร้อยละของสถานศึกษาทีม่ีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนใน
ลักษณะของสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
22. ร้อยละของสถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนรู้และบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม  ทีส่่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และฝกึ
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
23. ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
24. ร้อยละของสถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนรู้ และบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 
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) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคําถาม  
      2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
      3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทาง
แก้ปัญหา 
      4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
      5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผล
และการหาความสัมพันธ์  
24.  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตาม
แนวทางการประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ แบบ Online 
ให้กับผู้เรียนทกุคนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย
จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  
25.  ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมิน
ทักษะการคิดแก้ปัญหาตาม แนวทางการประเมิน PISA 
ให้แก่ศึกษานิเทศก์ และครูผูส้อน  
  

26. ร้อยละของสถานศึกษาทีม่ีระบบป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในสถานศึกษา 
27. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนิน
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม และการประยกุต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
28. ร้อยละของสถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อมที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education 
Sustainable Development: EESD 
29. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายโลก   เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development) 
30. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละระดับ 
31. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ได้รับ
การพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการดํารงชีวิตมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
32. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ได้รับ
การส่งเสริมใหม้ีความสามารถ พิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี 
กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยีเป็นต้น 
33. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 

100 
 

100 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 

 
 

44



 
 

กลยุทธ ์ แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย 
 26.  ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตาม

แนวทางการ ประเมินผลผู้เรยีนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วย
ระบบ Online Testing  
27.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจดัหลักสูตรและแผนการเรียน
นําไปสู่ความเป็นเลิศ ในแต่ละด้าน 
28.  ส่งเสริมผูเ้รียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรี
และกีฬา  โดยจัดเป็นห้องเรียนเฉพาะด้าน  
29.  พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็น
นวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม 
30.  สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การ
ประกอบสัมมาอาชีพ  
31.  พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ  
32.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจดัหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับ
วิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษาหลกัสูตรระยะสั้น  
33.  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
ตามความสนใจ ในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ  
34.  ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลัก
โภชนาการ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย  
 

34. ร้อยละของสถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนา
ตนเองผ่าน Digital Platform 
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 35.  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม 

(Social and Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย  
36.  สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
สถานศึกษา 
37.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
38.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษา
เป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development)  
39.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุก
สังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับ
หลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดลอ้ม เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable 
Development: EESD)  
40.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการ ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
41.  ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: 
EI) ที่ศูนย์การศึกษา พิเศษ หน่วยบริการและที่บ้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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 42.  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับ

ผู้เรียนที่มีความต้องการ จําเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบ
ที่หลากหลาย  
43.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวม
และศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  
44.  ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง  
45.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห์ 
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
46.  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะอาชีพ  ทักษะการ ดํารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะและการดํารงชีวิตที่เป็น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
47.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการ
อันเนื่องมาจาก พระราชดําริฯ 
48.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผูเ้รียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการ
ปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  
49.  ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสารอย่าง ถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์  
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 50.  ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก 

สื่อบริการ และความ ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  
51. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มคีวามต้องการจําเป็นพิเศษ
ที่มีความสามารถ พิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ
และอื่นๆ เพื่อยกระดับสู่ความเป็น เลิศพร้อมก้าวสู่สากล  
52.  ส่งเสริม สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการจัดการเรียน การสอน  
53.  จัดให้มีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
54.  ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดทํา 
รวบรวม  ผลิต พัฒนา และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัย
ทางการศึกษา  
55.  สํารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา จดัทําผังบริเวณ จัดทําแบบรูปและรายการ
สิ่งก่อสร้าง  
56.  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการ
รักษาความปลอดภัยของ สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
57.  ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและ
กลุ่มสถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  
58.  ส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของคณะอนุกรรรม
การส่งเสริมการจัด การศึกษาสําหรับคนพิการจังหวัด  
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 59.  ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง 

ชุมชน  และองค์กร ปกครองในพื้นที่ พัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนว ให้มีประสิทธิภาพ  
60.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัด การศึกษา 
61.  พัฒนาเครือข่ายการจัดและประเมินผลการพัฒนาการ
เด็กพิการเรียนรวม 
62.  พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อให้บริการ 
Digital Textbook ตาม เนื้อหาหลักสูตรทีก่ับกําหนด สื่อ 
วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียน
ให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
63.  พัฒนา Digital Platform เพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นรายบุคคล  
64.  สถานศึกษาสนับสนุน สง่เสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่าน Digital Platform 
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.  จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาครู
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2.  ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจําเป็นในการพัฒนาตนเอง 
(Need Assessment) ของผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษาเพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็น ระบบและ
ครบวงจร  
3.  กําหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหาร 
ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ (Career Path)  
4.  สนับสนุนให้ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วางแผน  และเข้ารับการพัฒนาตามหลกัสูตรที่กําหนดที่
เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  
5.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการ        
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:    
PLC)  
6.  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลทีเ่น้นทักษะการคิด
ขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning)  
7.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภทให้มี ความรู้ทักษะด้าน Digital Literacy,  

1. ร้อยละของสถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ     
10 ปี 
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่
สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ 
3. ร้อยละของสถานศึกษามีจาํนวนครูอย่างเหมาะสม และ
พอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
4. ร้อยละของผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจําเป็น
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ร้อยละของผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และ
การวัดประเมินผลอย่างมีคณุภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
6. สํานักงานเขตพื้นที่มีระบบฐานข้อมูลผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครู
ทั้งระบบ 
7. ร้อยละของผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 
8.  ร้อยละของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัดมี Digital Content เกี่ยวกับองค์
ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน 
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 Digital Pedagogy ทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ทักษะ

สื่อสารภาษาที่ 3  
8.  ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่
สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา  
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่กําหนด  
9.  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทกัษะในการจัดการ
เรียนรู้สําหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated 
Instruction)  
10.  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้าง
เครื่องมือการวัดและ ประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะ 
การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
11.  ส่งเสริมและพัฒนาครูและผูบ้ริหารสถานศกึษาโรงเรียน
ขนาดเล็กให้มคีวามรู้ ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็น 
รายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น  
12.  ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรยีน
ที่มีความต้องการ จําเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียน 
แต่ละบุคคลและตามสภาพและ ประเภทของความพิการ  
13.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online 
และแบบ Face-to-Face Training  
14.  ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการ
ประเมินสมรรถนะ ในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ 
ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมิน จรรยาบรรณของครูทุกๆ  
5 ปี (ประเมิน 360 องศา)  

9. สํานักงานเขตพื้นการศึกษาที่มีการส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความกระตือรือร้น ค้นหาความรู้ มีความคดิเชิงระบบ 
สามารถเรียนรู ้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
10. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการจัดการความรู้และ
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
11. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มี
แหล่งเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
12. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําองค์ความรู้มาพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน พัฒนาองค์กรโดยใช้กระบวนการวิจัย 

มี 
 
 
มี 
 
มี 
 
มี 

51



 
 

กลยุทธ ์ แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย 
 15.  พัฒนา Digital Platform เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร 

ครูและบุคลากร ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  
16.  พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร 
ครูและบุคลากร ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  
17.  พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัด
การศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิด    
ขั้นสูง การจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่มีความ ต้องการ
จําเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มคีวามแตกต่าง เป็นต้น  
18.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภท พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ
Digital Technology 
 

  

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1.  สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ 
ภาคเอกชนและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของ พื้นที่  
2.  สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทํา   
สํามะโนประชากรวัยเรียน (0-6 ปี)  
3.  สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จัดทําแผนการรับ
นักเรียนทุกระดับ  
4.  สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม 
ตรวจสอบ เด็กวัยเรียน ได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้ 
อย่างทั่วถึง ครบถ้วน   

1. ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับ
การศึกษา 
2. ร้อยละของอัตราของนักเรียนออกกลางคันลดลง 
3. ร้อยละของสถานศึกษาทีม่ีระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสทิธิภาพ 
4. ร้อยละของสถานศึกษาทีม่ีระบบฐานข้อมูลประชากรวัย
เรียนและสามารถนํามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกรอบมาตรฐาน
สถานศึกษา 
6. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานสถานศึกษาตามที่กําหนด 
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 5.  สถานศึกษาจัดทําฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บ

รวบรวม เชื่อมโยง ข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการ
จัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรยีน 
6  จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือ
องค์ประกอบขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึง 
บริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มมีาตรฐาน
เสมอกัน ตามบริบทเชิงพื้นที่ เช่น 
 1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
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
มาตรฐานตามที่กําหนด 
8.  จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ
ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทุกระดับ และ 
นํามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

7. ร้อยละของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูล
สารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
8. ร้อยละของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามียุทธศาสตร์ 
แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองสําหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความ
พิการ 
9. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อม เพื่อ
สามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
10. ร้อยละของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีรูปแบบหรือ
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และ
สถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 
11. ร้อยละของผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
12. สํานักงานเขตพื้นที่มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความ
ร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
13. ร้อยละของสถานศึกษามรีะบบโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้
อย่างมีประสทิธิภาพ และปลอดภัย 
14. ร้อยละของสถานศึกษาทีใ่ช้ Digital Device เพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในการ 
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 9.  ส่งเสริม สนับสนุน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

จัดทํากลยุทธศาสตร์ แผนการ ดําเนินงาน และแผนปฏิบัติ 
เชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
การทํางานแบบมีส่วนร่วม  
10. ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่
ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการ ช่วงเชื่อมต่อ (Transitional  
Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับ
เดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการ 
ดําเนินชีวิตในสังคมได้ตาม ศกัยภาพของแต่ละบุคคล  
11.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความ
พร้อมทั้งระบบเพื่อสามารถ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
12. จัดให้มีศึกษานเิทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ 
ในการติดตาม ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้สถานศึกษา 
ดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
13.  ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน
และสถานศกึษา ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ  
14.  จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
15.  ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทาง
การศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา เพื่อ 
สนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน 

จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 16.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสาร

โทรคมนาคมที่มี ประสิทธิภาพ และปลอดภัย  
17.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ทีใ่ช้เป็น เครื่องมือในพัฒนาทกัษะด้าน  
Digital Literacy แก่ผู้เรียน  
18. ส่งเสริม สนับสนุน ใหส้ถานศึกษาปรับปรุงพัฒนา
ห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital  
19. ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device สําหรับผู้เรียนทุก
ระดับอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการ 
เรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
20. ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital 
Pedagogy สําหรับครู อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือ 
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
21. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance Learning Information  
Technology: DLIT)  
22.  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
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กลยุทธ์ที่ 5  เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

1.  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ใหม้ี
คุณธรรม จริยธรรม และน้อมนําแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
2.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ 
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสิ่งแวดล้อม สังคม 
และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก  Zero Waste และ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Environmental Education Sustainable 
Development : EESD) 

1. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนนุการ
สร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกิจกรรม
การเรียนรู้ 
2. ร้อยละของสถานศึกษามหีลักสูตรกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. ร้อยละของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศกึษา
ในสังกัดมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 
เครือข่ายขึ้นไป 
4. ร้อยละของสถานศึกษาทีม่ีการจัดสภาพแวดล้อมที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสังคม และเศรษฐกิจเพื่อ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable 
Development : EESD 
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100 
 

100 
 
 
 

100 
 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม 
 

1.  กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล เพื่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
2.  ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
เข้มแข็ง  
3.  ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์  
4.  ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและ  

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพมาตรฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระดับ    
ดีเยี่ยม 
2. ร้อยละของสถานศึกษาทีม่ีผลการประเมินภายในระดับดี
ขึ้นไป 
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA: Integrity & Transparency Assessment) 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 

100 
 

ผ่าน 
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 ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: 

Integrity & Transparency Assessment) 
5.  ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-
based Management)  
6.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม จดัทําแผนบูรณาการจัดการศึกษา
ในระดับพื้นที่  
7.  สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
รูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด 
การศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต 
กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ  
8.  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนและพื้นที่  
9.  ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สาธารณชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ มสีว่นร่วม
รับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัด การศึกษา  
10. ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
11.  ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการ
บริหารงานของหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ทัง้ระดับปฏิบัติ และ 
รับการกํากับติดตาม  
 

4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดมี
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดมี
รูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพ 
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาขนาดเล็ก
ในสังกัดมีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
7. ร้อยละของสถานศึกษามีคณุภาพ และมาตรฐานพัฒนาสู่
ระดับสากล 
8. ร้อยละของจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
9.  ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
10. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีรูปแบบหรือแนวทางใน
การจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
โดยตรงอย่างเหมาะสม 
11. ร้อยละของผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
12. ร้อยละของสถานศึกษามรีะบบข้อมูลสารสนเทศที่
สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
13. ร้อยละของสถานศึกษามขี้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ  นําไปสู่การวิเคราะห์เพื่อ 
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 12.  มีแนวทางการปฏิบัติงานแต่ละเรื่องที่ชัดเจน แจ้ง

แนวทางการปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบหลายช่องทาง 
13.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการ
กระจายอํานาจการจัดการศึกษา 4 ด้าน ให้สถานศึกษา โดย 
ในปีงบประมาณ 2562 ให้ศกึษานําร่องรูปแบบ การกระจาย
อํานาจ เช่น  
          1) เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
          2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)  
          3) Autonomous School  
14.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา 
(Enterprise Architecture) ในฐานหน่วยงานระดับปฏิบัติ  
และหน่วยงานระดับกํากับ ติดตามให้เหมาะกับ บริบทการ
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน  
15.  สนับสนุน ส่งเสริมการนํา Digital Technology มาใช้ในก
จัดการศึกษาทั้งระบบ (Digital Transformation)  
16.  สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูสาย 
ผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น  
17.  ยกระดับสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็น
ศูนย์กลางในการ พัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน  
 

วางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 18.  สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษา

ตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล  
โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนรว่มพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ 
โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนหอ้งเรียนกีฬา ฯลฯ  
19.  นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวาง
แผนการปฏิบัติการตรวจสอบ ติดตามเพื่อการปรับปรุง 
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม มาตรฐาน
การศึกษา  
20.  สร้างมาตรฐาน และกําหนดแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
21.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการ
บริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบ 
กลุ่มโรงเรียนการสอนแบบคละชั้น  
22.  พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาด
เล็ก พิจารณาค่าตอบแทน พิเศษและสวัสดิการอื่น ๆ  
สําหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก  
23.  สถานศึกษามีอิสระในการบรหิารงาน และจดัการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน  
สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น นําไปสู่การพัฒนาทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
24.  ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรยีน
และสถานศึกษา ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ  
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กลยุทธ ์ แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย 
 25.  จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  

26.  ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทาง
การศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
27.  วางแผนกําหนดแนวทางในการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา 
28.  จัดทําข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดมทรัพยากร 
เพื่อการศึกษา 
29.  วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละด้านให้เหมาะสม 
เกิดความคุ้มค่า และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
อย่างเป็นระบบ 
30.  ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดให้ใช้ Digital 
Platform ด้านการเรียนรู้ ผูเ้รียน และบุคลากรทางการ 
ศึกษาในการปฏิบัติงานตามภารกิจ  
31.  สรรหา และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี 
32.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ Digital Platform ด้าน
การบริหารงาน เพื่อสนองตอบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตามภารกิจที่รับผิดชอบนําไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร
ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่การคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง  
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กลยุทธ ์ แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย 
 ตลอดจนเชื่อมโยง ถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความก้าวหน้าในอาชีพ  
33.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ Digital Platform 
ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ 
ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยง
กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง นําไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูล
ประชากรด้านการศึกษาของประเทศ  
34.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ Big Data เพื่อเชื่อมโยง 
วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ นําไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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ส่วนที่  3 
ผลการดําเนนิงานในปทีี่ผา่นมา 

 
วิธีปฏิบัติทีเ่ปน็เลิศ (Best Practices) 
โครงการระบบสารสนเทศเทศภูมิศาสตร์ (GIS SSK4)  ปีที่ดําเนนิการ พ.ศ.2561 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ได้ริเริ่มการพัฒนาระบบออนไลน์โดยใช้ระบบ "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  GIS เพ่ือนํามาพัฒนา ในการบริหาร
จัดการการศึกษา ซึ่งสถานศกึษาเองก็มีภูมิศาสตร์   พ้ืนที ่ อาคาร  สถานที่  ต่างๆ  ที่ควรถูกจัดการให้อยู่ในระบบ GIS 
เพ่ือนํามาซึ่งการใช้งาน ในแบบ Web Service การให้บริการแผนที่ภายในสถานศึกษา แผนที่เส้นทางการเดินทาง
มายังสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการสถานศึกษา ให้งานฝ่ายอาคารสถานที่  และงานประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษาได้เป็นอย่าง และง่ายสะดวกต่อผู้มาติดต่อ  ประสานงาน  และอํานวยความสะดวก ให้กับโรงเรียนได้
นําข้อมูลไปบริหารจัดการศึกษา ได้โดยสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลโดยทั่วถึงและเทา่
เทียมกัน  ด้านการศึกษา   

วิธีดําเนนิการ 
1. รับแนวนโยบายจากผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนาระบบออนไลน์เพ่ือนํามา 

พัฒนาในการบริหารจัดการการศึกษาและอํานวยความสะดวก ให้กับโรงเรียนได้นําข้อมูลไปบริหารจัดการศึกษา ได้
โดยสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลโดยทั่วถงึและเท่าเทียมกัน 

2. นําคณะเจ้าหน้าที่ บุคลากรในสํานักงาน และข้าราชการครู ที่มคีวามรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยี 
ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

3. แต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือดําเนินการจัดทําระบบออนไลน์ “ระบบ 
สารสนเทศภูมศิาสตร์ (GIS ssk4) จัดเก็บรวบรวมข้อมูล  เช่น ข้อมูลพิกัดโรงเรียน ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลห้องเรียน ข้อมูลรหัสโรงเรียน ข้อมูลระดับที่เปิดสอน ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลการขาดแคลนอาคารเรียน 
ข้อมูลการขาดเกณฑ์ เกินเกณฑ์บุคลากร ฯลฯ โดย จัดเก็บอย่างเป็นระบบและจัดทําเป็นสารสนเทศให้บริการอย่าง
รวดเร็วบนเว็ปไซด์ https://sites.google.com/sskedu4.go.th/gisssk4 

4. นําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS ssk4) มาใช้ในการการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการ 
บริหารจัดการ การตัดสินใจในการบริหาร  โดยการปฏิบัติงานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ผลการดําเนนิงาน 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มีข้อมูลเพ่ือการบริหารถูกต้อง  ครบถ้วน  ทันสมัย  ให้บริการแก่ผู้เก่ียวข้องรวดเร็ว  

ทําให้การทํางานหรือการประสานระหว่างฝ่ายต่างๆ เพ่ือใช้ข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ   มีความสะดวกรวดเร็ว   
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ และทําให้การประสานงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ 
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การนําไปใช/้ประโยชน์ที่ได้รับ :  
นํามาพัฒนาในการบริหารจัดการการศึกษาและอํานวยความสะดวก ให้กับโรงเรียนได้นําข้อมูลไปบริหารจัด

การศึกษา ได้โดยสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลโดยทั่วถงึและเทียมกัน 
 
 
 
 
 
 
การเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสงักัด 

 โรงเรียนที่ใช้เครือข่ายประชารัฐ   จํานวน    4  โรง 
 โรงเรียนที่ใช้เครือข่ายของระบบ Uninet  จํานวน   54  โรง 
 โรงเรียนที่ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ชนิด ADSL  จํานวน   17  โรง 
 โรงเรียนที่ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ชนิด VDSL  จํานวน  26  โรง 
 โรงเรียนที่ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ชนิด FTTx  จํานวน   94  โรง 
 โรงเรียนที่ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ชนิด  Wi-net  จํานวน   15  โรง 
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ข้อมูลใช้งานอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศรสีะเกษ เขต 4 
  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ มจีํานวนโรงเรียนในสังกัด ทั้งสิ้น  209 โรงเรียน 1 สาขา  
อนุบาล – ป.6 จํานวน 149 โรงเรียน อนุบาล – ม.3 จํานวน 59 โรงเรียน 
อนุบาล – ม.6 จํานวน 1 โรงเรียน   ม.1 – ม.6 / ปวช. จํานวน – โรงเรียน 

1. การเชา่ใช้อินเตอร์เน็ต 
เช่าได้ (เช่าแล้ว และ ยังไม่ได้เช่า)    จํานวน  151 โรงเรียน 
เช่าไม่ได้       จํานวน   1 โรงเรียน 
ไม่เช่าใช้เน่ืองจากมีเครือข่าย Uninet      จํานวน  54 โรงเรียน 
ไม่เช่าใช้เน่ืองจากมีเครือข่าย โรงเรียนประชารัฐ  จํานวน   4 โรงเรียน   
รวม  210 โรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เช่าได้ (เครือขา่ยที่เช่าได้) 
TOT   จํานวน  58  โรงเรียน  CAT   จํานวน 14 โรงเรียน   
3BB   จํานวน 63 โรงเรียน  Ture  จํานวน 5 โรงเรียน  
AIS   จํานวน 1 โรงเรียน  
เอกชนรายย่อยในพ้ืนที่   จํานวน 10 โรงเรียน  
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3. เช่าไม่ได้ 
สาเหตุที่เช่าไม่ได้ โรงเรียนสาขา นํานักเรียนมาเรียนรวมโรงเรียนหลัก จํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้าน
โนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว 
 

4. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณคา่เช่าอินเตอรเ์นต็ที่โรงเรียนจัดหาเอง (มกราคม-
กรกฎาคม 2561) สพป.ศรสีะเกษ เขต 4 ได้รับจัดสรร จํานวน 910,322.00 บาท  
- ได้รับจัดสรรค่าเช่าอินเตอร์เน็ต จํานวน 151 โรง  
- โรงเรียนสาขา ไม่ได้เช่า เพราะนํานักเรียนไปเรียนรวมโรงเรียนหลัก 1 โรง 
- โรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรค่าเช่าอินเตอร์เน็ต เน่ืองจากใช้โครงข่าย Uninet จํานวน 54 โรง  
- โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรโรงเรียนประชารัฐ จํานวน 4 โรง 

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/ความต้องการ 
โครงข่าย Uninet 
- สายสัญญาณขาดระหว่างส่งข้อมูลทําให้บางครั้งรับสัญญาณไม่ได้ แต่แจง้แล้วทาง unintelligent 

แก้ปัญหาให้ใช้งานได้ 
- สัญญาณขาดหายเป็นช่วงๆ โดยเฉพาะช่วงเวลาฝนตก ฟ้าร้อง 
ผู้ให้ข้อมลู ว่าที่ร้อยตรีอมร  ศรีอนันต์ พนักงานบันทึกข้อมูล โทรศัพท์ 089-7201592 
ข้อมูล ณ วันที ่16 กรกฎาคม 2561 
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การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV/DLIT 

   การดําเนินงานของมูลนิ ธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตลอดระยะเวลา 14 ปี ที่ผ่านมาได้ 
“ถ่ายทอดสด 1 ช่อง 1 ช้ัน” ต้ังแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 ช่อง 12 ช้ันและมีช่อง การอาชีพ ช่อง
มหาวิทยาลัยและรายการนานาชาติอีกอย่างละ 1 ช่อง รวมทั้งสิ้น 15 ช่อง 24 ช่ัวโมง จากโรงเรียนวังไกลกังวล 
โรงเรียนราษฎร์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่มีจาน Ku band หรือ
เป็นสมาชิก UBC Dstvจะสามารถ ชมได้ทั้ง 15 ช่อง ต้ังแต่ช่อง True vision 81 – 95 ซึ่งเป็น ระบบ DTH (Direct 
To Home) สอนโดยครูคนเดียวกัน เวลาเดียวกัน คุณภาพ เดียวกัน ถ่ายทอดโดยตรงจากโรงเรียนวังไกลกังวล เพ่ือ
เป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลนครูโดยเฉพาะครูประจําวิชาโดยแต่ละ โรงเรียนติดต้ังจานดาวเทียม
เพียงจานเดียว และติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณ (IRD) จํานวนเท่ากับจํานวนห้องเรียน สําหรับห้องเรียนที่มีนักเรียน น้อย
กว่า 15 คน ใช้โทรทัศน์เครื่องเดียวในระดับสายตา แต่ถ้ามากกว่า 20 คน ใช้โทรทัศน์จํานวน 2 เคร่ือง 

วิธีการดําเนินการ 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหาและพัฒนาสื่อ เครื่องมืออุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่หลากหลาย

และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ผลการดําเนนิงาน 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ได้ดําเนินการส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษามีการผลิต จัดหาสื่ออุปกรณ์สําหรับการ

จัดการเรียนรู้ ดังน้ี 
1. จัดสรรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เพ่ือเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน  

และส่งเสริมใหโ้รงเรียนจัดซื้อ จัดหาสื่อเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เด็กได้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ สืบค้น
ข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต 

2. จัดเครือข่ายการบริการเก่ียวกับสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้กับครูและสถานศึกษา เช่น  
มีเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ืออํานวยความสะดวกในการกระจายก้อนสื่อ DLTV /DLIT ให้กับโรงเรียนต่างๆ  

3. มีกลุม่สื่อการเรียนรู้ครู 4.0 ที่เป็นกลุ่มไลน์ เพ่ือบริการสื่อเรียนรู้ให้กับคณะครูในเขตพ้ืนที่ 
4 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มคีวามรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ต่างๆสําหรับ

ผู้เรียน  การจัดอบรมพัฒนาครู  การแจ้งขา่ว ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการจัดซื้อสื่อ การผลิตสื่อ เช่น โครงการ
สร้างสรรค์สื่อส่งเสริมนิสัยรกัการอ่านบูรณาการสู่การเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้และ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
โครงการพัฒนานักเรียนช้ัน ป.1- ป.3 และนักเรียนทุกระดับช้ันอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

5. สนับสนุนครูให้มีการวิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนําเสนอผลงานตนเอง เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติที่ดี โดยการจัดประกวด สื่อ 
นวัตกรรม การเปิดเวทีให้แสดงผลงานเมื่อมีการประชุม เช่น โครงการประกวดนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศของ
โรงเรียนในฝัน  โครงการประกวดสื่อการสอนเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (DLIT) ปีการศึกษา 2560             

6. มีการนิเทศติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ตลอดจนการตรวจสอบว่ามีการใช้สื่อ
ประกอบการจัดกิจกรรมหรือไม่ ดูจากทะเบียนผลิตสื่อ จัดหาสื่อ และสังเกตการสอนของครู 
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การพัฒนาครทูั้งระบบ ปีงบประมาณ 2561 
 

 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ที่ต้องการ 
ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด         
มีความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง            
มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”กระทรวงศึกษาธิการ มี
นโยบายกําหนดกรอบวงเงินให้ครูรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการจําเป็นของครู
รายบุคคล คนละ 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาท) ต่อคน/ต่อปี โดยเป็นค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พักและ
ค่าเบ้ียเลี้ยง โดยเลือกการพัฒนาจากกิจกรรมหรือโครงการที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา 

วิธีดําเนินการ 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาสมัครเข้ารับการอบรม 
2. พัฒนดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้ครูไปเข้ารับการอบรม/พัฒนา 
3. ติดตามและประเมินผลการอบรม/พัฒนาของข้าราชการครูในสังกัดโดยมีคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยม  

ณ สถานที่จัดอบรม 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครใูนสังกัดเข้ารับการอบรม/พัฒนาในหลักสูตรทีส่อดคล้องตามความต้องการและ

สามารถนําไปใช้งานได้จริง 
5. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลการพัฒนาตนเองของครูระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. จํานวนครูที่ลงทะเบียน  รุ่นที่  1  จํานวน  1,273  คน  รุ่นที่  2  จํานวน  738  คน 
2. ครูสมัครเข้ารับการอบรมทั้งหมด 269 หลกัสูตร งบประมาณทั้งสิ้น 11,548,979. บาทถ้วน 
3. ได้รับงบประมาณจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 2,647,000.บาทถ้วน 

ปัญหา/อุปสรรค 
1. ครูและผู้บรหิารสถานศึกษาลมืรหัสผ่านเข้าระบบtraining obec, รหัสe-mail,  รหัสผ่าน e-mail 
2. หลักสูตรบางหลักสูตรถูกยกเลิก ครมูีความสับสนต่ืนตระหนก 
3. ระบบไม่เอ้ืออํานวยความสะดวกในการเลือกหลักสูตรของข้าราชการครู เน่ืองจากมีหลักสูตร   

จํานวนมากแต่การเลือกหลักสูตรจะเลื่อนได้ทีละหน้า 
4. การโอนงบประมาณมีความล่าช้า ครูสํารองเงินเข้ารับการอบรม 
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การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4  

................................. 
                    การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ที่ได้รับประมาณโครงการอาหารกลางวัน 20 บาท                       
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่  22  ตุลาคม  2556  ซึ่งจัดสรรงบประมาณผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายังสถานศึกษา 
 

๑. ข้อมูลทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา 
๑.๑. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต 4 
๑.๒ จํานวนโรงเรียนในสังกัด  209 โรงเรียน 1 สาขา   รวม 110  โรงเรียน 
 แบ่งเป็นโรงเรียน   ขนาดเล็ก    (1-120 คน)           จํานวน  87    โรงเรียน 
     ขนาดกลาง   (121-300 คน)       จํานวน  100   โรงเรียน 
                                 ขนาดใหญ่    (ต้ังแต่ 301 ขึ้นไป)   จาํนวน  87    โรงเรียน 
๑.๓ จํานวนครูและบุคลากร     จํานวน  2,393  คน 
๑.๔ ข้อมลูจํานวนนักเรียนปีการศึกษา  2561  ( 10  มิถนุายน  2561) 
 
ระดับ จํานวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จํานวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) 

นํ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ นํ้าหนักเกินเกณฑ์ ส่วนสูงตํ่ากว่าเกณฑ์ 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

อนุบาล ๑ 428 78 18.28 72 16.82 65 15.19 
อนุบาล ๒ 3,840 830 21.61 275 7.16 542 14.11 
อนุบาล ๓ 4,162 1,037 24.91 251 6.03 604 14.51 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 4,250 909 21.38 396 9.32 659 15.50 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 4,136 759 18.35 542 13.10 517 12.50 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 4,336 617 14.23 455 10.49 478 11.02 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 4,239 559 13.18 538 12.69 505 11.91 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 4,266 529 12.40 583 13.66 449 10.52 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 4,271 412 9.64 650 15.21 382 8.94 
          รวม 33,928 5,730 3,762 4,201 
คิดเป็นร้อยละทั้งหมด  16.89 11.08 12.38 
(หมายเหตุ  ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลโปรแกรม Data Management Center: DMC) 
 

๒. การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 
๒.๑ โรงเรียนดําเนนิการจัดอาหารกลางวันโดยใช ้
  โปรแกรม  Thai School  lunch จํานวน  123  โรงเรยีน คิดเป็นร้อยละ 58.57  
  จัดอาหารโดยใช้ประสบการณ์จาก คุณครูที่รับผิดชอบหรือแม่ครัว  จํานวน 88 โรงเรียน  
                คิดเป็นร้อยละ 41.43 
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๒.๒ โรงเรียนมีวิธีดําเนินการจัดทําอาหารกลางวันอย่างไร 

        จ้างแม่ครัว   จํานวน  162  โรงเรยีน คิดเป็นร้อยละ 77.14 
        จ้างเหมาประกอบอาหาร  จํานวน  11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 52.38 
        โรงเรียนซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารเอง  จํานวน  37  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 17.62 
 ๒.๓  แหล่งวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันของนักเรียน 
         ซื้อวัตถุดิบจากตลาด  จํานวน  208 โรงเรียน 
                   ใช้วัตถุดิบจากชุมชน ที่ผลิตโดยไม่มีสารเคมี  จํานวน  73 โรงเรียน 
                   โรงเรียนผลิตวัตถุดิบประเภทผักในโรงเรียน โปรดระบุผลผลิต  จํานวน  76 โรงเรียน 
                        โรงเรียนส่วนใหญ่จะซื้อวัตถุดิบจากท้องตลาด  บางโรงเรียนจะซื้อวัตถุดิบที่ตลาดและชุมชน 
                  บางโรงเรียนมีวัตถุดิบมาสนับสนุนอาหารกลางวัน ซึ่งจะมีไว้บริการเป็นเพียงบางฤดูกาล ไม่เพียงพอ 
                  บางโรงเรียนไม่มีพ้ืนที่ในการทําเกษตร จะปลูกได้เพียงพืชผักสวนครัว ซึ่งไม่ใช้พ้ืนที่มาก 
                  วัตถุดิบประเภทผักที่มใีนโรงเรียน  ได้แก่  เห็ดนางฟ้า  ผักคะน้า  ผกับุ้ง  บวบเหลี่ยม มะละกอ   
                   ถั่วฝักยาว  กระเพรา  โหระพา  ผักกาดขาว  ผักกาดหอม ผักซี  ต้นหอมพริก และพืชผักสวนครัว 
                   ทั่วไป เช่น ขา่ ตะไคร้ฯ 
 

การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ มีดังนี้ 
1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จัดอบรมการใช้โปรแกรม Thai school lunch 

          ให้ครผูู้รับผิดชอบ ในปี พ.ศ. 2556 จํานวน 209 โรง  7 สาขา  และปี พ.ศ. 2559 จํานวน 209 โรง 5 สาขา 
จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียนรวมทั้งการใช้โปรแกรม thai school lunch ให้กับ
ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน  ในวันที่ 28 มนีาคม 2561 จาํนวน 100 คน 

2. ประสานขอความร่วมมือหน่วยตรวจสอบภายใน  เก่ียวกับการให้ความรู้ในเร่ืองระเบียบฯ และแนวทางปฎิบัติ
ที่ถูกต้องในการบริหางบประมาณอาหารกลางวัน 20 บาท รวมท้ังตรวจสอบในด้านการเงินและบัญชี   

3. มีการแต่งต้ังศึกษานิเทศก์ประจํากลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม   ดําเนินการนิเทศ กํากับและติดตาม โดยให้มีการ 
บูรณาการการจัดการเรียนรู้เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   รวมทั้งได้แต่งต้ังประธานกลุ่มโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนน้ันๆ และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นคณะกรรมการ
กํากับ  ดูแลและติดตามผลการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและโครงการอาหารเสริม (นม) 
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารกลางวัน อย่างต่อเน่ืองและครอบคลมุทุกโรงเรียน  

4. จัดทําคู่มือเก่ียวกับการใช้โปรแกรม  Thai school lunch เพ่ือให้โรงเรียนนําโปรแกรมดังกล่าวมาใช้ใน 
          การใช้ในการจัดสํารบัอาหารกลางวันให้กับนักเรียน เพ่ือให้อาหารกลางวันมีคุณภาพและคณุค่า ทาง 
          โภชนาการซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนให้ลดลงและจดัส่งโปรแกรม   Inmu  
          ThaiGrowth ให้กับโรงเรียนเพ่ือใช้ในการประมวลผลนํ้าหนักและส่วนสูงของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
    ผลสําเร็จ 

1. โรงเรียนมีผลผลิต สนับสนุนอาหารกลางวัน นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน อาหารที่มีคุณภาพ 
ปลอดสารพิษ รวมทั้งมีการจําหน่ายให้ผู้ปกครองและชุมชน เช่น ไข่ไก่  เห็ดนางฟ้า  ปลาดุกฯ 

2. นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฎิบัติจริง ได้ ฝึกทักษะอาชีพ สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ และมี
รายได้ระหว่างเรียน 
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    ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
1. จากการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน เก่ียวกับการใช้โปรแกรม thai school lunch มาใช้จัดสํารับอาหาร 

กลางวันให้กับนักเรียน อาหารท่ีกําหนดไว้ในโปรแกรมสํารับอาหารส่วนมากจะเป็นอาหารทางภาคกลาง                   
และการจัดจะมีความยุ่งยากในการกําหนดราคาวัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละวัน เพ่ือนํามาใช้ในการคํานวณ                            
ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ 

2. โรงเรียนยังไม่มีความชัดเจนในการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับในวงเงิน 20 บาท จะจ่ายเป็นค่าแก๊ส                     
หรือค่าจ้างแม่ครัวได้หรือไม่  หากนําไปใช้จ่ายอย่างอ่ืนอาจทําให้ปริมาณอาหารที่ได้ไม่เพียงพอหรือมีคุณภาพ
ลดลง รวมทั้งบางโรงเรียนยังต้องจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา (กรณีโรงเรยีนขยาย
โอกาส) 

3. การดําเนินงานโครงการเพ่ิมผลผลิตเพ่ืออาหารกลางวัน ในปี 2560 โรงเรียนได้รับงบประมาณเพ่ือดําเนินการ 
จํานวน 38 โรงเรียน จํานวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  3,274,700 บาท และในปี 2561 ไม่มีการจัดสรร
งบประมาณ ส่วนมากจะปลูกพ้ืนผักสวนครัว การเพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า การเลี้ยงไก่ไข่  ไก่พ้ืนบ้าน  การ
เลี้ยงปลา  เลี้ยงกบ  เลี้ยงเป็ด  เลี้ยงหมูฯ   
ในการดําเนินงานบางโรงเรียนจะมีปัญหาบ้างเก่ียวกับพ้ืนที่ทําการเกษตร  ดินไม่ดี และนํ้าไม่เพียงพอ 
โรงเรียนสามารถนําผลผลิตไปสนับสนุนอาหารกลางวันและจําหน่ายให้กับชุมชนโดยผ่านระบบสหกรณ์ 
สําหรับโรงเรียนที่ไม่มีสหกรณ์ จะซื้อ-ขาย โดยใช้ระบบบัญชีพลาง 

4. โครงการอาหารกลางวัน ยังไม่สามารถดูแลเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ รวมทั้งยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา               
ทุพโภชนาการให้หมดไปได้ ผูป้กครองต้องให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กให้เหมาะสม
กับช่วงวัย โรงเรียนควรศึกษาหาวิธีการและจัดการโครงการอาหารกลางวัน โดยบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เน้นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในโรงเรียนและท้องถิ่น และผู้บริหารคือบุคคลสําคัญที่จะช่วยให้การ
ดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันประสบผลสําเร็จ ผู้บรหิาร ครู นักเรยีน ผู้ปกครองและชุมชนรวมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐในระดับตําบล จะต้องมกีารวางแผนร่วมกัน มีข้อมลูพ้ืนฐานที่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
ผู้บริหารจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการนิเทศติดตามและประเมินผล                   
การดําเนินงาน ต้ังแต่ระดับ สพฐ. สพท.และสถานศึกษา อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง การบริหารโครงการ
อาหารกลางวันจึงจะประสบผลสําเร็จอย่างย่ังยืน 
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การจัดต้ัง “กองทุนสานฝนัปันน้าํใจ” 
 

          สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ได้เล็งเห็นความสําคัญในอันที่จะจัดต้ังกองทุน
เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีความยากจน ขาดแคลน ด้อยโอกาส และมีความเดือนร้อนฉุกเฉิน เพ่ือเป็นกองทุน
สาธารณประโยชน์สําหรับนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ เพ่ือให้ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือในเบ้ืองต้นอย่างทันท่วงที ตามความเหมาะสม   

วิธีดําเนินการ 
1. เชิญประธานกลุ่มโรงเรียนมาประชุมพิจารณาร่วมกันเพ่ือหาแนวทางการจัดต้ังกองทุน พร้อมจัดทํา 

ระเบียบที่เก่ียวข้อง จนสามารถจัดต้ังกองทุนภายใต้ช่ือ “กองทุนสานฝันปันนํ้าใจ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔” 

2. เปิดกองทุนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๖๑ ณ หอประชุมดํารงวิทยพัฒน์ โรงเรียน 
อนุบาลดํารงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติอย่างสูงย่ิงจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะ
เกษ นายธวัช สุระบาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 

3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวเพ่ือเป็นทุนต้ังต้นของ 
กองทุน และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์บริจาคเงินเข้ากองทุนมาตลอดต้ังแต่วันที่มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ และขณะน้ี (ณ วันที่ ๔  กรกฎาคม ๒๕๖๑) มียอดเงินในบัญชีกองทุนแล้ว เป็นจํานวนเงิน  
๗๐๑,๓๘๘ บาท (เจ็ดแสนหน่ึงพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)  

ผลการดําเนินงาน 
1. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจน ขาดแคลน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มละ ๑๐ คน จํานวน  

๑๐ กลุ่มโรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน เพ่ือเข้ารับมอบทุนการศึกษาจากกองทุนฯ ทุนละ ๒,๐๐๐  บาท โดยมีการ
มอบเดือนละ ๑ ครั้งๆ ละ ๑๐ ทุน 

2. ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเดือดร้อนฉุกเฉิน ที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่าง ๆ ด้วย โดยมี 
หลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเบ้ืองต้นไม่เกินรายละ ๓,๐๐๐ บาท ทั้งน้ีได้มีการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุไฟไหม้
บ้าน จํานวน ๑ ราย คือ เด็กชายอนุพงศ์ อุทา นักเรียนช้ัน ป.๑ โรงเรียนบ้านไฮวันครู(๒๕๐๓) เมื่อวันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ จํานวนเงิน  ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) 
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ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

          ตามที่ สพฐ.กําหนดให้ปีการศึกษา 2559-2560 เป็นปีแห่งการรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้ อ่ืน                
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จึงได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานในกับทุกโรงเรียนในสังกัดเพ่ือดําเนินการขับเคลื่อนระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความต่อเน่ือง เข้มแข็ง และยั่งยืน  
วิธีดําเนนิการ 

1. แจ้งทุกโรงเรียนประเมินตนเองตามแบบประเมินผลการส่งเสริมสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา (ในภาคเรียนที่ 1 ของทุกปี) เพ่ือประเมินความพร้อมและความต่อเน่ืองของการดําเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน และเป็นฐานข้อมูลในการกํากับ ติดตาม ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนในสังกัด 
       2. แจ้งแนวทางการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้โรงเรียนดําเนินการเพ่ือให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาทิช่วงเวลาการเย่ียมบ้าน การประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน  
     3. คัดเลือกโรงเรียนเพ่ือเข้ารับการประเมินคัดเลือกรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับ สพฐ. 
ประจําปี 2558 และ 2559 และ 2560  
   4. จัดทําโครงการเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการดําเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ผลการดําเนินงาน 

1. ประเมินคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ือมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรแก่ครูที่ปฏิบัติงาน โดยในปีงบประมาณ 2558 มีโรงเรียนที่
ประเมินตนเองผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด จํานวน 15 โรงเรียน ประกาศเป็นโรงเรียนต้นแบบระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาจํานวน 2 โรงเรียน  
 -     ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่  ได้แก่ โรงเรียนบ้านสําโรงเกียรติ 
 -     ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก   ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคําน้อย 
 2. ผลการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับ สพฐ.ประจําปี 
2559 ดังน้ี 

1) โรงเรียนบ้านสําโรงเกียรติ    ได้รับโล่รางวัลยอดเย่ียม  และเกียรติบัตรระดับทอง  
2) โรงเรียนบ้านสังเม็ก    ได้รับเกียรติบัตรระดับทองแดง 
3) โรงเรียนบ้านดอนข่า    ได้รับเกียรติบัตรระดับทอง 

 ปี 2560 โรงเรียนบ้านกระหวัน อ.ขุนหาญ  ได้รับเกียรติบัตรระดับเงิน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง    
จาก สพฐ. รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
 

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้เริ่มพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
อย่างจริงจัง ต้ังแต่ปี 2548 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การอบรม ประชุมสัมมนา 
การศึกษาดูงาน การศึกษาคน้คว้า เป็นต้น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 22 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม ทีถ่ือว่าผู้เรียนมีความสําคัญทีสุ่ด ภายใต้วิสัยทัศน์ “นักเรียนได้รับการพัฒนา
ให้เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ โดยเรยีนรู้อย่างมีความสุข เป็นคนดี คนเก่ง ได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ” โดยได้แสวงหา/ประสานงานกับแหล่งเรียนรู้ วิทยากรผู้รู้ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง เช่น การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) จิตศึกษา PLC จากโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา (ตุลาคม 2551 ถึงปัจจุบัน ได้ 

วิธีดําเนนิการ 
  ส่งบุคลากรไปพัฒนาที่โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา มากกว่า 600 คน จากกว่า 100 โรง), การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ระบวนการวิจัยเป็นฐาน (RBL) จากโรงเรียนอนุบาลสตูล, การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิด
มอนเตสซอร ี(Montessori) จากโรงเรียนในสพป.นครปฐม เขต 1, การสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in 
Organization : MIO) จาก นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ิ, การศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด (Lesson Study & 
Open Approach) จาก รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น 

ผลการดําเนนิงาน 
  1.  สพฐ. ได้คดัเลือกสพป.ศก.4 ให้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยเป็นกลุ่มนําร่อง 
ปีงบประมาณ 2558 ระยะที่ 1 ทั้งประเทศจํานวน 20 เขตพื้นที่ฯ 
  2.  นักเรียนได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการสอนที่มีคุณภาพสงู/มีประสิทธิภาพ มีความสุขในการเรียนรู้  
  3.  มีโรงเรียนที่เป็นแหล่งเรยีนรู้ที่สําคัญระดับประเทศเกิดขึ้นหลายโรงเรียน ได้รับการประชาสัมพันธ์ 
ทางสถานีโทรทัศน์ ได้เข้าร่วมการประชุม สัมมนา เสวนาในเวทีระดับประเทศ เป็นวิทยากรท่ัวประเทศ ในหลาย
นวัตกรรม เช่น - การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) จิตศึกษา PLC โรงเรียนบ้านนาขนวน โรงเรียน    
บ้านปะทาย โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคําโปรย – การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน/การวิจัยเป็นฐาน (RBL) โรงเรียนบ้าน
ดอนข่า – STEM โรงเรียนบ้านสดํา - การศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด โรงเรียนบ้านโนนแสนคาํ-หนองศาลา - 
การสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO) โรงเรียนบ้านปะทาย - การจัดประสบการณ์
ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอร ี(Montessori) โรงเรียนบ้านสําโรงเกียรติ โรงเรียนบ้านโนนสูง โรงเรียนอนุบาล
เบญจลักษ ์เป็นต้น 
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เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 
ทั้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี 2549 เป็นต้นมา (ปีงบประมาณ 
2550) ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ภายในปี 2554 สถานศึกษาทุกแห่งนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ” เน้นอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
ผลการดําเนนิงาน  

1. นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง และมคีุณภาพมากข้ึน 
2.  ผู้บริหารโรงเรียน และครู มคีวามรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง และมกีาร 

นําไปใช้ในการดําเนินชีวิต ทั้งที่บ้านและที่ทาํงาน 
3. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงผ่านการประเมินเป็น “สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ สถานศึกษาพอเพียง จากระทรวงศึกษาธิการ 
รวม 209 โรง (100 %) ในปี 2556 เป็น “สพป.ที่มีสถานศกึษาพอเพียงครบทุกโรงแห่งแรก ของไทย” และ ปี 2556 
เป็น “สพป.ทีม่ีจํานวนสถานศึกษาพอเพียงมากที่สุด” โดยมีความก้าวหน้าตามลําดับ ดังน้ี 

 
ปี พ.ศ. ผ่าน (โรง) ร้อยละ ประกาศ ศธ เมื่อ 
2550 3 1.44 18 ก.พ. 2551 
2552 66 31.58 23 ธ.ค. 2552 และ 9 ก.พ. 2553 
2554 77 36.84 24 ก.ค. 2555 
2555 56 26.79 31 พ.ค. 2555 
2556 7 3.35 21 เม.ย. 2557 
รวม 209 100  

  4.  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านดอนข่า ผ่านการประเมินจาก ศธ. ได้รับการประกาศเป็น 
“ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” (ศรร.) และวันที่ 9 สิงหาคม 2560 โรงเรียน
บ้านสําโรงเกียรติ ได้รับการประกาศเป็น ศรร. รวมมี ศรร. 2 โรง -เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 
ได้รับการประเมินเป็น ศรร. รอการประกาศผลต่อไป 
  5. ผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล.) ระดับประเทศ (Best Practice)  
- ปี 2557 ผอ.โรงเรียนบ้านสําโรงเกียรติ และครู โรงเรียนบ้านสดํา - ปี 2558 โรงเรียนบ้านเด่ือ - ปี 2559 โรงเรียน
บ้านตูม โรงเรียนบ้านปุนวิทยา และโรงเรยีนบ้านโพธ์ิกระสังข์ – ปี 2560 โรงเรียนบ้านขนุน โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ และโรงเรียนบ้านหนองหว้า รวมได้รับรางวัล สปล.ระดับประเทศ จํานวน 10 โรง 
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งานการศึกษาพิเศษ 
 

 จํานวนนักเรียนพิการเรียนรวม สพป.ศก.4 ปีการศึกษา 1/2561 จากโปรแกรม SET ขอ้มูล ณ วันที่ 10 
มิถุนายน 2561 รวม 4,809 คน แยกเป็น  (1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 21 คน (2) บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน 11 คน (3) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 79 คน (4) บุคคลที่มคีวามบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 60 คน (5) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 4,513 คน (6) บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการพูดและภาษา 18 คน (7) บุคคลท่ีมคีวามบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 23 คน  
(8) บุคคลออทสิติก 32 คน (9) บุคคลพิการซ้ําซ้อน 52 คน  

วิธีการดําเนนิการ  
1. การประชุมปฏิบัติการการใช้ระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET และทบทวนการพัฒนานักเรียนที่ม ี

ความต้องการพิเศษ จัดกิจกรรม 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลดํารงราชา
นุสรณ์ วิทยากรโดย ดร.ฉวีวรรณ โยคิน รวมทั้ง 2 รุ่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 416 คน ค่าเฉลีย่ 4.43 (ระดับดี) S.D. 0.54  

2. การประชุมสัมมนาเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนทีม่ีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน การจัดทํา 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการผลิตสื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ      

3. จัดกิจกรรม 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณ์  
วิทยากรโดย นางสุลีกาญ ธิแจ้ (ครแูจ้) รวมทั้ง 2 รุ่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 430 คน ค่าเฉลีย่ 4.60 (ระดับดีมาก)  
S.D. 0.52  
 4. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือการจดจ่อและมสีมาธิของนักเรียนเรียนรวม โดยใช้ Mandala และ Zentangle 
จัดกิจกรรม 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณ์ วิทยากรโดย 
นางดลฤทัย อิสริยยศปัญญา นางสาวสกุลรตัน พันธเสน นางสาวสิริรัตน์ ดอนสระ และ นางสาวอาทิชล บัวใบ รวมทั้ง 
2 รุ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 221 คน ระหว่างการอบรมได้มีการต้ังกลุ่มไลน์ “Mandala สพป.ศก.4” สมาชิก 165 
คน ครูได้นําไปใช้พัฒนานักเรียน และวิทยากรได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเน่ือง เป็นนวัตกรรมและเคร่ืองมือที่ครู
นํามาใช้อย่างได้ผลดีมาก 

ผลการดําเนนิงาน 
 ครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ นําเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการพัฒนาไป
ใช้ในการพัฒนาและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้ดีขึ้น ช่วยให้นักเรียนพิการในวัยเรียนทุกคนได้รับสิทธิ 
โอกาส และความเสมอภาค ในการเข้ารับการศึกษาร่วมกับเด็กทั่วไป และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคลอย่างมีความสุข ทัว่ถึง และมีคุณภาพ 
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การยกระดับคณุภาพการศึกษา 

 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้อ่าน 

ออกเขียนได้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา การปฏิรูประบบการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับช้ันเรียน ระดับชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนํารูปแบบข้อสอบอัตนัยมาใช้ในการทดสอบผู้เรียน แต่จากผลการ
ทดสอบระดับชาติ NT และ O-NET ในปีทีผ่่านมายังพบว่าผลการประเมนิยังไม่เป็นที่น่าพอใจสะท้อนให้เห็นถึง
คุณภาพผู้เรียนที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  สาเหตุพบว่าสถานศึกษาส่วนใหญยั่งไม่มีมาตรการเชิงรุกเก่ียวกับ
การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ซึ่งในปัจจุบันดําเนินการเพียงสอนหนังสือในช้ันเรียนตามปกติ
และทําการติวเข้มก่อนทําการทดสอบระดับชาติในแต่ละปี  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ          
เขต 4 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT , 
O-NET  จึงจําเป็นต้องดําเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในสังกัดโดยดําเนินงานร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนา
ศักยภาพของครูผู้สอนในระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติในปีการศึกษาที่ผ่านมาสูก่ารวางแผนเพ่ือ
พัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียน  การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร  การศึกษารูปแบบโครงสร้าง
แบบทดสอบ  การออกแบบการวัดและประเมินผลตามมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  การสร้างข้อสอบและการตรวจให้คะแนนที่
เป็นมาตรฐาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือ PLC  เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 

วิธกีารดําเนนิการ 
    สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยกลุม่งานวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษา ได้สร้างนวัตกรรมเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินระดับชาติ “6 STEPs To Quality 
Learners”   
   1. การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน (ผู้บริหาร, ผลการทดสอบระดับชาติ NT, O-NET ปีการศึกษา 
2559) สถานภาพของครูผู้สอน(วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์) และสถานภาพของเขตพ้ืนที่ 
ได้กลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จํานวน 125 โรงเรียน  ครผูู้สอน 455 คน  นักเรยีน 1,200 คน  
และกลุ่มที่ต้องส่งเสริมพัฒนาให้สูงย่ิงขึ้น  จาํนวน 30 โรงเรียน  ครผูู้สอน 150 คน 
     2 . สร้างคู่มือยกระดับคุณภาพผู้เรียน (การวิเคราะห์ผู้เรียน , การวิเคราะห์แบบทดสอบ , การออกแบบ
กิจกรรมการเรยีนรู้ , การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ,สร้างแบบทดสอบที่สอดคลอ้งกับมาตรฐาน
ตัวช้ีวัดและ Test Blueprint ของ สทศ.และสํานักทดสอบของ สพฐ. , การสร้างเครื่องมือนิเทศภายในและภายนอก) 
     3. สร้างความตระหนักความเข้าใจเก่ียวกับคุณภาพผู้เรียนให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มที่ต้องได้รับการแก้ไข
อย่างเร่งด่วนและกลุ่มที่ต้องสง่เสริมพัฒนาด้วยการประชุมปฏิบัติการ 4 รุน่ พบว่าผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจมีความชัดเจน
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนรวมทั้งออกแบบการขับเคลื่อนในโรงเรียนของตนเอง 
   4.  สร้างความเข้มแข็งในการทํางาน โดย จัดทําแบบทดสอบ Pre NT , Pre O-NET (เพ่ือจะทําการทดสอบ
ครั้งที่ 1 ในต้นเดือนตุลาคม 2560 และคร้ังที่ 2 เดือนธันวาคม 2560) จดัทําคลังข้อสอบ , จัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินงานให้แต่ละโรงเรียนตามรายหัวของนักเรียนเพ่ือจัดกิจกรรม Active Learning  สร้างทีมงานคณุภาพด้านการ
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วัดประเมินผลใน 4 กลุม่สาระ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาจากโรงเรียนที่มี
ผลการทดสอบระดับชาติสูงและต่อเน่ือง , ครูผู้สอนที่จบตรงสาขาวิชาและ ที่จบการวัดประเมินผลการศึกษา) และ
ทดสอบ Pre O-NET โดยใช้แบบทดสอบจากสํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ในเดือนมกราคม 2561 
   5.  การกํากับนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยคณะกรรมการนิเทศติดตามของ
สํานักงานเขตฯ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่  ผูบ้ริหารสถานศกึษา(โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติสูง
และต่อเน่ือง) และศึกษานิเทศก์ โดยรอบที่ 1 เดือนกันยายน  รอบที่ 2 เดือนมกราคม 2561 
   6.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การแก้ไขหรือพัฒนา จะทําในทุกขั้นตอนของกิจกรรม(P-D-C-A ต้ังแต่1-5) และ
จัดภาพรวมหลังประกาศผลการทดสอบระดับชาติ  
    7. สถานศึกษากําหนดเป้าหมายในการยกระดับค่าเฉล่ีย O-NET ได้อย่างเหมาะสมโดยยึดฐานเดิมของ
ตนเองเป็นหลัก 

 ผลการดําเนนิงาน 

เป้าหมาย O-NET ปีการศึกษา 2561 (เพิม่ขึ้นร้อยละ 3 จากฐานเดิม) 

ช้ัน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
เป้าหมายรวม
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 

3 
 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2560 
ป.6 50.56 52.07 35.28 36.33 38.61 39.76 28.69 29.55 40.60 
ม.3 41.48 42.72 22.60 23.27 31.85 32.80 26.62 27.41 32.49 
ม.6 52.29 53.85 24.88 25.62 31.62 32.56 27.76 28.59 36.20 

 
เป้าหมาย NT ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 จากฐานเดิม) 

ระดับช้ัน ด้านภาษา ด้านคํานวณ ด้านเหตุผล เป้าหมายรวมเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3 

 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2560 
ป.3 49.76 51.25 35.90 36.97 52.21 53.77 47.33 

 
จํานวนสถานศึกษาท่ีมีการดําเนนิงานตามประเด็นการตรวจราชการและตัวชี้วัด 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
(สังกัด) 

จํานวน
สถานศึกษา
ทั้งหมด 

การดําเนินงานของสถานศึกษา 
มีการตรวจสอบ/

วิเคราะห์จุดอ่อนจุด
แข็งผลการทดสอบ 
O-NET/N-NET/ V-

NET 

จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และ
แก้ปัญหาจุดอ่อน
เพ่ือพัฒนาจุดแข็ง

รายสาระ 

กําหนดเป้าหมาย
การยกระดับ

ค่าเฉล่ีย O-NET/N-
NET/V-NET 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 213 213 ๑๐๐ 213 213 213 ๑๐๐ 
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การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
การดําเนินการพัฒนาครูผูส้อนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) 

 
ตามท่ีรัฐบาลมนีโยบายเร่งด่วนในการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน กระทรวงศึกษาธิการ ในความร่วมมือ 
เพ่ือจัดต้ังศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค เพ่ือยกระดับทางด้านภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนวทางแบบ Communicative Approach  เพ่ือพัฒนายกระดับภาษาอังกฤษ ของครูสอน
ภาษาอังกฤษในสังกัด  
วิธีดําเนนิการ 

1. อบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) ของข้าราชการครูในสังกัด สาํนักงาน 
2. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 ต้ังแต่รุ่นที ่1 ปีงบประมาณ 2559 จนถงึรุ่นที่  

18 ในปัจจุบัน ของปีงบประมาณ 2561 รวมจํานวนทั้งสิ้น ๖๑61 คน และคาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการในรุ่นที่ 20 ช่วง
เดือนกันยายน 2561 จะมียอดจํานวนทั้งสิ้น ๖๗ คน 

3. กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบสื่อสาร   
4. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายต่างๆในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนให้มีการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   
4. จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมให้กําลังใจครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  
5. สร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ ให้เป็น  

แกนนํา และแหล่งเรียนรู้แก่สถานศึกษาทีส่นใจ ขยายโอกาสการดําเนินงานโครงการพิเศษด้านภาษาอย่างหลากหลาย
มากขึ้น   

5. กํากับติดตามคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโครงการพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ    
ให้มีมาตรฐาน   

6. ส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ อาทิ ขยายโครงการพิเศษด้านการเรียน 
การสอนในหลกัสูตร English Program หรอื EP, Mini EP,  International  Program แก่ผู้ทีม่ีความสามารถทาง
วิชาการสูง,  English Bilingual Education โดยจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และศิลป
การศึกษาแบบสองภาษา พัฒนาห้องเรียนสนทนาภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการฟังและการพูดอย่างน้อยสัปดาห์ละ  
2 ช่ัวโมง และให้มีการเรียนการสอนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษเป็นการทั่วไป และมีการเรียนการสอนแบบเข้มข้น 
รวมถึงจัดให้เป็นสาระเพ่ิมเติมในลักษณะวิชาเลือกได้ด้วย เพ่ือให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัด และ
ศักยภาพ เป็นต้น 

7. วิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของครู ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนพัฒนา 
ตนเอง (ID Plan) และจัดเป็นระบบสารสนเทศเพ่ือนํามาใช้เป็นฐานในการพัฒนาและติดตามความก้าวหน้า    

8. จัดหาหน่วยงาน องค์กรที่มีความเช่ียวชาญดําเนินการพัฒนาครูและศกึษานิเทศก์ เพ่ือยกระดับความ 
สามารถการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลทีเ่น้นการสื่อสาร (CLT) 
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ผลการดําเนนิงาน 
  

1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  ได้จัดสรรงบประมาณให้ครูที่ผ่านการอบรม  
Boot Camp ได้เป็นวิทยากรขยายผลให้แก่ครูและนักเรยีนในสังกัด จํานวน 2 โครงการ คือ 1. การขยายผลการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษโดยครูแกนนํา  การสอนภาษาอังกฤษจากโครงการ Boot Camp แก่
ครูผู้สอนช้ันป.1 – 3 จํานวน 209 คน              

2. ผลจากกการติดตามและประเมินผลโครงการสรุปได้ว่า ครูที่ผ่านการอบรม Boot Camp สามารถมทีกัษะ 
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูและนักเรียนได้เป็นอย่างดี  รวมทั้งการนําเสนอรูปแบบเทคนิควิธีการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนรัก ชอบ และอยากเรยีนภาษาอังกฤษมากย่ิงขึ้น
นอกจากน้ี ยังได้มีการจัดต้ังเครือข่ายครูโครงการ Boot Camp ในรูปแบบของชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ กลุม่ไลน์ 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
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การอ่านออกเขียนได ้
 
 สืบเน่ืองจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ที่สูงขึ้นและแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยกําหนดเป้าหมายให้นักเรียนช้ัน ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้  ป.2 
อ่านคล่องเขียนคล่อง นักเรียนได้รับการพัฒนาต่อเน่ืองและย่ังยืน  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียน
ทุกคนอ่านออกเขียนได้  อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้  
วิธีการดําเนนิการ 

1. แจ้งนโยบายและทําข้อตกลงกับผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน 
2. พัฒนาทักษะครูผู้สอนภาษาไทย ป.2,3 โดยการจัดอบรมครูผู้สอน ป.2,3 ในเรื่องทักษะการเขียน  

การคิดวิเคราะห์ 
3. เก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ปัญหาและสาเหตุที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จัดนักเรียนกลุ่มที่มี 

ปัญหาเข้าค่าย 
4. นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งภายใน(ผู้บริหาร/ครู) ศึกษานิเทศก์ 

ผลการดําเนนิงาน 
 
ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนชั้น ป.1 อ่านออก เขียนได้ ร้อยละ 100 

 
ที่  

จํานวนโรงเรียน 
ทั้งหมด 

 
จํานวนนักเรียน 

อ่านออก 
(ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป) 

อ่านออก 
(ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป) 

ทั้งหมด เข้ารับการ
ประเมิน 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1 209 4080 3928 3170 80.70 2866 72.96 
 

นักเรียนชัน้ ป.2 – ป.3 อ่านคล่อง  เขียนคล่อง ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ที่  
จํานวนนักเรียน 

 
จํานวนนักเรียน 

อ่านออก 
(ผ่านเกณฑ์ระดับดี

ขึ้นไป) 

อ่านออก 
(ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้น

ไป) 
ทั้งหมด เข้ารับการ

ประเมิน 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 4281 3545 3191 90.01 2545 71.76 
2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 4215 3414 3183 93.23 2435 71.32 
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a';I'lJ~4

.:jutl'a::aJ1ru~1~~u~~a'a'a

~hUn.:j1'IJb"llI1l~'IJ~n1'af1m~t1t1'a::mJf1mi1f1~a::tn'lib"lll1l 4

.col
'VI

1) f'hlrt~ ~1mBnrt1~ .,~.,,
2) f'h1.u~1CJ1'IJm~b~'IJ'VI1.:J1tl~1'1Jm~'1JB.:J'Uflmm,
3) f'hH~1CJ1'lJm~b~'IJ'VI1.:J1tl~1'1Jm~Pim~nUb'VIl"lfi

4) f'hI'lB'Ubb'V1'IJm~tll)llii.:J1'IJ'lJBnbdm~1'1Jf11~

5) A11.u~1m~mn'U.:J1'IJ~1'1J~5~!~5bb~::~5~1.:J1 ~b~CJdn'U

'I',m~~'V!1n,;'1'l1~bb~~'V'l~~m~d'lI"11'IJd'll"i,

2 ~~tl~~'1J~,
1) tl~~'1J~tl~~D1'IJn~~h.:Jb~tJ'IJ, ,

1.1 A1~~tl~~'1J~tl~~D1'IJn~~h'lb~tJ'IJ, ,
1.2 A11.u~1tJ1'lJf11~b~'IJ'V11.:J1tl~1'1Jf11~tl~~D1'IJn~~t ~.:Jb~CJ'IJ,

481,600 n~)Ju~ ..'mn1~L~\JLL<l::~\JVl~V'l6

362,000 n~)Ju~'In~n1~L~\JLL<l::ii\JVl~V'l6

240,000 n~)Ju~.,mn1~L1\JLL<l::ii\JVl~V'l6

80,000 n~)Jl Lf1'l1::",\JLEJU1CJLL<l::LL~'\J

8,000 n~lJe)1'IJdCJm~,

20,000 n~lJe)1'IJdCJm~,

38,600 n~)Jii~L"~)Jn1'l~mI1'VmLn<l"

20,000 n~)Jii~L"~)J n1'l~ n1~1Vl1~Ln<l.,

n~lJe)1'IJdtJm~,
12,000

20,000

54,000 n~lJe)1'IJdtJm~,
185,500 n~lJe)1'IJdCJm~,
43,000 n~lJe)1'IJdtJm~,
60,000 n~~Ub'V1I"1~~mlJ"1,
37,500 n~lJ'IJtCJ'U1mb~~bb~'IJ,

108,000 n~lJ'U1'V!1~.:J1'IJ'Uflfl~, ,
5,400 n~lJ'U1'V!1~.:J1'IJ'Uflfl~, ,

108,000

5,400

3)tl~~'1JlJ~'U1'V!1~rt~1'IJPin~1, "
4) tl~~'1J~~'U1'V!1~b'1Jl'l, "
5) tl~~~lJ n,l'l,tl.'IJ.

6) tl~~'1JlJI'l1lJ[l1~n~.:J1'IJ'1JB.:J~111n'l1'IJb'1Jl'lvt'IJ~m~Pin~1,
3 A1~1.:Jtll)tJ~.:J1'IJ1~b'1Jl'lvt'IJ~

1) A1~1.:Jbb:W,j1'IJ12 b~B'lJ1~~ 9,000 'U1'V1

2) b~'lJtl~~n'IJ~.:JfllJ-bb:W,j1'IJ12 b~B'lJ1~~ 450 'U1'V1

4 A1~1.:JtlnU~'l1'IJD~m~n~~'lJttJ'U1mb~~bb~'IJOJ , ,

1) A1tl~~n'IJ~.:JfllJ12 b~B'IJ1 ~~ 450 'U1'V1
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d
'VI

5 l'l1?i1511

2) l'lTU~tl11~eJ?il1bb~~1'VI1f1lJ'Ulf1lJ
2.1 l'l1b'dl'U~tl11~'Ub(1leJ{bij(1l ~1'Ud'U12 b~eJ'U

2.2 l'llb'lh~'Uffi~blJ'Ub'UlJ

3) l'llbvl1f'lvn·.,

4) l'llhJ1'l1ru~

82

----------------------. . -- -- .



tJ 2562
d
'VI

2,000,000

40,000

1 li'l1,:jfl11iJLVlI'1LL'lJ'lJCoaching & Mentoring

550,000

60,000 'LmJG'l1'WLLn'"lflruvn

2 li'l1,:jfl11eJ'lJ1lJL'8,:jtJB~fmfl11~~~eJ~~~wm,:j~L~f1Vl1eJiJf1~ (e-GP) '1JeJ,:j~i'lmm~tJB'lJ~,:j1'W~1'W

~G'I~,
100,000 'W1,:jI'1,fmJ'WL~'Wi'l11lJ,

10 li'l1,:jfl11~9lJ'W1i'l~~G'leJ'W~1'Wfl11eJeJmLtJtJLL~:::L'VIi'l1'W1~~ (Designand Technology) LLm:1Vlmfl11

r11'W1ru (Computing Science)

40,000 'W1,:j~,:jeJ1ruuru 11., ., ., ....

830,000
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กลยุทธ์ที่  1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง

งบประมาณ 
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1. โครงการประเมินผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 20,000        เปา้หมายเชิงปริมาณ 1. สถานศึกษาในสังกัดมีการด าเนินงาน
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พ.ศ.2562 สถานศึกษาทกุแหง่ในสังกัด ตามแนวทางสถานศึกษาสีขาว 
วัตถุประสงค์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
1. เพื่อปอ้งกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข เข้าร่วมโครงการ จ านวน 2. มีสถานศึกษาต้นแบบในการจัด
ในสถานศึกษา 209 โรงเรียน และรับการ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
2. เพื่อลดปญัหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อบายมุข และ ประเมินประจ าปกีารศึกษา เสพติด และอบายมุขของส านักงาน
ภยัคุกคามในรูปแบบต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อประกาศใหเ้ปน็สถาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการด าเนินงานปอ้งกัน ศึกษาปลอดยาเสพติดและ ศรีสะเกษ เขต 4
และแก้ไขปญัหายาเสพติด อบายมุข และภยัคุกคามในรูปแบบ อบายมุข
ต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เปา้หมายเชิงคุณภาพ
4. ใหส้ถานศึกษาเปน็แหล่งเรียนรู้ในการน าไปพฒันาและสร้าง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
ระบบปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดอบายมุข ปจัจัยเส่ียง อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน 
รอบสถานศึกษาในทกุพื้นที่ นักศึกษามีจิตส านึกร่วมกัน
ขัน้ตอนการด าเนินงาน ในการดูแลกลุ่มเส่ียง 
1. แจ้งประชาสัมพนัธ์สถานศึกษาประเมินตนเอง ถ้าประเมินผล กลุ่มเสพ และกลุ่มค้าเฝ้า
การด าเนินงานอยูใ่นระดับดีเด่นใหส่้งใบสมัครขอรับการ ระวังไม่ใหม้ีการแพร่ระบาด
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวฯเพื่อรับ ของยาเสพติดและอบายมุข
รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ประจ าปกีารศึกษา 2561 ในสถานศึกษา
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. แต่งต้ังคณะกรรมการ
4. ประชุมคณะกรรมการเตรียมพร้อมในการด าเนินงาน
5. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประเมินผลงาน
6. จัดนิทรรศการ/น าเสนอผลงาน/ประเมินเชิงประจักษ์

รายละเอียดโครงการตามกลยุทธ์

เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

แผนการด าเนินงาน
โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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งบประมาณ 
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
7. ประกาศผลการประเมิน
8. สรุปและรายงานผล
9. ส่งผลงานและคะแนนการประเมินใหศึ้กษาธิการจังหวัด
และกระทรวงศึกษาธิการ พจิารณาผลงานฯ
2. โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562 20,000        เปา้หมายเชิงปริมาณ เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ เด็กและเยาวชน ในเขต เกีย่วกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง
1.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้ด็กและเยาวชน ได้มีความรู้ อ าเภอกันทรลักษแ์ละ ได้แสดงออกอย่างอิสระ กล้าคิด กล้า
ความเข้าใจเกีย่วกับบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเอง มี อ าเภอใกล้เคียง เข้าร่วม ท าในส่ิงที่สร้างสรรค์และเปน็ประโยชน์
คุณลักษณะที่พงึประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก กิจกรรมจ านวน 1,000 คน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้ด็กและเยาวชน ยึดมั่นใน เปา้หมายเชิงคุณภาพ ตามความถนัดและความสนใจของ
สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ และการปกครองใน เด็กนักเรียน รู้จักบทบาท ตนเอง เกิดความสัมพนัธ์อันดีใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมุข และหน้าที่ของตน มี ครอบครัว ชุมชนและสังคม
3. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชน มีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกาย สุขภาพดีทั้งกายและใจ ได้
จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปญัญา กล้าคิด กล้าท า ในการ แสดงออกกล้าคิด กล้าท า
สร้างสรรค์และเปน็ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ในทางสร้างสรรค์และเปน็
ตามความถนัดและความสนใจ สามารถอยูร่่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมี ประโยชน์ เหน็ความส าคัญ
ความสุข และยึดมั่นในสถาบนัชาติ 
4. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชน มีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกาย ศาสนาและพระมหากษตัริย์
จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปญัญา กล้าคิด กล้าท า ในการ การปกครองในระบอบ
สร้างสรรค์และเปน็ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ประชาธิปไตยอันมี
ตามความถนัดและความสนใจสามารถอยูร่่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมี พระมหากษตัริย์ทรงเปน็
ความสุข ประมุข
ขัน้ตอนการด าเนินงาน
1. จัดท าโครงการเสนอขออมุมัติโครงการ
2. ประชุม/ประสานงานหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
3. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน
4. จัดกิจกรรมตามโครงการ
5. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผล

โครงการ/ กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน

เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเปน็พลเมืองดีมีคุณภาพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

งบประมาณ 
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1. โครงการนิเทศแบบ Coaching & Mentoring 50,000        เปา้หมายเชิงปริมาณ สถานศึกษามีความเข้มแข็งในระบบ
วัตถุประสงค์ ผู้บริหารโรงเรียน/ครู/ การนิเทศภายในและนิเทศการจัด
1.  เพื่อนิเทศติดตามและสังเกตการสอนแบบทมีนิเทศโดยใช้ บคุลากรโรงเรียนเปา้หมาย การเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการ
รูปแบบการนิเทศแบบCoaching & Mentoring เพื่อช่วย จ านวน 20 โรงเรียน นิเทศแบบ Coaching & Mentoring 
แก้ปญัหาและพฒันาการจัดการเรียนการสอนของครูและบคุลากร ศึกษานิเทศก์ จ านวน 16 คน และครูมีการออกแบบการสอนโดยใช้
การนิเทศ แบบ Coaching & Mentoring เพื่อช่วยแก้ปญัหาและ เปา้หมายเชิงคุณภาพ นวัตกรรมการเรียนการสอน
พฒันาการจัดการเรียนการสอนของครูทกุกลุ่มสาระ   1. ครูและบคุลากรใน
2. เพื่อพฒันาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการนิเทศการจัดการเรียน โรงเรียนเปา้หมายได้รับการ
การสอนของครูร่วมกับคณะนิเทศโรงเรียนกลุ่มเปา้หมาย พฒันาเติมเต็มและสะทอ้น
3. เพื่อพฒันา ถอดบทเรียนและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ น าเสนอ ผลเพื่อการพฒันาในการ
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของผู้บริหาร ครู บคุลากรใน จัดการเรียนการสอนและ
โรงเรียนกลุ่มเปา้หมาย การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ขัน้ตอนการด าเนินงาน เพื่อการเรียนการสอน
1. นิเทศติดตามรอบที่ 2 โดยเปน็การนิเทศติดตามการจัดการเรียน 10,000         2. คณะผู้นิเทศ ซ่ึงประกอบ
การสอนแบบทมีนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบ Coaching & ด้วยผู้บริหารสถานศึกษา,
Mentoringในโรงเรียนเปา้หมาย 20 โรงเรียน คณะนิเทศภายใน
2. ประชุมเชิงปฏบิติัการพฒันาเครือข่าย ถอดบทเรียน 40,000         สถานศึกษา และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทมีนิเทศและโรงเรียนเปา้หมาย 20 โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ได้รับการ
ใช้เวลา 1 วัน พฒันากระบวนการนิเทศ

และสังเกตการสอนใน
รูปแบบทมีนิเทศ การนิเทศ
แบบCoacing & Mentoring

โครงการ/ กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน

เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

87



งบประมาณ 
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพ 60,000        เปา้หมายเชิงปริมาณ สถานศึกษามีความเข้มแข็งในระบบ
การศึกษา 1. ผู้บริหารโรงเรียน/ครู ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบงานประกันฯ และมีความพร้อมในการประเมิน
1. เพื่อส่ือสารสร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับการประกัน จ านวน 209 แหง่ คุณภาพภายนอกรอบส่ี
คุณภาพการศึกษาและการประเมินแนวใหม่ เพื่อใหส้ถานศึกษา 2. ศึกษานิเทศก์ จ านวน 
ด าเนินการพฒันาระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้อง เหมาะสมกับ 16 คน
บริบทและมาตรฐานของสถานศึกษา เปา้หมายเชิงคุณภาพ
2. เพื่อนิเทศ ก ากับติดตาม ใหค้วามช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัด 1. ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู
เกีย่วกับการประกันคุณภาพ และการประเมินคุณภาพภายนอก ผู้รับผิดชอบงานประกันฯ
3. เพื่อใหส้ถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับ
ภายนอกรอบส่ี การประกันคุณภาพ และการ
ขัน้ตอนการด าเนินงาน ประเมินแนวใหม่การประกัน
1. ประชุมเชิงปฎบิติัการส่ือสารสร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับ 40,000        คุณภาพ และการประเมิน
การประกันฯ และการประเมินแนวใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมรับการ แนวใหม่ สถานศึกษามีความ
ประเมินภายนอกรอบส่ี ณ กลุ่มโรงเรียน 10 กลุ่ม เข้มแข็งในระบบประกัน
2. นิเทศ ก ากับ ติดตามใหค้วามช่วยเหลือสถานศึกษาที่พร้อมรับ 20,000        คุณภาพฯ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 2. สถานศึกษาในสังกัดได้รับ

การนิเทศ ช่วยเหลือแนะน า
เกีย่วกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา

3. โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูเ้พ่ือ 60,000        เปา้หมายเชิงปริมาณ สถานศึกษามีความเข้มแข็งในระบบ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานวัดผลฯ การวัดและประเมินผลการศึกษาใน
วัตถุประสงค์ สมาชิกชมรมวัดผล โรงเรียนและมีเคร่ืองมือวัดประเมินผล
1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบการวัดและประเมินผลใน สพป.ศก.4 จ านวน 209 แหง่ ที่มีคุณภาพสมาชิกชมรมวัดผลมี
โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ จ านวน 16 คน ความรู้ความเข้าใจระเบยีบการวัด

โครงการ/ กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน
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งบประมาณ 
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
2. เพื่อสร้างเคร่ืองมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดของ เปา้หมายเชิงคุณภาพ และประเมินผล
หลักสูตรที่มีคุณภาพ พฒันาระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้อง 1.ครูผู้รับผิดชอบงานวัดผล
เหมาะสมกับบริบท และมาตรฐานของสถานศึกษา สามารถจัดท าโปรแกรม
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชมรมวัดผล สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รายงาน/หลักฐานทางการ
เกีย่วกับการประกันคุณภาพ และการประเมินคุณภาพภายนอก ศึกษาหลักฐานทางการศึกษา
ขัน้ตอนการด าเนินงาน ของนกัเรียนได้ถกูต้องทนัเวลา
1. ประชุมเชิงปฎบิติัการการใช้โปรแกรมการวัดประเมินผล 20,000        2.มีเคร่ืองมือวัดประเมินผล
โรงเรียน 209 โรง ที่มีคุณภาพ
2. ประชุมปฏบิติัการการสร้างเคร่ืองมือวัด และประเมินผล 20,000 3.สมาชิกชมรมวัดผลมี
ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรที่มีคุณภาพ ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
3. ประชุมปฏบิติัการชมรมวัดผล สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 20,000 ระเบยีบการวัดและ

ประเมินผล
4. โครงการแข่งขันศิลปหตัถกรรมนักเรียน 380,000      เปา้หมายเชิงปริมาณ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน บคุลากร
วัตถุประสงค์ ผอ.สพป.ศก.4./รองผอ.สพป. ทางการศึกษาได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนใหน้ักเรียนตัวแทนได้แสดงออกถึงความ ศก.4/ผอ.กลุ่มทกุกลุ่ม/ เกิดทกัษะ ประสบการณ์ น ามาปรับใช้
สามารถในเวททีกุระดับ พฒันาความสามารถเต็มตามศักยภาพ บคุลากรทางการศึกษา ในการท างาน การเรียนการสอน และ
ของตนใหม้ีคุณลักษณะเปน็ผู้น า มีทกัษะชีวิต ประยุกต์ใช้กับการ คณะบริหารจัดการแข่งขัน ในชีวิตประจ าวัน เพื่อต่อยอดงานอาชีพ
ด าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพได้ในอนาคต ครูผู้ฝึกสอน  นักเรียน ในอนาคตได้อย่างยัง่ยืน
2. เพื่อพฒันาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาลใน รวมทั้งส้ิน 1,677 คน
สถานศึกษาผ่านกิจกรรมเทคโนโลยี ลูกเสือ สภานักเรียน ให้ เปา้หมายเชิงคุณภาพ
พร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ตามหลักสูตรฯ และ 1. ครู นักเรียน บคุลากรทาง
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบญัญัติการศึกษาแหง่ชาติ การศึกษา ได้เพิ่มพนูประสบ
3. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นใหผู้้บริหาร ครูผู้ปฏบิติัการสอนใช้ การณ์เต็มตามศักยภาพ น า
ศักยภาพในการสอนได้เต็มที่ เหน็ความส าคัญในการจัด ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ
กระบวนการเรียนรู้ ครู นักเรียน บคุลากรทางการศึกษา ได้ มาปรับใช้ในการท างานและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม การงานอาชีพ พฒันาเพื่อ ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประกอบอาชีพต่อไป ประสิทธิภาพ
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 2. ครู นักเรียน บคุลากรทาง
1. ประชุมคณะบริหารการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันในระดับ - การศึกษา ได้แลกเปล่ียนเรียน

โครงการ/ กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน
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งบประมาณ 
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
เขตพื้นที่การศึกษา จัดสรรงบประมาณใหโ้รงเรียนตัวแทน รู้ ศิลปวัฒนธรรม หตัถกรรม
ทกุกิจกรรม โดยประชุมร่วมกับครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม วิชาการ และงานอาชีพ
โรงเรียนละ 1 คน ต่อยอดเพื่อการศึกษา และ
2. จัดสรรใหโ้รงเรียนตัวแทนระดับเขตพื้นที่ ไปร่วมแข่งขัน 335,600 การประกอบอาชีพในอนาคต
ครู จ านวน 489  คน นักเรียน จ านวน 948 คน บคุลากรทางการ ได้อย่างยัง่ยืน
ศึกษา ศึกษานิเทศก์  จ านวน  40  คน เพื่อเปน็ค่าอาหารกลางวัน
ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าที่พกั ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปร่วมท าการ
แข่งขันในระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม  2561 ณ จังหวัดบรีุรัมย์
3. ประชุม สรุปผลการแข่งขันในระดับภาคฯ ประกอบด้วย 20,000 
ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ฝึกสอน นักเรียน ในกิจกรรมที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศ อันดับ 2 พร้อม
จัดพธิีมอบเกียรติบตัร แสดงความชื่นชม ยินดี ใหก้ับผู้บริหาร ครู 
นักเรียน จ านวน 20 โรงเรียน 100  คน
4. ศึกษานิเทศก์ บคุลากรทางการศึกษา ไปศึกษาดูงาน 24,400 
สพป.บรีุรัมย์ เขต 1 เจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ คร้ังที่ 68 ป ี2561
เพื่อความรู้ ประสบการณ์ จากการถอดบทเรียนเจ้าภาพ มาปรับใช้
กับการเปน็เจ้าภาพ ในคร้ังที่ 69 ป ี2562 ซ่ึง จังหวัดศรีสะเกษ 
เปน็เจ้าภาพด าเนินการจัดการแข่งขัน

โครงการ/ กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน
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กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา

งบประมาณ 
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1. โครงการการแข่งขันกีฬา 6 หน่วยงาน 100,000      เปา้หมายเชิงปริมาณ ผู้บริหาร บคุลากรทางการศึกษา และ
วัตถุประสงค์ 1. ผู้บริหาร บคุลากรทางการ เจ้าหน้าที่ใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 
2.1 เพื่อส่งเสริมใหบ้คุลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา และเจ้าหน้าที่ใน เกิดความรัก ความสามัคคี เกิดขวัญ
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ก าลังใจและมีทศันะคติที่ดีต่อกันอันจะ
และหาประสบการณ์กับส านักงานเขตพื้นที่ใกล้เคียง เปา้หมายเชิงคุณภาพ น าไปสู่การปฏบิติังานที่มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้เครือข่าย 1. ผู้บริหาร บคุลากรทางการ และประสิทธิผล
การมีส่วนร่วม ศึกษา และเจ้าหน้าที่ใน
ขัน้ตอนการด าเนินงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 
1. ประชุมเตรียมการการแข่งขันกีฬา 6 หน่วยงาน ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ส่งผล
2. เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 6 หน่วยงาน ต่อการพฒันาการปฏบิติังาน
3. สรุป/รายงานผล ใหเ้กิดประสิทธิภาพ

2.  โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการการจัดซ้ือจัดจ้างทาง 100,000      เปา้หมายเชิงปริมาณ 1. ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
     อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของบคุลากรผู้ปฏบิตัิงานด้านพัสดุ 1.บคุลากรผู้ปฏบิติังาน ศึกษาผู้ปฏบิติังานด้านพสัดุสามารถ
วัตถุประสงค์ ด้านพสัดุ จ านวน 209 ปฏบิติังานเปน็ไปตาม พ.ร.บ.เปน็ไป
1. เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระเบยีบ โรงเรียนๆ ละ 1 คนรวม ตามระเบยีบด้านการจัดซ้ือจัดจ้างฯ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏบิติัในการบริหารงบประมาณและการพสัดุ 209 คน 2. ข้าราชการครูและบคุลากรทาง
2. เพื่อใหผู้้รับการฝึกอบรมได้มีโอกาส แลกเปล่ียนเรียนรู้ เปา้หมายเชิงคุณภาพ การศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ประสบการณ์ ข้อคิดเหน็ ปญัหาอุปสรรคต่างๆ แนวทางแก้ไขได้ 1. บคุลากรผู้ปฏบิติังาน ความเชื่อมั่นในงานที่ปฏบิติังาน และ
อย่างถูกต้อง เพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อทางราชการ และ ด้านพสัดุได้รับความรู้ เข้าใจและปฏบิติัได้ถูกต้องเปน็ไปตาม
ในการบริหารจัดการงบประมาณที่เกีย่วข้องกับพสัดุ ระหว่าง ความเข้าใจ พ.ร.บ.และ กฏหมาย
ผู้เข้าอบรมด้วยกันและวิทยากร ระเบยีบการจัดซ้ือจัดจ้างฯ 3. การปฏบิติังานเกิดประสิทธิผลและมี
ขัน้ตอนการด าเนินงาน สามารถปฏบิติังานได้อย่าง ประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการด้าน
1. ส ารวจความรู้พื้นฐานของบคุลากรผู้ปฏบิติังานด้านพสัดุ ถูกต้องมีประสิทธิภาพ พสัดุเปน็ไปตามกฏหมายและปฏบิติังาน
2. ประชุมวางแผน เตรียมพร้อมในการฝีกอบรม สร้างความเปน็เลิศในการ ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างทาง

โครงการ/ กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน
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งบประมาณ 
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
3. แต่งต้ังคณะท างาน ร่วมจัดท าหลักสูตรด้านการฝึกอบรม ปฏบิติังานด้านการจัดซ้ือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
4. ประสานงานวิทยากร จัดเตรียมเนื้อหาวิทยากรผู้ใหค้วามรู้ จัดจ้าง และสามารถจัดท า
5. แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
6. จัดฝึกอบรมตามก าหนดการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
7. ติดตามผลการด าเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. สรุปผลและประเมินผล 2. บคุลากรผู้ปฏบิติังานด้าน

พสัดุมีโอกาสแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ 
ข้อคิดเหน็ ปญัหาอุปสรรค
ต่างๆ แนวทางการแก้ไข
ปญัหา ในการปฏบิติังาน
ระหว่างผู้เข้าอบรมและ
วิทยากร

3. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎบิตัิการตรวจสอบบริหาร 80,000        เปา้หมายเชิงปริมาณ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
   งบประมาณระดับสถานศึกษา ผอ.สพป.ศก.4/รองผอ.สพป. การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
วัตถุประสงค์ ศก.4/ผอ.หน่วยตรวจสอบฯ เขต 4 สามารถบริหารงบประมาณที่มี 
1.  เพื่อใหส้ถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผอ.กลุ่มการเงินฯ ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบยีบและ
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ทราบถึง กฎหมาย ระเบยีบ และ ประธานกลุ่มโรงเรียน หนังสือส่ังการที่เกีย่วข้อง มีความ
หนังสือส่ังการที่เกีย่วข้องมีการบริหารงบประมาณเปน็ไปตาม 10 กลุ่ม/ผอ.โรงเรียน/ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เปน็ปจ้จุบนั 
แผนปฏบิติัการประจ าปี ครูผู้รับผิดชอบงานการเงิน และไปในทศิทางเดียวกัน
2. เพื่อใหส้ถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานบญัชี งานพสัดุ โครงการ
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีแนวทางการบริหารงบประมาณ อาหารกลางวัน/จนท.หน่วย
ใหเ้ปน็แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน ตรวจสอบฯ/จนท.กลุ่ม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และส านักงาน การเงินฯ และผู้ที่มีส่วน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน เกีย่วข้อง รวม 348 คน
3. เมื่อส้ินปงีบประมาณสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต เปา้หมายเชิงคุณภาพ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีสรุปผลการ 1. สถานศึกษาในสังกัด

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562โครงการ/ กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน

เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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งบประมาณ 
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ  มีการปฎบิติัตามกฎหมาย 
เพื่อใช้เปน็ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนปฏบิติัการประจ าปถีัดไป ระเบยีบ และหนังสือส่ังการ 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน ที่เกีย่วข้อง มีการบริหาร
1. จัดส่งแบบสอบถามและแบบตอนรับการเข้ารับการอบรม -             งบประมาณเปน็ไป
สัมมนาเชิงปฎบิติัการตรวจสอบบริหารงบประมาณระดับ ตามแผนปฏบิติัการประจ าปี
สถานศึกษา งบประมาณ
2. ประชุมชี้แจง เพื่อจัดท ารายละเอียดโครงการอบรมสัมมนา 700             2. สถานศึกษาในสังกัด
เชิงปฎบิติัการตรวจสอบบริหารงบประมาณระดับสถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณ
ณ หอ้งท างานผอ.สพป.ศก.4 ประกอบด้วย ใหเ้ปน็แนวทางเดียวกัน
ผอ.สพป.ศก.4./รองผอ.สพป.ศก.4/ผอ.หน่วยตสน./ผอ.กลุ่ม และสอดคล้องกับนโยบาย
บริหารงานการเงินและสินทรัพย/์ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง ส านักงานคณะกรรมการ
10 กลุ่ม/บคุลากรหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้อง การศึกษาขัน้พื้นฐาน
3. จัดท าเอกสารประกอบการอบรมฯ และเผยแพร่แก่สถานศึกษา 3. สถานศึกษาในสังกัด
   - จัดท าเอกสารประกอบการอบรมฯ เปน็รูปเล่ม 2,500          มีสรุปผลการด าเนินงาน
   - ประชาสัมพนัธ์ทางเวปไซต์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โครงการตามแผนปฏบิติัการ
ผ่านทางระบบ e-office สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประจ าปงีบประมาณ เพื่อใช้
4. จัดอบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎบิติัการตรวจสอบบริหาร 76,800         เปน็ข้อมูลประกอบการ
งบประมาณระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย จัดท าแผนปฏบิติัการประจ า
 1. ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  300  คน ปถีัดไป
 2. คณะท างาน จ านวน  6  คน 
    จัดอบรม จ านวน 8 คร้ัง
4. โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการ 100,000      เปา้หมายเชิงปริมาณ 1. ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
    ครูและบคุลากรทางการศึกษา 1. ข้าราชการครูและ ศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและปฏบิติั
วัตถุประสงค์ บคุลากรทางการศึกษา ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
1. เพื่อใหข้้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จ านวน 215 คน 2. ข้าราชการครูได้ปฏบิติัตนเปน็แบบ
จริยธรรมและปฏบิติัตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู เปา้หมายเชิงคุณภาพ อย่างที่ดีส าหรับชุมชน และสังคม
2. เพื่อใหข้้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาได้ปฏบิติัตน 1. ข้าราชการครูและ
เปน็แบบอย่างที่ดีส าหรับชุมชนและสังคม บคุลากรทางการศึกษา

โครงการ/ กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน
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งบประมาณ 
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ขัน้ตอนการด าเนินงาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
1. เสนอโครงการ การศึกษาประถมศึกษา
2. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ศรีสะเกษ เขต 4 มีคุณธรรม
3. อบรมโครงการพฒันาคุณธรรมส าหรับข้าราชการครูและ จริยธรรมและปฏบิติัตน
บคุลากรทางการศึกษา ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. สรุป/รายงานผลการด าเนินโครงการ มีความคิดริเร่ิม มีวิสัยทศัน์

และเปน็ผู้น าทางวิชาการ
มีความสามารถในการ
บริหารงานวิชาการและการ
จัดการ มีการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ ผู้ที่เกีย่วข้อง
พงึพอใจ

5. โครงการการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจ าปกีารศึกษา 2561 200,000      เปา้หมายเชิงปริมาณ นักเรียนได้ออกก าลังกาย ส่งผลต่อการ
"จตุรมิตรเกมส์ ครัง้ที่ 10" นักเรียน ในสังกัด สพป.ศก.4 พฒันาการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย
วัตถุประสงค์ จ านวน 209 โรง เข้าร่วม จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปญัญา
1.  เพื่อเปน็การส่งเสริม สนับสนุนและพฒันาใหเ้ด็กและเยาวชน กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ใน รวมทั้งเกิดการฝึกทกัษะ ฝึกความมี
มีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ ระดับเขตพื้นที่ จ านวน ระเบยีบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม 
2. เพื่อเสริมสร้างใหเ้ด็กและเยาวชน ได้รับการพฒันาทกัษะ 5,000 คน รู้จักการใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ 
มีประสบการณ์ และได้แสดงออกในเวททีี่เหมาะสมประสบการณ์ เปา้หมายเชิงคุณภาพ และสามารถอยูใ่นสังคมได้อย่างมีสุข
3.  เพื่อเสริมสร้างใหเ้ด็กและเยาวชนเกิดความรัก ความสามัคคี นักเรียนในสังกัดส านักงาน
และมีความเอือ้อาทรต่อกัน รู้จักการใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ เขตพื้นที่การศึกษาประถม
หา่งไกลจากยาเสพติด ศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ขัน้ตอนการด าเนินงาน ได้รับประสบการณ์ตรงและ
1. ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนและผู้ที่เกีย่วข้องเพื่อหาแนวทาง เกิดทกัษะในด้านกีฬา มี
ในการด าเนินงาน คุณลักษณะที่พงึประสงค์ 
2. ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบในด้านกีฬา มีสุขภาพพลานามัยที่
เพื่อก าหนดกิจกรรมฯ และมอบหมายภารกิจ แข็งแรงสมบรูณ์พลานามัย

เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562โครงการ/ กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน
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งบประมาณ 
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
3. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ที่แข็งแรงสมบรูณ์และอยู่
4. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมี
5. ด าเนินการจัดแข่งขันกีฬานักเรียน ประจ าปกีารศึกษา 2561 ความสุข
ณ สนามกีฬากลางด ารงราชานุสรณ์ และสนามในเขตเทศบาล
เมืองกันทรลักษ์
6. ประเมินผล สรุปผล รายงานผล
6.  โครงการจัดพิธีมอบเครือ่งราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ 10,000        เปา้หมายเชิงปริมาณ 1. ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ

     จักรพรรดิมาลา 1. ข้าราชการครูและบคุลากร ศึกษาได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตาม

วัตถุประสงค์ ทางการศึกษาที่ได้รับจัดสรร ชั้นตราที่ได้รับจัดสรร
1. จัดพธิีรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและ เคร่ืองราชฯจ านวน 250 ราย 2. ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
เหรียญจักรพรรดิมาลา ใหแ้ก่ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ 2. แขกผู้มีเกียรติและคณะ ศึกษาได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ มี
ศึกษาที่ได้รับจัดสรร เพื่อเปน็ขวัญก าลังใจ เปน็เกียรติประวัติใน กรรมการด าเนินการ จ านวน ขวัญก าลังใจในการประกอบอาชีพ
ชีวิตราชการ และวงค์ตระกูลในการประกอบคุณงามความดี มี 90 คน รับราชการ และเปน็เกียรติประวัติแก่
ความวิริยะอุตสาหะ ซ่ือสัตย์สุจริตในอาชีพรับราชการ ตนเองและวงศ์ตระกูล
ขัน้ตอนการด าเนินงาน เปา้หมายเชิงคุณภาพ
1. ได้รับแจ้งจากสพฐ.ใหไ้ปรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่า 1. ร้อยละ 100 ของ
สายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ข้าราชการครูและบคุลากร
2. แต่งต้ังคณะกรรมการและเดินทางไปรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ทางการศึกษามีขวัญก าลังใจ
ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ในการปฏบิติังาน
3. แต่งต้ังคณะกรรมการพจิารณาจัดสรรเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ขัน้ต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา
4. เสนอขอความเหน็ชอบการจัดพธิีมอบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ขัน้ต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา
5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ทกุชั้นตรา
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับจัดสรรเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ทกุชั้นตราได้ทราบ
6. แจ้งผู้ได้รับจัดสรรเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ มารายงานตัว
แสดงตนเข้ารับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

โครงการ/ กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน
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งบประมาณ 
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
7. จัดท าพธิีรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาฯ
8. สรุปรายงานผลการด าเนินการ
7. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่ 20,000        เปา้หมายเชิงปริมาณ บคุลากรมีทกัษะด้านการใช้เทคโนโลยี
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ด้านเทคโนโลยี บคุลากรที่ผ่านการอบรม สารสนเทศ ส่ือโซเซียลมิเดีย 
วัตถุประสงค์ สามารถน าเทคโนโลยี ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเหมาะสม
1. เพื่อพฒันาทกัษะบคุลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศใหม่ๆมาประยุกต์
และการน ามาใช้อย่างเหมาะสม ใช้กับงานตัวเองได้อย่าง
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบคุลากรในการท างาน เหมาะสม
อย่างมีประสิทธิภาพ เปา้หมายเชิงคุณภาพ
ขัน้ตอนการด าเนินงาน บคุลากรมีทกัษะ ด้านการ
1. จัดท าโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ส ารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ ส่ือโซเซียลมิเดียได้อย่างเต็ม
3. ประสานหน่วยงานหรือสถาบนัการอาชีพในการสนับสนุน ประสิทธิภาพและเหมาะสม
วิทยากรใหค้วามรู้ในการพฒันาทกัษะ
4. ด าเนินการฝึกอบรมพฒันาทกัษะตามโครงการ 
5. สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ
8. โครงการพัฒนาทกัษะดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 30,000        เปา้หมายเชิงปริมาณ 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ชุดดาวเทยีมของส านักงานเขต 1. มีอุปกรณ์ต่อพว่ง ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คอมพวิเตอร์ประสิทธิภาพดี และโรงเรียนในสังกัดมีอุปกรณ์ต่อพว่ง
วัตถุประสงค์ ในการท างาน และการเรียน คอมพวิเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการ
1. เพื่อพฒันาทกัษะบคุลากร ด้านการดูแล ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ การสอน ท างาน และการเรียนการสอน
ต่อพว่งคอมพวิเตอร์ 2. ปรับปรุงซ่อมบ ารุง 2. มีการปรับปรุงซ่อมบ ารุง อัพเกรด
2. เพื่อพฒันาระบบคอมพวิเตอร์เดิมที่ใช้งานใหใ้ช้งาน อัพเกรด อุปกรณ์ต่อพว่ง อุปกรณ์ต่อพว่งคอมพวิเตอร์
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คอมพวิเตอร์และชุดจาน และชุดจานดาวเทยีมที่เหมาะสม
3 .เพื่อปรับปรุงคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ใหส้ามารถใช้งานได้ ดาวเทยีมที่เหมาะสมกับ กับการท างานกานเรียนการสอน
ต่อเนื่องแทนการจัดหาใหม่ การท างานการเรียนสอน และมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อพฒันาทกัษะการซ่อมบ ารุง ดูแลอุปกรณ์ชุดจานดาวเทยีม การสอน

โครงการ/ กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน
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งบประมาณ 
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
5. เพื่อจัดหาสอุปกรณ์เพิ่มเติมใหเ้หมาะสมกับการใช้งาน เปา้หมายเชิงคุณภาพ
การเรียนการสอน ภายในหน่วยงาน บคุลากรมีทกัษะด้านการ
ขัน้ตอนการด าเนินงาน ดูแลจัดหาใหม่ซ่อมบ ารุง
1. จัดท าโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติจัดท าโครง อุปกรณ์ต่อพว่งคอมพวิเตอร์ 
2. ส ารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ ชุดจานดาวเทยีม พฒันา
3. ประสานหน่วยงาน หรือสถาบนัการอาชีพ ในการสนับสนุน ระบบคอมพวิเตอร์ใหใ้ช้งาน 
วิทยากรใหค้วามรู้ในการพฒันาทกัษะ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
4. ด าเนินการฝึกอบรมพฒันาทกัษะตามโครงการ และใช้งานได้ต่อเนื่องแทน
5. สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ การจัดหาใหม่
9. โครงการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 100,000      เปา้หมายเชิงปริมาณ 1. ครูผู้ช่วยมีวิสัยทศัน์ และทศันคติที่ดี
วัตถุประสงค์ 1. ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ใน ต่อองค์กรมีวินัยในตนเอง มีความ
1. เพื่อใหค้รูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับบทบาทหน้าที่ ปงีบประมาณ 2561 - 2562 ตระหนักต่อภาระหน้าที่
ระเบยีบ กฎหมาย การประกอบอาชีพควบคุม ทกัษะการ จ านวน 150 คน 2. ครูผู้ช่วยยึดมั่นในคุณธรรม 
ปฏบิติังานอย่างครูมืออาชีพกฎหมาย การประกอบอาชีพควบคุม 2. แขกผู้มีเกียรติและคณะ มีจิตส านึกในด้านจริยธรรม และเปน็
ทกัษะการปฏบิติังานอย่างครูมืออาชีพ ระบบค่าตอบแทนตลอดจน กรรมการด าเนินการ จ านวน แบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบต่อ
คุณลักษณะครูที่ดี                                        20 คน สังคมส่วนรวม และมีความรู้ความเข้าใจ 
2. เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ เจตคติ และ เปา้หมายเชิงปริมาณ มีทกัษะและประสบการณ์ สามารถ
ประสบการณ์ในการปฏบิติับติังานใหแ้ก่ครูผู้ช่วยใหส้ามารถ 1. ร้อยละ 100 ของครูผู้ช่วย ปฏบิติัราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปฏบิติัราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏบิติัหน้าที่ตามกฎระเบยีบ
ขัน้ตอนการด าเนินงาน และกฎหมายที่ก าหนด
1. เสนอโครงการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
2. แต่งต้ังคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อจัดท าหลักสูตร
4. แจ้งข้าราชการครูผู้ช่วยเข้ารับการอบรมพฒันาตามก าหนด
5. ด าเนินการอบรมพฒันา
6. สรุปผลการด าเนินโครงการ
7. รายงานผลการด าเนินโครงการ

โครงการ/ กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน
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งบประมาณ 
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
10. โครงการพัฒนาครูผู้สอนด้านการออกแบบเทคโนโลยี 50,000        เปา้หมายเชิงปริมาณ 1. ครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณมี
(Design and Technology) และวิทยาการค านวณ ครูผู้สอนวิชาวิทยาการ ความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการ
(Computing Science) ค านวณ/ผอ.กลุ่มทกุกลุ่ม/ เรียนรู้ตัวชี้วัดและสามารถจัดกิจกรรม
วัตถุประสงค์ ศึกษานิเทศก์ รวม 225 คน การเรียนรู้ได้
1. ครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณมีความรู้ ความเข้าใจใน เปา้หมายเชิงคุณภาพ 2. ครูผู้สอนสามารถออกแบบหน่วยการ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสามารถส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 1. ร้อยละ 100 ครูผู้สอน ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการ
2. ครูที่เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้และ วิชาวิทยาการค านวณ คอมพวิเตอร์สร้างส่ือดิจิทลั เพื่อใช้ใน
ประยุกต์ใช้ความรู้ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพวิเตอร์ มีความรู้ ความเข้าใจใน การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างส่ือดิจิทลั เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณได้ มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดกิจกรรมการ
ขัน้ตอนการด าเนินงาน เรียนรู้ได้
1. ประชุมเชิงปฏบิติัการ "การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาการ 2. ร้อยละ 80 ของครูที่
ค านวณ เข้ารับการอบรมสามารถ
2. นิเทศติดตามการการออกแบบหน่วยการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้

และประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
วิทยาการคอมพวิเตอร์สร้าง
ส่ือดิจิทลั เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

11. โครงการการอบรมเชิงปฏบิตัิการการพัฒนาบคุลากร 40,000        เปา้หมายเชิงปริมาณ 1. ครูผู้รับผิดชอบระดับสถานศึกษามี
ด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ปกีารศึกษา 2562 ประชุมเชิงปฏบิติัการพฒันา ความรู้และทกัษะในการใช้โปรแกรม
วัตถุประสงค์ ครูผู้รับผิดชอบระดับ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบคุคล/
1. เพื่อพฒันาทกัษะบคุลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สถานศึกษาเพื่อท าความ ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา/ข้อมูลค่า
เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าข้อมูลที่ เข้าใจในการใช้โปรแกรม ครุภณัฑ์และที่ดินส่ิงก่อสร้างข้อมูลการ
ถูกต้องครบถ้วนมีคุณภาพ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ คัดกรองนักเรียนยากจน
2. เพื่อใหก้ารจัดเก็บข้อมูลการรับ-ส่งข้อมูล ในปกีารศึกษา 2562 ปงีบประมาณ  2562 2. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่
เปน็ไปในทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จ านวน 209 โรงเรียน ครบถ้วน ถูกต้อง สมบรูณ์

โครงการ/ กิจกรรม
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งบประมาณ 
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
3. เพื่อใหค้รูผู้รับผิดชอบระดับสถานศึกษามีความรู้ในการใช้ เปา้หมายเชิงคุณภาพ 3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โปรแกรมทดลองปฏบิติัจริงได้ร่วมคิด ร่วมท าและแก้ปญัหา 1.ร้อยละของครูผู้รับผิดชอบ ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สามารถ
ร่วมกัน ระดับสถานศึกษาที่มีความรู้ น าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษามา
4. เพื่อใหส้ถานศึกษามีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน  สามารถน า ทกัษะในการใช้โปรแกรม ใช้งานการบริหารงบประมาณและการ
ไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณ จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ พฒันาคุณภาพการศึกษา
5. ส านักงานเขตพื้นที่สามารถน าข้อมูลนักเรียนรายบคุคลของ 2. ร้อยละของข้อมูลที่ 4. ใช้ในการประชาสัมพนัธ์การ
สถานศึกษาในสังกัดไปใช้ในการบริหารงบประมาณ ถูกต้องครบถ้วน ด าเนินการจัดการการศึกษาของ
ขัน้ตอนการด าเนินงาน หน่วยงานนักวิชาการ นักวิจัย หรือ
1.ประชุมอบรมเชิงปฏบิติัการพฒันาครูผู้รับผิดชอบระดับ นักการศึกษาสามารถ น าข้อมูลไปใช้
สถานศึกษาในสังกัด ประกอบด้วยข้อมูล ในการตัดสินใจ แสวงหาความรู้หรือ
  - ระบบ Data Management Center : DMC เปน็ระบบ พฒันาการศึกษา
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบคุคล
  - การรับนักเรียน ด้วยระบบ DMC โดยใช้เคร่ืองอ่านบตัร 
Smart Card
   - ระบบปจัจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
   - ระบบ https://cct.thaieduforall.org/ : CCT
   - โปรแกรม B-OBEC เพื่อบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูล
อาคารที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 
   - ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา EMIS 
ประกอบด้วยข้อมูลด้านเทคโนโลยี ครุภณัฑ์  ส่ิงก่อสร้างข้อมูล
ครูและบคุลากรทางการศึกษา ที่มีอยูใ่นโรงเรียน ณ ปจัจุบนัและ
บนัทกึข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All : EFA) 
ตามค ารับรองการปฏบิติัราชการ
     -  การด าเนินการออกรหสั G www.gcode.moe.go.th 
2. ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องการบนัทกึข้อมูล
ประมวลผล

โครงการ/ กิจกรรม
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งบประมาณ 
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1. โครงการสานฝันปนัน ้าใจ ปงีบประมาณ พ.ศ.2562  - เปา้หมายเชิงปริมาณ นกัเรียนที่มคีวามยากจน ขาดแคลน อยู่ใน
วัตถุประสงค์ นักเรียนทีม่ียากจน ขาดแคลน ภาวะยากล าบาก ไร้ที่พึ่ง ได้รับการ
1.  เพื่อจัดหาทนุช่วยเหลือนักเรียนที่อยูใ่นภาวะยากล าบาก ด้อยโอกาส เดือดร้อนฉุกเฉิน ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนใน
ยากจนขาดแคลน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ เบื้องต้นจากงบประมาณของกองทนุ 
2. จัดสรรทนุช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน การศึกษาประถมศึกษา มีการพฒันาตนเอง มีทกัษะชีวิตที่ดี 
3. เพื่อใหค้วามช่วยเหลือนักเรียนในเร่ืองอืน่ ๆ ตามที่เหน็สมควร ศรีสะเกษ เขต 4 สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และนักเรียน
4. เพื่อใหน้ักเรียนได้มีโอกาสด้านการเรียนอย่างเทา่เทยีมกัน เปา้หมายเชิงคุณภาพ ที่มีความเดือดร้อนฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้บ้าน

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 1.นักเรียนที่มีความยากจน น้ าทว่ม อุบติัเหตุรุนแรง ฯลฯ ได้รับการ
1. ขัน้ตอนการร่วมวางแผน ขาดแคลน อยูใ่นภาวะยาก ช่วยเหลือเบื้องต้น จากงบประมาณของ
    1.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ล าบาก ไร้ที่พึ่ง ได้รับการ กองทนุ จะมีขวัญก าลังใจในการต่อสู้
ศรีสะเกษ เขต 4 นโยบายจัดต้ังกองทนุเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความ ปญัหา และมีค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพื่อ
ยากจน ขาดแคลน ด้อยโอกาส และมีความเดือดร้อนฉุกเฉิน เดือดร้อนในเบื้องต้นจาก บรรเทาความเดือดร้อน ส่งผลใหก้ารเรียน
พร้อมทั้งได้มีการเชิญผู้ที่เกีย่วข้องประชุมเพื่อปรึกษาหารือ งบประมาณของกองทนุ ดีขึน้ต่อไป
แนวทางการด าเนินงาน 2. นักเรียนที่ได้รับการ
    1.2 จัดประชุมผู้ที่เกีย่วข้อง ประกอบด้วยผู้อ านวยการ ช่วยเหลือจากงบประมาณ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขต ของกองทนุในการจัดสรร
พื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนที่ท าหน้าที่ประธานกลุ่มโรงเรียน  - ทนุใหม้ีการพฒันาตนเอง 
ตามประกาศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีทกัษะชีวิตที่ดี สามารถ
ศรีสะเกษ เขต 4 จ านวน 10 คน ผู้อ านวยการกลุ่มในส านักงาน ช่วยเหลือตนเองได้
เขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 7 คน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 1 คน 
รวม 21 คน ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางและสรุปเปน็
ระเบยีบส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 4 ว่าด้วยการบริหารกองทนุสานฝันปนัน้ าใจ พ.ศ.2561 
    1.3 คณะกรรมการบริหารกองทนุ มีการประชุมเพื่อจัดท า
หลักเกณฑ์การด าเนินงานเพื่อประกอบระเบยีบส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ว่าด้วยการบริหาร

กลยุทธ์ที่  4 สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ
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งบประมาณ 
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
กองทนุสานฝันปนัน้ าใจ พ.ศ.2561
    1.4 แจ้งประชาสัมพนัธ์ใหท้กุโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งบคุคล
ภายนอก องค์กรภาครัฐ และเอกชนทราบเร่ืองการจัดต้ังกองทนุ 
รวมทั้งเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ากองทนุฯ เพื่อช่วยเหลือ
นักเรียน
    1.5 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าบญัชีและรับผิดชอบการ
บริหารการเงินกองทนุ เพื่อใหเ้ปน็ไปตามวัตถุประสงค์และ
ตรวจสอบได้
2. ชั้นตอนร่วมกันปฏบิติั 
    2.1 เปดิบญัชีกองทนุภายใต้ชื่อ "เงินเพื่อกองทนุสานฝัน
ปนัน้ าใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4"
    2.2 รับเงินบริจาคจากผู้มีความประสงค์บริจาคเงินใหก้องทนุ
    2.3 ก าหนดคุณสมบติัการสมัครเข้ารับทนุของนักเรียน
ในสังกัด และออกแบบใบสมัครการขอรับทนุ เพื่อใหเ้ปน็ไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทนุฯ
    2.4 มอบทนุใหน้ักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
ระดับกลุ่มโรงเรียนที่มีคุณสมบติัตามที่กองทนุก าหนด
กลุ่มโรงเรียนละ 10 คน จ านวน 10 กลุ่ม รวม 100 คน 
ทนุละ 2,000  บาท  
    2.5 มอบทนุใหน้ักเรียนปกีารศึกษาละ 100 ทนุ เดือนละ 10 
ทนุ ในวันประชุมประจ าเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
3. ขัน้ตอนร่วมกันประเมิน
    3.1 ติดตามการรายงานนักเรียนที่ได้รับทนุจากกองทนุสานฝัน
ปนัน้ าใจ โดยใหท้กุโรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับทนุใหก้ ากับติดตาม
การใช้จ่ายเงินตามความเหมาะสม เพื่อใหเ้กิดประโบชน์สูงสุดแก่
นักเรียนและครอบครัว ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด
    3.2 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบบญัฃี เพื่อติดตามการ
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งบประมาณ 
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ด าเนินงานของกองทนุใหเ้กิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
4. ขัน้ตอนร่วมกันปรับปรุง
    แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อพจิารณาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
การบริหารจัดการกองทนุสานฝันปนัน้ าใจ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เพื่อหาแนวทางยกร่าง
แก้ไขระเบยีบหลักเกณฑ์ที่เกีย่วข้อง ใหผู้้บริจาคเงินใหก้องทนุ
สามารถน าหลักฐานไปลดหย่อนภาษี
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งบประมาณ 
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปงีบประมาณ พ.ศ.2562 30,000        เปา้หมายเชิงปริมาณ 1. นักเรียน ครู บคุลากรทางการศึกษา
วัตถุประสงค์ นักเรียน ครู บคุลากรทาง เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการโรงเรียน
1. เพื่อกระตุ้น รณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตส านึกและความรู้ความ การศึกษา ทกุโรงเรียน ปลอดขยะ (Zero Waste School)
เข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะและน าขยะ ในสังกัดสามารถบริหาร และมีความรู้เร่ืองการบริหารจัดการขยะ
กลับไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพื่อน าไปก าจัด จัดการขยะได้ อย่างถูกวิธี ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
อย่างถูกวิธีใหก้ับนักเรียน เปา้หมายเชิงคุณภาพ ของการลดขยะ คัดแยกขยะ การน าขยะ
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่โรงเรียนได้มีโอกาสพฒันาการ 1. โรงเรียนในสังกัดมีความ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และน ามาใช้
เรียนการสอนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ตระหนักถึงความส าคัญ ในชีวิตประจ าวัน
ส่ิงแวดล้อม การจัดกิจกรรมโดยใช้นักเรียนเปน็ศูนย์กลาง ของการบริหารจัดการขยะ 2. นักเรียน ครู และบคุลากรทางการ
การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของครูและบคุลากร นักเรียนและ 2. มีเครือข่ายการด าเนินงาน ศึกษาสามารถน าความรู้พร้อมทั้งบอก
ชุมชนโดยรอบโรงเรียน ร่วมกับหน่วยงานและองค์กร แนวทางการปฏบิติัที่ได้รับจากการเข้า
3. เพื่อสร้างเครือข่ายในการด าเนินงาน ด้านการจัดการขยะ ด้านการบริหารจัดการขยะ ร่วมกิจกรรมไปขยายผล เพื่อใหม้ี
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 3. นักเรียนมีพฤติกรรมและ ความรู้ความเข้าใจในการลดขยะ 
1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อเตรียมวางแผนตาม 3,400 มีสุขนิสัย รักความสะอาด คัดแยกขยะ และการน าขยะไปใช้
กิจกรรมที่ก าหนดในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยการแต่งต้ัง รักส่ิงแวดล้อม ประโยชน์ได้
คณะกรรมการที่มีผู้บริหารโรงเรียนที่เปน็ประธานกลุ่มโรงเรียน
ทั้ง 10 กลุ่ม ร่วมกับบคุลากรในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน
1 วัน เพื่อจัดท าแผนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะ
แบบมีส่วนร่วม
2. แจ้งทกุโรงเรียนในสังกัดด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด ในเร่ือง  -
การบริหารจัดการขยะและการรักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อร่วมประเมิน
คัดเลือกเปน็โรงเรียนปลอดขยะดีเด่นเปน็ต้นแบบในระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 
3. จัดกิจกรรมประกวดโรงเรียนปลอดขยะดีเด่น ที่เปน็แบบ 26,600         
อย่างได้ โดยแบง่เปน็โรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ มอบโล่รางวัล เกียรติบตัร เพื่อเปน็ขวัญและก าลังใจ 
พร้อมเผยแพร่ผลงานใหเ้ปน็ที่ประจักษโ์ดยทั่วไป

กลยุทธ์ที่  5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม
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1. โครงการรวบรวมรายงานโครงการพัฒนาของส านักงานเขต 100,000      เปา้หมายเชิงปริมาณ 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครูและบคุลากรทางการ ศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ผ่านการประเมิน
วัตถุประสงค์ ศึกษาในสังกัดส านักงาน ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 3
1.  เพื่อรวบรวมรายงานโครงการพฒันาของส านักงานเขตพื้นที่ เขตพื้นที่การศึกษาประถม มาตรฐานในระดับดีเยีย่ม
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหารและการจัดการศึกษา จ านวน ๑๑๐ คน ศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รับทราบปญัหา
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เปา้หมายเชิงคุณภาพ ในการปฏบิติังานของสถานศึกษา และ
ขัน้ตอนการด าเนินงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 บคุลากรในสังกัด
1. รับการนิเทศ จ านวน 240 คน 3,120          ผ่านการประเมินตาม
2. ประชุมเตรียมรับการประเมิน 3 คร้ัง จ านวน 58 คน 11,020         มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ประเมินสัมฤทธิผ์ล คร้ังที่ 2 จ านวน 134 คน 31,460         ทั้ง 3 มาตรฐาน ในระดับ
4. ประชุมคณะท างานเตรียมจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ 9,500          ดีเยีย่ม
สรุปผลงาน จ านวน 50 คน
5. แลกเปล่ียนเรียนรู้และสรุปผลงาน จ านวน 100 คน 25,000         
6. ค่าวัสดุ 20,000         

2. โครงการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานและความเปน็เลิศ 50,000        เปา้หมายเชิงปริมาณ 1. เครือข่ายองค์คณะบคุคล ก.ต.ป.น.
ทางวิชาการโดยเครือข่าย ก.ต.ป.น. 1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา มีความเข้มแข็ง
วัตถุประสงค์ มีการพฒันาตามมาตรฐาน 2. การขับเคล่ือนคุณภาพการเรียนการสอน

1.เพื่อพฒันาเครือข่ายองค์คณะบคุคล ก.ต.ป.น. ใหค้วามเข้มแข็ง ตัวชี้วัดหลักสูตร เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดการพฒันา
2.เพื่อน าเสนอวิธีการขับเคล่ือนคุณภาพการเรียนการสอนที่ 2. ร้อยละ 100 ขององค์คณะ 3. โรงเรียนได้รับการก ากับ ติดตาม 
เชื่อมโยงตัวชี้วัดการพฒันา บคุคลมีการสร้างเครือข่าย และสนับสนุนการท างาน
3.เพื่อติดตามก ากับและสนับสนุนการท างานในโรงเรียน การบริหารจัดการที่ดี
ขัน้ตอนการด าเนินงาน เปา้หมายเชิงคุณภาพ
1. สรุปรายงานผลการด าเนินงานปงีบประมาณ 2561 1. องค์กร เขตพื้นที่การศึกษา
 - สังเคราะหข์้อสรุปจากประชุมสัมมนาโครงการ และสถานศึกษาร้อยละ 80
ปงีบประมาณ 2561 ศึกษาสรุปผลการติดตาม ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์

กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
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สพฐ. สรุปรายงานโครงการตามจุดเน้น การท างานโดยใช้เครือข่าย
ยุทธศาสตร์การปฏรูิปการศึกษา ก าหนดเปน็ ในการขับเคล่ือนพฒันา
แนวทางในการพฒันา กระบวนการเรียนการสอน
2. ประชุมปฏบิติัการจัดท าแนวทางแผนพฒันาเครือข่าย 2. วิธีปฏบิติัที่ดี การนิเทศ
การจัดการเรียนการสอน น าเสนอผลจัดรูปแบบ           ติดตาม วัด และประเมินผล
และเชื่อมโยงระบบการติดตามและก าหนดจุดพฒันา โดยองค์คณะบคุคล
ปงีบประมาณ 2562
 - ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายคุณภาพการศึกษา ก.ต.ป.น. 

ร่วมกับเครือข่ายวิชาการ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน จัดท าแผนปฏทินิ
การด าเนินงาน เคร่ืองมือ 10,000 
3. นิเทศติดตาม ก ากับ สนับสนุนการพฒันาตามมาตรฐานตัวชี้วัด
 - การนิเทศ ก ากับ ตรวจเยีย่ม 30,000 
4. น าเสนอผลกสนปฏบิติัแต่ละเครือข่าย
 - จัดท าบทสรุปแนวทางการติดตามการพัฒนาปีงบประมาณ 2562 10,000 
5. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ
 - น าเสนอรูปแบบองค์ความรู้ Online และเอกสาร
3. โครงการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 50,000        เปา้หมายเชิงปริมาณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
วัตถุประสงค์  1. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สามารถ
1.  เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่ มีรายงานผลการด าเนินงาน พฒันาการการใช้แผนก ากับติดตามที่มี
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ที่ครอบคลุมประเด็ดการ ประสิทธิภาพและมีข้อมูลฐานที่ได้จาก
2.  เพื่อน าการประเมินผลการด าเนินงานไปใช้ประกอบการยกร่าง ติดตาม โดยงานในรูปแบบ การรายงานไปบริหารจัดการพฒันา
แผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ เอกสาร จ านวน 100 เล่ม คุณภาพการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและ
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 2. ส่งไปยังเขตพื้นที่ 185 สามารถรายงานผลการด าเนินงาน
1.  จัดประชุมคณะกรรมการสรุปผลการด าเนินงาน เขต ในรูปแบบการส่งใน ตามโครงการได้ครอบคลุมทกุตัวชี้วัด
     1.1 สร้างเคร่ืองมือในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ระบบ e-office และมีข้อมูลสารสนเทศไว้เพื่อเผยแพร่ 
     1.2 สรุปข้อมูลตามจุดเน้นตามแผนปฏบิติัการประจ าปี เปา้หมายเชิงคุณภาพ ประชาสัมพนัธ์และส าหรับการบริหาร
          - ด้านผู้เรียน 1. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จัดการในปต่ีอไป

โครงการ/ กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน
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          - ด้านครูและบคุลากรทางการศึกษา ผ่านการประเมินในภาพรวม
          - ด้านการบริหารจัดการ
2. แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องและจัดท าร่าง
เอกสาร
3. จัดพมิพเ์อกสารรูปเล่ม
4. โครงการติดตามและประเมินผลการปฏบิตัิงาน 40,000        เปา้หมายเชิงปริมาณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มีระบบการ
วัตถุประสงค์ 1.บคุลากรสพป.ศก.4 ทกุคน ติดตามที่มีประสิทธิภาพสามารถ
1. เพื่อรวบรวมผลการด าเนินงานทั้งระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มาตรฐาน
2. เพื่อน าผลการด าเนินงานไปใช้ในการประเมินตนเองและ สพป.ศก.4 จ านวน 209 แหง่ ส านักงานเขต,นโยบายเร่งด่วนมีข้อมูล
ปรับปรุงวิธีการปฏบิติัใหเ้กิดการพฒันาอย่างต่อเนื่อง เปา้หมายเชิงคุณภาพ การด าเนินงานมาพฒันางานและ
3. เพื่อใหก้ารพฒันาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผล 1. สพป.ศก.4 สามารถก ากับ ต่อยอดในปต่ีอไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  4 ติดตาม จัดเก็บข้อมูลตาม
เปน็ระบบที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน นโยบายและจุดเน้นพเิศษ
1. จัดส่งแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา สพฐ. เพื่อก ากับ ติดตาม 
ขัน้พื้นฐาน และตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เร่งรัดใหม้ีการด าเนินงาน
พ.ศ.2560 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 เปน็เอกสาร, ตามที่ได้ก าหนดไว้   
ทางอีเมล์ (e-mail) ถึงผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทกุคนและส่งทาง 2. สพป.ศก.4 สามารถก ากับ 
Apllication Line และทาง Facebook policy group ติดตามและรายงานผลการ
2. ประชุมเชิงปฏบิติัการท าความเข้าใจตามแบบติดตาม ด าเนินงานที่ครอบคลุม
และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน และ ครบถ้วนตามก าหนดระยะ
มอบหมายภารกิจผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ มาตรฐาน เวลา ชัดเจนสะดวกต่อการ
ผลการด าเนินงานเชิงพื้นที่ (Area Based) นโยบาย ติดตามและรายงานผลของ
และจุดเน้นพเิศษ ผู้เกีย่วข้องได้อย่างมี
3. สรุปการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน ประสิทธิภาพ   
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดส่งข้อมูลทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) และส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานอ้างอิง

โครงการ/ กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน
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งบประมาณ 
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน 40,000        
  -  การติดตามจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
  -  การติดตามจากศึกษาธิการภาค
  -  หน่วยงานอืน่ ๆ ที่เปน็ภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษา
4. น าผลการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน
คุณภาพตามเกณฑ์การประเมินใหดี้ขึน้และรักษาคุณภาพที่ดีให้
ยัง่ยืนต่อไปประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
และแจ้งทกุกลุ่มตามภารกิจทราบ เพื่อช่วยกันพฒันาคุณภาพ
ตามเกณฑ์การประเมินใหดี้ขึน้และรักษาคุณภาพที่ดีใหย้ัง่ยืนต่อไป
5. โครงการการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏบิตัิ ปงีบประมาณ 150,000      เปา้หมายเชิงปริมาณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
พ.ศ.2562 ผอ.สพป.ศก.4./รองผอ.สพป. ศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ ศก.4/ผอ.กลุ่มทกุกลุ่ม/ ในสังกัดสามารถขับเคล่ือนนโยบาย
1. เพื่อใหส้ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง การจัดการศึกษาใหไ้ปในทศิทาง
เขต 4 มีแผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562  10 กลุ่ม/ครูผู้รับผิดชอบงาน เดียวกันและบรรลุเปา้หมาย
เปน็กรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ แผน/คณะกรรมการก.ต.ป.น.
ความต้องการของพื้นที่และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ  /ศึกษานิเทศก์หวัหน้ากลุ่ม
การศึกษาขัน้พื้นฐาน งาน/ผู้แทนจากกลุ่มในเขต
2. เพื่อใหส้ถานศึกษาในสังกัดทราบถึงแนวทางในการบริหารจัด พื้นที่การศึกษา และบคุลากร
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ กลุ่มนโยบายและแผน 
เขต 4 และใช้เปน็กรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้ รวม 261 คน
เปน็ไปในทศิทางเดียวกัน เปา้หมายเชิงคุณภาพ
3. เมื่อส้ินปงีบประมาณส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 1. ส านักงานเขตพื้นที่
ศรีสะเกษ เขต 4 มีสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผน การศึกษาประถมศึกษา
ปฏบิติัการประจ างบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อใช้เปน็ข้อมูล ศรีสะเกษ เขต 4 มี
ประกอบการจัดท าแผนปฏบิติัการประจ าปถีัดไป แผนปฏบิติัการประจ าปี

โครงการ/ กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน
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งบประมาณ 
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ขัน้ตอนการด าเนินงาน งบประมาณ พ.ศ.2562
1. ประชุมผู้บริหารเขต เพื่อจัดท ารายละเอียดการจัดสรร - เปน็เคร่ืองมือในการบริหาร
งบประมาณตามแผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 จัดการศึกษา ได้สอดคล้อง
ณ หอ้งท างานผอ.สพป.ศก.4 กับความต้องการของพื้นที่
2. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏบิติัการประจ าป ี2562 18,200         และนโยบายของส านักงาน
ประกอบด้วย ผอ.สพป.ศก.4./รองผอ.สพป.ศก.4/ผอ.กลุ่มทกุกลุ่ม/ คณะกรรมการ
ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 10 กลุ่ม/คณะกรรมการก.ต.ป.น. / การศึกษาขัน้พื้นฐานได้อย่าง
ศึกษานิเทศก์หวัหน้ากลุ่มงาน/ผู้แทนจากกลุ่มในเขตพื้นที่ มีประสิทธิภาพ
และบคุลากรกลุ่มนโยบายและแผน ณ โรงแรมอมรเทพ 2. ส านักงานเขตพื้นที่การ
อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
3. ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองแผนปฏบิติัการประจ าปี 21,700         เขต 4 มีการบริหารจัดการ
งบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วยผอ.สพป.ศก.4/รองผอ.สพป. แบบมีส่วนร่วมทกุฝ่าย
นโยบายและแผน ณ โรงแรมอมรเทพ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
4. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์แผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ 6,170          
พ.ศ.2562 
   - จัดท าเอกสารแผนเปน็รูปเล่ม จ านวน 50 เล่ม
   - ประชาสัมพนัธ์ทางเวปไซต์ของสพป.ศก.4
5. ประชุมชี้แจงการน านโยบายสู่การปฏบิติั และการนิเทศ 76,930         
ติดตามเชิงบรูณาการของงานทกุกลุ่มในสพป.ศรีสะเกษ เขต 4 
ตามบริบทของการจัดการศึกษาในพื้นที่จ านวน 10 กลุ่มโรงเรียน
ประกอบด้วยผอ.โรงเรียน ครู ผอ.สพป.ศก.4 ,รองผอ.สพป.ศก.4  
ผอ.กลุ่มในสพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ทกุกลุ่ม บคุลากรในกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมาย บคุลากรในกลุ่มนโยบายและแผนทกุคน 
6. ประชุม PLC สรุปผลการด าเนินงานการแผนปฏบิติัการ 27,000         
ประจ าป ี2562 ประกอบด้วยบคุลากรในสพป.ศก.4 

โครงการ/ กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน
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งบประมาณ 
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
6. โครงการกิจกรรม 5 ส ปงีบประมาณ พ.ศ.2562 40,000        เปา้หมายเชิงปริมาณ บคุลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค์ 1. ข้าราชการครู บคุลากร ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ทกุคน 
1. เพื่อจัดสถานที่ใหเ้อือ้ต่อการใช้งานใหส้ะอาด ถูกสุขลักษณะ ลูกจ้าง พนักงานราชการ มีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศใน
2. เพื่อแยกส่ิงของที่จ าเปน็และไม่จ าเปน็ใหข้จัดออกไป ใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สถานที่ท างาน และทกุคนเกิดความรัก
3. เพื่อจัดวางส่ิงของที่จ าเปน็ใหง่้ายต่อการน าไปใช้งาน เปา้หมายเชิงคุณภาพ ความสามัคคีต่อกัน
4. เพื่อท าความสะอาดสถานที่  อุปกรณ์  ส่ิงของ เคร่ืองใช้ให้ 1. ข้าราชการครู บคุลากร
สะอาดอยูเ่สมอ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
5. เพื่อใหบ้คุลากรสามารถปฏบิติังานได้อย่างถูกต้อง มีความสามัคคีในองค์กร
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 2. อาคารส านักงาน และ
 กิจกรรม 5 ส (คร้ังที่ 1) 20,000        พื้นที่บริเวณภายใน
1. ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกิจกรรม 5 ส ส านักงานมีความสะอาด
2. จัดกิจกรรม 5 ส เรียบร้อย
3. สรุป/รายงานผล
กิจกรรม 5 ส (คร้ังที่ 2) 20,000        
1. ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ กิจกรรม 5 ส
2. จัดกิจกรรม 5 ส
3. สรุป/รายงานผล
7. โครงการเร่งด่วนตามนโยบาย 100,000      เปา้หมายเชิงปริมาณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
วัตถุประสงค์ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และ ศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และสถานศึกษา
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนใหส้ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม บคุลการทางการศึกษา ในสังกัด มีการน านโยบายสู่การปฏบิติั
ศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และสถานศึกษาในสังกัดมีการปฏบิติังาน ในสังกัดสพป.ศก.4 อย่างเปน็รูปธรรม
ตามนโยบายทกุระดับ เปา้หมายเชิงคุณภาพ
ขัน้ตอนการด าเนินการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และ
1. ประชุมเตรียมการ บคุลการทางการศึกษาใน
2. ประชุม/อบรมในการปฏบิติังานตามนโยบายฯ สังกัดสพป.ศก.4 มีความรู้
3. สรุป/รายงานผล ความเข้าใจและปฏบิติัตาม

นโยบายฯได้อย่างมีถูกต้อง

โครงการ/ กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน
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งบประมาณ 
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
8. โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา 10,000        เปา้หมายเชิงปริมาณ 1. เครือข่ายพฒันาคุณภาพการจัดการ
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 1. คณะกรรมการของกลุ่ม ศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กบงึระนาม
บงึระนามโมเดล เครือข่ายบงึระนาม 28 คน โมเดลมีแบบงานโครงการที่ชัดเจน 
วัตถุประสงค์ 2. ครู บคุลากรของกลุ่ม สอดคล้องกับความต้องการของ
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ เครือข่ายบงึระนาม 18 คน ผู้ปกครอง นักเรียน 
คณะกรรมการ เปา้หมายเชิงคุณภาพ 2. คณะกรรมการสถานศึกษาได้เข้ามา
2. เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์และองค์ความรู้ในการพฒันา 1. คุณภาพการศึกษาของ มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพ
คุณภาพการจัดการศึกษาของเครือข่าย กลุ่มมีประสิทธิภาพที่สูงขึน้ การศึกษา
3. เพื่อก าหนดทศิทาง ยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานของ
กลุ่มในปงีบประมาณ 2562
กิจกรรม
1. สรุปผลการด าเนินงานในรอบปทีี่ผ่านมา วิเคราะห ์สังเคราะห์
ผลการด าเนินงานรอบปทีี่แล้วโดยครู บคุลากร
2. แต่งต้ังคณะจัดท าโครงการ
3. โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
4. จัดประชุม PLC
5. ก ากับติดตามการประชุมสัมมนา
6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
9. โครงการค่ายพัฒนาทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะหโ์ดยใช้ 10,000        เปา้หมายเชิงปริมาณ ครูเหน็ความส าคัญของการฝึกทกัษะ
โครงงาน 1. ครูทกุคนพฒันาส่ือ กระบวนการคิดใหน้ักเรียนและ
วัตถุประสงค์ การเรียนการสอนทกัษะ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหน้ักเรียนได้
1. เพื่อใหค้รูทกุคนได้พฒันาส่ือการเรียนการสอนที่พฒันาทกัษะ กระบวนการคิด ฝึกทกัษะกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการคิด 2. นักเรียนทกุชั้นเรียนมี ในทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. เพื่อใหน้ักเรียนทกุชั้นเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้ กิจกรรมการเรียนรู้โดยการ
ทกัษะกระบวนการคิด ใช้ทกัษะกระบวนการคิด

โครงการ/ กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน
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งบประมาณ 
(บาท)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 3. นักเรียนทกุชั้นมีทกัษะ
1. ประชุมครูเพื่อออกแบบการจัดกิจกรรมค่าย กระบวนการคิดอยูใ่นระดับ
2. จัดค่ายพฒันาทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะหโ์ดยใช้โครงงาน ดี
3. รายงานผลนวัตกรรมที่พฒันาทกัษะการคิดของแต่ละระดับชั้น เปา้หมายเชิงคุณภาพ
   3.1 น าเสนอความสามารถของนักเรียนจากการจัดกิจกรรม 1. ครูทกุคนมีการจัด
   3.2 ครู นักเรียน AAR ผลการเข้าค่าย การเรียนการสอนทกัษะ
4. ประชุมเพื่อสรุปผลงานและน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข กระบวนการคิด

2. นักเรียนมีพฒันาการด้าน
ทกัษะกระบวนการคิด

โครงการ/ กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน
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ส่วนที่  5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งมอบผลผลิตการ
ให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดปัจจัยความส าเร็จและกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ  ดังนี้ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ                 
พ.ศ.2562 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

1. งบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน : งบประจ า  เพ่ือให้เขตพ้ืนที่ใช้บริหารจัดการและพัฒนา
งานได้มาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา : งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของเขตพ้ืนที่  

ปัจจัยความส าเร็จ 
   1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

ให้ความส าคัญโดยการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติงาน 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

   2. มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริหารจัดการโดยเปิดโอกาส 
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
   1. สื่อสารทิศทางองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  กลยุทธ์  จุดเน้นการพัฒนา และ 

เป้าหมายการให้บริการของหนว่ยงาน ให้บุคลากรในส านักงานเขต ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
   2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน  
  3. จัดท าข้อตกลงการให้บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระหว่างผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา

ศรีสะเกษ เขต 4 กับผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษา 

   4. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบายเพื่อก าหนดกลยุทธ์ 
และจัดท าแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 

   5. ด าเนินงาน กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
    6.  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
   7. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ประจ าปสีู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



 

การขับเคลื่อนและก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย 
          1.  นโยบายทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นเปน็กรอบแนวทางการ
ด าเนินงาน 
          2. ด าเนินการทบทวนตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี2562 รองรับการด าเนินงานและการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัตินโยบาย             
ของคณะรัฐมนตรีและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจ าปี (นโยบายเฉพาะและนโยบาย
เร่งด่วน) จุดเน้นของส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา
ศรีสะเกษเขต 4  ออกแบบกระบวนการ กลไก และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้ง
สื่อสารถ่ายทอดให้หน่วยปฏิบัติได้รับทราบทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้การน าสู่การปฏิบัติเป็นไป               
อย่างมีประสิทธิภาพให้แล้วเสร็จภายในเดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 
          3. สถานศึกษาที่เก่ียวข้องให้การสนับสนุนและด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด 
          4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานสรุปส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อน าเรียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกรุณาทราบผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งปัญหาอุปสรรค 
ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
            4.1 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายเฉพาะ ในเดือนสุดท้ายทุกไตรมาส                 
ของปีงบประมาณ 2562 (ก่อนวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ธ.ค.61 และ มี.ค. มิ.ย. ก.ย. 62) 
            4.2 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วน ทุกเดือนตลอด 3 เดือนแรก            
ของปีงบประมาณ 2562 (ก่อนวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ต.ค. พ.ย. และ ธ.ค.62) 
            4.3 การจัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติ ตามข้อ 4.1 และ 4.2 อาจมีการเปลี่ยนแปลง               
ซึ่งจะมีการสั่งการให้ทราบเพ่ือให้การด าเนินการเกิดความเหมาะสมต่อไป 

ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
ต.ค.2561 แจ้งนโยบายการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
พ.ย.2561 กลุ่มงานภายในเขตเสนอโครงการเพ่ือบรรจุลงในแผนฯ 
ธ.ค.2561 ประชุมผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
มี.ค.2562 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 2562  
มี.ค.2562 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบ 

15 ม.ค.2562 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.2561) 
15 เม.ย.2562 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (ต.ค.2561-มี.ค.2562) 
15 ก.ค.2562 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน (ต.ค.2561-มิ.ย.2562) 
15 ต.ค.2562 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ต.ค.2561-ก.ย.2562) 
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