
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าน า 

  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์กระทรวง  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดนโยบาย  กลยุทธ์และจุดเน้นการพัฒนา  และแนวทางการบริหารงบประมาณ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2563   เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมและสถานศึกษา  มีกรอบทิศทางการ
ด าเนินงานที่สอดรับและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  ได้ระดมความคิดจาก     
ผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการศึกษา  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการส านักงาน  เขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม  ทุกกลุ่ม  
ศึกษานิเทศก์  ประชุมวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหาและความจ าเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2   ให้สูงขึ้น จึงได้ก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่จะต้องด าเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่    มกราคม 2563 

  ขอขอบคุณคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่ได้ช่วยระดมความคิด  เสนอแนะ ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุน ซึ่งเป็นประโยชน์ท าให้การวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  สูงขึ้น เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 

 

 

       

         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

หน้า               

ค าน า 

สารบัญ 
 
ส่วนที่  1   สภาพการจัดการศึกษา          
     ภารกิจของหน่วยงาน         1  

    สภาพทั่วไป          2 
    ข้อมูลพื้นฐาน              2 

     ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา        3 
  
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
             แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ      8 
   นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ      8 

  ทิศทางและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   9 
  ทิศทางการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2      19 

             ตัวชี้วัดจ าแนกตามยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2  22 
  จุดเน้นการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2    23 

            เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จตามจุดเน้นการพัฒนา     24 
 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562      
   งบด าเนินงานเพื่อการบริหารจัดการ        27 
   งบเพ่ิมประสิทธิตามภารกิจกลุ่มงาน       28 
   งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา        29 
  
ส่วนที ่4  การบริหารแผนสู่ความส าเร็จ             

การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการขับเคลื่อนแผนสู่ความส าเร็จ                30      
ปัจจัยความส าเร็จ                  30 

   กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ                              30 
      
ภาคผนวก            25     

โครงการ              
 ค าส่ัง 

 

 

 



         ส่วนที่   1 

สภาพการจัดการศึกษา 
 
ภารกิจของหน่วยงาน 

ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 295 ง ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2560 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560  ให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้ไปเป็นตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(1) จัดท า นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ 
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทัง้ก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ 
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

(10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ 
คณะท างานด้านการศึกษา 

(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 
โดยให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มอ านวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) กลุ่มกฎหมายและคดี 
(10) หน่วยตรวจสอบภายใน 



ข้อมูลพื้นฐาน 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  มีสถานศึกษาในสังกัดที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบ จ านวน 180 โรง   ครอบคลุมทั้ง 7 อ าเภอ ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 1  จ านวนโรงเรียนในสังกัดปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาดโรงเรียน จ านวนโรงเรียน 
ขนาดที่ 1 (นร.1-120 คน) 113 
ขนาดที่ 2 (นร.121-200 คน) 43 
ขนาดที่ 3 (นร.201-300 คน) 18 
ขนาดที่ 4 (นร.301-499 คน) 4 
ขนาดที่ 5 (นร.500-1,499 คน) 1 
ขนาดที่ 6 (นร.1,500-2,499 คน) 0 
ขนาดที่ 7 (นร.2,500 คนข้ึนไป) 0 
รวมทั้งหมด 180 



ตารางที่ 2  จ านวนสถานศึกษาและนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2 
จ าแนกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอนและอ าเภอ  

อ าเภอ 
จ านวนสถานศึกษา จ านวน

นักเรียน 
หมายเหตุ 

ม.ต้น – ม.ปลาย อนุบาล – ม.ต้น อนุบาล – ประถม รวม 
อุทุมพรพิสัย - 14 44 58 5,789  
ราษีไศล - 9 39 48 7,087  
ห้วยทับทัน - 5 21 26 3,349  
เมืองจันทร์ - 2 10 12 1,375  
บึงบูรพ์ - 2 3 5 665  
โพธิ์ศรีสุวรรณ - 5 11 16 1,751  
ศิลาลาด - 3 12 15 1,358  

รวม - 40 142 180 21,374  
 ที่มา : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ (DMC) กลุ่มนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

ตารางที่ 3  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 ศรีสะเกษ  เขต 2 จ าแนกตามอ าเภอ  
 

 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ 

อ าเภอ 
สพฐ. 

ม.ต้น – ม.ปลาย อนุบาล – ม.ต้น รวม 
อุทุมพรพิสัย - 512 512 512  
ราษีไศล - 417 417 417  
ห้วยทับทัน - 236 236 236  
เมืองจันทร์ - 98 98 98  
บึงบูรพ์ - 56 56 56  
โพธิ์ศรีสุวรรณ - 145 145 145  
ศิลาลาด - 109 109 109  

รวม - 1,573 1,573 1,573  
ที่มา : ข้อมูลจาก จ.18 กลุ่มบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 16   ธันวาคม  2562 
 
ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  ได้ด าเนินการทดสอบทางการศึกษา 
เพ่ือประเมินผลคุณภาพนักเรียนประจ าปีการศึกษา  2562 โดยมีวัตถุประสงค์   1) เพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับใช้ ใน
กระบวนการตัดสินใจและก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  
เขต  2  และสถานศึกษา   2) เพ่ือก ากีบ  ติดตามคุณภาพการจัดศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ เป็นส่วน
หนึ่งในการประกันคุณภาพผู้เรียน  3) เพ่ือศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  
เขต  2 โดยมีผลการประเมินตามตารางท่ีปรากฏท้ายนี้ 
 
 
 
 



 
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)ปีการศึกษา 2561 
และ 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
  

กลุ่มสาระ/ วิชา 
ค่าเฉลี่ย สพป.ศก.2  ปีการศึกษา 

2561 2562 ความก้าวหน้า 

ภาษาไทย 57.20 49.59 -7.61 

สังคมศึกษาฯ - - - 

ภาษาอังกฤษ 34.14 29.88 -4.26 

คณิตศาสตร์ 36.98 31.51 -5.47 

วิทยาศาสตร์ 39.53 34.49 -5.04 

รวมเฉลี่ย 41.96 36.37 -5.59 

  
                จากตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
( O-NET )  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2   ปีการศึกษา 2561 
และ ปีการศึกษา 2562   พบว่าในภาพรวมค่าเฉลี่ยผลการทดสอบปีการศึกษา 2562  ลดลงจากปีการศึกษา 
2561 ทุกรายวิชา ร้อยละ 5.59   
 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 กับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  

กลุ่มสาระ/ วิชา 
ปีการศึกษา  2562 

 สพป.ศก.2 สพฐ. ความก้าวหน้า 

ภาษาไทย 49.59 47.95 +1.64 

สังคมศึกษาฯ - - - 

ภาษาอังกฤษ 29.88 30.86 -0.98 

คณิตศาสตร์ 31.51 31.60 -0.09 

วิทยาศาสตร์ 34.49 34.30 +0.19 

รวมเฉลี่ย 36.37 36.18 -0.19 

                  จากตารางที่ 5  แสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ปีการศึกษา 
2562 กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 0.19 เมื่อพิจารณาเป็น
รายกลุ่มสาระ พบว่ากลุ่มสาระวิชาภาษาไทย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.64 และกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.19 
 
 



 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561-2562 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 

ตารางที่ 6  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ปีการศึกษา  
2561 และ 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วิชา 
ค่าเฉลี่ย สพป.ศก.2  ปีการศึกษา 

2561 2562 ความก้าวหน้า 

ภาษาไทย 52.12 53.90 +1.78 

สังคมศึกษาฯ - - - 

ภาษาอังกฤษ 26.76 28.52 +1.76 

คณิตศาสตร์ 24.85 22.18 -2.67 

วิทยาศาสตร์ 34.36 29.02 -5.34 

รวมเฉลี่ย 34.52 33.41 -1.11 

 
          จากตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
( O-NET )  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2   ปีการศึกษา 2561
และ ปีการศึกษา 2562  พบว่าในภาพรวมค่าเฉลี่ยผลการทดสอบปีการศึกษา 2562 ลดลงจากปีการศึกษา 2561 
คิดเป็นร้อยละ 3.93  เมื่อเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระ พบว่ากลุ่มสาระวิชาภาษาไทย เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.78 และ
กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.78 
 
ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)    ปีการศึกษา  
2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  กับ ระดับสพฐ. 

 กลุ่มสาระ/ วิชา 
ปีการศึกษา  2562 

 สพป.ศก.2 ระดับ สพฐ. ความก้าวหน้า 
ภาษาไทย 53.90 55.91 -2.01 

สังคมศึกษาฯ - - - 

ภาษาอังกฤษ 28.52 32.98 -4.46 

คณิตศาสตร์ 22.18 26.98 -4.80 

วิทยาศาสตร์ 29.20 30.22 -1.20 

รวมเฉลี่ย 33.41 36.52 -3.11 

 

 

 



 
 
        จากตารางที ่ 7  แสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ปีการศึกษา 2562 กับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 3.11  ค่าเฉลี่ยลดลงทุกสาระวิชา 
 
การบริหารและการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน 
 มีเจตนารมณ์ในการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อาทิ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในรูปของคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2 (ก.ต.ป.น.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่  2  

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัติรัฐพึงจัด มียุทธศาสตร์ ชาติ 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็น ในการจัดท าแผนต่างๆ     ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วม ในการพัฒนา มีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน    เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง รัฐบาลจึงได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 25612580 ใน
การพัฒนาประเทศระยะ20 ปี ประกอบด้วย6 ยุทธศาสตร์ ดัง 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) 
ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ตามด้วย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดตัวและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 
(พ.ศ. 25602564) ที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา  ที่ยั่งยืนและคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือวางรากฐานให้คนไทย ที่สมบูรณ์   มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยม มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและ สุขภาพที่ครอบครัวอบอุ่นตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

ส าหรับการพัฒนาการศึกษาของประเทศกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนการ แห่งชาติพ.ศ. 2560-2579  
เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาโดยมุ่งจัดการศึกษา คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค
ในการศึกษาที่ พัฒนาระบบ การบริหารจัดการศึกษาที่ประสิทธิภาพพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่
สอดคล้อง ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด น าไปเป็นกรอบ
และแนวทางการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ตลอดชีวิตภายใต้บริบทเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วย ความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งความเป็นพลวัตรเพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศ ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่ง 
พ.ศ. 25602579 ได้ก าหนด สาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่การเข้าถึงโอกาส
ทางการ ศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา(Quality) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง(Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้าและมียุทธศาสตร์ 6 ประการ 
คือ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลัง คน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ 3) การพัฒนา ศักยภาพคนทุกช่วงและการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้ ประเด็นการพัฒนา 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคือ ประเด็น 11 การพัฒนา 
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตและประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้  

นอกจากนี้ยังมีแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ก าหนดให้มีประเด็น ใน 7 ประเด็น ดัง 1) การปฏิรูป
ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของ 2) การปฏิรูป การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัย  3) การปฏิรูปเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าทาง 4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและ อาจารย์ ๕)  



การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  6) การปรับโครงสร้างของหน่วย
ทางการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู้โดยพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
ระดับอนุบาล 

เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ และชุมชนเพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ ด้านต่างเช่น ทักษะทาง
สมองทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมิน 
 ระดับประถมศึกษา 

1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
2. เรียนภาษาไทยเน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น(ภาษาแม่ เน้นเพื่อการสื่อ 
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ(Active Learning) เพ่ือพัฒนากระบวนการการเรียนรู้จากประสบการณ์ หรือ

สถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือและเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนด้วยการ จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดง
ความคิดเห็นให้ 

5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและ(Coding) 
7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์(Coding) 
8. จัดให้มีโครงการ1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพโดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภาย ภายนอกบริเวณโรงเรียน

ให้เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ  
ระดับมัธยมศึกษา 

มุ่งตอ่ยอดระดับประถมศึกษาด้วยจุดเน้นดังนี้ 
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ ( STEM) และ 

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาท่ีสาม 
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่และ การมีงาน เช่น ทักษะด้านกีฬาที่

สามารถพัฒนาไปสู่นักทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทิศทางและนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยยึด

หลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตเป็นแนวทาง ในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 25612580 แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 
25612580 แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ. 
25602565 แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 25602579 และมุ่งThailand 4.0 ดัง วิสัยทัศน์ 

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ ในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร 
4. สร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่า

เทียม 
5. พัฒนาผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGS) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และจัดการศึกษาโดย เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital 

Technology) เพ่ือพัฒนา Thailand 4.0  
นโยบาย 

นโยบายที่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์  
นโยบายที่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน  
นโยบายที่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบายที่4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ี มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า 
              ทางการศึกษา 
นโยบายที่5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
จากนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน 

สู่การปฏิบัติ เป็น 6  กลยุทธ์ที่สอดคล้องกัน ดังนี้  
กลยุทธ์1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และ  
กลยุทธ์2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ  
กลยุทธ์3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
กลยุทธ์4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
กลยุทธ์5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
  

  
 
 
 
 
 



นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
            กลยุทธ์1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และชาติ 

 เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2.ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม มี

ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์มีจิตสาธารณะมีจิตอาสารับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวมซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนมี ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคามในชีวิต ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติๆ  
เป็นต้น 

4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และ การพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพและมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของ 

5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้ด้อย และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ ทุรกันดารเช่นพ้ืนที่ชายแดน ชายฝั่ง
ทะเลและเกาะแก่งเป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานที่ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน ยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติมีหลัก ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม

จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้ และสังคมโดยรวม
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม 

3. ร้อยละของผู้เรียนมี ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติดความรุนแรงการคุกคามในชีวิต ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัย
พิบัติๆ เป็นต้น 

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของ 

5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มกลุ่มผู้ด้อย และกลุ่มที่อยู่ ห่างไกลทุรกันดารเช่น พ้ืนที่ชายแดน 
ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งได้รับการบริการด้านการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานที่ และเหมาะสมตรงตามความต้องการสอดคล้อง
กับบริบทของ 

6. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโขบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้ 

7. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ดีต่อ มีหลักคิดที่ เป็น
พลเมืองดีของมีคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรการ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี เป็นมาตรการในการพัฒนา ผู้เรียนให้มีความรัก

ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ ต่อครอบครัวชุมชน และสังคมและประเทศชาติ
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 



2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับ ความรุนแรงที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของประเทศ เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรั บมือกับภัยคุกคาม 
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรงเช่น ภัยจาก ยาเสพติด ภัยจากความรุนแรงการคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์และ ภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
อยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
3. จัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น

พ้ืนฐานด าเนินแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 
2560-2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ 6 ข้อ คือ 1) การศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 2) การ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา5) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการศึกษา 

4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล 
และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสม ตรงตามความต้องการ 

นโยบายที่2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของของประเทศ 
เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด  
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม   
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
 
ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ 
ที่ 21 
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 

ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 
มาตรการ 
พัฒนาคุณภาพผู้ เ รียนเต็มตามศักยภาพ น า ไปสู่ ความเป็นเลิศด้ านวิชาการตามความสามารถ                

ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

นโยบายที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
เป้าประสงค์ 
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการ

พัฒนาของประเทศ 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคล้องกับทักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคม ที่เป็นพหุ
วัฒนธรรมรวม ถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 



 
 
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
4. ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพ                      

ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต

อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอนเป็น "Coach" ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้ หรือผู้อ านวยการ

การเรียนรู้ 
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 
ตัวช้ีวัด 
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3RS) 
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน ระดับชาติ(NT) 

ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มากกว่าร้อยละ50   ในแต่

ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
4. ร้อยละผู้ เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6               

มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม และน าไปปฏิบัติได้ 

5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ ด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาท “ครูผู้สอน” เป็น "Coach" ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ การเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้  

มาตรการ 
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตร แกนกลางให้เป็น

หลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนา สมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย 

2. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
     2.1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย ให้ได้รับการพัฒนาเหมาะสม กับวัยในทุกด้าน  

ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ (ฟังพูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนา การศึกษาที่สูง 

     2.2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้ได้รับการพัฒนา ทางด้านร่างกายจิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

     2.3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ให้ได้รับการพัฒนา ทางด้านร่างกายจิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญามีวินัยมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ ด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ มี
ทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่3 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงาน ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข   

 



 
 

 2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ
ส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบทและ ความต้องการจ าเป็นพิเศษ
เฉพาะบุคคล 

3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ทุกระดับการจัด
การศึกษา เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการเรียนรู้
ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน สามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based 
Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

4. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิต และ พัฒนาครูให้
เป็นไปตามเป้าประสงค์มีการดึงดูดคัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบ การพัฒนาศักยภาพ
และสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพการสนับสนุน 
สื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่เชี่ยวชาญ ด้าน
การสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

4.1 ผลิตครูที่มีคุณภาพเป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิตครู ที่มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาให้เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาท จาก ครูผู้สอน" เป็น 
"Coach" หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธี ให้เด็กสามารถ แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้และท ากิจกรรม
ในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม 
และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ  
                ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา 

 
เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 

Sustainable Development) 
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในระดับ                   

เขตพ้ืนที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ สภาพข้อเท็จจริงโดย

ค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้งของสถานศึกษา 
5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงาน

จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้ เรียนได้มี โอกาสเข้าถึง                  

บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มี

คุณภาพของประชาชน  
 
 
 



 
ตัวช้ีวัด 
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพ

ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษาและ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ติจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น เครื่องมือในการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น 
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภทขนาด และพ้ืนที่ 
6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
8.  สถานศึกษาที่ มี ร ะบบฐานข้อมู ลประชากรวั ย เรี ยนและสามารถน ามาใช้ ในการวางแผน                         

จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการ 
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษา

ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้ เ รี ยนทุกกลุ่ ม  และสถา นศึกษาทุกประเภทอย่ าง เหมาะสม                     

และเพียงพอ 
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

นโยบายที่5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

กลยุทธ์5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิต และบริโภค                  

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่องฉลากสีเขียว

เพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 30 
3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิต และบริโภค              

สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน                         

ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (Green Office) เพ่ือให้มีบริบท
ที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบาย ส่งเสริมความรู้
และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน 
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบใน 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

จ านวน 6,000 โรงเรียน 
 



9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึก ด้านการผลิตและ

บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
ลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ และมีการ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน  โรงเรียน  ชุมชน เรียนรู้ด้านการลด
ใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่าง รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวฯลฯ 

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการด าเนิน
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE  และ Paper 
less 

6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานงานวิจัย ด้านการสร้าง
ส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

7. ครู และนักฟเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน การจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 3.0 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ ให้เป็นส านักงาน
สีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ของนักเรียนและชุมชน 

มาตรการ 

1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินการให้องค์ความรู้ และสร้างจิตส านึก
ด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืนๆ 
3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้เรื่อง

วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภค             ที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา  และพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก  เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ 
ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon emission 
/Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฎิบัติการโรงเรียน
คาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 

6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมใน 6 
ศูนย์ 3 ภูมิภาค 

7. พัฒนาเครื่องมือและ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมเรื่องการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 

 
 
 



8. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพ่ือด าเนินการ                 
ต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยกระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหาร จัดการส านักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิตและ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก และสัญลักษณ์
เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะ ในส านักงานและสถานศึกษา 

11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้               
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อความ
ปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision - Making การน าขยะ มาใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดปริมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช้เผา และ ลดใช้สารเคมีสู่โรงเรียน
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี  Green city 
ด้านพลังงานการจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักโรงเรียน  โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม กา รบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่ายเยาวชนวัยซนลด
คาร์บอนเพื่อโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน 
 17. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้ งในระบบออนไลน์และนิ เทศ                   
เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวั ล เกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุมด้านการ

บริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ ด้านการบริหารงานทั่วไป 
2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วย ให้มีความทันสมัย 

พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ  บริหารจัดการตามหลัก                  
ธรรมาภิบาล 

4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธี งบประมาณด้านการศึกษาเ พ่ือเ พ่ิมคุณภาพ                        
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
 5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 



 
ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางได้รับการพัฒนา ให้เป็นหน่วยงานที่มี

ความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาเป็นหน่วยงานที่
มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกต าบล 

3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ 

4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู  บุคลากร
ทางการศึกษา   สถานศึกษา   หน่วยงานในสังกัด 

7. สถานศึกษาทุกแห่ งมีข้อมูลผู้ เ รี ยนรายบุคคลที่ ส ามารถเชื่ องโยงกับข้องมูลต่ าง  ๆ น า ไปสู่                      
การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่าง       มี
ประสิทธิภาพ 

 
มาตรการ 

1. ให้สถานศึกษาหรือ กลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา ครอบคลุม              
ด้านการบริหารวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  และ ด้านการบริหาร               
งานทั่วไป   โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการ เป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 

2. พัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน ที่มีความทันสมัย อย่างมี
ประสิทธิภาพ    พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใสปลอดการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เป็นหน่วยงาน ที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน
การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงไปยังผู้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถ พิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้องลดความซ้ าซ้อนใน
การจัดสรรงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง  และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร  ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 



 
4. พัฒนานวัตกรรม  เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา

ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิทั ล (Digital 
Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data Technology) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา 
ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูล ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศน า Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับ laaS PaaS และ SaaS และพัฒนา 
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี 
ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกันทั้ง
องค์กร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  2 

 
วิสัยทัศน์ คุณภาพของนักเรียนคือเป้าหมายสูงสุด “STUDENT  FIRST” 

พันธกิจ   
1.ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

  2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯและ 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษาและเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
  1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
  ๒.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  

๓.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น 
ผลสัมฤทธิ์  

๔.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก 
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักของศาสตร์พระราชา 

๕.ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ 
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและ ความรับผิดชอบสู่ 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษา  
   6.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  

๑. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  

๑.๑ น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ  
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  

๑.๒ ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีพลเมืองประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธ ีต่อต้าน 
การทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
  ๑.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน 
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และความเป็นพลเมือง 
 ๒. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  

๒.๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความ 
รุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 



 
 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  

๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสม  

๑.๑ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในระดับปฐมวัยและหลักสูตการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และน า 
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและ   ความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  

๑.๒ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ 
คู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา  

๑.๓ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนาไปสู่การพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  

๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้  
๒.๑ พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  

และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น  
๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็นตามช่วงวัย  
๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และการคัดลายมือ 
๒.๔ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง
ในและนอกห้องเรียน  

๒.๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัยและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
๒.๖ ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 

  ๒.๗ สนับสนุนการผลิต จัดหา และใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอานวย
ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  

๒.๘ ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual ducation)  
หลักสูตรระยะสั้น  

๒.๙ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ 
ผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม  

๒.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง 
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  

 ๓. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
๓.๑ ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme  for   

International Student Assessment)  
๓.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ  
๓.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology  

Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค 
นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ 
 ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

๔.๑ ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  
๔.๒ ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
 



 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที ่
หลากหลาย เช่น  

๑.๑ TEPE Online (Teachers and Educational personnel Enhancement Based on  
Mission and Functional Areas as Majors)  

๑.๒ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
๑.๓ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
๑.๔ การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยะฐานะ ฯลฯ  

๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
๒.๑ การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา  
๒.๒ การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน  

 กลยุทธ์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๑. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  

๑.๑ ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  
มีคุณภาพและเสมอภาค  

๑.๒ สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  
ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 ๒. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา  

๒.๑ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ 
ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน เป็นต้น  

๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมสถานศึกษาทุกแห่ง  
เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : 
DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning 
Television : DLTV) ฯลฯ 
กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๑. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  
๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน า 

แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  
๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ 

การเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๑.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม  
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
๑.๑ พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ 

ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
๑.๒ พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๑.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้  
๑.๔ สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น  โรงเรียน 

ประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรยีนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ  



๑.๕ ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
๑.๖ ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา บุคคลและองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

 ๒. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
๒.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

สถานศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base anagement), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 
เป็นต้น  

๒.๒ เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
และสานักงานศึกษาธิการภาค  

๒.๓ สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน  
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้าง 
ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  

๓.๒ ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่ 
หลากหลาย 

 
ตัวช้ีวัดจ าแนกตามกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 1. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
 2. ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 3. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ
คนไทย  12  ประการ 
 4.ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 5. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
 6. ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  เกณฑ์
การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2560 
 7. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 8. ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 9. ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่  สพฐ. ก าหนด 
 10.ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ท่ี สพฐ. ก าหนด 
 11.ร้อยละของนักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพความต้องการ 
และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
 12.ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มากกว่าร้อยละ  50
เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 13. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อมในการ
ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
 
 
 
 



 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 14.จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 15. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 16. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมข้ึน 
 17. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 18.ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการด าเนิน
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม  จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 19. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 
 20. ร้อยละของสถานศึกษาร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  สังคมฯ  มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 
จุดเน้นการพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 

1.นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทุกด้านตามหลักสูตร 
  2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ทุกคน อ่านออก เขียนได้ และมีลายมือสวย 
   3.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่อง และมีลายมือสวย 
   4.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3 
  5.นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีทักษะทางคณิตศาสตร์ (บวก ลบ คูณ หาร) 
ตามช่วงวัย 
  6.โรงเรียน  ส่งเสริม สนับสนนุการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ 
  7.นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  8.โรงเรียน  ส่งเสริม สนับสนนุ การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) ในการเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับ
ประเทศไทย 4.0 
  9.โรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ 

10.นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรก าหนด  
                     11.นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพและอยู่ในสังคมได้อย่างสันติ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จตามจุดเน้นการพัฒนา 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ   เขต  2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
จุดเน้น 

การพัฒนา 
   เป้าหมายตัวชี้วัด  หน่วย 

  นับ 
เป้า 

หมาย 
หมาย
เหตุ 

ปี 2563 
1.นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน
ได้รับการพัฒนาให้มีความ
พร้อมทุกด้านตามหลักสูตร 

 ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนได้รับการ
พัฒนาให้มีความพร้อมทุกด้านตามหลักสูตร 

ร้อยละ 100  

2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-3  ทุกคน อ่านออก เขียนได้ 
และมีลายมือสวย 

ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ทุกคน 
อ่านออก เขียนได้ และมีลายมือสวย 

ร้อยละ 100  

3.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4-6  ทุกคน อ่านคล่อง เขียน
คล่อง และมีลายมือสวย 

ร้อยละนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ทุกคน 
อ่านคล่อง เขียนคล่อง และมีลายมือสวย 

ร้อยละ 100  

4.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3  มีผลการทดสอบคะแนน
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 
(NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 มีผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 

ร้อยละนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีผลการ
ทดสอบคะแนนความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-
NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจาก 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ร้อยละ 80  

5.นักเรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ (บวก ลบ คูณ 
หาร)ตามช่วงวัย 

5.นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้มี
ทักษะทางคณิตศาสตร์ (บวก ลบ คูณ หาร)ตามช่วง
วัย 
 

ร้อยละ 100  

6.โรงเรียน  ส่งเสริม สนับสนนุ
การพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้
มีทักษะวิชาการและทักษะ
วิชาชีพ 

ร้อยละโรงเรียน  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะวิชาการและทักษะ
วิชาชีพ 

ร้อยละ 100  

7.นักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาให้มีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามช่วงวัย 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100  



จุดเน้น 
การพัฒนา 

 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วย 
  นับ 

เป้า 
หมาย 

หมาย
เหตุ 

ปี 2563 
8.โรงเรียน  ส่งเสริม สนับสนนุ 
การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) ในการ
เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับ
ประเทศไทย 4.0 

8.โรงเรียน  ส่งเสริม สนับสนนุ การจัดการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) ในการเพ่ือพัฒนากระบวนการ
คิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
 

ร้อยละ 100  

9.โรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้นักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยี
ในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการ
เรียนรู้ 

ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด ส่งเสริม สนับสนุน ให้
นักเรียน   ทุกคนใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล
เพ่ือการเรียนรู้ 
 

ร้อยละ 100  

10.นักเรียนทุกคนได้รับการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งใน
และนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรก าหนด  
 

ร้อยละของนักเรียนได้รับการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรก าหนด  
 

ร้อยละ 100  

11.นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการ
ประกอบอาชีพและอยู่ในสังคม
ได้อย่างสันติ 

ร้อยละผู้เรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่
อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความ
ต้องการของตนเอง มีทักษะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทา 
การเงินที่เหมาะสมและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 
 
 
 
ร้อยละ  

80 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 

100 

 

 
 
 
 
 
 



จุดเน้น 
การพัฒนา 

 
เป้าหมายตัวชี้วัด 
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เหตุ 

ปี 2563 
12.พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัด
กิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้าน
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น าไป
ปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่นการลดใช้สารเคมีจาก
ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง 
ร้อยละของสถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์
ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณ
คาร์บอนในโรงเรียนและชุมชน 
ร้อยละของสถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการ
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้อง 
ร้อยละของครูมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและด าเนินการจัดท างานวิจัย 
ด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

ร้อยละ 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
40      ส่วนที่  3 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 

งบประมาณของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  จากแผนงานพัฒนาพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษา        ภาค
บังคับ  งบด าเนินงาน   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   ในการบริหารจัดการ  
ติดตามและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความส าคัญและจ าเป็น สอดคล้องตามตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด  จ านวน
ทั้งสิ้น  5,000,000 บาท ( ห้าล้านบาทถ้วน)  โดยจ าแนกเป็น  2  ส่วน ดังนี้ 

  งบบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา(งบประจ า)        จ านวน    2,705,000 บาท 
  -ค่าสาธารณูปโภค     จ านวน     1,200,000 บาท 
          -ค่าวัสดุส านักงาน     จ านวน        400,000  บาท 
  -ค่าตอบแทนใช้สอย(คชจ.ในการไปราชการ   จ านวน         257,000 บาท 
  -ค่าจ้างเหมาบริการ     จ านวน         648,000 บาท 
  -ค่าใช้จ่ายตามนโยบายเร่งด่วนของหน่วยงาน(ภารกิจ ผอ.)   จ านวน         200,000 บาท 

  งบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงานฯ   จ านวน    2,295,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

 
สามารถสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2579  ดังนี้  
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

  
 

         1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ                   
         ๒. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย นวัตกรรม    
              เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ                     
         3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม                      
             แห่งการเรียนรู้ 
         4. การสร้างโอกาสและความเสมอและความเท่าเทียมทางการศึกษา         
         5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                   
         6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา                    
    

   

  

 
รายละเอียดตามงบหน้าที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
 
 



 
งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 ดังนี้    
 

   1.  โครงการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จ านวน 2,705,000 บาท 
  งบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(งบประจ า)           ประกอบด้วย 
  -ค่าสาธารณูปโภค     จ านวน     1,200,000 บาท 
          -ค่าวัสดุส านักงาน     จ านวน        400,000  บาท 
  -ค่าตอบแทนใช้สอย(คชจ.ในการไปราชการ   จ านวน         257,000 บาท 
  -ค่าจ้างเหมาบริการ     จ านวน         648,000 บาท 
  -ค่าใช้จ่ายตามนโยบายเร่งด่วนของหน่วยงาน(ภารกิจ ผอ.)   จ านวน         200,000 บาท 
 
    2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจกลุ่มงาน จ านวน   2,295,000 บาท 
     

ที่/กลุ่ม โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
กลุ่มอ านวยการ -งานรัฐพิธีและวันส าคัญของชาติ 

-ประชุมประจ าเดือนของครูและบุคลากร 
-การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 

72,800  
257,000 

20,200 

350,000.- 

กลุ่มบริหารงานบุคคล -ประเมินสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 
-การประชุมกลั่นกรองการย้ายครูฯ 
-การประชุมเลื่อนเงินเดือนครูฯ 
-การจัดท าพิธีมอบเครื่องราชฯ 

90,000.- 
20,000.- 
10,000.- 
10,000.- 

130,000.- 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา -การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนประจ าปี 
-กีฬา 5  เขตสัมพันธ์ 

300,000 
70,000 

370,000 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 

-การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 61 
-การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
-การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามกลยุทธ์จุดเน้นของ สพฐ.ประจ าปี 

303,000.- 
80,000.- 
57,000.-  

440,000  

กลุ่มบริหารการเงินฯ -การพัฒนาครูการเงิน บัญชีและพัสดุ ร.ร. 
-นิเทศติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
-อบรมครูเรื่อง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างแนวใหม่ 
-การพัฒนาระบบเงินเดือนแนวใหม่ 

33,000 
30,000 
57,000 
30,000 

150,000 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ -พัฒนาและนิเทศติดตามประเมินผลสถานศึกษา 
-งานศิลปหัตถกรรมวิชาการนักเรียนระดับเขตฯ  
-งานศิลปหัตถกรรมวิชาการนักเรียนระดับภาคฯ 
-ส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  (ผอ. รอง ผอ.สพป.และ ศน.) 

105,000 
275,000 
210,000 
100,000 

  

690,000 

หน่วยตรวจสอบภายใน -การตรวจสอบภายในสถานศึกษาประจ าปี  20,000.- 
กลุ่มกฎหมายและคดี -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพตามภารกิจของกลุ่ม  30,000.- 
กลุ่มพัฒนาครูฯ -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพตามภารกิจของกลุ่ม  30,000.- 
กลุ่มเทคโนโลยีทางไกล -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพตามภารกิจของกลุ่ม  40,000.- 
 -ค่าใช้จ่ายในการติดตามภาระงานของผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น สองล้านสองแสนเก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน 2,295,000   



 
 

3.  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา (6 กลยุทธ์)      จ านวน                 บาท 
 

กลยุทธ์ที่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1  -ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

-ประเมินคุณภาพการศึกษา(ข้อสอบกลาง) 
-เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET,NT 
-สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล(ท้าพิสูจน์) 
-นิเทศและติดตามผลกิจกรรมท้าพิสูจน์ 
-พัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ให้สอดคล้อง 
กับการประเมินคุณภาพการศึกษา(ประถม) 
-พัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ให้สอดคล้อง 
กับการประเมินคุณภาพการศึกษา(ม.ต้น) 

     
 

2 -การจัดการเรียนการสอนBrain-Based Learning 
ตามแนวคิดมอนเทสซอรี่ระดับปฐมวัย 
-ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการแก่นักเรียน 
-ท้าพิสูจน์การอ่านออกเขียนได้ทุกคน 
-พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้Active Learning 
เพ่ือพัฒนาทักษะการติดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของ 
หลักสูตร 

  
 

 
 
 
 
 
 
  

3 -เพ่ิมสมรรถนะบุคลากรในส านักงานเขตประจ าปี
งบประมาณ 2563 
-พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการสร้างและใช้สื่อ
การเรียนการสอน 
-พัฒนาคลังความรู้ คลังข้อสอบการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

   
 
 
 
  

4 -ส่งเสริมความสามารถการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(แข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการ ระดับภาคฯ 

    

5 -สร้างจิตส านึก อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

    

6 -พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
-สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 

    
 

 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความต้องการของกลุ่ม
พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา 18 กลุ่มเครือข่าย 

  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                            บาทถ้วน    
 
 
 



 
ส่วนที่  4 

การบริหารแผนสู่ความส าเร็จ 
  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบผลผลิตการให้บริการการศึกษา
ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ เป้าหมายและจุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  จึงได้ก าหนดปัจจัยความส าเร็จและกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจหลักในการจัดการศึกษาสอดรับกับ
นโยบาย  เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1.งบด าเนินงานเพ่ือบริหารจัดการภายในส านักงานการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ได้ด าเนินการ
ประชุมคณะท างาน  เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงานตามความส าคัญและ
จ าเป็นของการพัฒนาตามภารกิจของหน่วยงานแต่ละกลุ่มงาน 
             2.งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล  6 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ เป้าหมายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและของหน่วยงานเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลของการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามจุดเน้น  

ปัจจัยความส าเร็จ 
            1.ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการท างานแบบมีส่วนร่วม 
ที่เอ้ือต่อการพัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
จุดเน้นการพัฒนา สร้างและพัฒนาให้เป็นบุคลากรมีจิตบริการที่ดี 
             2.ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและ 
ใช้วงจรการพัฒนา PDCA ต่อเนื่อง 
             3.เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคล 

  4.บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดในการพัฒนา 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอย่างจริงจัง   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ                                                        
 1.สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และกลยุทธ์จุดเน้น ของหน่วยงานต้นสังกัดให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 2.บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนา
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  ให้มีประสิทธิผลสูงขึ้น 
 3.จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งเจ้าภาพหลัก 
เจ้าภาพรองและผู้สนับสนุน โดยมีการก าหนดบทบาทความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
 4.วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบายเพื่อก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน และจัดท า
แผนปฏิบัติการ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 



 
 
 5.ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยการบริหารงบประมาณมีการตรวจสอบและถ่วงดุล     
จากกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง โดยกลุ่มนโยบายและแผน ควบคุมงบประมาณ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 
เบิกจ่ายงบประมาณ และหน่วยตรวจสอบภาย ตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ  ทั้งนี้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  ได้ก าหนดมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นแนวทางการเบิกจ่าย
งบประมาณในทิศทางเดียวกัน 
 6.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยติดตามตาม
ความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระยะครึ่งปี 5และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 7.สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ  โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2    
                                                 ที่   165  / 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(พ.ศ.2561-2565)และ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

  ด้วย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2   จะด าเนินการประชุม     เชิง
ปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  สู่การปฏิบัติระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ขึ้นในระหว่างวันที่  20-22  ตุลาคม  2562  ณ  โรงแรมแมนดาริน อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 จึงแต่งตั้งบุคคล
ต่อไปนี้เป็นคณะท างานด าเนินการจัดประชุมประกอบด้วย  

           คณะกรรมการอ านวยการg 

  1.นายสุริภาศ         สีหะวงษ์             รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2             ประธานกรรมการ 

       รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2      
2.นางวรรณภา      บุตรวงศ ์        รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รองประธานกรรมการ 
3.นายธงชัย           เกตุทองมงคล       รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต  2      กรรมการ     
4.นางลัดดาวัลย์      ศิริสวัสดิ ์        ผอ.กลุ่มอ านวยการ        กรรมการ 
5.นางสาวณัฎฐิกา    สมบูรณ์             ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์                 กรรมการ 
6.นางสาวสมนึก      แซ่อ้ึง        ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล               กรรมการ 
7.นางล าไพ           พลสงคราม          รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                         กรรมการ 
8.นางดาราวัลย์       สุริเตอร์             รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                 กรรมการน 
9.นางล าใย            พรหมคุณ           รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   กรรมการ 
10.นายสมยงค์       บุญพบ              รก.ผอ.กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกล    กรรมการ 
11.นายพาคีนัย      อาจสาลี             รก.ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี                           กรรมการ     
12.นายชอบ          สมภาค              รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต  2        กรรมการและเลขานุการ   
13.นางนารีรัตน์      แก้วศรี              รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
14.นางณิชาภา       เรืองฤทธิ์ราวี       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15.นางอรอุมา        ฤาชา                เจ้าพนักงานธุรการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   ให้ค าปรึกษาหารือ แนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ และขับเคลื่อนนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ  เขต  2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

     

 



 
 
              คณะท างานวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาและก าหนดแนวทางการพัฒนา 

1.นายสุริภาศ          สีหะวงษ์           รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2             ประธานคณะท างาน 

      รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2      
2.นางวรรณภา       บุตรวงศ ์       รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2      คณะท างาน 
3.นายธงชัย            เกตุทองมงคล     รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต  2      คณะท างาน 
4.นางลัดดาวัลย์       ศิริสวสัดิ์       ผอ.กลุ่มอ านวยการ        คณะท างาน 
5.นางสาวณัฎฐิกา     สมบูรณ์           ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์                 คณะท างาน 
6.นางสาวสมนึก       แซ่อ้ึง              ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล                คณะท างาน 
7.นางล าไพ             พลสงคราม       รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                          คณะท างาน 
8.นางดาราวัลย์        สุริเตอร์           รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                  คณะท างาน 
9.นางล าใย           พรหมคุณ           รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    คณะท างาน 
10.นายสมยงค์         บุญพบ           รก.ผอ.กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกล      คณะท างาน 
11.นายพาคีนัย         อาจสาลี         รก.ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี                            คณะท างาน  
12.นางสุปราณี          แขมค า  ศึกษานิเทศก์                    คณะท างาน            
13.นางนพรัตน์          ใจสวา่ง  ศึกษานิเทศก์                    คณะท างาน 

           14.นางสาวล าใย       สายโงน              ศึกษานิเทศก์                  คณะท างาน   
 15. นายส าราญ        สงวนบุญ            ศึกษานิเทศก์                  คณะท างาน   
 16.ว่าที่ ร.ต.ชาตรี     ไชยโยธา  ศึกษานิเทศก์                  คณะท างาน   
 17.นางสาววิไลวรรณา   นธนีาม  ศึกษานิเทศก์                  คณะท างาน   
 18.นายนพรัตน์        บุญหล้า  ศึกษานิเทศก์                  คณะท างาน   
 19.นางไพยวรรณ      มโนรตัน์  ศึกษานิเทศก์                  คณะท างาน   
 20.นายอดิศักดิ์        พละศักดิ์  ศึกษานิเทศก์                  คณะท างาน   
 21.นางสาววีรวรรณ   พวงผกา  ศึกษานิเทศก์                  คณะท างาน   
 22.นางสาวอุษณีย์     ศรีคราม  ศึกษานิเทศก์                  คณะท างาน   
 23.นางอัมราภัสร์      จันทะแสงโรจน์     ศึกษานิเทศก์                  คณะท างาน   
 24.ว่าที่ ร.ต.สัมฤทธิ์   พรหมพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์                  คณะท างาน 
 25.นายวีระวัฒน์    ธรรมแสง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1      คณะท างาน 
 26.นายแสง          ศรีโสม ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2      คณะท างาน 
 27.นางปิยนันท์     เพ็งแจ่ม แทนประธานกลุม่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่   3       คณะท างาน 
 28.นายทองรักษ์    พรหมทา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4      คณะท างาน 
 29.นายวิจารณ์      อาจสาลี แทนประธานกลุม่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5          คณะท างาน 
 30.นายพันธศักดิ์   เตรียมสติ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6      คณะท างาน 
 31.นายโชคอนันต์  บุญราช ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7      คณะท างาน 
 32.นายประภาส    เกษามา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8      คณะท างาน 
 33.นางสาวรจนา   ขอร่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9      คณะท างาน 
 34.นายธวชัชัย     สีหะวงษ์ แทนประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10      คณะท างาน 
 35.นายนพดล      เมืองประทุม ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11    คณะท างาน 
 36.นายเสรี          อุตสาหะ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12    คณะท างาน      
 37.นายชิด        ประดาห์     แทนประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคณุภาพการศึกษาที่   13      คณะท างาน 
38.นายชัยสิทธิ์     หล้าธรรม ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14    คณะท างาน 



39.นายวิชาญ  ค านึง  แทนประธานกลุม่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15      คณะท างาน 
40.นายทวีศักดิ์    ราชสมบัติ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16   คณะท างาน 
41.นายวันชัย      ปักการะสังข์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17   คณะท างาน 
42.นางสาวม่านฟ้า  ศาลาน้อย แทนประธานกลุม่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18      คณะท างาน 
43.นางล าดวน  บุญเยี่ยม ผู้แทน ก.ต.ป.น.         คณะท างาน 
44.นางฉวี   สุริโย     ผู้แทน ก.ต.ป.น.             คณะท างาน 
45นายมานิต  ทองขอน ผู้แทน ก.ต.ป.น.         คณะท างาน 
46.นายสมบูรณ์  มะลิ  ผู้แทน ก.ต.ป.น.         คณะท างาน 
47.นายประหยัด  กองแก้ว ผู้แทน ก.ต.ป.น.         คณะท างาน 
4.นายวัฒนา    โคตรเนตร        ผู้แทน ก.ต.ป.น.         คณะท างาน 
49.นายเสถียร     พันธ์งาม         ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)      คณะท างาน 
50.นายวิทยา     ทองอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโก       คณะท างาน  
51.นายมานิต  ทองขอน ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด           คณะท างาน 
52.นายวรเนตร  สุรโคตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่าน                                คณะท างาน 
53.นายธวัชชัย  โหง่นค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง                   คณะท างาน 
54.นายตรีเมษฐ์  ศิริเรือง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปะโด๊ะ                    คณะท างาน 

  55.นายกมนต์   แก้วสมุทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนลาน        คณะท างาน 
            56.นายอภิสิทธิ์   กิจเกียรติ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงแดง        คณะท างาน 

57.นายชอบ      สมภาค           รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต  2 กรรมการและเลขานุการคณะท างาน  
58.นางนารีรัตน์   แก้วศรี           รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ  
59.นางณิชาภา  เรืองฤทธิ์ราวี     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ 

มีหน้าที่   ด าเนินการจัดประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิเคราะห์สภาพปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานที่ผ่านมา ระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางแก้ไขและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ต่อไป 

    คณะท างานฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ 
   1.นายวิทยา      ทองอินทร์        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโก    ประธานคณะท างาน 
 2.นายวัฒนา  โคตรเนตร        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพะวร     คณะท างาน 
 3.นายประสิทธิ์  วงศ์จันทร์         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาทอง                 คณะท างาน 
  4.นายสมยงค์              บุญพบ            รก.ผอ.กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกล คณะท างาน 
            5.นางนันทิยา  ทองสิงห์            นักจัดการงานทั่วไป                  คณะท างาน   
       6.นางสาวนฤมล             จวงพันธ์  ลูกจ้างกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์    คณะท างาน 

7.นางสาวสุภาวดี ทวีชาติ  ลูกจ้างกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์         คณะท างาน 
8.นายฤทธิชัย                  ศุภเลิศ  ลูกจ้างกลุ่มอ านวยการ      คณะท างาน 
9.นายไพรัช  ก้านเกษ            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลาขาว      กรรมการและเลขาฯ  

 10.นายสาโรจน์  เมืองงาม          นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยฯ 
           
มีหน้าที่  ด าเนินการในพิธีการเป็นประชาสัมพันธ์ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ  ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เชื่อมโยงและบูรณาการ
เกี่ยวกับข้อคิดเห็นในที่ประชุม   และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



 

    คณะท างานฝ่ายการเงิน 
 1.นางสาวณัฎฐิกา สมบูรณ์    ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์    ประธานคณะท างาน 

2.นางสาวกมนรัตน์         ปัญญา  นักวิชาการการเงินและบัญชี ช านาญการ          คณะท างาน        

3.นางชญาณิศ  มิ่งขวัญ  เจ้าพนักงานพัสดุ ช านาญงาน         คณะท างาน 
   4.นางนารีรัตน์   แก้วศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน               กรรมการและเลขาฯ 

 มีหน้าที่  อ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพ่ือใช้ในการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสู่  
              การปฏิบัติ 

      คณะท างานรับรายงานตัวและลงทะเบียน/ปฏิคม 
  1.นางณิชาภา       เรืองฤทธิ์ราวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   ประธานคณะท างาน 
  2.นางอรอุมา   ฤาชา  เจ้าพนักงานธุรการ                                              คณะท างาน 
 3.นางสาวปณิชา   สุขจิตร             เจ้าพนักงาน           คณะท างาน 

มีหน้าที่  รับรายงานตัวและลงทะเบียน     แจกเอกสาร   ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ารับการประชุม
ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดระยะเวลาการประชุมตามหลักสูตรที่ก าหนด 

    คณะติดตามและประเมินผลโครงการ 

 1.นางสาวธนิดา    สุวพานิช นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  ประธานคณะท างาน 
2.นางปิยะรัตน์  สาริกา  นักวิชาการศึกษาช านาญการ                  คณะท างาน 

  3.นายสุรักษ์  อ้วนค าภา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                  คณะท างาน 
6.นายกันตพัฒน์  อ าพรไพเกื้อกูล   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ        เลขานุการคณะท างาน 

มีหน้าที่   วิเคราะห์ข้อมูล  ประเมินผลโครงการ สรุปผลและสังเคราะห์ผลการด าเนินงานการจัดประชุมการจัดท า
แผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 ทั้งนี ้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  เกิดประโยชน์ 
ต่อราชการสูงสุด  หากมีปัญหาให้รายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  

ทราบทันที 

  สั่ง ณ  วันที่   11    เดือนตุลาคม    พ.ศ.  2562 

  

  

(นายสุริภาศ  สีหะวงษ์) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


