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ค ำน ำ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 มีภำรกิจในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวจะบรรลุผลส ำเร็จได้ จะต้องมีระบบกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน               
ที่มีประสิทธิภำพ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนำประสำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนสถำนศึกษำ และที่ส ำคัญยิ่ง
คือกำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ เพื่อน ำข้อมูลมำ
วิเครำะห์แผน ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำในปีต่อไป 
 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เป็นกระบวนกำรหนึ่งที่มีควำมส ำคัญต่อองค์กร จัดท ำขึ้นดดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ 2563 ซึ่งบ่งบอกถึงกำรพัฒนำงำนและ
ผลส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร นดยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ตลอดจนงบประมำณและอ่ืน ๆ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อสำธำรณชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรศึกษำ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ได้ให้
ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี ท ำให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่ำงยิ่ง รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนฉบับนี้ จะเป็นประดยชน์กับหน่วยงำนและผู้สนใจทั่วไปใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำหำควำมรู้และ
สนับสนุนกำรศึกษำต่อไป 
 
 
                                                           ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 
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สำรบัญ 
เรื่อง            หน้ำ 
ส่วนที่ 1 สภำพทั่วไป               1 
   สถำนที่ตั้ง             1 
 บทบำทหน้ำที่            2 
 ดครงสร้ำงกำรบริหำรงำน           3 
 ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ           4 
 ข้อมูลด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ          6 
  ข้อมูลด้ำนประสิทธิภำพ           7 
ส่วนที่ 2 ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศกึษำข้ันพื้นฐำน         12 
 วิสัยทัศน์            12 
 พันธกิจ            12 
 เป้ำประสงค์            12 
 กลยุทธ์            13 
ส่วนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563     18 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง         18 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ            19                                                 
เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ      22 
          ยุทธศำสตร์ที่ 4  ขยำยดอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้                22    
                                       อย่ำงมีคุณภำพพัฒนำประเทศ  
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม    22 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคสว่นมีสว่นร่วม    23 
    ในกำรจัดกำรศึกษำ  
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรทีไ่ด้รับ งบประมำณ จำก สพฐ.       18 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง         29 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ            33                                                 
เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ      38 
          ยุทธศำสตร์ที่ 4  ขยำยดอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้                38    
                                       อย่ำงมีคุณภำพพัฒนำประเทศ  
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม    42 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคสว่นมีสว่นร่วม    43 
    ในกำรจัดกำรศึกษำ   
ประมวลภำพกจิกรรม            45 
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สำรบัญตำรำง 
เรื่อง            หน้ำ 
ตำรำงที่ 1 แผนที่สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2               1 
ตำรำงที่ 2 จ ำนวนสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ              4 
   ศรีสะเกษ เขต 2    
ตำรำงที่ 3  จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 2563                4 
ตำรำงที่ 4  จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ              5   
     ศรีสะเกษ เขต 2 จ ำแนกตำมอ ำเภอ 
ตำรำงที่ 5 ผลกำรทดสอบระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3                                              6        
ตำรำงที่ 6 ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6                6 
 ตำรำงที่ 7 ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3                6
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2  ตั้งอยู่ที่ต ำบลก ำแพง อ ำเภออุทุมพรพิสัย              
จังหวัดศรีสะเกษ 33120 ดทรศัพท์ 045 691533 ดทรสำร 045 691532  มีพื้นที่ครอบคลุม 7 อ ำเภอ                
เนื้อที่ท้ังสิ้น  1495.75 ตำรำงกิดลเมตร 
 

อำณำเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ จดเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำยดสธร  เขต 2 และเขตพืน้ที่กำรศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2  
 ทิศตะวันออก จดเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1  และ  3 
 ทิศใต้ จดเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 3 
 ทิศตะวันตก  จดเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์  เขต 1 และ 2 
 

เขตบริกำรกำรศึกษำประกอบด้วย 
 1. อ ำเภออุทุมพรพิสัย  มี  19  ต ำบล  ได้แก่  ก ำแพง   สระก ำแพงใหญ่  ส ำดรง  หนองห้ำง  
ก้ำนเหลือง 
ทุ่งไชย  ดคกจำน  ขะยูง  ปะอำว  แข้    หนองไฮ  ตำเกษ  ดพธิ์ชัย  แต้  อีหล่ ำ  ดคกหล่ำม  หัวช้ำง  รังแร้ง แขม 
 2. อ ำเภอรำษีไศล มี 13  ต ำบล  ได้แก่  เมืองคง  เมืองแคน  หนองแค  หว้ำนค ำ  ด่ำน  จิกสังข์ทอง  
ดู่  หนองอึ่ง  บัวหุ่ง  ส้มป่อย  หนองหมี  สร้ำงปี่  ไผ่   
 3. อ ำเภอห้วยทับทัน  มี  6  ต ำบล  ได้แก่  ปรำสำท  ห้วยทับทัน  เมืองหลวง  กล้วยกว้ำง                        
จำนแสนไชย  ผักไหม   
 4. อ ำเภอเมืองจันทร์ มี  3  ต ำบล  ได้แก่  หนองใหญ่  ตำดกน  เมืองจันทร์ 
 5. อ ำเภอดพธิ์ศรีสุวรรณ  มี 5  ต ำบล  ได้แก่  ดดด  ผือใหญ่  เสียว  อีเซ  หนองม้ำ 
 6. อ ำเภอบึงบูรพ์  มี  2  ต ำบล  ได้แก่  บึงบูรพ์  เป๊ำะ 
 7. อ ำเภอศิลำลำด  มี  4  ต ำบล  ได้แก่  กุง  ดจดม่วง  คลีกลิ้ง  หนองบัวดง 
ตำรำงที่ 1 แผนที่สงักดัส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรสีะเกษ เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สภำพทั่วไปของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 
 

ส่วนที่ 1 
สภำพทั่วไป 
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  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2  มีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำร                
ให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ              
พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  และมีอ ำนำจหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี ้

(1) จัดท ำ นดยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับ
นดยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ ควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

(2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำน  ในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำม
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

(3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
(4) ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
(5) ศึกษำ วิ เครำะห์  วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่ 

กำรศึกษำ 
(6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 

กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
(7) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
(8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และ สถำบันอ่ืนที่จัด
กำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

(9) ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่ กำรศึกษำ 
(10) ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และ คณะท ำงำนด้ำน

กำรศึกษำ 
(11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน  

และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(12) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือที่ 

ได้รับมอบหมำยแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ไว้ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอ ำนวยกำร 
(2) กลุ่มนดยบำยและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคดนดลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน 
(10) กลุ่มกฎหมำยและคดี 

 

2. บทบำทอ ำนำจหน้ำที ่
2 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถำนศึกษำ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ                

(ก.ต.ป.น.) 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 

กลุ่มอ ำนวยกำร กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงนิและสินทรัพย ์

กลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผล           
กำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่มพัฒนำครู                 
และ                  

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกล

เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

3. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
3 



 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ | ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

 
  

ข้อมูลจ ำนวนสถำนศึกษำและโรงเรียน 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรสีะเกษ เขต 2 ดูแลรับผิดชอบโรงเรียนในสังกัดดังนี้ 
ตำรำงที่ 2 จ ำนวนสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรสีะเกษ เขต 2 

 
ตำรำงที่ 3  จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ห้อง หมำยเหต ุ
ชำย หญิง รวม 

อนุบำล 1 (อ. 3 ขวบ) 141 137 278 35  
อนุบำล 2 1,008 985 1,993 185  
อนุบำล3 1,073 1,049 2,122 187  
รวมระดับอนุบำล 2,222 2,171 4,393 407  
ประถมศึกษำปีที่ 1 1,174 1,102 2,276 190  
ประถมศึกษำปีที่ 2 1,288 1,198 2,486 189  
ประถมศึกษำปีที่ 3 1,402 1,207 2,609 191  
ประถมศึกษำปีที่ 4 1,254 1,122 2,376 193  
ประถมศึกษำปีที่ 5 1,245 1,170 2,415 191  
ประถมศึกษำปีที่ 6 1,243 1,188 2,431 189  
รวมระดับประถมศึกษำ 7,606 6,987 14,593 1,143  
มัธยมศึกษำปีที่ 1 415 285 700 43  
มัธยมศึกษำปีที่ 2 361 291 652 42  
มัธยมศึกษำปีที่ 3 363 275 638 43  
รวมระดับมธัยมศึกษำ
ตอนต้น 

1,139 851 1,990 128  
รวมทั้งสิ้น 10967 10009 20976 1,678  
ที่มำ : กลุ่มนดยบำยและแผน  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2563 
 

 

ขนำด
ดรงเรียน 

จ ำนวนนักเรียน 
(ตำมเกณฑ์) 

จ ำนวนดรงเรียน (อ ำเภอ) 
รำษีไศล อุทุมพรพิสัย ห้วยทับทัน เมืองจันทร์ ดพธิ์ศรีสุวรรณ ศิลำลำด บึงบูรพ ์ รวม ร้อยละ 

ขนำดที่ 1 1-120 คน 28 37 16 8 12 11 3 115 63.33 
ขนำดที่ 2 121-200 คน 15 12 6 3 3 4 1 44 25 
ขนำดที่ 3 201-300 คน 3 7 3 - 1 - 1 15 8.33 
ขนำดที่ 4 301-499 คน 1 1 1 1 - - - 4 2.22 
ขนำดที่ 5 500-1,499 คน 1 1 - - - - - 2 1.11 
ขนำดที่ 6 1,500-2,499 คน - - - - - - - - - 
ขนำดที่ 7 2,500 ข้ึน - - - - - - - - - 

รวม 48 58 26 12 16 15 5 180 100 

4. ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
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ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ตำรำงที่ 4 จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  
เขต 2 จ ำแนกตำมอ ำเภอ (ข้อมูลปีกำรศึกษำ 2563) 
 

อ ำเภอ 
จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

รวมทั้งสิ้น หมำยเหต ุ
ม.ต้น-ม.ปลำย อนุบำล-ม.ต้น อนุบำล-ประถม 

อุทุมพรพิสัย - 239 273 512  

รำษีไศล - 116 301 417  

ห้วยทับทัน - 83 153 236  

เมืองจันทร ์ - 34 64 98  

บึงบูรพ์ - 29 27 56  

ดพธิ์ศรีสวุรรณ - 78 67 145  

ศิลำลำด - 42 67 109  

รวม - 621 952 1,573  
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ตำรำงที่ 5 ผลกำรประเมนิคุณภำพกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนเพื่อประกนัคุณภำพผู้เรียน (NT)                               
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 ปกำรศึกษำ 2561 กับปกีำรศึกษำ2562 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรสีะเกษ เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
ตำรำงที่ 6 แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 
2561  และ 2562 ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำศรสีะเกษ เขต 2 
  

กลุ่มสำระ / วิชำ 
ค่ำเฉลี่ย สพป.ศก.2 ปีกำรศึกษำ 

2561 2562 ควำมก้ำวหน้ำ 
ภำษำไทย 57.20 49.59 -7.61 
ภำษำอังกฤษ 34.14 29.88 -4.26 
คณิตศำสตร์ 36.98 31.51 -5.47 
วิทยำศำสตร์ 39.53 34.49 -5.04 
รวมเฉลี่ย 41.96 36.37 -5.59 

  
ตำรำงที่ 7 แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 
2561  และ 2562 ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 
 

กลุ่มสำระ / วิชำ 
ค่ำเฉลี่ย สพป.ศก.2 ปีกำรศึกษำ 

2561 2562 ควำมก้ำวหน้ำ 
ภำษำไทย 52.12 53.90 +1.78 

ภำษำอังกฤษ 26.76 28.52 +1.76 
คณิตศำสตร์ 24.85 22.18 -2.67 
วิทยำศำสตร์ 34.36 29.02 -5.34 
รวมเฉลี่ย 37.52 33.41 -1.11 

 
 
 
 
 

กำรประเมินควำมสำมำรถ 2561 2562 ผลต่ำง 
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย 

ด้ำนค ำนวณ (Numeracy) 38.74 50.23 11.76 
ด้ำนภำษำ (Literacy) 52.22 49.76 -2.46 

ภำพรวม 45.48 50.00 4.52 

5. ข้อมูลด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศกึษำ 
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ผลกำรประเมินตัวช้ีวัดตำมมำตรกำรปรับปรงุประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ 
พ.ศ.2562 
ผลกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2   อยู่ในระดับคุณภำพ              
คะแนนร้อยละ 79.40  ซึ่งผลกำรประเมินมีรำยละเอียดดังนี ้

ล ำดับ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ คะแนน ร้อยละ ระดับ 
1  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 3.96996 79.40 ระดับมำตรฐำนข้ันสูง 

 
ผลกำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2563 

ตำมที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมดปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment 
Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ผลกำรประเมินส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 2 ไดรับคะแนนรวม  75.10 (ระดับ B)  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมดปร่งใสจำกปีที่ผ่ำนมำ (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562) มีคะแนนลดลง 4.36 คะแนน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.ข้อมูลด้ำนประสิทธิภำพ 
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ผลกำรประเมนิกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ ประจ ำปงีบประมำณ                
พ.ศ. 2563   ไดรับกำรประเมิน 3 มำตรฐำน ไดแก  

มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรสคูวำมเป็นเลิศ 3 ตัวบ่งช้ี  
มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำทีม่ีประสิทธภิำพ  5 ตัวบ่งช้ี 
มำตรฐำนที่ 3 ผลกำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 6 ตัวบ่งช้ี                   
ผลประเมนิโดยภำพรวม อยู่ในระดับคุณภำพดีเย่ียม รำยละเอียดดังนี ้
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 ผลกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรบริหำรจดักำรศึกษำข้ันพืน้ฐำนของส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ตำมตัวช้ีวัดแผนปฏิบัตริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563   

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรสีะเกษ  เขต 2 
ประเมินผลตำมระดับคุณภำพ 
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 STUDENT  FIRST  คุณภำพนักเรียนคือเป้ำหมำยสูงสุด 
 10 จุดเน้นในกำรพัฒนำผู้เรียน 

1) เด็กปฐมวัยเติบใหญ่หน้ำยล 
2) ผลสัมฤทธิ์ก้ำวหน้ำ 
3) พัฒนำกำรอ่ำนออก เขียนได้ 
4) ลำยเมือสวยคิดเลขเป็น 
5) เน้นกำรเข้ำร่วมศิลปะ 
6) เพิ่มทักษะภำษำอังกฤษ 
7) คิดอย่ำงเป็นกระบวนกำร 
8) เชี่ยวชำญเรื่อง ICT 
9) มีคุณธรรม  จริยธรรม 
10) ก้ำวล้ ำงำนอำชีพ 

 
  

1. ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ทั่วถึง  มีคุณภำพ และได้มำตรฐำน 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรฯ และค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประกำร 
 3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม  กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำและเสริมสร้ำงควำม
รับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ 
  
 
 1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำและสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียนระดับ                   
ก่อนประถมศึกษำและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย มีคุณภำพและทักษะ                
กำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับดอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 
 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
 4. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  และสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพ และเป็นกลไก
ขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมหลักของศำสตร์พระรำชำ 

5. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร มีเครือข่ำยกำรบริหำร
จัดกำร  บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ กระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบสู่                    
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  และสถำนศึกษำ 

6. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และสถำนศึกษำ พัฒนำสื่อ เทคดนดลยี และระบบข้อมูล
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ส่วนที่ 2 
ทิศทำงกำรพฒันำกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรสีะเกษ เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

 

 พันธกจิ (Mission) 
 

 

  เป้ำประสงค์ (Goal) 
 

 

  วิสัยทัศน์ (Vision) 
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๑. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก  และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย                            
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๑.๑ น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำดชบำยด้ำนกำรศึกษำ       
หรือ “ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน  

๑.๒ ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีพลเมืองประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้ำน 
กำรทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
  ๑.๓ เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์                      
ผ่ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ และควำมเป็นพลเมือง 
 ๒. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์  

๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณธรรม  
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร  

๒.๒ เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ เช่น อำชญำกรรม และ 
ควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำงๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกดรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร ์ฯลฯ 
 
 
 

๑. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรปรับหลักสูตร กำรวัดและ
ประเมินผลที่เหมำะสม  

๑.๑ ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำในระดับปฐมวัยและหลักสูตกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และน ำ 
หลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ และจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตำมควำมจ ำเป็นและ      
ควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  

๑.๒ ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ภำษำประเทศ 
คู่ค้ำ และภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย ๑ ภำษำ  

๑.๓ พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนนำไปสู่กำรพัฒนำ 
คุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ  

๒. พฒันำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้  
๒.๑ พัฒนำผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ให้มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ  

สังคมและสติปัญญำ ให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น  
๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ และคิดเลขเป็นตำมช่วงวัย  
๒.๓ สง่เสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน และกำรคัดลำยมือ 
๒.๔ ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active  

Learning) เน้นทักษะกระบวนกำร ให้เกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ และคิดสร้ำงสรรค์ ในทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  

๒.๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัยและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
๒.๖ ปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ และจิตวิทยำศำสตร์ 

กลยุทธ ์
 
 

 
 กลยุทธ์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมัน่คง  
 
 

 

 กลยุทธ์ที ่๒ พัฒนำคณุภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
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  ๒.๗ สนับสนุนกำรผลิต จัดหำ และใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคดนดลยี นวัตกรรม และ                
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่หลำกหลำยรวมทั้งกำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ  ในกำร
จัดกำรเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ  

๒.๘ ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ เช่น ทวิศึกษำ 
(Dual ducation) หลักสูตรระยะสั้น  

๒.๙ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร ผู้ด้อยดอกำส  
และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) ให้เต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบที่เหมำะสม  

๒.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพอย่ำง 
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  

 ๓. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
๓.๑ ยกระดับผลกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมดครงกำร PISA (Programme  for   

International Student Assessment)  
๓.๒ ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำงๆ  
๓.๓ ส่งเสริมกำรเรียนรู้บูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น สะเต็มศึกษำ (Science Technology  

Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิด และกำร
สร้ำงสรรค์ นวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ 
 ๔. ส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำวิจัย และน ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  

๔.๑ ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
๔.๒ ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล 

ดดยเน้นให้มีกำรวิจัยในชั้นเรียน 
 
 

1.พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ในรูปแบบที่
หลำกหลำย เช่น  

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

๑.๒ ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
๑.๓ กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)  
๑.๔ กำรพัฒนำครูท้ังระบบที่เชื่อมดยงกับกำรเลื่อนวิทยะฐำนะ ฯลฯ  

๒. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
๒.๑ กำรก ำหนดแผนอัตรำก ำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรประเมินและกำรพัฒนำ  
๒.๒ กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและกำลังใจในกำรทำงำน 

 
 
  

๑. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
๑.๑ ส่งเสริมประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับดอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำง

ทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค  

กลยุทธ์ที ่๓ ส่งเสรมิ สนับสนนุกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ  
 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที ่๔ ขยำยโอกำสกำรเข้ำถงึบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคณุภำพ  
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๑.๒ สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม 
 ๒. ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ  

๒.๑ ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม ส ำหรับเด็กด้อยดอกำส            
ที่ไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ ำตัวประชำชน 
เป็นต้น  

๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคดนดลยีในกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุมสถำนศึกษำทุกแห่ง  
เช่น กำรพัฒนำคุณภำพศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคดนดลยีสำรสนเทศ  (Distance learning information 
technology : DLIT) , กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคดนดลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance 
Learning Television : DLTV) ฯลฯ 
 
 
 

๑. จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต  
๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน ำ 

แนวคิดตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต  
๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ                 

สื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๑.๓ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติและ 

สิ่งแวดล้อม 
  
 
  

๑. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ  
๑.๑ พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และ 

ประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ดดยยึดหลักธรรมำภิบำล  
๑.๒ พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
๑.๓ พัฒนำระบบเทคดนดลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ ที่มีมำตรฐำนเชื่อมดยงและเข้ำถึงได้  
๑.๔ สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพื้นที่ เช่น  ดรงเรียน 

ประชำรัฐ (ดีใกล้บ้ำน) , ดรงเรียนคุณธรรม, ดรงเรียนห้องเรียนกีฬำ, ดรงเรียนมำตรฐำนสำกล ฯลฯ  
๑.๕ ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง  
๑.๖ ยกย่องเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ บุคคลและองค์คณะบุคคล ที่มีผลงำนเชิงประจักษ์ 

 ๒. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 
๒.๑ ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  

สถำนศึกษำดดยใช้พื้นที่เป็นฐำน (Area-base anagement), รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจ 
“CLUSTERs” เป็นต้น  

๒.๒ เขตพื้นที่กำรศึกษำจัดทำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  
และสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค  

 

กลยุทธ์ที ่๕ จัดกำรศึกษำเพื่อเสรมิสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมติรกับสิง่แวดล้อม 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที ่๖ พัฒนำระบบบริหำรจดักำรและส่งเสรมิกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
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๒.๓ สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำย 
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  

๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนำดรงเรียนด้วยพลังประชำรัฐอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน  
๓. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  

๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ   
สร้ำงควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรก ำกับดูแล ตลอดจนกำรส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน  

๓.๒ ประสำนสถำบันหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้คัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำรที่ 
หลำกหลำย 
 
 
 
 

1. ร้อยละของสถำนศึกษำในเขตพื้นที่พิเศษมีกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพื้นที่ 
 2. ร้อยละของนักเรียนได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
 3. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย  12  ประกำร 
 4.ร้อยละของสถำนศึกษำน ำ “ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
 
 
 5. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรสมวัย 
 6. ร้อยละของสถำนศึกษำปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด  
เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2560 
 7. ร้อยละของผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
 8. ร้อยละของสถำนศึกษำมีกระบวนกำรวัดและประเมินผลด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
 9. ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่ำนออกเขียนได้ตำมเกณฑ์ที่  สพฐ. ก ำหนด 
 10.ร้อยละของนักเรียนอ่ำนหนังสือตำมเกณฑ์ที่ สพฐ. ก ำหนด 
 11. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จำกกำรเรียนรู้ในกำรปฏิบัติจริงตำมสภำพควำม
ต้องกำร และบริบทของแต่ละพื้นที่ 
 12. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) มำกกว่ำร้อยละ  50
เปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
 13. ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม
ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมดครงกำร PISA 
 
 
 14.จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
 15. ร้อยละของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลที่มีประสิทธิภำพ 
 
 

ตัวช้ีวัดจ ำแนกตำมกลยุทธ์ของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 
 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 
 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคณุภำพผู้เรียนและส่งเสรมิกำรจัดกำรศึกษำเพือ่สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 

 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม  สนับสนนุกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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 16. ร้อยละของประชำกรวัยเรียนได้รับดอกำสในกำรเข้ำรับกำรศึกษำภำคบังคับเพิ่มขึ้น 
 17. ร้อยละของนักเรียนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับได้รับดอกำสในกำรศึกษำต่อข้ันพื้นฐำนเพิ่มขึ้น 
 
 
 18.ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมตระหนักในควำมส ำคัญของกำร
ด ำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม  จริยธรรมและกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ในกำรด ำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น 
 
 
 19. อัตรำออกกลำงคันของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนลดลง 
 20. ร้อยละของสถำนศึกษำร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  สังคมฯ  มีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 
 
   1.นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมพร้อมทุกด้ำนตำมหลักสูตร 
  2.นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3  ทุกคน อ่ำนออก เขียนได้ และมีลำยมือสวย 
3.นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6  ทุกคน อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง และมีลำยมือสวย 
   4.นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  มีผลกำรทดสอบคะแนนควำมสำมำรถพื้นฐำนระดับชำติ 
(NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) เพิ่มขึ้น       
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 
  5.นักเรียนทุกคนได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้มีทักษะทำงคณิตศำสตร์ (บวก ลบ คูณ หำร) 
ตำมช่วงวัย 
  6.ดรงเรียน  ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนให้มีทักษะวิชำกำรและทักษะ
วิชำชีพ 
  7.นักเรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
  8.ดรงเรียน  ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติ
จริง (Active Learning) ในกำรเพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิดและกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
  9.ดรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนทุกคนใช้เทคดนดลยีในกำรสืบค้นข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้ 
10.นักเรียนทุกคนได้รับกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อกำร 
พัฒนำคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรก ำหนด  
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถงึบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคณุภำพ 
 
 

 

 กลยุทธ์ที่ 5 กำรจดักำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

 

กลยุทธ์ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและสง่เสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 
 
 

 
จุดเนน้กำรพฒันำส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2 
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 กำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ 
2563 ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจ บทบำทหน้ำที่  ที่สอดคล้องกับนดยบำย เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำ มุ่งเน้นผลผลิตคือผู้จบกำรศึกษำก่อน
ประถมศึกษำ ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ ผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้น เด็กพิกำร และเด็กด้อยดอกำส ได้รับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และพัฒนำสมรรถภำพ ได้เต็มตำมศักยภำพของผู้เรียน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ได้ด ำเนินกำรตำมภำรกิจ ดดยเน้นกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนให้
บรรลุตำมกลยุทธ์ จุดเน้น เป้ำหมำย และสอดคล้องกับสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 2 ปรำกฏผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 

1.ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้จัดท ำดครงกำรแผนงำน ดดยยึดกลยุทธ์
จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นหลัก 
กลยุทธ์ท่ี 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง  
1. โครงกำรวันส ำคญัและประเพณีไทย ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ได้ด ำเนินโครงกำรวันส ำคัญ                   
และประเพณีไทย ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ดังนี้ 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
 1) วันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำชบรมนำถ
บพิตร 
 2) วันปิยะมหำรำช 
 3) วันพ่อแห่งชำติ 
 4) สืบสำนวัฒนธรรมประเพณีไทย (วันข้ึนปีใหม่) ประจ ำปี 2563 
 5) จัดงำนสืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์ ประจ ำปี 2563 
 6) วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระรำชะนี รัชกำล ที่ 10 
 7) วันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็ จพระเจ้ ำอยู่ หั ววชิ ร ำลง
กรณบดินทรเทพยวรำงกูร 
 8) วันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถพระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
 9) กำรท ำบุญถวำยภัตตำหำรและสังฆทำนเนื่องในเทศกำลเข้ำพรรษำ ประจ ำปี 2563 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
 ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 จ ำนวน 60 คน 
 เชิงคุณภำพ 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต  2 ได้เข้ำ
ร่วมกิจกรรมวันส ำคัญ และประเพณีไทย มีจิตส ำนึกและเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ และ             
มีส่วนร่วม ในกำรสืบสำนประเพณีและวัฒนธรรมประจ ำชำติและท้องถ่ิน 

ส่วนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำน 
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กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ได้ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ดังนี้ 
1. โครงกำรงำนศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 

1) ประชุมชี้แจงบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดและมอบหมำยควำมรับผิดชอบแต่ละฝ่ำย 
2) ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันในสำระกำรเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมำย 
3) สรุปผลกำรแข่งขัน / รำยงำนผล 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2                 

เข้ำร่วมกิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปดิดลกทัศน ์ รวมทั้งพัฒนำตนเองในด้ำนกำรศึกษำ 
 

2. โครงกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ระดับเขตพืน้ที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 

1) จัดเตรียมคู่มือรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน 
2) จัดเตรียมรำยละเอียดดครงกำรเพื่อรองรับนดยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) เสนอขออนุมัติดครงกำรจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒  
 ๓) จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมกำร คณะท ำงำน ในระดับกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและ 
ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ (ท้ังหมด ๑๘ กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประธำนศูนย์สำระกำรเรียนรู้  4 
ศูนย์สำระ ศูนย์กจิกรรมพัฒนำผู้เรียน ศูนย์กำรศึกษำปฐมวัย และศูนย์กำรศึกษำพิเศษ)  

๔) จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันในระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
๕) จัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน น ำเสนอผลงำน ในระดับกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ท้ัง ๑๘ 

กลุ่มเครือข่ำยฯ ในระหว่ำง เดือนกรกฎำคม - สิงหำคม ๒๕๖๒ 
6) ตัวแทนของกลุ่มเครือข่ำยฯ เข้ำร่วมประกวดแข่งขันในระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อคัดเลือก 

ตัวแทนของเขตพื้นท่ี ในระหว่ำงวันที่ ๓ – ๔ ตุลำคม ๒๕๖๒  
๗) ตัวแทนของเขตพื้นท่ีเข้ำร่วมประกวดแข่งขันในระดับชำติ ระหว่ำงวันที่ ๑๒ - ๑๔ เดือนธันวำคม 

๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ  
8) ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมดครงกำรในทุกระดับของกำรประกวดแข่งขัน 
9) สรุปผลกำรด ำเนินกำร รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรดครงกำรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ  
๑๐) น ำรำยงำนผลที่ได้มำเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรประกวดแข่งขันทักษะควำมเป็นเลิศทำง 

วิชำกำรในปีกำรศึกษำต่อไป 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 
1) สถำนศึกษำทั้ง 180 แห่งในสังกัด เข้ำร่วมกิจกรรมดครงกำรในทุกกิจกรรม 
2) นักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ได้เข้ำร่วมแสดงผลงำน

ร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำรในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ และระดับชำติ ครบทุกกิจกรรมกำรแข่งขัน 
เชิงคุณภำพ 
1) นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ได้รับกำรพัฒนำด้ำน

กำรเรียนรู้ ตำมควำมต้องกำร ควำมถนัด และควำมสนใจตำมธรรมชำติอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
2) นักเรียนในสังกัดมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ 
3) นักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้            

เปิดดลกทัศน์ และได้เข้ำร่วมแสดงผลงำน ร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำรในระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ระดับภูมิภำค 
และระดับชำต ิ
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3. โครงกำรแข่งขันกีฬำ กีฑำนักเรียนส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ครั้งที่ 17 
“ห้วยทับ เมืองจันทร์ โพธิ์ศรีสุวรรณเกมส์” ประจ ำปี 2562 
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 

1) เสนอดครงกำร 
2) ประชุมหำรือชี้แจงข้ันตอนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 

 ๓) แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
๔) ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน  
๕) สรุปผลกำรแข่งขัน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 
1) จัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน ในระดับเขตพื้นท่ีอย่ำง
น้อยปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง 
2) นักเรียนทุกดรงเรียนในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 เข้ำร่วมและมี

ส่วนร่วมในกำรแข่งขันและจัดกำรแข่งขัน 
เชิงคุณภำพ 
1) ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย ท ำให้นักเรียน มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง สมบูรณ์ สติปัญญำสีสมวัย 
2) ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน ได้ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประดยชน์ไม่มั่วสุมอบำยมุข ห่ำงไกลยำเสพติด 
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กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริม สนบัสนนุกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ได้ด ำเนินงำนดครงกำรตำมกลยุทธ์ที่ 3  

ดังนี้ 
1. ดครงกำรประเมินประสิทธภิำพประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำบุคลำกรภำครัฐ    
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 

1) แตง่ตั้งคณะกรรมกำรเก็บข้อมูลกำรปฏิบัติงำนผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
2) ประชุมคณะกรรมกำรกำรเก็บข้อมูลกำรปฏิบัติงำนผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
3) ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 จ ำนวน 180 ดรงเรียน 
เชิงคุณภำพ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำประกอบกำรพิจำรณำ

เลื่อนข้ันเงินเดือนทันตำมก ำหนดเวลำและไม่เกิดควำมเสียหำยต่อทำงรำชกำรท ำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำสำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ ได้รับพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือนด้วยควำมยุติธรรม ดปร่งใส                           
ตำมผลกำรปฏิบัติงำน 

 

กลยุทธ์ท่ี 4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ   ไม่มีโครงกำร 
 

กลยุทธ์ที่ 5  กำรจดักำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม   ไม่มีโครงกำร  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

22 



 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ | ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กลยุทธ์ ที่ 6  กำรพัฒนำระบบบรหิำรจัดกำรและสง่เสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำ   
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ได้ด ำเนินงำนดครงกำรตำมกลยุทธ์ที่ 6  

ดดยจัดท ำดครงกำรดครงกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ.2561-2565) และกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
1. ดครงกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ.2561-2565) และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 

 กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร
1) ประชุมคณะท ำงำนก ำหนดหลักสูตรกำรประชุมสัมมนำ 
2) ประชุมสัมมนำขับเคลื่อนนดยบำยด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 
3) สรุปผลและรำยงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 
1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในกำรจัดกำรศึกษำระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ จ ำนวน 75 คน 
2) ประชุมสัมมนำขับเคลื่อนนดยบำยด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ จ ำนวน 3 วัน 
เชิงคุณภำพ 
1) ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 สูงขึ้น 
2) นดยบำยด้ำนกำรศึกษำได้รับกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมในระดับสถำนศึกษำ 
3) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำของสถำนศึกษำสอดคล้องกับนดยบำยของหน่วยงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

23 



 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ | ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

2.โครงกำรพัฒนำบุคลำกรที่ปฏิบตัิหน้ำที่เกี่ยวกับงำนพสัดุ  
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 

1) จัดท ำแผน  เสนอดครงกำร 
2) แต่งตั้งคณะท ำงำน และประชุมทีมงำน คณะวิทยำกร 
3) ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับพัสดุในสถำนศึกษำในสังกัด

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 
4) รำยงำนสรุป และประเมินผล 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 จ ำนวน 380 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องด้ำน
พัสดุและมีทักษะในกำรใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :                 
e-GP) 

เชิงคุณภำพ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ภำครัฐ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ สำมำรถน ำเทคดนดลยีทำงอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ และ
สำมำรถน ำไปสู่กำรสร้ำงมำตรฐำนวิชำชีพให้แก่เจ้ำหน้ำที่พัสดุให้ได้มำตรฐำน อย่ำงมีคุณภำพ 
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3.โครงกำรตดิตำมเร่งรัดกำรเบิกจำ่ย งบประมำณประจ ำปี พ.ศ.2563  
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 

1) จัดท ำแผน  เสนอดครงกำร 
2) แต่งตั้งคณะท ำงำน เร่งรัด ติดตำม แผนงำน/ดครงกำร งบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
3) ออกติดตำมเร่งรัด แผนงำน / ดครงกำร เบิกจ่ำยงบประมำณ พ.ศ. 2563 
4) รำยงำนสรุป และประเมินผล 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 
ร้อยละ 100 ควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผน กำรใช้จ่ำยงบประมำณปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2563 เป็นไปตำมแผนงำน / ดครงกำรสำมำรถเบิกจ่ำยได้ 
เชิงคุณภำพ 

 หน่วยงำนสำมำรถเร่งรัด ติดตำม แผนงำน / ดครงกำรต่ำง ๆ เพื่อจะได้น ำข้อมูลไปประกอบกำร
พิจำรณำก ำหนดมำตรกำรด้ำนงบประมำณที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ตำม
เป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล 
 
4.โครงกำรพัฒนำระบบกำรเบิกจำ่ยค่ำจ้ำงรำยเดือน ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำรและเงินเดือนบ ำนำญ  
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 
 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2             
ได้ตระหนักถึงควำมจ ำในกำรพัฒนำควำมสำมำรถของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำง
ถูกต้อง ภำยใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และให้กำรบริกำรแก่ผู้รับบริกำรอย่ำงรวดเร็ว และเพื่อป้องกัน
ควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร จึงได้ท ำดครงกำรพัฒนำระบบกำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงรำยเดือน ค่ำตอบแทนพนักงำน
รำชกำรและเงินเดือนบ ำนำญ แก่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะ
เกษ เขต 2 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เชิงปริมำณ 
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต  2 จ ำนวน 8 คน 

ได้รับกำรอบรมพัฒนำดปรแกรมระบบกำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงรำยเดือน ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำรและเงินเดือน
บ ำนำญ 

เชิงคุณภำพ 
 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต  2 มีควำมสำมำรถ 
ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินได้อย่ำงถูกต้อง และมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
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5.โครงกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 
 1) จัดท ำดครงกำรและขออนุมัติดครงกำร 
 2) แต่งตั้งคณะท ำงำนประชุมคณะท ำงำนจัดท ำเครื่องมือตรวจสอบ(กระดำษท ำกำร) 
 3) แจ้งเปิดตรวจให้หน่วยรับตรวจทรำบก่อนตรวจสอบ 
 4) ด ำเนินกำรตรวจสอบ 
 5) สรุปรำยงำนผล 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เชิงปริมำณ 
หน่วยรับตรวจ 
1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 
2) สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 จ ำนวน 25 

ดรงเรียน 
เชิงคุณภำพ 

 1) หน่วยรับตรวจส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด
จ ำนวน 25 ดรงเรียน ได้รับกำรตรวจสอบภำยใน  ด้ำนกำรเงิน  กำรบัญชี  และกำรบริหำรทรัพย์สินถูกต้องตำม
ระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 100% 
6.โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนบุคคล ปีงบประมำณ 2563 
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 
 1) จัดประชุมกลั่นกรองกำรย้ำยครู ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 2) จัดประชุมเลื่อนข้ันเงินเดือนครูผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 3) จัดพิธีมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เชิงปริมำณ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 มีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำร

เลื่อนข้ันเงินเดือนตำมผลกำรปฏิบัตงิำน ครบทุกคน  ได้รับกำรแต่งตั้ง ดยกย้ำย ตำมวำระควำมประสงค์ของตน 
ตำมกรอบอัตรำก ำลัง ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด 

เชิงคุณภำพ 
 1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 มีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับ
กำรพัฒนำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 มีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับ
กำรพัฒนำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ ได้รับกำรเชิดชูเกียรติอย่ำงเหมำะสม 
 3) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 มีครูและบุคลำกรมีบุคลำกรเพียงพอ
เหมำะสมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด 
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7.โครงกำรตดิตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 
 1) กำรประชุมชี้แจงกำรจัดท ำค ำขอจัดตั้งงบประมำณ 
 2) ออกติดตำมกำรด ำเนินงำนดรงเรียนที่ได้รับงบประมำณปี 2563 งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
 3) ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำงบประมำณที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดสรร 
  3.1 งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำมกรอบวงเงิน 

3.2 งบประมำณตำมรำยกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดสรรเป็น
รำยกำร 
 4) ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (ตำมภำรกิจเร่งด่วน) 
 5) ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบตวัชีว้ัดตำมแผนปฏิบัติกำร สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เพื่อรองรับกำร                
ประเมินฯจำก สพฐ. 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เชิงปริมำณ 
1) ดรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 สำมำรถจัดท ำเอกสำร

ค ำขอตั้งงบประมำณได้ทุกดรงเรียน 
2) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ออกติดตำมกำรด ำเนินกำรของดรงเรียน

ที่ได้รับงบประมำณปี พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงได้ครบทุกดรงเรียน 
3) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2  จัดตั้งงบประมำณได้ทันตำม

ก ำหนดเวลำ และกรอบวงเงินที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด 
4) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น

พื้นฐำนก ำหนดได้ครบทุกตัวชี้วัด 
เชิงคุณภำพ 

 1) ดรงเรียนในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 สำมำรถจัดท ำเอกสำรค ำขอ
ตั้งงบประมำณได้ถูกต้องตำมกรอบแนวทำงที่ก ำหนด 
 2) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 สำมำรถจัดงบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้ถูกต้อง เป็นธรรม ดปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 สำมำรถจัดตั้งงบประมำณได้ถูกต้อง 
สมบูรณ์ตำมกรอบแนวทำง และวงเงินที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด 
 4) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนก ำหนดได้ครบทุกตัวชี้วัด และมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก   
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8.โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำสู่กำรปฏบิัติ 
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 
 1) กำรประชุมชี้แจงกำรน ำนดยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 
 2) สถำนศึกษำน ำนดยบำยลงสู่กำรปฏิบัติ 
 3) จัดท ำแผนนิเทศ / คู่มือกำรนิเทศกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในระดับสถำนศึกษำ 
 4) นิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมแผนนิเทศ 
 5) วิเครำะห์ข้อมูลกำรนิเทศ / สรุปผล 
 6) ประชุมสัมมนำสรุปผลกำรน ำนดยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 
 7) รำงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เชิงปริมำณ 
ดรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 จ ำนวน 180 แห่ง 
1) ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม ก ำกับ และประเมินผลกำรน ำนดยบำยสู่กำรปฏิบัติในระดับสถำนศึกษำ 
2) ได้รับกำรนิเทศ ให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ ให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร สำมำรถด ำเนินนิเทศภำยใน

ดรงเรียนได้อย่ำงเป็นระบบ 100 % 
3) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนบรรลุเป้ำหมำย (เพิ่มขึ้น) ที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ก ำหนดไว้ (กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ละ 3 %) 
เชิงคุณภำพ 

 1) ดรงเรียนได้รับกำรนิเทศ  ติดตำม ก ำกับ และประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 
 2) ครูผู้สอนจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนที่สูงขึ้น 
 3) ผู้บริหำรดรงเรียนสำมำรถด ำเนินกำรนิเทศภำยในดรงเรียนได้อย่ำงเป็นระบบ ส่งผลให้ดรงเรียนมีควำม
เข้มแข็งทำงวิชำกำร 
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2.ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับงบประมำณจำก สพฐ. 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำตำมดครงกำรที่ได้รับงบประมำณจำก สพฐ. ดังนี้ 

  

กลยุทธ์ท่ี 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง  
1. โครงกำรส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอนัพึ่งประสงค์ (โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ได้ด ำเนินดครงกำรดรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ดังนี้ 
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 

1) จัดประชุมชี้แจ้ง สร้ำงควำมเข้ำใจแนวกำรด ำเนินกำรกำรพัฒนำดรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   
 2) จัดท ำดครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ดครงกำรดรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
          3) อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และนักเรียน   ดรงเรียนต้นแบบ 
 4) นิเทศ ก ำกับ ติดตำมตรวจสอบ กำรด ำเนินงำน 
          5) ประเมินยกระดับคุณภำพกำรด ำเนินงำน ดรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดำว  (กิจกรรมดรงเรียนดี
ต้องมีที่ยืน) 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
 1) ผู้บริหารโรงเรียน  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 

2) โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2   
เชิงคุณภาพ   
1) ผู้บริหำรดรงเรียน  ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน 

ตระหนักรู้  เข้ำใจในกระบวนกำรพัฒนำดรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และ
สำมำรถน ำสู่กำรปฏิบัติในดรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2) ผู้บริหำรดรงเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน 
มีกระบวนกำรคิด  อย่ำงมีเหตุผล   ซึมซับคุณค่ำแห่งคุณธรรมควำมดี 
อย่ำงเป็นธรรมชำติ  สร้ำงควำมรู้สกึผิดชอบชั่วด ีและภูมิใจในกำร           
ท ำ ควำมดี  

3) สถำนศึกษำพัฒนำและขับเคลื่อน คุณธรรมเป้ำหมำย 
คุณธรรมอัตลักษณ์ ของสถำนศึกษำ จนเกิดเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์  
ของสถำนศึกษำอย่ำงแท้จริง  
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2. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โรงเรียนสุจริต)  
  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ได้ด ำเนินดครงกำรจริยธรรมและ                    

ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (ดรงเรียนสุจริต) ดังนี้ 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

1) ประชุมปฏิบัติกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมดปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25863 ผู้บริหำรและครูวิชำกำรดรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลและคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

2) ประชุมปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรตรวจผลกำรประเมิน  ITA 
3)  อบรมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตผู้บริหำรและครูวิชำกำรดรงเรียนในสังกัด  และ

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
4) กำรด ำเนินกิจกรรมเข้ำค่ำย ปปช. สพฐ. น้อย 
5) อบรมปฏิบัติกำรผลิตสื่อภำพยนตร์สั้นรณรงค์กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริตในดรงเรียนขยำย

ดอกำส 
6) นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรต้ำนทุจริตของครู                    

ในดรงเรียน 
7) กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดดยกำรน ำเสนอถอดบทเรียนของดรงเรียน 1 ดรงเรียน                      

1 นวัตกรรม 
8) กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริษัทสร้ำงกำรดี 
9) กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบนเรียน Best / ครูและผู้บริหำร 
10) กำรเก็บข้อมูลลกำรประเมินพฤติกรรมควำมซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 

1) ผู้บริหำรและครู จ ำนวน 360 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
2) ดรงเรียน จ ำนวน 180 ดรงเรียน น ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ 

อย่ำงมีคุณภำพ 
  เชิงคุณภำพ

1) ครสูำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำได้บรรลุผลกำรเรียนรู้ 
2) นักเรียนได้รับกำรปลูกฝังให้ต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
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กิจกรรมกำรจดักำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจรติ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ปี 2563 

กิจกรรมกำรจดัอบรมกำรขับเคลื่อนหลักสตูรต้ำนทุจรติ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ปี 2563 

กิจกรรมกำรอบรม ปปช.สพฐ.น้อย สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ปี 2563 

กิจกรรมจัดอบรมกำรผลติสื่อภำพยนตร์สัน้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ปี 2563 
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3. โครงกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำยำเสพตดิในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ได้ด ำเนินโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

ยำเสพติดในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 ดังนี้ 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

1) เสนอขออนุมัติดครงกำรฯ 
2) แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำนตำมดครงกำร 
3) แจ้งจัดสรรงบประมำณให้สถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
4) สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ร่วมกับสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยจัดอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดตำม
ก ำหนด 
5) สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ร่วมกับสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย จัดกิจกรรมค่ำยทักษะชีวิต เพื่อเพิ่ม 

ศักยภำพผู้น ำให้กับนักเรียนกลุ่มแกนน ำ 
6) คณะท ำงำนออกนิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมดครงกำรฯ /กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำ 

ยำเสพติดของสถำนศึกษำ ขับเคลื่อนดครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
7. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินดครงกำรฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 จำกดรงเรียนขยำยดอกำส 40 ดรงเรียน จ ำนวน 440 คน 
 2) ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  นักวิชำกำรศึกษำ  บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 60 คน 
 3) ดรงเรียนในสังกัดทุกดรงเรียนที่เข้ำร่วมดครงกำรสถำนศึกษำสีขำว  ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข      
ปีกำรศึกษำ 2563 

เชิงคุณภำพ 
๑) ลูกเสือ เนตรนำรี ซึ่งเป็นเด็กและเยำวชนในดรงเรียนขยำยดอกำส มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และตระหนัก 

ถึงพิษภัยยำเสพติด ที่มีผลต่อร่ำงกำย สุขภำพอนำมัย และส่งผลกระทบต่อปัญหำสังคมตลอดจนควำมมั่นคง        
ของชำติตลอดจนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของดรคติดเชื้อไวรัสดคดรนำ 2019 
(covid-19) และวิธีป้องกันตำมมำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุข 

๒) เด็กนักเรียนและเยำวชนในดรงเรียนขยำยดอกำส สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ           
ศรีสะเกษ เขต ๒ มีภูมิคุ้มกัน มีทักษะชีวิต รู้เท่ำทันปัญหำน ำพำตนเองให้ห่ำงไกลยำเสพติด 

๓) ดรงเรียนขยำยดอกำส สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒                          
มีเด็กนักเรียนที่เป็นแกนน ำนักเรียนปฏิบัติหน้ำที่เฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำและชุมชน 
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กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ได้ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ดังนี้ 
1. โครงกำรพัฒนำจัดกำรเรียนรู้ทัง้ระบบสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกบัศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 

1) ประชุมคณะท ำงำน ออกแบบกิจกรรมกำรยกระดับคุณภำพ 
2) กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม  เทคนิค/วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ครอบคลุมด้ำนทักษะคุณลักษณะ 

ควำมสำมำรถตำมบริบทของดรงเรียน 
3) กำรพัฒนำศักยภำพครู ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
4) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครู กลุ่มเป้ำหมำยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 
1) ผู้บริหำรดรงเรียน จ ำนวน 7 คน 
2) ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 42 คน 
3) ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 42 คน  
4) ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน  42 คน 
เชิงคุณภำพ 
1) ผู้บริหำรดรงเรียนสำมำรถนิเทศ ติดตำมกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนได้ 
2) ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษำปี่ที่ 3,6 และ มัธยมศึกษำปีที่ 3 สำมำรถน ำผลกำรทดสอบทำง

กำรศึกษำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้ 
3) ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษำปี่ที่ 3,6 และ มัธยมศึกษำปีที่ 3 สำมำรถสร้ำงแบบทดสอบ

มำตรฐำน ให้สอดคล้องกับมำตฐำนและตัวชีว้ัดได้ 
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2.โครงกำรประเมินคณุภำพผู้เรียน(NT) ช้ันประถมศึกษำปีที่ 3 ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต 2 ปีกำรศึกษำ  2562 (งบประมำณจำก สพฐ.) 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต  2 ได้ด ำเนินกำรตำมดครงกำรประเมิน
คุณภำพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ปี
กำรศึกษำ  2562 ดดยมีผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 

1) ประชุมชี้แจงดครงกำร 
2) เสนอดครงกำร 
3) ศูนย์สอบน ำเข้ำและตรวจสอบข้อมูลสถำนศึกษำที่มีสิทธิสอบผ่ำนระบบ NT Access (ประชุมกำร
จัดท ำฐำนข้อมูล) 
4) ศูนย์สอบส ำรวจและจัดสนำมสอบ 
5) สถำนศึกษำตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบผ่ำนระบบ NT Access (คร้ังสุดท้ำย) 
6) ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสอบระดับศูนย์สอบและสนำมสอบ 
7) กำรรับ – ส่ง ข้อสอบและกระดำษค ำตอบจำก สพฐ. ไปยังศูนย์สอบ 
8) ประชุมชี้แจงประธำนกลุ่ม / คณะกรรมกำรคุมสอบ 
9) ด ำเนินกำรสอบ / นิเทศ เยี่ยมสนำมสอบ 
10) ประชุมชี้แจงเกณฑ์กำรให้คะแนน กรรมกำรตรวจค ำตอบข้อเขียนและตรวจข้อสอบ 
11) รวบรวมกระดำษค ำตอบน ำส่งส่วนกลำง 
12) วำงแผนและรับผลกำรสอบจำกส่วนกลำงทั้งระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดรงเรียน 

รำยบุคคล และส่งรำยงำนผลให้กับดรงเรียน 
13) น ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำ ตำมแผนกำรพัฒนำที่วำงไว้ 
14) สรุปรำยงำนผลต่อผู้บังคับบัญชำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 
นักเรียนที่ศึกษำในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 ทุกคน ทุกดรงเรียน ซึ่งอยู่ในสังกัด 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 
เชิงคุณภำพ 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีผลกำรทดสอบคะแนนประเมินคุณภำพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 
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3. โครงกำรกำรประเมนิควำมสำมรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2562 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรสีะเกษ เขต 2 (งบประมำณจำก สพฐ.) 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต  2 ได้ด ำเนินกำรตำมดครงกำรกำรประเมิน
ควำมสำมรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2562 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษเขต 2 ดดยมีผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 

1) ประชุมชี้แจงดครงกำร 
2) เสนอดครงกำร 
3) ศูนย์สอบน ำเข้ำและตรวจสอบข้อมูลสถำนศึกษำที่มีสิทธิ์สอบผ่ำนระบบ NT Access (ประชุมกำร 

จัดท ำฐำนข้อมูล) 
3.1 ประชุมคณะท ำงำน/จัดท ำเอกสำร/คู่มือ 
3.2 ประชุมชิงปฏิบัติกำรจัดท ำฐำนข้อมูลดดยครูวัดผลดรงเรียน 

4) ศูนย์สอบส ำรวจและจัดสนำมสอบ 
5) สถำนศึกษำตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบผ่ำนระบบ NT Access (คร้ังสุดท้ำย) 
6) ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสอบระดับศูนย์สอบและสนำมสอบ 
7) กำรรับ – ส่ง ข้อสอบและกระดำษค ำตอบจำก สพฐ. ไปยังศูนย์สอบ 
8) ประชุมชี้แจงประธำนกลุ่ม / คณะกรรมกำรคุมสอบ 
9) ด ำเนินกำรสอบ / นิเทศ เยี่ยมสนำมสอบ 
10) ประชุมชี้แจงเกณฑ์กำรให้คะแนน กรรมกำรตรวจค ำตอบข้อเขียนและตรวจข้อสอบ 
11) รวบรวมกระดำษค ำตอบน ำส่งส่วนกลำง 
12) วำงแผนและรับผลกำรสอบจำกส่วนกลำงทั้งระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดรงเรียน 
รำยบุคคล และส่งรำยงำนผลให้กับดรงเรียน 
13) น ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำ ตำมแผนกำรพัฒนำที่วำงไว้ 
14) สรุปรำยงำนผลต่อผู้บังคับบัญชำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 
นักเรียนที่ศึกษำในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ทุกคน ทุกดรงเรียน ซึ่งอยู่ 

ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีเกษ เขต 2 ได้เข้ำรับกำรกำรประเมินควำมสำมรถ                  
ด้ำนกำรอ่ำน 

  เชิงคุณภำพ
 นักเรียนที่ศึกษำในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีเกษ เขต 2 มีผลกำรทดสอบเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3   
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4. โครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดระบบประกันคณุภำพภำยในสถำนศึกษำเตรียมควำมพร้อมรับรำงวัล IQA 
AWARD 
 กิจกรรมทีด่ ำเนนิกำร 

1) เสนอแต่งตั้งคณะท ำงำน และคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม  
2) จัดท ำเอกสำรเครื่องมือ คู่มือ หลักเกณฑ์ และวธิีกำรนิเทศ ติดตำม  
3) ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วธิีกำร และวำงแผนติดตำม ตรวจสอบ 
4) ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม  
5) วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูล สรุปและจัดท ำรำยงำนกำรนิเทศ ติดตำม ฯ น ำเสนอต่อ             

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 , สพฐ. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เชิงปริมำณ 
สถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดกรองจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 4 แห่ง  
เชิงคุณภำพ 
1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู ตระหนัก เข้ำใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ดดยใช้ระบบประกัน

คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
2) มีสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อกำรประกันคุณภำพ

ภำยในสถำนศึกษำที่เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่  
3) สถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดเลือกมีประสิทธิภำพ สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได ้
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5. นิเทศ ติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต 
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 
 กำรตรวจแผนกำรจดักำรเรียนรู้ นเิทศ ติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ Active Learning  

1) เสนอแต่งตั้งคณะท ำงำน และคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม  
2) จัดท ำเอกสำรเครื่องมือ คู่มือ หลักเกณฑ์ และวธิีกำรนิเทศ ติดตำม  
3) ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วธิีกำร และวำงแผนติดตำม ตรวจสอบ 
4) ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม  
5) วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูล สรุปและจัดท ำรำยงำนกำรนิเทศ ติดตำม ฯ น ำเสนอต่อ             

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 , สพฐ. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เชิงปริมำณ 
1) สถำนศึกษำในสังกัดที่เข้ำร่วมดครงกำร จ ำนวน 10 แห่ง  
2) ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต แห่งละ 2 คน จ ำนวน 20 คน 
เชิงคุณภำพ 
1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้รับผิดขอบกิจกรรมเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต มีควำมรู้  

ควำมเข้ำใจ ตระหนัก และสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2) มีสำรสนเทศเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ ควำมต้องกำร ในบทบำทกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ช่วยเหลือ

จำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
 
6.โครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตรน์้อย  ประเทศไทย” ปีงบประมำณ  ๒๕๖๓ 
กิจกรรมกำรประเมนิโครงงำนเพื่อขอรับตรำพระรำชทำน “บ้ำนนักวทิยำศำสตรป์ระเทศไทย”   
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 
 1) ด ำเนินกำรส ำรวจดรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  รุ่นที่ ๑- ๙   
ที่ขอรับกำรประเมินดครงงำนตำมกระบวนกำรสืบเสำะ เพื่อรับตรำพระรำชทำน บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ประเทศไทย และรับกำรอบรมทดแทน 
 2) ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับดรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อขอรับตรำพระรำชทำนดครงกำร                  
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  ประเทศไทย และรับกำรอบรมทดแทน 
 3) แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจดครงงำนตำมกระบวนกำรสืบเสำะ ด ำเนินกำรตรวจสอบดครงงำนตำม
กระบวนกำรสืบเสำะ และนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยของดรงเรียนในดครงกำร
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  ตำมกลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน ๕  คร้ัง 
  4) น ำเสนอดครงงำนตำมกระบวนกำรสืบเสำะ ดดยกำรจัดนิทรรศกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  
ประเทศไทย  ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 5) สรุปผลกำรตรวจดครงงำน กำรนิเทศและกำรจัดท ำรำยงำนกำรนิเทศ  แล้วน ำผลกำรตรวจดครงงำน
ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนต่อไป 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 
1) ดรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ จัดกำรเรียนกำรสอนดดยใช้ดครงงำนตำมกระบวนกำร

สืบเสำะให้เกิดกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ จ ำนวน ๑๒๖ ดรงเรียน 
2) ดรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่ผ่ำนกำรประเมินดครงงำนตำมกระบวนกำรสืบเสำะ  
เพื่อขอรับตรำพระรำชทำน  “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  ประเทศไทย” ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ไม่น้อย

กว่ำ  ๖๐ % ของดรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 
3) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  ๒  นิเทศ  ติดตำม  
กำรจัดท ำดครงงำนเพื่อกำรจัดประสบกำรณ์ให้เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยในดครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์  

ประเทศไทย  จ ำนวน  ๑๗๙  ดรงเรียน 
เชิงคุณภำพ 
1) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยดรงเรียนในดครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  ประเทศไทย มีควำมรู้              

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับองค์ควำมรู้  และสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ดครงงำนตำมกระบวนกำรสืบเสำะ                  
ทำงวิทยำศำสตร์ส ำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

2) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  ๒  ได้ข้อสนเทศ องค์ควำมรู้เกี่ยวกับ            
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนปฐมวัยดดยใช้ดครงงำนตำมกระบวนกำรสืบเสำะ 

3) ทุกดรงเรียนสำมำรถยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
 

กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริม สนบัสนนุกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  -  ไม่มีโครงกำร  
 

กลยุทธ์ท่ี 4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ         
1. กำรพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำดว้ยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล DLTVและ DLIT ของโรงเรียน 
พระปริยัตธิรรมแผนกสำมญัศึกษำโครงกำรตำมพระรำชด ำริสมเดจ็พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำร ี
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 
 1) ประชุมครูผู้บริหำรดรงเรียนพระปริยัติธรรมและผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง เพื่อวิเครำะห์วำงแผนในกำรพัฒนำ 
 2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร พัฒนำเทคนิคกำรสอนด้วย New DLTV และDLIT ผ่ำนดทรศัพท์มือถือ
สมำร์ทดฟนและ Application บน Youtupe และช่องทำงอ่ืนๆ 
 3) นิเทศติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคดนดลยี New DLTV และ DLIT  
      ระยะที่ 1 ควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
          ระยะที่ 2 กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วยผ่ำน
ดทรศัพท์มือถือสมำร์ทดฟนและ Application บน Youtupe และ ช่องทำง
อ่ืนๆ 
          ระยะที่ 3 ผลกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ปัญหำ 
อุปสรรค วำงแผนเพื่อแก้ไขปัญหำ                     

4) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 , สพฐ. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 
  ผู้บริหำร ครู นักเรียน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำ                     

รวม 90 คน ในดรงเรียนพระปริยัติธรรมดรงเรียนดพธิ์ศรีวิทยำ อ.ดพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ และศึกษำนิเทศก์ 
สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคดนดลยีทำงไกล DLTV และ DLIT ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
ศึกษำนิเทศก์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4 คน สำมำรถนิเทศกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคดนดลยีทำงไกล 
DLTV และ DLIT ได้อย่ำงครอบคลุมมีคุณภำพ 

เชิงคุณภำพ 
ผู้บริหำร ครู นักเรียน บุคลกำรทำงกำรศึกษำ ดรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำทุกคนในดรงเรียนดพธิ์
ศรีวิทยำ อ ำเภอดพธิ์ศรีสุวรรณสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคดนดลยี DLTV และ DLITผ่ำน
ดทรศัพท์มือถือสมำร์ทดฟนและ Application บน Youtupe และช่องทำงอื่นๆได้อย่ำงมีคุณภำพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.โครงกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 
 กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรในกำรอบรมสร้ำงเครือข่ำยจังหวัดของกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ดดยใช้นักจิตวิทยำเป็นฐำน ดดยมีบคุลำกรกลุ่มเป้ำหมำยจำกสถำนศึกษำ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล  
และกลุ่มส่งเสรมิกำรจัดกำรศึกษำ  เข้ำร่วมกิจกรรม ในระหว่ำงวันที่  2 – 3 มีนำคม   2563  ณ  ดรงเรียนอุดร
พิชัยรักษ์พิทยำ  จังหวัดอุดรธำนี 
 กิจกรรมที่  2 จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้
ตำมดครงกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 จ ำนวน  ๒  รุ่น 
 รุ่นที่ ๑ ก ำหนดจัดอบรมในวันที่ 17 กันยำยน  ๒๕๖3 
ณ หอประชุมศรีอุทุมพร ส ำนักงำนเขต 
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ ผู้เข้ำร่วมประชุม
ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบงำนระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนหรือครูแนะแนวที่มีสถำนศึกษำตั้งอยู่ในพื้นที่ อ ำเภออุทุมพรพิสัย,ห้วยทับทัน,บึงบูรพ์ 
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 รุ่นที่  ๒ ก ำหนดจัดอบรมในวันที่  18 กันยำยน  ๒๕๖๐  ณ หอประชุมศรีอุทุมพร  ส ำนักงำนเขต 
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ ผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียนหรือครูแนะแนวที่มีสถำนศึกษำตั้งอยู่ในพื้นท่ี อ ำเภอรำษีไศล  ดพธิ์ศรีสวุรรณ  เมืองจันทร์  และศิลำลำด 
 กิจกรรมที่  3 กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนยำกจนด้อยดอกำสที่อยู่ในสภำวะยำกล ำบำก และมอบเครื่องยังชีพ
ในรูปแบบ “กล่องปันรัก” ช่วยเหลอืเพื่อบรรเทำควำมเดือนร้อนแก่นักเรียนและครอบครัวในเบื้องต้น จ ำนวน  
๑๘ รำย  
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
 ๑) เสนอดครงกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 
 ๒) แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินดครงกำรฯ ตำมกิจกรรมที่ก ำหนด  
 ๓) จัดท ำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมกำร และคณะวิทยำกรดครงกำรฯ 
 ๔) จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินดครงกำรฯ  ดดยบูรณำกำรกำรประชุมทั้ง 2 กิจกรรม 
      4.1  พิจำรณำเนื้อหำก ำหนดหลักสูตร หลักเกณฑว์ิธีกำร  ครอบคลุมตำมกิจกรรมทั้ง  2 กิจกรรม 
      4.2  พิจำรณำจัดทีมวิทยำกร วิทยำกรผู้ช่วย พร้อมมอบหมำยควำมรับผิดชอบในกำรเป็นผู้บรรยำย 
ให้ควำมรู้และฝึกปฏิบัติกำรตำมกิจกรรม Workshop ทั้ง  2  รุ่น  
     4.3  พิจำรณำก ำหนด วัน เวลำ สถำนที่จัดอบรม 
     4.4  จัดท ำกำรก ำหนดกำรอบรมในแต่ละกิจกรรมตำมรุ่นที่ก ำหนด 
      4.5  จัดท ำออกแบบสอบถำมประเมินผลควำมพึงพอใจผู้เข้ำรับกำรอบรม 
 5) แจ้งสถำนศึกษำมอบหมำยครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือครูแนะแนวตำม 
กลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน  ๑๘0 ดรงเรียน เข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำและสถำนที่ก ำหนดกำร 
 6) เตรียมควำมพร้อมประชุม 
      6.1 จัดท ำเอกสำรตำมเนื้อหำหลักสูตรประกอบกำรประชุมตำมมติคณะกรรมกำร 
     6.2  จัดท ำสัญญำยืมเงินรำชกำรเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินดครงกำรฯ ครอบคลุมกิจกรรมที่ 
ก ำหนด 3 กิจกรรม 
     6.3  จัดท ำป้ำยดครงกำรส ำหรับพิธีเปิดกำรอบรมในแต่ละกิจกรรม/แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
เพิ่มเติม ฯลฯ  
     6.๔ ประสำนจองห้องประชุมศรีอุทุมพร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 
     6.๕  ประสำนผู้รับจ้ำงจัดท ำอำหำรอำหำรว่ำงและเครื่องดึ่มตำมจ ำนวนวันและจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย 
ในแต่ละกิจกรรม 
     6.๖  จัดท ำค ำกล่ำวรำยงำนและค ำกล่ำวเปิดงำน (ในแต่ละกิจกรรม) 
     6.๗  บันทึกหนังสือเชิญ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  
เขต 2 ประธำนในพิธีเปิดกำรอบรม 
 7) ด ำเนินกำรจัดอบรมตำมดครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 ตำมก ำหนดกำรจัดอบรม 
 8) แจ้งประสำนประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ ๑ – ๑๘  ร่วมกับดรงเรียนในสังกัด 
คัดเลือกเด็กนักเรียนยำกจนด้อยดอกำสที่อยู่ในสภำวะยำกล ำบำก และสมควรได้รับควำมช่วยเหลือกลุ่มเครือข่ำย 
ละ  ๑  คน เพื่อเป็นเด็กกลุ่มเป้ำหมำยส ำหรับให้คณะกรรมกำรลงพื้นที่เยี่ยมบ้ำนพร้อมมอบเครื่องยังชีพที่จ ำเป็น  
“กล่องปันรัก” และจัดเก็บข้อมูลรำยบุคคลเพิ่มเติมประเมินสภำวะควำมยำกล ำบำก เพื่อจัดท ำแผนกำรดูแล 
ช่วยเหลือสงเครำะห์ร่วมกับหนว่ยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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 9) คณะกรรมกำรลงพื้นที่เยี่ยมบ้ำนนักเรียนกลุ่มเป้ำหมำย สัมภำษณ์  จัดเก็บข้อมูล ประเมินสภำวะ 
ควำมยำกล ำบำกในเบื้องต้น พร้อมมอบเครื่องยังชีพที่จ ำเป็น “กล่องปันรัก” ช่วยเหลือเพื่อบรรเทำควำม
เดือดร้อนเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่นักเรียนและครอบครัวในเบื้องต้น 
 ๑๒) ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมดครงกำรฯ   
 ๑๓) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมดครงกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน       
ในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เชิงปริมำณ 
1) ครูผู้รับผิดชอบงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือครูแนะแนว  จ ำนวน  ๑๘0 คน 
2) คณะท ำงำนนักวิชำกำรศึกษำ/ศึกษำนิเทศก์/คณะวิทยำกร 20 คน  
3) นักเรียนยำกจนและด้อยดอกำส (กลุ่มมำกเป็นพิเศษ)  จ ำนวน  18 คน 
เชิงคุณภำพ 
1) ครูผู้รับผิดชอบงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือครูแนะแนว มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนพัฒนำควำมเข้มแข็งระบบดูแลช่วยนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน              
และระบบคุ้มครองนักเรียนที่มีควำมสัมพันธ์และเชื่อมดยงกัน 

๒) สถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถจัดท ำและพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศตำมดปรแกรม 
คัดกรองนักเรียนรำยบุคคล สำมำรถจ ำแนกนักเรียนตำมกลุ่มคัดกรองได้ถูกต้อง 

๓) ครูผู้รับผิดชอบงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือครูแนะแนว มีดอกำสได้ร่วมกิจกรรม  
Workshop Backward เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คิด วิเครำะห์สภำพปัญหำและก ำหนดแนวทำงในกำรดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหำหรือกลุ่มเสี่ยง น ำเสนอแนวทำงแก้ไขเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

4) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ มีผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน และระบบคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนที่
ชัดเจน ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เป็นบุคคลที่มีคุณภำพ มีภูมิคุม้กันทำงสังคม และได้รับกำรดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครอง  ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมสำมำรถ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวิถชีีวิต      
ที่เป็นสุขตำมที่สังคมมุ่งหวัง 
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กลยุทธ์ที่ 5  กำรจดักำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม   
  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ได้ด ำเนินงำนดครงกำรตำมกลยุทธ์ที่ 5                 
ดดยจัดท ำโครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี ้
1.ดครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริดภคที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 

1) ประชำสัมพันธ์ ดครงกำรดรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สพป.ศก2                
รวม 150 คน   

2) ประชุมชี้แจงให้กับดรงเรียน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สพป.ศก.2 รวม150  คน3) ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน 

3) อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริดภคที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
รวม 150 คน 

   - ดรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย รวม 100 คน 
   - บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสพป.ศก.2 รวม 50 คน 
  3.1 ก ำหนดแผนและเป้ำหมำย 
  3.2 ด ำเนินกำรตำมแผน 
  3.3 ประเมินผล 
  3.4 สรุป และรำยงำนผล 
4) นิเทศติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมดครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริดภคที่เป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อม 
      4.1 ดรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 
      4.2 กลุ่มงำนใน สพป.ศก. 2 
5) สรุป/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำนหน่วยงำน             

ที่เกี่ยวข้อง 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เชิงปริมำณ 
ผู้บริหำร ครู นักเรียน ดรงเรียนในสังกัด และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 รวม150 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีจิตส ำนึกในกำรผลิตและบริดภค                        
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เชิงคุณภำพ 
1) ผู้บริหำร ครู นักเรียน ดรงเรียนในสังกัด และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 รวม150 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีจิตส ำนึกในกำรผลิตและบริดภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ 

2) ดรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และบุคลากรทางการศึกษาเป็นโรงเรียน/ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ 
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กลยุทธ์ ที่ 6  โครงกำรกำรพฒันำระบบบริหำรจดักำรและสง่เสริมให้ทุกภำคส่วนมสี่วนร่วมในกำรจดั
กำรศึกษำ   

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรสีะเกษ เขต 2 ได้ด ำเนนิงำนโครงกำรตำมกลยุทธ์ที่ 6                 
โดยจัดท ำโครงกำรกำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำรและส่งเสรมิให้ทุกภำคส่วนมสี่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำ
ดังนี ้
1.โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำคณุภำพ กำรตดิตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศกึษำ 
(ก.ต.ป.น.) ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2   
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 
 1) ศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำ และข้อมูลพื้นฐำน ควำมต้องกำรได้รับกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ 180  
ดรงเรียน 
 2) ประชุมคณะทำงำน/ศึกษำนิเทศก์ เพื่อออกแบบกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

3) จัดท ำเอกสำรเครื่องมือประกอบกำรประชุมคณะกรรม ก.ต.ป.น. ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่   
4) ออกนิเทศและกำรรวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินของงำนสถำนศึกษำ 
5) จัดประชุมคณะกรรมกำรคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.และผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่ เดือนละ 1   
6) รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน ประเมินและสรุปผลกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำ

จำกออกกำรนิเทศสถำนศึกษำ 
7) รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรนิเทศสถำนศึกษำต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.ภำคเรียน

ละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง/ปี 
8) จัดท ำรำยงำนผลงำน เพื่อเผยแพร่ และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดครงกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 
1) จัดประชุมรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ศรีสะเกษเขต 2และ 
คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง/ ปี ดดยมีคณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม  

จ ำนวน  13 คน ประกอบด้วย   
-  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ศรีสะเกษเขต 2 จ ำนวน 4 คน 
-  คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.  9  คน 
เชิงคุณภำพ 
1) สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ได้รับกำรติดตำม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ และส่งผลให้มีกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในกลุ่มสำระหลักให้สูงขึ้น  

2) เขตพื้นที่กำรศึกษำได้รับควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพและมีควำมพร้อมในกำรเตรียม             
กำรรบักำรนิเทศติดตำม และประเมินผลจำกหน่วยงำนภำยนอก 
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2.โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  และ โครงกำร Symposium นวัตกรรมโรงเรียนคุณภำพ              
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒” 
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 
 1) เสนอขออนุมัติดครงกำร 
 2) ประชุมปฏิบัติกำรขับเคลื่อนนดยบำยดรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
 3) ประชุมปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำม ออกแบบ ถ่ำยท ำและตัดต่อวีดิทัศน์ แบบอย่ำงนวัตกรรม   
 4) กำรประชุมปฏิบัติกำรประเมินผลกำรน ำเสนอนวัตกรรม 
 5) ประชุมปฏิบัติกำรดครงกำร Symposium นวัตกรรมดรงเรียนคุณภำพ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒” 
 6) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสพป.ศรีสะเกษ เขต 2 , สพฐ. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เชิงปริมำณ 
1) ดรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล มีนวัตกรรมในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ ครบท้ัง 52 ดรงเรียน 
2) คณะกรรมกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ถอดบทเรียน ถ่ำยท ำวีดิทัศน์และน ำเสนอกำรด ำเนินงำน           

ในกำรพัฒนำนวัตกรรมดรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล อย่ำงน้อย 3 นวัตกรรม 
3) มีกำรประเมินผลกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนและนวัตกรรมของดรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลที่ส่ง 

เข้ำประกวดทุกดรงเรียน 
เชิงคุณภำพ 
1) มีกำรน ำเสนอนวัตกรรมในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำตำมรูปแบบ 
2) เอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและวีดิทัศน์ ได้น ำเสนอและเผยแพร่สู่สำธำรณะ 
3) นวัตกรรมที่ส่งเข้ำประกวดได้รับผลกำรประเมินอย่ำงน้อยระดับดีมำกขึ้นไป 
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ภำพกิจกรรมกำรประชุมวิชำกำรจดัท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ. (2561-2565)  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 
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ภำพกิจกรรมกำรประชุมประจ ำเดอืนผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
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ประมวลภำพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรตำมโครงกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ระหว่ำงวันที่ 17 – 18 กันยำยน 2546 
ณ ห้องประชุมศรีอุทุมพร สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 
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ประมวลภาพกิจกรรม การเยี่ยมบ้านเด็กยากจนด้อยโอกาสท่ีอยู่ในสภาวะยากล าบาก 
มอบเครื่องยังชีพ “กล่องปันรัก” โดย ศูนย์ฉก.ชน.สพป.ศก.2 

ระหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน 2563  
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ภำพกิจกรรมโครงกำรเสรมิสร้ำงคณุธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
กิจกรรมเสริมสรำ้งธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
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ภำพกิจกรรมวันส ำคัญและประเพณีไทย ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
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คณะผู้จดัท ำ 
ที่ปรึกษำ 
1. นำยสุริภำค  สีหะวงษ์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 
2. นำงวรรณภำ  บุตรวงศ์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 
3. นำยชอบ  สมภำค  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 
4. นำยทรงวุฒิ  ศรล้อม  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 
 

คณะท ำงำน 
1. นำยชอบ  สมภำค  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 
2. นำงนำรีรัตน์  แก้วศรี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนดยบำยและแผน 
3. นำงณิชำภำ  เรืองฤทธิ์รำวี นักวิเครำะห์นดยบำยและแผน 
4. นำงสำวสุจำรี  ดพธิ์ศรีทัต นักวิเครำะห์นดยบำยและแผน 
5. นำยธนวัฒน์  รัตนวงษำ นักวิเครำะห์นดยบำยและแผน 
6. นำงอรอุมำ  ฤำชำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
ผู้สนบัสนนุข้อมูลและกำรรำยงำน 
         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้รับผิดชอบดครงกำรตำมแผนปฏิบัตกิำร ประจ ำปีงบประมำณ พงศ.2563 
และผู้รับผิดชอบกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ.2563 ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และตำมยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบตัิ
รำชกำร นดยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ตลอดจนงบประมำณและอื่น ๆ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ออกแบบปก/รูปเล่ม 
1. นำยชอบ  สมภำค  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 
2. นำงนำรีรัตน์  แก้วศรี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนดยบำยและแผน 
3. นำงอรอุมำ  ฤำชำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
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