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คำนำ 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ จัดทำข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ภายใต้บริบทที่เกี่ยวข้อง      
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา  แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้           
การบริหารจัดการหน่วยงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

แผนปฏิบัติการประจำปีฉบับนี้ เป็นคู่มือการดำเนินงานให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ภายใต้นโยบาย “เขตก้าวหน้า    
สร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” โดยเน้นการบริหารงานแบบองค์รวม สนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วม   
ในการดำเนินงานตามภารกิจ มุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพท่ีเท่าเทียมกัน     

ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๕ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นคู่มือในการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 
 
                          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 
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สารบัญ 

เรื่อง หน้า 

คำนำ ก 
สารบัญ    ข-จ 
บทสรุปผู้บริหาร   ฉ-ซ 
ส่วนที่ 1 บทนำ  1 

- ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา 1 
- ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา 4 
- ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน  1๓ 

ส่วนที่ 2 นโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการศึกษา 1๕ 
- แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 1๕ 
- กรอบแนวคิด 1๖ 
- รฐัธรมมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 1๖ 
- ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
- แผนการปฎิรูปประเทศ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
- นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)            

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
- แผนปฎิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ 
- สาระสำคัญแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๒ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)       

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

1๖ 
๑๗ 
๑๗ 
๑๗ 
๑๘ 

 
๑๙ 
๑๙ 
๓๐ 

 
๓๕ 

ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ สพป.อุบลราชธานีเขต ๔ 3๘ 
          - วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/คำขวัญ/ค่านิยมองค์กร                                             ๓๘ 
          - กลยุทธ์เชิงนโยบาย/เป้าหมายและตัวชี้วัดเป้าหมาย ๕๒ 
ส่วนที่ 4 สาระสำคัญแผนงาน/โครงการ ๖๑ 
         - งบหน้ารายละเอียดงบประมาณงบพ้ืนฐานและงบพัฒนาคุณภาพ ๖๑ 
         - งบพ้ืนฐาน บริหารจดัการสำนักงานเขต (งบประจำ) ๖๒ 
         - งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๖๒ 

      - รายละเอียดโครงการ  
 
 

๖๔ 
 
 



ค 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 
           
     กลยุทธ์ที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และชาต 
                   ๑.๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยคุกคาม 

 ทุกรูปแบบในสถานศึกษา 
       กลยุทธ์ที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
                       ๒.๑ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน พลัง Kids  
 “ตลาดน้ำซับ ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์  ศูนย์ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต @ UBN4” 
                       ๒.๒ ศูนยก์ารเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนและบุคลากร           
 ทางการศึกษา เวทีอวดดี อวดเก่ง อวดรู้ สู่ตลาดน้ำซับ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ 
      กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
                      3.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
นิเทศการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
                     ๓.๒ ส่งเสรมิผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 
                     ๓.๓ ส่งเสรมิและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                     ๓.๔ พัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
                     ๓.๕ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหาร “เขตก้าวหน้า 
สร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” สพป.อบ.เขต 4           
                     ๓.๖ พัฒนาโรงเรียนเป้าหมาย 10 โรงเรียนเป็นผู้นำทางทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
                     ๓.๗ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2565 

                      ๓.๘  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2565 
                    ๓.๙ พัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณด้วยใช้
กระบวนการนิเทศแบบผสมผสานร่วมกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ 
                     ๓.๑๐ เสรมิสร้างสมรรถนะผู้บริหารการศกึษา ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา 

                  ๓.๑๑ พัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน 
                    ๓.๑๒ ข้อเสนอเชิงนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

                 ๓.๑๓ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ในสถานการณ์โควิด 
                    ๓.๑๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้ 
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                   ๓.๑๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่าย 
                   ๓.16 ส่งเสรมิทักษะทางภาษาไทย 
    กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ                             

         มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
                   ๔.๑ ส่งเสริมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
                 ๔.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
                       และนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
                 ๔.๓ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานักเรียนพิการเรียนรวม                                                                                 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                       

       ๕.๑ โรงเรียนสวย  โรงเรียนสุข 
      กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

     ๖.๑ การประชาสัมพันธ์องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
      ๖.๒ พัฒนาการดำเนินงาน ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาม 
            ตามนโยบายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและการบริหารงาน      
            งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕    
      ๖.๓ การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อนำสู่การปฏิบัติ และจัดทำแผนปฏิบัติการ  
            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
      ๖.๔ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
            ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด  
            ประจำปีงบประมาณ 2565 
     ๖.๕ ตรวจสอบภายในสถานศึกษา และพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน  
           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ ๕ การบริหารแผนสู่การปฎิบัติ 
            - การบริหารแผนสู่การปฎิบัติ 
            - เงื่อนไขความสำเร็จ 

 
๑๔๕ 

ภาคผนวก 
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 

 
๑๔๗ 



จ 

 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ได้กำหนดทิศทางการพัฒนา

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
การรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการหน่วยงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จำนวน 6 กลยุทธ์ มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 256๕ งบดำเนินงาน จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค/และพัฒนาคุณภาพตาม
บริบท จำนวน ๒,๙๙๐,๖๐๐ บาท และจัดสรรเป็นงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน  ๒,๑๘๙,๖๓๐ 
บาท โดยมีโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จำนวน ๒๙ โครงการ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ 166,100 บาท  
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษา 

งบประมาณ 166,100 บาท 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 2 

โครงการ งบประมาณ ๒๐๕,๙๐0 บาท   
1. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนพลัง Kids “ตลาดน้ำซับ ขับเคลื่อน

ผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ศูนย์ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต @ UBN4” งบประมาณ ๑๔๖,๑๐๐ บาท 
2. โครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

เวทีอวดดี อวดเก่ง อวดรู้ สู่ตลาดน้ำซับ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 งบประมาณ 5๙,๘๐๐ บาท 
           กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1๖ โครงการ 
งบประมาณ ๙๒๑,๘๕๐บาท  

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา งบประมาณ 30,000 บาท 

2. โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป งบประมาณ 89,750 บาท 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา งบประมาณ 200,000 บาท 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหาร “เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพ
การศึกษาอย่างยั่งยืน” สพป.อบ.4 งบประมาณ 37,000 บาท 

5. โครงการพัฒนาโรงเรียนเป้าหมาย 10 โรงเรียนเป็นผู้นำทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ       
ที่ 21 งบประมาณ 20,000 บาท 



ฉ 

 

6. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ด้วยใช้กระบวนการ
นิเทศแบบผสมผสานร่วมกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ งบประมาณ 10,000 บาท 

7. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน งบประมาณ 10,000 บาท 
8. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในสถานการณ์โควิด จำนวน 20,900 บาท  
๙. โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาไทย งบประมาณ 30,000 บาท  
๑๐. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ 2565 งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๑. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2565 งบประมาณ 

100,000 บาท 
๑๒. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา งบประมาณ 

119,200 บาท 
     ๑๓. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและ

บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ 70,000 บาท 
๑๔. โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามหลักธรรมาภิบาล               

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  งบประมาณ ๓๒,000 บาท 
๑๕. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการบริหารและการ

จัดการเรียนรู้ งบประมาณ 20,000 บาท 
               ๑๖.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่าย  งบประมาณ 83,000 บาท  
          กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๔๑,๐๐๐ บาท  

     ๑. โครงการส่งเสริมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 งบประมาณ 15,000 บาท 
     ๒. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนและนักเรียนที่มี

ความต้องการพิเศษ งบประมาณ 176,000 บาท 
     ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานักเรียนพิการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 งบประมาณ 50,000 บาท 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 

โครงการ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 
     1. โรงเรียนสวย  โรงเรียนสุข งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา  จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๖๒๔,๗๘๐ บาท   
     1. โครงการประชาสัมพันธ์องค์กรสู่ความเป็นเลิศ  งบประมาณ 10,000 บาท 
     2. โครงการพัฒนาการดำเนินงาน ติดตาม รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายงานข้อมูล

สารสนเทศทางการศึกษาและการบริหารงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ งบประมาณ 
50,000 บาท 

    3. โครงการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อนำสู่การปฏิบัติ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ            
พ.ศ.2565 งบประมาณ ๑๐๔,๗๘๐ บาท 



ช 

 

              4. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2565 งบประมาณ 300,000 บาท 

   5. โครงการตรวจสอบภายในสถานศึกษา และพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 งบประมาณ 10,000 บาท 

   6. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอุบล 4 (HRM : UBON4) งบประมาณ 150,000 บาท 
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 หนา้ ๑ 

 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
 

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ตั้งอยู่ถนนคำน้ำแซบ ตำบล        
วารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี บนพ้ืนที่จำนวน ๘ ไร่ ๓ งาน มีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
ประกอบไปด้วย ๔ อำเภอ คือ อำเภอวารินชำราบ อำเภอสำโรง อำเภอนาเยีย อำเภอสว่างวีระวงศ์  
ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑,๕๓๔ ตารางกิโลเมตร   

         ๑.๑ หน่วยงานจัดการศึกษา ประกอบด้วย     
 

ที ่ หน่วยงาน จำนวน(แห่ง) 
๑ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๔๓ 
๒ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ 
๓ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ๑๒ 
๔ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ๑ 
๕ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๑ 
๖ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๑ 
๗ สังกัดกรมการศาสนา ๒ 

 
๑.๒ จำนวนสถานศึกษาในสงักัดจำแนกตามอำเภอ 
 

ที ่ รายละเอียด จำนวนโรงเรียน 
๑ อำเภอวารินชำราบ ๕๘ 
๒ อำเภอสำโรง ๕๐ 
๓ อำเภอนาเยีย ๑๔ 
๔ อำเภอสว่างวีระวงศ์ ๒๑ 

รวมทั้งสิ้น          ๑๔๓ 
 

๑.๓ จำนวนนักเรียนในสังกัดจำแนกตามระดับการศึกษา  
 

ที ่ รายละเอียด จำนวนนักเรียน 
ชาย หญิง รวม 

๑ ระดับก่อนประถมศึกษา          ๑,๘๑๕ ๑,๗๑๙ ๓,๕๓๔ 
๒ ระดับประถมศึกษา ๕,๘๐๘ ๕,๒๕๘ ๑๑,๐๖๖ 
๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       ๑,๒๖๔ ๑,๐๐๖ ๒,๒๗๐ 

รวมทั้งสิ้น ๘,๘๘๗ ๗,๙๘๓ ๑๖,๘๗๐ 
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 หนา้ ๒ 

 

 
๑.๔  จำนวนโรงเรียนในสังกัดจำแนกตามระดับการจัดการศึกษา   

 
ที ่ รายละเอียด จำนวน(แห่ง) 
๑ ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๑๑ 
๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ๒ 
๓ ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ( ขยายโอกาสทาง

การศึกษา) 
๒๗ 

๔ โรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน ๓ 
รวม ๑๔๓ 

 

 
๑.๕ จำนวนข้าราชการในสังกัดจำแนกตามประเภท   
 

ที ่ รายละเอียด จำนวน(คน) 
๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๑ 
๒. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 4 
๓. ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน/

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
10 

๔. ศึกษานิเทศก์ ๑๕ 
๕. บุคลากรทางการศึกษา ๒๖ 
๖. ผู้อำนวยการ ร.ร./รอง ผู้อำนวยการ ร.ร.  ๑๒๒ 
๗. ครู/ครูผู้ช่วย ๑,๐๑๐ 
๘. ธุรการโรงเรียน ๑๒๘ 
๙. พนักงานราชการ/พ่ีเลี้ยง/ครูอัตราจ้าง ๑0๔ 
๑๐. ช่างครุภัณฑ์/นักการภารโรง ๕๘ 
๑๑. ช่างครุภัณฑ์/พนักงานขับรถ(ในสำนักงาน) ๒ 
๑๒. ลูกจ้างประจำ(ตำแหน่งพนักงานธุรการ ในสำนักงาน) ๒ 
๑๓. ลูกจ้างชั่วคราว (ในสำนักงาน) งบ สพฐ. ๔ 
๑๔. ลูกจ้างชั่วคราว(ในสำนักงาน) งบ สพป.อบ.๔       ๕ 

รวม   ๑,๔๙๑ 
 

ที่มา : ตารางที่ ๒.๑ – ๒.๕ แหล่งข้อมูลจากหนังสือข้อมูล สถิติทางการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 
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 หนา้ ๓ 

 

 
     ๑.๖ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 

๒.๖.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๕8 - ๒๕๖๓ 
 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา ระดับเขต
พื้นที่ ป. ๖ 
(ร้อยละ) 

ระดับประเทศ 
(ป. ๖) (ร้อยละ) 

ระดับเขต
พื้นที่ ม. ๓ 
(ร้อยละ) 

ระดับประเทศ 
(ม. ๓)(ร้อยละ) 

ภาษาไทย ๒๕๕๘ ๔๔.๒๕ ๔๙.๓๓ ๓๙.๗๒ ๔๒.๖๔ 
๒๕๕๙ ๔๕.๘๘ ๕๑.๘๘ ๔๐.๘๖ ๔๖.๘๑ 
๒๕๖๐ ๔๐.๓๒ ๔๖.๕๘ ๔๒.๔๘ ๔๘.๒๗ 
๒๕๖๑ ๔๙.๐๔ ๕๕.๙๐ ๔๔.๘๖ ๕๔.๔๒ 
2562 45.26 49.07 48.88 55.14 
๒๕๖๓ ๕๐.๐๒ ๕๖.๒๐ ๕๑.๑๒ ๕๔.๒๙ 

คณิตศาสตร ์ ๒๕๕๘ ๓๔.๖๙ ๔๓.๔๗ ๒๗.๒๗ ๓๒.๔๐ 
๒๕๕๙ ๓๒.๔๓ ๓๘.๗๖ ๒๓.๔๐ ๒๙.๕๓ 
๒๕๖๐ ๒๙.๖๖ ๓๗.๑๒ ๑๙.๙๒ ๒๖.๓๐ 
๒๕๖๑ ๒๙.๗๓ ๓๗.๕๐ ๒๓.๒๙ ๓๐.๐๔ 
2562 27.49 32.90 21.08 26.73 
๒๕๖๓ ๒๔.๙๐ ๒๙.๙๙ ๒๐.๕๓ ๒๕.๔๖ 

วิทยาศาสตร์ ๒๕๕๘ ๓๗.๙๐ ๔๒.๕๙ ๓๓.๙๒ ๓๗.๖๓ 
๒๕๕๙ ๓๖.๔๓ ๔๐.๒๗ ๓๑.๗๓ ๓๕.๑๒ 
๒๕๖๐ ๓๔.๗๖ ๓๙.๑๒ ๒๙.๔๗ ๓๒.๒๘ 
๒๕๖๑ ๓๕.๑๙ ๓๘.๘๓ ๒๕.๕๑ ๒๙.๔๕ 
2562 31.21 35.55 28.00 30.07 
๒๕๖๓ ๓๔.๖๔ ๓๘.๗๘ ๒๗.๖๑ ๓๔.๓๘ 

ภาษาอังกฤษ ๒๕๕๘ ๒๙.๘๘ ๔๐.๓๑ ๒๗.๒๙ ๓๐.๖๒ 
๒๕๕๙ ๒๖.๙๗ ๓๑.๑๑ ๒๖.๕๕ ๓๑.๓๙ 
๒๕๖๐ ๒๗.๗๑ ๓๖.๓๔ ๒๖.๖๗ ๓๐.๔๕ 
๒๕๖๑ ๓๐.๓๙ ๓๙.๒๔ ๓๑.๒๙ ๓๖.๑๐ 
2562 27.08 34.42 27.49 33.25 
๒๕๖๓ ๓๓.๓๒ ๔๓.๕๕ ๒๗.๘๕ ๒๙.๘๙ 

 

            ที่มา  : เอกสารสถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - 
๒๕๖๓ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 
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 หนา้ ๔ 

 

  จากตาราง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อเทียบกับ          
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระวิทยาศาตร์ และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ        
มีผลการทดสอบเพิ่มขึ้น และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีผลการทดสอบลดลง ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
ระดับประเทศ 
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระภาษาไทยและกลุ่มสาระภาษาอังกฤษมีผลการทดสอบเพิ่มขึ้น 
และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์มีผลการทดสอบลดลง ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
๒. ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 

         วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid (COVID -19) เพื่อจัดทำคู่มือดำเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และเพื ่อจัดทำสื ่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว                  
การดำเนินงานลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

 ผลการดำเนินงาน  โรงเรียนในสังกัด ๑๔๐ แห่งมีแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด สามารถนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ิมจำนวนนักเรียนที่มีองค์ความรู้            
เกิดภูมิคุ้มกันร้อยละ 100 ที่จะเลี่ยงอบายมุข มีทักษะชีวิตไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

๒. โครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 
ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

     วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กนักเรียนรู้จักป้องกันตนเอง และการแสดงออกที่
เหมาะสม ด้านความรักทุกรูปแบบ เพื่อรณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกันและส่งเสริม ความประพฤตินักเรียน จากการ
แสดงออกที่เกินขอบเขตหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้านเพศ ในช่วงวันวาเลนไทน์ และเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนและภาคีเครือข่ายในการรณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกันและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนจาก                    
การแสดงออกท่ีเกินขอบเขตหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้านเพศ 

         ผลการดำเนินงาน นักเรียนในโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑80 คน ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกัน             
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  รู ้จักป้องกันตนเอง และการแสดงออกที่
เหมาะสมด้านความรักทุกรูปแบบเด็กนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและแสดงออก
ด้านความรักในทางที่สร้างสรรค์ โรงเรียน มีความปลอดภัย และสามารถยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน จากการแสดงออกที่เกินขอบเขตหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้านเพศ ในช่วงวัน
วาเลนไทน์ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการรณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกันและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนจากการ
แสดงออกท่ีเกินขอบเขตหรือมีพฤติกรรม ไม่เหมาะสมด้านเพศ 
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 ๓. โครงการรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 

        วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กนักเรียนรู้จักป้องกันตนเอง แสดงออกที่เหมาะสมด้าน
ความรักทุกรูปแบบ รณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกันและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ไม่แสดงออกที่เกินขอบเขต
หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้านเพศ ในช่วงวันวาเลนไทน์  และสร้างการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและภาคี
เครือข่ายในการรณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกันและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน จากการแสดงออกที่เกินขอบเขต
หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้านเพศ 

        ผลการดำเนินงาน โรงเรียนในสังกัด ๑๕ แห่ง และนักเรียนจำนวน ๑๐๔ คน เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

กลยุทธ์ที่ ๒  : ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๑. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนความสามารถทางวิชาการทางคณิตศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา และเป็นการคัดเลือกนักเรียนเข้าพัฒนาต่อในโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  

ผลการดำเนินงาน นักเรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในการแสดงความสามารถทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ จำนวน 101 คน  ด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 122  คน 

๒. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 

วัตถุประสงค์  เพื ่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้เตรียมความพร้อม  และมี
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำด้วยตนเอง มีทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถาม และหาคำตอบด้วย
ตนเอง ผ่านการทดลองอย่างง่าย และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วางรากฐานระยะยาว
ในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และขยายผลโรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ผลการดำเนินงาน จัดฝึกอบรมศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการศึกษาปฐมวัย จำนวน 2 คน และ
ครูผู้สอน จำนวน 120 คน ที่เป็นวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น และดำเนินการผลักดันให้โรงเรียน จำนวน 60 แห่ง 
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ มีความพร้อม  และมี
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำด้วยตนเอง มีทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถาม และหาคำตอบด้วย
ตนเอง ผ่านการทดลองอย่างง่าย และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลยุทธ์ที่ ๓  : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหาร "เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพ
การศึกษาอย่างย่ังยืน" แบบองค์รวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4               

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 
ผู ้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ้ความเข้าใจในรูปแบบนวัตกรรมการบริหาร            
เขตก้าวหน้าสร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน  
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     ผลการดำเนินงาน จัดประชุมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหาร และ
ครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จำนวน 212 คน  นิเทศครูให้
นำกระบวนการ PLC มาใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ระดับ 4 ครบ 
100% และนิเทศติดตามครูให้จัดการเรียนการสอนแบบกระตือรือร้น Active Learning ได้ครบ 100% 

๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ เพื่อผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด 

ผลการดำเนินงาน สถานศึกษา จำนวน ๑๔๐ แห่ง มีมาตรฐานการประกันคุณภาพ พร้อมรับ             
การประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก 

๓. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนภาษาไทย แก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน 

วัตถุประสงค์ เพื ่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษ และเพ่ือ
พัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 ผลการดำเนินงาน นักเรียนในสังกัด มีความสามารถในการอ่านการเขียน ระดับดีข้ึนร้อยละ ๗๐ 

๔. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร และการจัดการ
เรียนรู้ 

     วัตถุประสงค์  เพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื ่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีช่องทางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีเผยแพร่สู่สาธารณชน 

  ผลการดำเนินงาน สถานศึกษา จำนวน ๑๔๐ แห่ง มีการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้            
อย่างมีประสิทธิภาพและมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีเผยแพร่           
สู่สาธารณชน  

๕. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ฐานความดี วิถีนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียน 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการส่งเสริม”โครงงานคุณธรรม”     
ในโรงเรียนอย่างยั่งยืน กำกับติดตาม และตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ระดับ ๒ ดาว และ ๓ ดาว 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งเสริมและคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และเพ่ือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ ติดตาม หรือการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

ผลการดำเนินงาน ครูในสังกัดพัฒนาตนเองเข้าสู่การคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จำนวน ๒ คน  โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมพัฒนา
พัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรม ๑ ดาวทุกโรงเรียน จำนวน ๑๔๐ แห่ง                                                                       

๖. โครงการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  

วัตถุประสงค์ เพื่อผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ด้วยนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาในสังกัดผลิตสื่อนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษาเชิงปริมาณสถานศึกษาจำนวน ๑๔0 แห่ง ได้รับสื่อนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา   
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ผลการดำเนินงาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ด้วยนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา จำนวน ๑๔๐ แห่ง ร้อยละ ๑๐๐ 

๗. โครงการ ส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและการสังเคราะห์การรายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 

     วัตถุประสงค์ เพื่อผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
เพ่ือสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา  และเพ่ือให้เขตพ้ืนที่มีข้อมูลใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

     ผลการดำเนินงาน สถานศึกษาจำนวน ๑๔๑ แห่ง ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  และผู ้เร ียนได้ร ับโอกาส                   
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 

๘. โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 

  วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงให้กับครูผู ้สอน
ภาษาไทย จำนวน ๔๒ คน เพ่ือขยายผลไปจัดการการสอนในความรับผิดชอบ 

 ผลการดำเนินงาน นักเรียนในสังกัด ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑-๓ จำนวน ๖,๐๕๖ คน             
มีสมรรถนะการอ่านข้ันสูงเพ่ิมข้ึน 

๙. โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

     ว ัตถ ุประสงค์   เพื ่อตรวจสอบและประเมินความสามารถด้านการอ่านของผ ู ้ เร ียน (RT)               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  และเพื่อตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

     ผลการดำเนินงาน  
1. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน (Reading Test : RT) ชั ้น ป.1         

ปการศึกษา 2563 ด้านการอ่านออกเสียง เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 4.11 มีนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ (ระดับคุณภาพพอใช้ถึงระดับดีมาก) จำนวน 1,609 คน (ร้อยละ 95.38)      
ด้านการอ่านรู้เรื่อง ลดลงจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3.85 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ             
ผ่านเกณฑ์ (ระดับคุณภาพพอใช้ถึงระดับดีมาก) จำนวน 1,671 คน (ร้อยละ 99.47) รวม 2 สมรรถนะ 
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 0.22 

2. ผลการประเมินคุณภาพผู ้เร ียน (National Test : NT) ชั ้น ป.3 ปการศึกษา 2563     
ด้านคณิตศาสตร์ ลดลงจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 5.78 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ              
ผ่านเกณฑ์ (ระดับคุณภาพพอใช้ถึงระดับดีมาก) จำนวน 1,368 คน (ร้อยละ 76.3) ด้านภาษาไทย เพ่ิมข้ึนจาก
ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 4.57 มีนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ ในระดับผ่านเกณฑ์ (ระดับคุณภาพพอใช้ถึง
ระดับดีมาก) จำนวน 1,477 คน (ร้อยละ 82.38) รวม 2 ด้าน ลดลงจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 0.60 

๑๐. โครงการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา   

     วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู ้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที ่มีคุณภาพตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพด้วยนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เพ่ือให้กับสถานศึกษาในสังกัดผลิตสื่อนวัตกรรมคุณภาพ 
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ผลการดำเนินงาน สถานศึกษาจำนวน ๑๔๑ แห่ง ได้รับสื่อนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือ
การประกันคุณภาพการศึกษา  และผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพด้วยนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

๑๑. โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและการสังเคราะห์การรายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 

      วัตถุประสงค์ เพื ่อผู ้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพ เพื่อสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อให้เขตพื้นที่มี
ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

   ผลการดำเนินงาน  สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

๑๒.  โครงการการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 

  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  ได้เข้าประชุมปรึกษา หารือ ข้อราชการ เพื่อเป็นการ
พัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง        
ในการปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  

  ผลการดำเนินงาน มีกิจกรรมการประชุมจำนวน ๒๔ ครั้ง  มีกืจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้           
แนวทางการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ครั้ง 

๑๓.  โครงการตรวจเยี ่ยมพื ้นที ่เชิงประเมินเพื ่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

      วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินออนไลน์เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่มีบริบทการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน  

      ผลการดำเนินงาน กลุ่มตัวอย่างสถานศึกษา ๓ ประเภท ได้แก่สถานศึกษาขนาดเล็ก ๒๐ แห่ง
สถานศึกษาขยายโอกาส ๕ แห่ง และสถานศึกษาอนุบาลประจำอำเภอ จำนวน ๔๓ แห่ง ได้รับการตรวจเยี่ยม
พ้ืนที่เชิงประเมินแบบออนไลน์ 

๑๔. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในโรงเรียนสังกัด 

     วัตถุประสงค์ เพ่ือนิเทศติดตามและให้คำปรึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ให้มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัด 

     ผลการดำเนินงาน  1) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนวิทยาการคำนวณสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ มีความรู้ และสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
เพ่ิมข้ึน 2) ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ท่ีผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร Coding Mentor 

๑๕.  โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสร้างนวัตกรรมใน
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน และเพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษา
ที่ประสบผลสำเร็จ 
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 หนา้ ๙ 

 

 ผลการดำเนินงาน มีนวัตกรรมการนิเทศภายใน ADA Model ที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละ
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา และมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานในรูปแบบของสื่อวีดิทัศน์ คลิป             
Tik Tok จำนวน ๓๐ คลิป 

๑๖.  โครงการการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา รอบที่ ๒๕๖๔/๑ และเพื่อนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนที่
เตรียมพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ผลการดำเนินงาน  โรงเรียน จำนวน ๑๒๐ แห่ง มีความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๑๗.  โครงการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 

วัตถุประสงค์ เพ่ือซ่อมบำรุงอุปกรณ์การรับสัญญาณผ่านดาวเทียมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

 ผลการดำเนินงาน โรงเรียน จำนวน ๙๐ แห่ง มีอุปกรณ์การรับสัญญาณผ่านดาวเทียมที่จัดการ
เรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้อย่างมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการใช้ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๘. โครงการนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

วัตถุประสงค์ ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
จำนวน ๑๔๐ แห่ง   

ผลการดำเนินงาน โรงเรียนในสังกัด ๑๔๐ แห่ง ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการโรงเรียน
สุจริตของ สพฐ.  รวมทั้ง ร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเข้าร่วมประชุมสัมมนา คณะทำงาน 
สพฐ.,ปปช. ร่วมกับส่วนกลาง ณ โรงแรมเทพนคร จ. บุรีรัมย์ 

๑๙. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างจิตสำนึกและสร้างพลังร่วมแห่งการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากรในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาตนเองและกระบวนการทำงาน เห็นถึง
ศักยภาพและสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการดำเนินงาน บุคลากร จำนวน ๗๒ คน ได้รับการพัฒนาตามวัตถุประสงค์   

กลยุทธ์ที่ ๔  : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

๑. โครงการส่งเสริมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

     วัตถุประสงค์  เพื่อจัดทำรายชื่อและจัดเก็บข้อมูลเด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2561 - 2562 เพื่อใช้ใน
ระบบสนับสนุนการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ระบบ SMSS++) จัดทำรายชื่อเด็กที่เกิด พ.ศ.2557-
2558 ที่จะเข้าเรียน ป.1 ในปีการศึกษา 2564 และ 2565  และเพื่อจัดทำรายชื่อนักเรียนที่จะจบ ป.6       
ปีการศึกษา 2563 และจะเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ใช้ตรวจสอบการเข้าเรียนและติดตามนักเรียน
ในเข้าเรียน                                                                                                                      
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 หนา้ ๑๐ 

 

     ผลการดำเนินงาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลประชากรวัยเรียนในระบบ AMSS++ 
สำหรับใช้วางแผนการรับนักเรียนในปีงบประมาณต่อไป โรงเรียนดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนปี 2564 

๒. โครงการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพ และเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้แก่สถานศึกษาในสังกัด 

 ผลการดำเนินงาน ๑) จัดประชุมภาคีเครือข่ายคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ทีมสหวิชาชีพ
ด้านการช่วยเหลือ) ในวันที ่ 9 กรกฎาคม 2564 มีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมทั้งสิ ้น 8 หน่วยงาน ได้แก่             
(1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 (2) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
อุบลราชธานี (3) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษจังหวัดอุบลราชธานี (4) โรงพยาบาลวาริน    
ชำราบ (5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพียเภ้า (6) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC (7) ทีมคุ้มครองเด็ก 
ระดับอำเภอ (8) สถานศึกษาในสังกัด ๒) ดำเนินการคัดเลือกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือ
เข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 7 -11 มิถุนายน 2564        
มีโรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งสิ้น 8 โรงเรียน 
และได้ส่งผลงานไปต่อในระดับเขตตรวจราชการ 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง 

๓. โครงการ การรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) แบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรซึ่งเป็นนายทะเบียนของโรงเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการจัดทำจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ออนไลน์  มีส่วนร่วมในการทดลอง ปรับปรุง 
พัฒนาระบบการจัดทำ และตรวจสอบแบบรายงานผู ้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.๓) ออนไลน์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการทดลองการใช้ระบบ และสามารถนำผลที่ได้
จากการทดลองระบบไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 

 ผลการดำเนินงาน  นายทะเบียนโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด  จำนวน ๒๗ คน มีความรู้                                      
เกิดความเข้าใจ สามารถจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ออนไลน์ ได้ถูกต้อง สามารถตรวจสอบ
และยืนยันรับรองข้อมูล โดยการใช้ระบบออนไลน์ ส่งต่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน           
ได้ถูกต้อง และทันตามกำหนดเวลา 

๔. โครงการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน  

วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดทำและเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
ผลการดำเนินงาน สพป.อบ.4 มีสื่อวีดิทัศน์การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 

และสามารถเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที จำนวน 1 คลิป   

กลยุทธ์ที่ ๕  : จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑. โครงการ Green Office - Save the World 

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ จิตสำนึกและวินัยในการจัดการพลังงาน ขยะ น้ำเสีย มลพิษทาง
อากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้สนับสนุนให้บุคลากร
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน ขยะ น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพของ



 
แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

            สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 
 
 

 หนา้ ๑๑ 

 

สิ่งแวดล้อม เพื่อนิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะสิ่ งแวดล้อมและพลังงาน และส่งเสริมการ
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนใน
การดำเนินงานโรงเรียนบริหารจัดการขยะสิ่งแวดล้อม และพลังงาน และการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา 
 ผลการดำเนินงาน  นักเรียนจำนวน 1,200 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน 
ขยะ น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อม มีองค์ความรู้  ตระหนักและ
ปฏิบัติในเรื่องการบริหารจัดการขยะ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน สถานศึกษามีความรู้ และมีจิตสำนึกในการจัด
การพลังงาน ขยะ น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพของสิ ่งแวดล้อม โรงเรียน
แลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนในการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะสิ่งแวดล้อมและพลังงาน และการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 6  : พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ 

๑. โครงการตรวจสอบภายในสถานศึกษาและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

    วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือและสร้างเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ของสถานศึกษา
ให้เข้มแข็ง เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบบรรลุตามเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัด และพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในประจำเขตพื้นที่
การศึกษา ให้ได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการและมาตรฐานสากล 

    ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๒๕ โรงเรียน  และบุคลากร 
จำนวน ๒ คน ที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด สามารถปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน ได้ถูกต้องตามมาตรฐานการตรวจสอบ และถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง           

  ๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล 
       วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจ้างชั่วคราว ให้เหมาะสมกับสภาพอัตรากำลังของสถานศึกษาในสังกัด  จัดทำแผนอัตรากำลังและสนับสนุน    
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ เข้าสู่การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแ หน่ง หรือ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือสรรหาบุคลากรทางการศึกษา / พนักงานราชการ / ลูกจ้างชั่วคราว 
ที่มีความรู้ความสามารถมาสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาและเพิ่มประสิทธิงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถดำเนินการได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง  

      ผลการดำเนินงาน มีการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราวได้อย่างเหมาะสมกับสภาพอัตรากำลังของสถานศึกษาในสังกัด โดยมีแผนอัตรากำลังเป็น
เครื่องมือ และมีการสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ เข้าสู่การคัดเลือก
เพื ่อเปลี ่ยนตำแหน่ง หรือแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที ่สูงขึ ้น จำนวน 85 คน ได้ดำเนินการสรรหา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ทดแทนตำแหน่งว่าง  จำนวน 3 
ตำแหน่ง 
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 3. โครงการนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

     วัตถุประสงค์ เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตและเพ่ือ
ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตให้กับโรงเรียนในสังกัด 
     ผลการดำเนินงาน ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต  
ในช่วงเดือน มกราคม ถึงเดือนกันยายน 2564 ซึ่งเป็นไปตามแผนงานโครงการตามที่กำหนดไว้ ทำให้สามารถ
นิเทศโรงเรียนได้ครบ 100% และร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเข้าร่วมประชุมสัมมนากับ
หน่วยงานต้นสังกัดที่เก่ียวข้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต 

 ๔. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างองค์กรสู่ความสำเร็จ 

       วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมผล
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคลากร โรงเรียน และ
สาธารณชนทราบและให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื ่อง และเพื ่อพัฒนาเครือข ่าย
ประชาสัมพันธ์ 
      ผลการดำเนินงาน จัดการอบรมแก่ผู้ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในสังกัด รวมจำนวน ๑๘๖  คน 

๕. โครงการการดำเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    วัตถุประสงค์  เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน และ 
๑๔ ตัวบ่งชี้ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

     ผลการดำเนินงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้ง ๓ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี้ 

๖. โครงการพัฒนาการดำเนินงาน ติดตาม รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนการ
ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       วัตถุประสงค์ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีแผนปฏิบัติการ
ประจำปีใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา มีสิ่งปลูกสร้างที่เหมาะสม เพียงพอ เอื้อต่อการ
ทำงานและการจัดการเรียนรู้ มีข้อมูลสารสนเทศใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา และเพื่อติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 

    ผลการดำเนินงาน มีแผนปฏิบัติการประจำปีใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา 
และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อทำงานและการจัดการเรียนรู้ และมีข้อมูลสารสนเทศใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การบริหารจัดการศึกษา 

๗. โครงการจัดทำเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานและให้บริการข้อมูลทาง
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

   วัตถุประสงค์ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา นำไปแก้ไขปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นได้ 
และทำให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานการจัดทำจัดเก็บเอกสาร
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หลักฐานการจบศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมและ
สถานศึกษา 

   ผลการดำเนินงาน มีข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่มีการจำแนกและเก็บหลักฐานการจบการศึกษาที่เป็นระเบียบสำหรับเป็น
เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล การจบการศึกษาอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริการได้อย่าง
ทั่วถึงครบถ้วน 

๘. โครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์ เพื ่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ้ ในนโยบายการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ผลการดำเนินงาน ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเกี่ยวกับนโยบาย ค.ร.ม./กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./เขตตรวจราชการ/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด      
ในการดำเนินงานตามนโยบาย จำนวน ๑ ครั้ง  ๑๒๕ คน  และกำกับ ติดตาม นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน
สถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./เขตตรวจราชการ 
 

๓. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนา 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๔ เน้นการ
บริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม การระดมความคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง        
ทุกฝ่าย มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
๑) ควรมุ่งเน้นการพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
1) ควรมุ่งพัฒนาให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ       

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง 

2) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้ง
ช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

๓) ควรส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะใน
การดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) พัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกใน

ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

2) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
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ศึกษาต่อเพ่ือการมงีานทำ 
3) ควรปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละ

ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

4) ควรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน     
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
๑. พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เน้นการดูแลแบบเข้าใจ เข้าถึง

ผู้เรียน 
๒. พัฒนาการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กด้อยโอกาสที่     

ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑. ปรับปรุงพัฒนาให้โรงเรียนจัดทำหลักสูตรที่ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกความตระหนักและ

พฤติกรรมการสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒. ปรับปรุงพัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนำแนวคิด

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2) มุ่งพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้
อย่างมีคุณภาพ(Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

3) ควรพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4) ควรเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ส่วนที่ 2  
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดในมาตรา 10 ถึงการจัดการศึกษาที่ “ต้องจัด

ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้ อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และต่อมาในปี พ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 กำหนดในมาตรา 54 ให้ “รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อน
วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน ในฐานะต้นสังกัดของสถานศึกษาของรัฐกว่า 29,948 แห่ง (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) ซึ่งมี
ที่ตั้งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จึงมีภารกิจสำคัญในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสิทธิโอกาสในการได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของผู้เรียน 
และเพ่ือบรรลุภารกิจข้างต้น โดยสอดคล้องกับตามนโยบายและแผน ระดับชาติของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจำแนกแผนพัฒนา
การศึกษา ออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ    
ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง และแผน
ระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่กำหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ 
แผนระดับที่ 1 และ 2 เป็นแผนที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  

นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ . 2546 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดทำเป็นแผน
ห้าปี และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ          
ด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืน       
ที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระเริ่มแรก ให้แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ให้จัดทำเป็นแผนสามปี    
โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565  

ดังนั ้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะห้าปี            
ในวาระแรกได้จัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยการศึกษาวิเคราะห์ความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) นี้จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทาง และเป้าหมายใน
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกัน โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
จัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่าง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และตอบสนองต่อการรายงานผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศเข้าสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
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กรอบแนวคิด  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง ประเทศที่
ยังคงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อมาตราที่ต้อง 
นำไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการการศึกษา
ของประชาชน ในประเด็นสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  

   1.1 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  

   1.2 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ  

  1.3 รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้ง ส่งเสริมให้
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว            
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  

  1.4 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ ได้ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

  1.5 ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา รัฐต้อง
ดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตาม ความถนัดของตน  

  1.6 ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ในการศึกษา 
และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  

 1.7 ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้  
      1.7.1 ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อให้เด็กเล็ก ได้รับ             

การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
      1.7.2 ดำเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ตามวัตถุประสงค์

ข้อ 1.6  
      1.7.3 ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มี  

จ ิตว ิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู ้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้ร ับค่าตอบแทน ที ่เ หมาะสมกับ 
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้ง มีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ        
ผู้ประกอบวิชาชีพครู  

     1.7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู ้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด      
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ 
และระดับพื้นท่ี 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง    
และบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้
หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 
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2580 โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 
2580 ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนา
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียม และความเสมอภาค
ของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ของทรัพยากรธรรมชาติ และ
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ  จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม     
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั ่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน         
3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและ        
ความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม         
และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ในยุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะ
มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร        
4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที ่ยว 6) การพัฒนาพื้นที ่และเมือง น่าอยู ่อัจฉริยะ             
7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม                   
ยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพ คนตลอด
ช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทย มีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลัง
ทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่าง ยั่งยืน       
19) การบริหารจัดการน้ำทั ้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้าน       
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

4. แผนการปฏิรูปประเทศ  

แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้าน           
ต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน 
เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้อง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม       
5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต          
และประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามี แผนงานเพื่อการปฏิรูป       
7 เรื่อง ได้แก่ 1) ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง 2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การลดความเหลื่อมล้ำ          
ทางการศึกษา 4) กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 5) การจัด            
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การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบ
การศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูป การศึกษาและ        
การเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กำหนด วัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์       
2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  5) การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน  6) การบริหารจัดการใน ภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์                     
8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่ เศรษฐกิจ และ     
10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)  

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและแผน
หลักของชาติที ่เป็นกรอบหรือทิศทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั ้งภัยคุกคาม          
เพื่อธำรงไว้ ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติโดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง หรือ 
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่ ในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การกำหนด 
ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
กับความมั ่นคงแห่งชาติ หรือกำหนดแผนงานหรือโครงการที ่เกี ่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย       
ความมั่นคง แห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ
ชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4) การพัฒนาระบบการ
เตรียมความพร้อมแห่งชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง      
7) การป้องกันและแก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมอืง 
9) การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์ 10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติจากภัย ทุจริต 12) การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน 13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล 
14) การป้องกันและแก้ปัญหา ภัยคุกคามข้ามชาติ 15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 18) การรักษา
ความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ 19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. นโยบายรัฐบาล  

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา    
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จำแนกเป็น
นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้อง
และเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข 
ของประเทศ 3) การทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก              
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5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ ในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจาย       
ความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง จากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และ       
การพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม              
10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูป     
การบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ
ยุต ิธรรม และนโยบายเร ่งด ่วน 12 เร ื ่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการดำรงช ีว ิตของประชาชน                     
2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความ
ผันผวนของ เศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพ
ของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21          
8) การแก้ไขปัญหาทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ 9) การแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุข ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน             
11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็น
ของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  

8. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

    กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป ประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผน ระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคง เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ แผนปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งมีสาระสำคัญ 5 เรื ่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื ่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ           
2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ     
3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว  

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  
 มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่  

 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน  

 แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง  

 แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2        
ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา 
ระหว่างประเทศ 

ซึ ่งแผนระดับที ่ 1 และ 2 เป็นแผนที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเสนอ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้อง
เชื่อมโยงระหว่าง แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 
กับแผนทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1)  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

   1.1 เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
   1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลง               

ในศตวรรษท่ี 21  
   1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์        

สู ่สังคมอนาคตที่ยั่ งยืน ซึ ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
นอกจากนี้ ยังมีพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที ่หลากหลาย ทั ้งในระดับต่าง ๆ ตั ้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษาระดับ การศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่
มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน         
การวัดและประเมินผลการ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครูการยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ         
ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

    2.1 เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  
    2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
    2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ด้วยกำรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรายการ
พื ้นฐาน 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจ ัดการเร ียนการสอน 2) ค่าหนังส ือเร ียน 3) ค่าอุปกรณ์การเร ียน                                
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นการ
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั่ว ประเทศ 
รวมทั้งการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูง ในถิ่น
ทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที ่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื้นที ่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื ่องมาจาก 
พระราชดำริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการศึกษา โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี 
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  

    3.1 เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
    3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
    3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษาและแผนการ

เสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพื้นที่ดังกล่าว
สอดคล้อง กับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้ รักสำมัคคี มีความเข้าใจ ซึ่งกัน
และกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาส ทางการศึกษา
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ขั ้นพื ้นฐานอย่างทั ่วถึงบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีว ิตทรัพย์ส ินและมีขวัญ กำลังใจใน               
การปฏิบัติงาน และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื ่อสร้างภูมิคุ ้มกัน ป้องกัน                
ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่พัฒนากระบวนการระบบติดตามดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็ก
และเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติดสร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี สู ่สั งคม เสริมสร้าง 
มาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย มีความมั่นคงในระยะยาว
ต่อไป  

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

    1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

       1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  

             1.1.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
                      เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็น

ของโลกศตวรรษ ที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

                      เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถ ของพหุปัญญาดีขึ้น  

                      การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการ
ดำเนินการ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล     
ให้ผู้เรียน ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง 
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อน 
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ที่หลากหลาย 
รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี ่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพ        
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความ
พร้อม ในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือ
พัฒนาระบบ การศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพแบบ ประเทศญี่ปุุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ (Practical Engineers) 
และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศการยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับ 
ตำบล 

1.1.2 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21  

        แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู 
การพัฒนา โรงเรียนให้มีคุณภาพ  

        เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่
จำเป็นของโลก ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

        การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการ
ดำเนินการ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล      
ให้ผู้เรียน ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง 
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อน
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การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ที่หลากหลาย 
รวมถึง แนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพ            
การเรียน การสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความ
พร้อมในการ จัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียน
คุณภาพประจำ  ตำบล เพื ่อสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้โรงเรียนมีความพร้อม             
ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที ่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้                   
ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ทั้งอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ด้านจัดการศึกษา            
ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่น รัฐ และโรงเรยีน
เพื่อผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ของชุมชน 

1.1.3 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
         แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมิน การพัฒนาครู     

การพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา  
         เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนา

ศักยภาพ ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน  
         การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีแผน           

การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล     
ให้ผู้เรียน ทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้งผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐานเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบ
อาชีพ ที ่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื ่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้
เหมาะสมกับบริบท ของพื้นที่ที ่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับ             
การพัฒนาของประเทศ การ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่ จำเป็น           
ในศตวรรษที่ 21 การส่งเสริมให้มีการจัด การศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู ้มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณ์ราชวิทยาลัย      การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี  

1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

      1.2.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
                เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล         

ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

                การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาผู้เรียน
ตั้งแต่ ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  

      1.2.2 แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  
               แนวทางการพัฒนา  ส ่งเสร ิมสนับสนุนการจ ัดการศึกษาในระด ับก ่อน

ประถมศึกษาที่มีคุณภาพ  
               เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถ

เข้าถึงบริการ ที่มีคุณภาพมากขึ้น การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการ
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ดำเนินการ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาใน
พ้ืนที่การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

     1.2.3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
              แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษา

ภาคบังคับ และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
              เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 

ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ                   
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  

              การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการ
ดำเนินการ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้
เอื้อต่อ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจ้างครูวิท ยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และ
เล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบ        
การประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนว ในสถานศึกษาและ
สร้างเสริมสมรรถนะผู ้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐานเพื ่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ การขับเคลื ่อน
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก นักเรียน             
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  

      1.3.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
               เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น  

                                      การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระบบให้
ความช่วยเหลือ ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

            1.3.2 แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  
                    แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการ

ความช่วยเหลือ เป็นพิเศษ เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการ ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ ่งขึ ้น การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ                 
จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
นักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื้นที่
ข ้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื ่องมาจากพระราชดำริให้ได้ร ับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั ่วถึง                   
และมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

   1.4 ประเด็นความม่ันคง  

        1.4.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
                 เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น  
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                 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม           
การจัดการศึกษา ให้ เกิดความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และ
แก้ไขปัญหาช่วยเหลือ เด็กท่ีติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม  

      1.4.2 แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  
                 แนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาการจัด

การศึกษา ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจ       
ซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่ม
เด ็กและเยาวชน พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ด ูแล ช ่วยเหลือกล ุ ่มเด ็กและเยาวชนที ่ม ีป ัญหา                    
ยาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบ รองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย  

                เป้าหมายของแผนย่อย  
                 1) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น  
                 2) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ        

การบริหาร และพัฒนาประเทศ  
                 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการ

พัฒนาการศึกษา และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันเพื ่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้              
ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่ ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้
รักสามัคคี มีความเข้าใจ ซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
และมีขวัญกำลังใจใน การปฏิบัติงาน และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพ ติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล 
ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและ เยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม 
เสริมสร้างมาตรฐานใน การป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
ต่อไป 

 

1.5 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  

      1.5.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  

               เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจ
ในความเป็นไทย มากขึ้นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทย มีความสุขและ
เป็นที่ยอมรับของ นานาประเทศมากขึ้น การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล ซึมซับคุณค่า แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี              
สร้างเครือข่ายชุมชน องค์กรแห่งคุณธรรม  

     1.5.2 แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต
สาธารณะ และการเป็นพลเมืองท่ีดี  

              แนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้มี
การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ ดี แก่ผู้เรียน       
และบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง  
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              เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ               
ตามมาตรฐาน และสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัว
เข้ากับ สภาพแวดล้อมดีข้ึน  

              การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการ
ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู ้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู ้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด                    
อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการ
ทำความดี อีกทั้ง สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่
ทำงาน ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม  

1.6 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

      1.6.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
              เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
               การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ส่งเสริม           

การจัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
      1.6.2 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
               แนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้มี

การปลูกฝัง วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนานวัตกรรม เทคนิค
การเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชน ต่อต้านการทุจริต 
พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต และพัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

2. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา  

  2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  
        2.1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับ              

การพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  
        2.1.2 กิจกรรมและเปา้หมายกิจกรรม: การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ก่อนประถมศึกษาในพื้นที ่ การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพื ่อจัดการศึกษา            
ให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา 

 2.2 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
       2.2.1 ประเด็น 1) การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และ

บุคคล ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 2) การดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3) การยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที ่ห่างไกล หรือสถานศึกษา ที ่ต้องมี การยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน               
2.2.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพ่ือให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 
2) การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพื่อให้เด็กด้อยโอกาส ได้รับการศึกษา 
3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) การส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแก่ง และ
โรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก พระราชดำริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
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ทั่วถึงและมีคุณภาพ 5) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

       2.2.3 เป้าหมายกิจกรรม: จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา จนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ
อาจารย ์ 

   2.3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู  
       2.3.2 ก ิจกรรมและเป้ าหมายก ิจกรรม การพ ัฒนาค ุณภาพการเร ียนการสอน

ภาษาต่างประเทศ และพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัด             
การเรียนการสอน สอด รับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

2.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
                      2.4.1 ประเด็น 1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมิน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรอง
คุณภาพการศึกษา 3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม  

      2.4.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน     
การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียน และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะ และศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ 2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ทั้งโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจ้างครู คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไปและ
สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื ่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันป้องกัน ยาเสพ ติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม 
ดูแล ช่วยเหลือ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี     
สู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ ่มเป้ าหมาย ซึ ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย                  
มีความมั่นคง 4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้ นักเรี ยน ครู ผู ้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี 
อย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กร
แห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม  

 2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการผลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  
       2.5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ    

    2.5.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาสื ่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกล
ผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ (DLIT)  
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3. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ  

    3.1 เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง  
          3.1.1 ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
       3.1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน        

การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู้นำเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรม
การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู ้บริหารครู และบุคลากรทาง       
การศึกษา  

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

   4.1 วัตถุประสงค์  
          - ที่ 1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 

ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่
มีทักษะ ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

      - ที ่ 1.2 เพื ่อให้คนไทยมีความมั ่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้ร ับความเป็นธรรม                      
ในการเข้าถึง ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน                   
มีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้  

     - ที่ 1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ  

    - ที่ 1.4 เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

    - ที่ 1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

4.2 เป้าหมายรวม  
      - ที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม

บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์        
มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ         
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  

      - ที่ 2.2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความ
เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15  

      - ที่ 2.3 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร               
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ 
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่า         
ร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับ               
การจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน             
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      - ที่ 2.4 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ
เพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัด และการลักลอบขนส่งสินค้า และค้ามนุษย์ลดลง             
มีความพร้อมที ่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วม                     
ในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วน         
การ พัฒนาที่สำคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก
ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  

     - ที่ 2.5 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อำนาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับ
ความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง        
ฐานภาษี กว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัว
ได้ทันกับ ยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
      4.3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด

ฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน  
      4.3.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที ่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู ้ และ

ความสามารถเพ่ิมข้ึน  
      4.3.3 เป้ าหมายระด ับย ุทธศาสตร ์ท ี ่  3 คนไทยได ้ร ับการศ ึกษาท ี ่ม ี ค ุณภาพสู ง                        

ตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
     4.3.4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย       

จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

     4.3.5 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู ้ และความสามารถ        
ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพื้นที่            
การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่ 
หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจ้างครู 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา 
ขนาดกลางและเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน     
การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนว         
ใน สถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อ และการมีงานทำ      
การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง      
เด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  

    4.3.6 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู ส่งเสริมให้มี การจัด     
การศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ แ ล ะ คณิตศาสตร์        
ยกร ะ ดับคุณภาพการศึกษาโ รงเรียน วิทยาศาสตร์ จุฬ าภ รณ์ ราชวิทยาลัย พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ 
นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา พัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพื่อพัฒนาระบบการศึกษา          
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ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศ
ญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกร ปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ  

4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
      4.4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มี

ฐานะ ทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน  
      4.4.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของ

ภาครัฐ  
      4.4.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มี

รายได้ต่ำสุด ให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดยส่งเสริมให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในรายการพื้นฐาน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการ
เรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

     4.4.4 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็ก และ
เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพ
ร่างกาย โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาใน ระดับพื้นที่พิเศษ 
โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง  

4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
     4.5.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที ่ 4 เพิ ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และ          

ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 4.5.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ ่มขีด

ความสามารถในการปร ับตัวต ่อการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศเพิ ่มการสร ้างความร ู ้ความเข ้าใจ                         
ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่ าง ในการรับมือกับการเปลี ่ยนแปลง            
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง  

4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และย่ังยืน  

 4.6.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็น
สถาบันหลัก ของประเทศ  

 4.6.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน  

 4.6.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคม และ
ธำรงไว้ซึ ่งสถาบันหลักของชาติ โดยนำแนวทางพระราชดาริไปเผยแพร่และพัฒนา และดำเนินกิจกรรม                  
ที่เก่ียวข้องกับโครงการพระราชดำริ รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

4.7 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ          
ธรรมาภิบาล ในสังคมไทย  

 4.7.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
 4.7.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝัง

ให้คนไทยไม่โกง  
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5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  

    5.1 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  

        5.1.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็นการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

       5.1.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

       5.1.3 ตัวชี้วัด จำนวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษาต่อ 
สถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น  

       5.1.4 กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพื้นที่ และ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยเร่งแก้ปัญหาพ้ืนฐานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชนในพ้ืนที่ รวมทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย) 

 5.2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคง
ภายใน  
                       5.2.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด  

5.2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง  
5.2.3 ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
5.2.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึง

โทษ ของยาเสพติดเพ่ือป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  

5.3 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต  
     5.3.1 แผนระดับชาติว ่าด ้วยความมั ่นคงแห่งชาติ รองร ับนโยบายที ่  11 ประเด็น                   

การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต  
5.3.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต              

และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ  
5.3.3 ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย  
5.3.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู ้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน         

และปฏิเสธการทุจริต  

แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
    1.1 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
    1.2 เรื ่องที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อสร้างขีดความสามารถ           

ในการแข่งขันของประเทศ  
    1.3 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
    1.4 เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
    1.5 เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ภาพรวม  

1. วิสัยทัศน์  
    “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”  
2. พันธกิจ  
    1) จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
    2) พัฒนาผู ้เร ียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื ่อสร้างขีดความสามารถ                          

ในการแข่งขัน  
    3) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษ       

ที่ 21  
    4). สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู ้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา           

อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม  
    5) พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
    6) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
    7) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0  

แผนปฏิบัติราชการ  

     1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  

         1.1 เป้าหมาย  
               ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย         

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี         
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

         1.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม

สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

80 80 85 

2. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อ
การมงีานทำหรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

80 80 85 
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      1.3 แนวทางการพัฒนา  
      1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก            

ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
      1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม     

รูปแบบใหม่     
      1.3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา          

การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

      1.3.4 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงใน
การดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 
 

2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

    2.1 เป้าหมาย  
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน 

ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 

    2.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1. ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่ตอบสนองต่อ

การพัฒนากำลังคนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 
10 10 10 

2. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ 
และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิง
พาณิชย์ 

75 80 80 

3. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับ
การพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 

75 80 85 

    2.3 แนวทางการพัฒนา 
          2.3.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน 

และการพัฒนาประเทศ 
          2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู ้ และ

สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.1 เป้าหมาย 
3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ        

มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู ้เร ียนในศตวรรษที ่ 21 มีสุขภาวะที ่เหมาะสมตามวัย                  
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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            3.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

80 80 80 

2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางารศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น 

3 3 3 

3 จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด
และความสามารถ (ว ิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ 
นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

27,055 29,125 30,306 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 

80 81 82 

5 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ การส่งเสริมและ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

85 90 95 

6 จำนวนสถานศึกษาที ่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 

200 200 250 

7 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่
กำหนด 

100 100 100 

8 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับม.ต้นที่ได้รับการเตรียม
ความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการ
ประเมินระดับนานาชาติ PISA 

100 100 100 

9 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุก
ด้านและมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

- - 8 

10 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคลเพิ่มขึ้น 

- - 8 

11 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้สมรรถนะ หรือ
ทักษะอาชีพในด้านต่าง เพ่ือการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและ
บริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของ
โลกศตวรรษท่ี 21 

80 80 80 

12 ร้อยละของสถานศึกษาที ่ม ีผลการประเมินตนเองในแต่ละ
มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

- - 80 

 

3.3 แนวทางการพัฒนา 
3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัย ONET 

PISA พัฒนาวิทยาศาสตร์) 
3.3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  และพัฒนา

ศักยภาพตามพหุปัญญา 
3.3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ 
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คุณภาพการนิเทศติดตาม) 
 3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
 3.3.5 พัฒนาระบบการดำเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐาน 
การจบการศึกษา การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 

 4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 4.1 เป้าหมาย  
   ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ี 
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

 4.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อ

ประชากรกลุ่มอายุ 
10 10 10 

2. จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ
การศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา
ที่เหมาะสมตามความจำเป็น 

75 80 80 

3. ร้อยละของสถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ ได้รับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 

75 80 85 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน 

20 20 20 

 4.3 แนวทางการพัฒนา 
     4.3.1 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
     4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
     4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
     4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ 

ผู้สำเร็จการศึกษา ปพ. 3 
 

5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    5.1 เป้าหมาย 
สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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5.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความ

ตระหนัก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
75 80 85 

 

  5.3 แนวทางการพัฒนา 
 สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

6. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

   6.1 เป้าหมาย 
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล           

ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี  และนวัตกรรม       
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

6.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

1. จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 2 2 2 
2. โครงการของ สพฐ.ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมขึ้น 15 20 25 
๓. ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมที่ยึดม่ันความซื่อสัตย์สุจริต 50 50 50 

๔. ร้อยละของสนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

80 90 95 

5 ร้อยละของสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระ
และความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

60 80 100 

 

6.3 แนวทางการพัฒนา 
       6.3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื ่อให้สถานศึกษาสามารถ           

จัดการศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
       6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
       6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอำนาจ 
      6.3.4 พัฒนาสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้พื้นที่และสถานศึกษาเป็นฐาน                            

เพ่ือให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีอิสระและคล่องตัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
     ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษากำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านโดย                                                 
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของ
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มนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น
ของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ี
มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565  ดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย 
    พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ

สถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

2. ด้านโอกาส 
   2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
   2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื ้นฐาน อย่างมีคุณภาพ           

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั ้งส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนที ่มีความสามารถพิเศษสู่                     
ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษารวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื ้นฐานอย่าง           
เท่าเทียมกัน 

  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู ้ด ้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที ่มีคุณภาพมีทักษะ                   
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
    3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก            

ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

 3.2 พัฒนาผู ้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั ้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ที่เน้นการพัฒนา
สมรรถนะหลักที ่จำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู ้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)               
รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนา
ระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

 3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล          
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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4. ด้านประสิทธิภาพ 
    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน        

บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่

สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
   4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3         

น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
   4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั ้งในพื้นที่

ลักษณะพิเศษ 
   4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม

ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   4.5 พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ส่วนที่ ๓ 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 
 

   สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ได้กำหนดทิศทางการพัฒนา        
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรฐับาล 
นโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐ าน             
โดยได้กําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“สพท.วิถีใหม่ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปลอดภัยทุกคน” 
 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู ้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา        

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

 เป้าประสงค์  
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง         

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ผู ้เรียนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีความรู ้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ           

และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ทางวิชาการและมีทักษะการจัดการเรียน          

ที่หลากหลายตอบสนอง ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์ นวัตกรรม  และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
5. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ  

เศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสำนักงาน

แห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ได้กำหนดนโยบาย/จุดเน้น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ                  
พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 25๖๕) ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 
2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 มีประเด็นกลยุทธ์เชิงนโยบาย ดังนี้ 

กลยุทธ์ ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
กลยุทธ์ ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  กลยุทธ์ ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

กลยุทธ์ ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย เป้าหมายและตัวชี้วัดเป้าหมาย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 

 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

ประเด็นกลยุทธ์ 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ     
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

    โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
๑.๑  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษา        
๑.๒ สถานศึกษา  

 (๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

(๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่              
พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
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๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง           
ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 

เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่       
ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน   
การค้ามนุษย ์อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
๒.๑ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษา           

ขั้นพ้ืนฐาน 
๒.๒ สถานศึกษา 

 (๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 

 (๒) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
 (๓) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
 (๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ได้รับคำปรึกษา

ชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 

กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ประเด็นกลยุทธ์ 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ ความสนใจ   
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
 ๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

๑.1 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษา ดำเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู ้เรียนค้นหาตนเอง นำไปสู่              
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียน 

๑.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษาจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียน       
ตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร         
ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

๑.3 กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒. สถานศึกษา  
๒.๑ ดำเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด 

โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ            
๕ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็ม
ศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น 
โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital 
Learning Platform) 
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๒.๒ ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของ
ผู้เรียน ความถนัดเต็มตามศักยภาพและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรง                     
ทั้งร่างกายและจิตใจ 

๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร ับการพัฒนาเพื ่อปรับเปล ี ่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้อง การ 
และความถนัดของผู้เรียน 

๒.๔ จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ให้ผู ้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื ่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ           
และภาษาที่ ๓ เพ่ิมเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา 

๒.๕ ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้ เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน ตาม
สมรรถนะรายบ ุคคล โดยการจ ัด ให ้ม ี การว ัดประเม ินจากส ่ วนก ลางในช ั ้นม ั ธยมศ ึกษาป ีที่  ๓  
            ๒.๖ สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นกลยุทธ์ 

๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู ้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้าน                       
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย   

มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 (๑) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

 (๒) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี ่ยนการจัดการเรียนรู ้ “ครูผู ้สอน” เป็น “Coach” ผู ้อำนวยการ                   
การเรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 

๑.๒ สถานศึกษา  
      พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็น

รายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เ รียน
และบริบทของพ้ืนที ่

๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 

๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  

และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะ ด้านดิจิทัล 
พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูง 

โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
๒.๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

(๑) จัดทำเคร ื ่องม ือประเม ินพ ัฒนาการเด ็กปฐมว ัยและประเมินพัฒนาการปฐมวัย                
สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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(๒) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย          
และดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

(๓) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่กำหนด 
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฏีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใน 
(๕) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั ้งสรุปและรายงานผลการ

ดำเนินงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒.๑.๒ สถานศึกษา 

(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอก
ห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

(๒) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข 
(๓) ปร ับปร ุงอาคารสถานที ่  ส ิ ่งอำนวยความสะดวก สนามเด ็กเล ่นให ้ได ้มาตรฐาน                       

มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๔) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐานและความปลอดภัย 
(๕) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพวะท่ีดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ 
(๖) สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีส่วนร่วมและ

การสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา 
(๗) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาและหน่วยงาน              

ที่เก่ียวข้อง 
    ๒.๒ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
            ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา             

มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
       โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
     ๒ .๒.๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
              (1) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัย

ในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ   
- เป็นไปตามหลักสูตร  
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
- มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศ  
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
- มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ    
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะ

สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
          (๒) จัดทำเครื่องมือเพ่ือเตรียมการประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และดำเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนา
นักเรียนทุกระดับชั้น 
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(๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได ้

(๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 

(๕) ดำเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 

(6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้ง
สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

      ๒.๒.๒ สถานศึกษา 

(๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ( Active Learning) 
(2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะ            

สหวิทยาการ (STEAM Education)  เช่น 
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 

(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพื ้นฐานการเรียนรู้              
การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

(๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตมีสุข
ภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 

(๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม(Social and Emotional Learning : SEL) 
(๖) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
(7) ดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ

เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
(8) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

     ๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
         ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา                                       

มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้
ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ นำไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม               
มีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 

       โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
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       ๒.๓.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
             (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี

พัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมให้มีคุณลักษณะ 

- เป็นไปตามหลักสูตร  
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓  เพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
- มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะ

สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓  
(๒)  ประสานการดำเนินงานเพื ่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET)                 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
(๓)  ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได ้

(๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 

(๕) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

(6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
     ๒.๓.๒  สถานศึกษา 

(๑) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
(๒) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น (Independent 

Study : IS) 
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบ

ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 

            (๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ          
นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรม นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย          
และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำ รงชีวิตอย่าง        
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มีความสุขทั ้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื ่อถึงชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือ          
การประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 

(5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) 
(6) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
 

     ๒.๔ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
         เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  ในรูปแบบ              

ที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
         โดยแนวทางการดำเนินการ 

  (๑) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน         
ที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการ
จำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

  (๒) ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
  (๓) ส่งเสริมให้สถานศึกษานำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ

บริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 

 ๓. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู ้เรียนทุกระดับ             
การจัดการศึกษา 
             เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge - 
Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

    โดยแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
    3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    (๑) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียน   
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด 

    (๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนอง 
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

    (๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง
องค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 

    (๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้       
ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  

    3.๒ สถานศึกษา 
    (๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนใน

รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด 
    (๒) จ ัดการเร ียนรู ้ผ ่านระบบดิจ ิท ัล (Digital Learning Platform) เพื ่อตอบสนองต่อ             

การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
    (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบ

ดิจิทัล 
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  ๔. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 ๔.๑ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้อง

ดำเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้
เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ปรับวิธี
สอนให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมในชั้นเรียน ทำหน้าที่กระตุ้นสร้าง           
แรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรม           
การเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

   โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need 

Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
(๒) จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ

(Career Path) 
(๓) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำ

หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 
(๔) สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร            

ที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) 
(๖) ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู ้ทักษะด้านการรู้ดิจ ิทัล 

(Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ 
สอดคล้อง กับภารกิจและหน้าที่ของตน 

(๗) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับ
การพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่
กำหนด 

(๘) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ             
การวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 

(๙) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู ้และทักษะในการจัดการเรียนรู ้สำหรับผู ้เรียนที ่มี             
ความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

(๑๐) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล           
การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

(๑๑) ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
(๑๒)  ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
(๑๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และ

แบบ Face - to - Face Training 
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 (๑๔) ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครู         
และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกำหนดด้านคุณภาพ 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

    (๑๕) นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู       
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

  1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื ่อใช้ในการพัฒนาผู ้บริหาร ครู             
และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

  ๒) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
เป็นต้น 

  ๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 

  ๔) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ทุกประเภททั้งระบบ 

 ๕) พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 

กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ     
การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ 

 ๑. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  ภาคเอกชน หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 

(๒) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื ่อเก็บรวบรวม เชื ่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์          
เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

๑.๒ สถานศึกษา 
(๑) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัด

การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(๒) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ 

จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
(๓) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื ้นที ่ จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน (อายุ ๐ - ๖ ปี)               

เพ่ือนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
(๔) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการการเรียนรู้

ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 
(๕) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการ

ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(๖) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ        
มีคุณภาพ 

(๗) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เดินทางไปเรียน
อย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

 ๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบท     
ของพ้ืนที ่

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
(๑) จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ๑) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐาน    

และสิ่งอำนวยความสะดวก ๒) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) มาตรฐานด้านระบบความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ๔) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การกำหนด
มาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาด
ของสถานศึกษา เป็นสำคัญ 

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก
และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนด 

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 

 3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ       
ของผู้เรียน 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมี

ความปลอดภัยสูง 
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที ่ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่การ
สร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(๕)  ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital 
Pedagogy)  สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพื ่อเป็นเครื ่องมือในการจัดกระบวนการเร ียนรู้ เพ ื ่อพ ัฒนาผ ู ้ เร ียนได้                              
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๖) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) 
 

กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นกลยุทธ์ 

๑. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดำเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้าง
จิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๒. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ 
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๓. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

๔. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็น
กับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา
ระบบข้อม ูลสารสนเทศการเก ็บข ้อม ูลการลดก ๊าซท ี ่ม ีผลต ่อปรากฏการณ์ภาวะเร ือนกระจก เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์   ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

5. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6. ต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

7. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับสำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบและสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและสถานศึกษา  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

8. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต 
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก           
และสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา 

9. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง            
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

๑0. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม          
ต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑1. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนำขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑2. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี           
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตร          
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๑4. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่ายเยาวชน
วัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ    
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๑5. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั ้งในระบบออนไลน์และนิเทศ               
เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
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กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ 

๑. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
 เป็นมาตรการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ                    

ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณด้าน               
การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ ่ม
สถานศึกษาอาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 

             โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
(1) ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อำนาจ และโครงสร้างการกำกับดูแลของ

สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา 
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอำนาจ องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 

และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่ม
สถานศึกษา โดยให้คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มี           
ความหลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจำกัดของแต่ละพ้ืนที่ 

(๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให้งานดังกล่าว            
เป็นภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

(๔) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจให้
สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

(๕) จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่ม
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

(๖) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น          
การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 

(๗) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 

(๘) นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตาม     
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

(๙) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหาร        
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

(๑๐) จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ 

(๑๑) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจให้อย่างเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือ
ทุกด้าน 

(๑๒) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทำ
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
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๒. พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นมาตรการในการเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ให้เป็น

หน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงของโลกอยู ่ตลอดเวลา  มีความโปร่งใส                   
ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย 

มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(๒) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity     
& Transparency Assessment : ITA) 

(๓) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้
ในการบริหารงาน 

(๔) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที ่เป็นฐาน (Area-based Management) 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs” 

(๕) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
(๖) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่ายเช่น เครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
(๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง    

ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
(๘) ส่งเสริม สนับสนุน ผู ้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู ้ ความเข้าใจ            

และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
(๙) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

3. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล     
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็น
ระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล    
ด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น          
มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความ
ถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ นำ Cloud 
Technology  มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) ระบบบริหารงานสำนักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ 
ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกัน            
ทัง้องค์กร 

     โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์นำ Cloud  Technology  มาให้บริการสถานศึกษาในสังกัดทั้งในรูปแบบ 

Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS 
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(2) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเชื ่อมโยงข้อมูลของนักเร ียน                
ในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 

(๓) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
ทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและ
นอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทำงานร่วมกับ
แพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ 

(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลที่
สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติ 
        (5) พัฒนาแพลตฟอร์มดีจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอด จน
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

  เป้าหมายที่ ๑.๑ สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา          
ของรัชกาลที่ ๑0 เกี่ยวกับทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน 
และสังคมโดยรวม ชื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสารับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ชื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
(คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ)  
 ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒ ร้อยละ ๑๐0 ของสถานศึกษาได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา ของรัชกาลที่ ๑๐ เกี่ยวกับทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ           
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิ ดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ชื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
(คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ) 

  เป้าหมายที ่๑.๒ ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒ ร้อยละ ๑๐0 ของสถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผ ู ้ เร ียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ย ึดมั ่นการปกครองระบอบประซาธิปไตยอ ันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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  เป้าหมายที ่๑.๓ สถานศึกษานำความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ วิถีอีสาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีคุณลักษณะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวชี ้ว ัดที ่ ๑.๓.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่                
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนด 
 ตัวชี ้ว ัดที ่ ๑.๓.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการนำหลักการของเกษตรอินทรีย์ ว ิถีอีสาน            
บูรณาการการเรียนรู้ เพ่ือให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

เป้าหมายที ่๑.๔ ผู้เรียนมีความสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับ               
ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โควิด-๑๙ ฝุ่น PM ๒.๕ และอ่ืน ๆ 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี        
ผลกระทบต่อความม่ันคง 

   เป้าหมายที่ 1.5 ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง ผ่านกระบวนการ
ลูกเสือ ยุวกาชาดและจิตอาสา 
 ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย จิตสาธารณะผ่าน
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

    เป้าหมายที่ 1.6 หน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ 
(ITA online) 
 ตัวชี้วัดที่ 1.6.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของภาครัฐ (ITA online) ระดับ AA/90 
 ตัวชี้วัดที่ 1.6.2 ร้อยละ 60 ของสถานศึกษามีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของภาครัฐ (ITA online) ระดับ NAA 
 

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าหมายที่ ๒.๑ ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ร้อยละ ๕๐ ของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘L) ในระดับดีเยี ่ยม โดยพิจารณาจากการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์        
และเขียน 

  เป้าหมายที่ ๒.๒ ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิซาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษท่ี ๒๑ และมีทักษะด้านอาชีพ 
 ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๑ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนเป็นผู้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีความสามารถพิเศษ  
ด้านผู้นำ ด้านนักคิด ด้านสร้างสรรค์ ด้านนักวิชาการ ด้านนักคณิตศาสตร์ ด้านนักวิทยาศาสตร์ ด้านนักภาษา 
ด้านนักกีฬา ด้านนักดนตรี ด้านศิลปิน และนักเรียนที่เข้าแข่งขันระดับนานาชาติ 
 ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๒ ร้อยละ  ๑๐๐ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับการเสริมทักษะที่เชื่อมโยง
สู่อาชีพและการมีงานทำ 
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 ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ 
 เป้าหมายที่ ๒.๓ ผู ้เรียนมีความสามารถด้านรู้เรื ่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู ้เรื ่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical  Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA 
 ตัวชี ้ว ัดที ่ ๒.๓.๑ ร้อยละ ๑๐0 ของผู ้เรียนชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการพัฒนาสมรรถะตาม           
แนวทางการประเมิน PISA ด้วยชุดฝึกสมรรถนะและข้อสอบ PISA style 

 เป้าหมายที่ ๒.๔  ผู้เรียนมีทักษะ และความสามารถทางวิชาการ 
 ตัวชี้วัดที่ ๒.๔.๑ ร้อยละ ๖0 ของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น(ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖) ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป (เกรด ๓ ขึ้นไป) 
 ตัวชี้วัดที่ ๒.๔.๒ ร้อยละ ๖0 ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ       
ตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ตามท่ีกำหนด 
 ตัวชี้วัดที่ ๒. ๔.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดห้องเรียนพิเศษ
(EP/MEP/IEP) 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 เป้าหมายที่ ๓.๑ หน่วยงานมีและจัดทำกรอบหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร กรอบหลักสูตรท้องถิ่น            
ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่น และสอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
 ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามีกรอบหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้าหมาย          
จุดเน้นสาระท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่น และสอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ และระดับท้องถิ่น
ตามความต้องการของสถานศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการนำหลักสูตรระดับท้องถิ่นไปใช้พัฒนาการศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๔ ร้อยละ ๑0๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำ
และใช้หลักสูตร 

 เป้าหมายที่ ๓.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้ในการจัดทำและใช้
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้
ในการจัดทำและใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 เป้าหมายที่ ๓.๓ สถานศึกษามีการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 ตัวชี้วัดที่ ๓.๓.๑ ร้อยละ ๑0๐ ของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

 เป้าหมายที่ ๓.๔ สถานศึกษาได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา          
ตามภารกิจ และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ตัวชี้วัดที่ ๓.๔.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การจัดการศึกษาตามภารกิจ และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
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 เป้าหมายที่ ๓.๕ สถานศึกษาได้รับการกำกับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ ๓.๕.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่ได้รับการกำกับดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 เป้าหมายที่ ๓.๖ สถานศึกษามีการวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางาน 
 ตัวชี้วัดที่ ๓. ๖.๑ ร้อยละ ๑๐0 ของสถานศึกษามีการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาวิจัย และนำผลการวิจัยไปพัฒนางานในหน้าที่ 

 เป้าหมายที่ ๓.๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมให้มีการวัดและประเมินผลการบริหารจัดการ 
และนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ ๓.๗.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่ได้รับการวัดและประเมินผลการบริหารจัดการและนำ
ผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 เป้าหมายที่ ๓.๘ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ตัวชี้วัดที่ ๓.๘.๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการดำเนินการพัฒนา การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management :KM) ของบุคลากรในสำนักงาน 
 ตัวชี้วัดที่ ๓.๘.๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการดำเนินการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) ทั้งในระดับกลุ่ม ระดับองค์กร และระหว่างองค์กร 
 ตัวชี้วัดที่ ๓.๘.๓ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการสรุปองค์ความรู้จากการทำ KMPLC และนำไปใช้ใน
การพัฒนา และนำกระบวนการวิจัยหรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา 
 ตัวชี้วัดที่ ๓.๘.๔  ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและพัฒนา
ตนเองผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management :KM) 
 ตัวชี้วัดที่ ๓.๘.๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) 

 เป้าหมายที่ ๓.๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการ
บริหารงานบุคคล 
 ตัวชี้วัดที่ ๓.๙.๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนบริหารอัตรากำลัง 
 ตัวชี้วัดที่ ๓.๙.๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งด้วยระบบคุณธรรม 
 ตัวชี้วัดที่ ๓ ๙.๓ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ตัวชี ้ว ัดที ่ ๓.๙.๔ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามีการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ ๓.๙.๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมความก้าวหน้าใน
วิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 เป้าหมายที่ ๓.๑0 ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี ้ว ัดที ่ ๓.๑๐.๑ ร้อยละของสถานศึกษามีจำนวนนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๖ ที ่มีคะแนน          
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ ๕0 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา        
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับการประเมิน 
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 ตัวชี ้ว ัดที ่ ๓. ๑๐.๒ ร้อยละของสถานศึกษามีจำนวนนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ ที ่มีคะแนน              
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ ๕o ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา        
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับการประเมิน 

 เป้าหมายที่ ๓.๑๑ ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) สูงขึ้น 
 ตัวชี ้ว ัดที ่ ๓.๑๑.๑ ร้อยละของผู ้เร ียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๓ ที ่มีคะแนนเฉลี ่ยผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

 เป้าหมายที่ ๓. ๑๒ เด็กระดับปฐมวัย มีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน (ร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม สติปัญญา) ผ่านเกณฑ์การประเมินคณุภาพและเป็นไปตามมาตรฐานคณุลักพณะที่พึงประสงค์ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.12.1 ร้อยละ100ของเด็กกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
(ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา)  
 ตัวชี้วัดที่ 3.12.2 ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณลักษณะ         
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

 เป้าหมายที่ 3.13 สถานศึกษาใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 3.13.1 ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ  
 ตัวชี ้ว ัดที ่ 3.13.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที ่มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา                    
ในภาพรวมระดับดีขึ้นไป  
 ตัวชี้วัดที่ 3.13.3 ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีการติดตามและพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน กำกับดูแล  
ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ตัวชี ้ว ัดที ่ 3.13.4 ร้อยละ100 ของสถานศึกษาเป้ าหมายได้รับการเตรียมความพร้อมสำหรับ               
การประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

 เป้าหมายที่ 3.14 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.14.1ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัดกระบวนการเ รียนการสอนที่เน้นผู้เรียน     
เป็นสำคัญ 

 เป้าหมายที่ 3.15 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือเสริมสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยง
สู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.15.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
พ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ 

 เป้าหมายที่ 3.16 สถานศึกษาจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และ
ลงมือปฏิบัติ (Active learning) 
 ตัวชี้วัดที่ 3.16.1 ร้อยละ 100 สถานศึกษาที่จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการ
คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

 เป้าหมายที่ 3.17 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding) 
 ตัวชี้วัดที่ 3.17.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบ        
มีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 

 เป้าหมายที่ 3.18 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) และนวัตกรรม
การเรียนรู้  
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 ตัวชี ้ว ัดที ่ 3.18.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที ่จ ัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) และสร้างนวัตกรรมเก่ียวกับการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา  

 เป้าหมายที่ 3.19 สถานศึกษาใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้และเป็นเครื่องมือการเรียนรู้   
 ตัวชี้วัดที่ 3.19.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที ่ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้และเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น DEEP , DLIT , DLTV และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 เป้าหมายที ่ 4.1 จำนวนประชากรวัยเรียนที ่มีอายุถ ึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเร ียน                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สัดส่วนนักเรียนระดับปฐมวัยและอัตราการออกกลางคันลดลง 

  ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนที่อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 สัดส่วนของนักเรียนปฐมวัย 1-3 ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-6 ปีเป็น 90:100 คน 
ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาไม่มีนักเรียนออกกลางคัน 

 เป้าหมายที่ ๔.2 อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๑ ร้อยละ ๑๐0 ขอผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธมศึกษา          
ปีที่ ๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๒ ร้อยละ ๕๐ ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาต่อสายอาชีพ 

 เป้าหมายที่ ๔.๓ ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ และ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ ๔.๓.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กพิการเรียนรวมได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ ๔.๓.๒ ร้อยละ  ๑๐๐ ของเด็กด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา
เตม็ตามศักยภาพ 

 เป้าหมายที่ ๔.๔ ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 ตัวชี้วัดที่ ๔.๔.๑ ร้อยละ ๙๐ ของเด็กปฐมวัยที่มีสุขภาวะและโภชนาการสมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ตัวชี้วัดที่ ๔.๔.๒ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการ
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 เป้าหมายที่ ๔.๕ สถานศึกษาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ตัวชี้วัด ๔.๕.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือเป็น
เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ 
 ตัวชี้วัด ๔.๕.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษาให้ 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น โรงอาหาร ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องปฏิบัติการ สนามเด็กเล่น เป็นต้น 
 ตัวชี้วัด ๔.๕.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาของสถานศึกษาให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น สื่อการเรียนการสอน อาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) ทุนการศึกษา เป็นต้น 
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 ตัวชี้วัด ๔.๕.๔ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้าน วัด รัฐ
โรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น 

 เป้าหมายที่ ๔.๖ สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวชี้วัด ๔.๖.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
 ตัวชี้วัด ๔.๖.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของครูมีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
 ตัวชี้วัด ๔.๖.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีและดำเนินการตามแนวทาง มาตรการ คู่มือในการ
ดำเนินงานสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 ตัวชี้วัด ๔.๖.๔ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
 ตัวชี้วัด ๔.๖.๕ ร้อยละ ๑๐0 ของสถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 

กลยุทธ์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 เป้าหมายที่ ๕.๑ สถานศึกษามีการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
 ตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการจัดทำแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ของสถานศึกษา 
 ตัวช ี ้ว ัดที ่  ๕.๑.๒ ร ้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื ่อนำไปจัดการ                        
อย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 ตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ก่อนทิ้ง เช่น การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมรณรงค์ การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพื่อศึกษา
สภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 
 ตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๔ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรนำขยะมูลฝอยมาใช้
ประโยชน์ เช่น หมักทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น 
 ตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีกิจกรรมลดปริมาณขยะ เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว 

 เป้าหมายที่ ๕.๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
 ตัวชี้วัดที่ ๕.๒.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการจัดทำแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ของหน่วยงาน 
 ตัวชี้วัดที่ ๕.๒.๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือนำไปจัดการอย่างเหมาะสม
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 ตัวชี้วัดที่ ๕.๒.๓ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งแก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น การจัดกิจกรมรณรงค์ การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพ่ือให้ความรู้เป็นต้น 
 ตัวชี้วัดที่ ๕.๒.๔ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการนำขยะมูล
ฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น หมักทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น 
 ตัวชี ้ว ัดที ่ ๕.๒.๕ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามีกิจกรรมลดปริมาณขยะ เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว          
แก้วพลาสติก โฟมบรรจุอาหาร เป็นต้น 

 เป้าหมายที่ ๕.๓ หน่วยงานมีการส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงาน 
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 ตัวชี้วัดที่ ๕.๓.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงาน เช่น การประหยัด  
พลังงานด้านไฟฟ้า พลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง การใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เป็นต้น 
 ตัวชี้วัดที่ ๕.๓.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงาน เช่น การประหยัด  
พลังงานด้านไฟฟ้า พลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง การใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เป็นต้น 
 

กลยุทธ์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 เป ้าหมายที ่  ๖.๑  โรงเร ียนกลุ ่มเป ้าหมายเฉพาะได ้ร ับการส ่งเสร ิมสนับสนุนให ้ดำเน ินงาน                     
อย่าง            มีคุณภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มเป้าหมายมีผลการประเมินการยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการ ระดับดีข้ึนไป (ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป) 
 ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๒ ร้อยละ ๑๐0 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีนวัตกรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนขยายโอกาสมีนวัตกรรมในการส่งเสริมทักษะอาชีพสู่การมี
งานทำ 
 เป้าหมายที ่ ๖.๒ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  
แผนพัฒนาการศึกษา แผ่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาที ่มีความสอดคล้องกับภารกิจ บริบทขององค์การ                        
และนโยบาย จัดทำรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน 
 ตัวชี ้ว ัดที่ ๖.๒.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนา
การศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีความสอดคล้องกับภารกิจ บริบทขององค์การและนโยบาย 
 ตัวชี้วัดที่ ๖.๒.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
 ตัวชี้วัดที่ ๖.๒.๓ สำนักงานเขพื้นที่การศึกษา ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารที่มีความสอดคล้องกับ
ภารกิจ บริบทขององค์การและนโยบาย จัดทำรายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานรวมทั้งรา ยงานผล                
การดำเนินงาน 

 เป้าหมายที่ ๖.๓ หน่วยงานมีการพัฒนาระบบทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียน
การสอน 
 ตัวชี้วัดที่ ๖.๓.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษานำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการบรหิาร 
เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ EO-CMS (Smart Area) การจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud 
Computing) ฐานข้อมูล (Big Data) การใช้ระบบ VIDEO Conference เป็นต้น 
 ตัวชี้วัดที่ ๖.๓.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษานำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการจัดการ
เร ียนการสอน เช ่น การจ ัดการศ ึกษาทางไกลผ ่านดาวเท ียม( DLTV) การจ ัดการศ ึกษาสารสนเทศ 
(DLIT)แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (DEEP) หรือช่องทางการศึกษาทาง Social media เป็นต้น 
 ตัวชี้วัดที่ ๖.๓.๓ ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
แพลตฟอร์ม เพื ่อการจัดการเรียนการสอน เช่น แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื ่อความเป็นเลิศ ( DEEP)          
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพ่ือความเป็นเลิศ (HECE) หรือ เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มอ่ืนๆ เป็นต้น 
 ตัวชี้วัดที่ ๖.๓.๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการบริหาร 
เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ EO-CMS (Smart Area) การจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud 
Computing) ฐานข้อมูล (Big Data) การใช้ระบu VIDEO Conference ระบบการบริหารงบประมาณ (BRS)    
เป็นต้น 
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 ตัวชี้วัดที่ ๖.๓.๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการจัดการ
เรียนการสอน เช่น การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ การนิเทศออนไลน์ วารสารออนไลน์ คลังความรู้
ออนไลน์ (KM) เป็นต้น 

 เป้าหมายที่ ๖.๔ หน่วยงานมีแผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ ๖.๔.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีแผนการใช้งบประมาณและหรือแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ตัวชี้วัดที่ ๖.๔.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาได้รับการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณ
ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเครือข่าย 

 เป้าหมายที ่ ๖.๕ หน่วยงานจัดระบบบริหารจัดการ เป็นไปตามมาตรฐานและส่งเสริมคุณภาพ
สถานศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ ๖.๕.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ มีการพัฒนามาตรการปฏิบัติงาน 
มีระบบควบคุมภายใน มีการกำกับติดตาม มีการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ตัวชี้วัดที่ ๖.๕.๒ ร้อยละ ๙o ขึ้นไปของผู้รับบริการมีความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการของ
สถานศึกษา (ระดับมากขึ้นไป) 
 ตัวชี ้ว ัดที ่ ๖.๕.๓ สำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษามีระบบบริหารจัดการ มีการพัฒนามาตรฐาน                                
การปฏิบัติงาน มีระบบควบคุมภายใน มีการกำกับติดตาม มีการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ตัวชี้วัดที่ ๖.๕.๔ ร้อยละ ๙o ขึ้นไปของผู้รับบริการมีความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ระดับมากขึ้นไป) 
 ตัวชี้วัดที่ ๖.๕.๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีผลงานที่แสดงถึงความสำเร็จ
และเป็นแบบอย่างได้อย่างน้อยหน่วยงานละ ๕ ชิ้น 

 เป้าหมายที่ ๖.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือ               
การบริหารและการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ ๖.๖.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การบริหารโดยเครือข่าย เช่น เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน อนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) เป็นต้น 

 เป้าหมายที่ 6.7  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ 6.7.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนบริหารอัตรากำลัง และบริหารอัตรากำลังอย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพสถานศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 6.7.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบคุณธรรม 

 เป้าหมายที่ 6.8 หน่วยงานมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน 
 ตัวชี ้ว ัดที ่ 6.8.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการสื ่อสาร และประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของ                
การดำเนินงานด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น จดหมายข่าว วารสารออนไลน์ เว็บไซต์สถานศึกษา หรือSocial 
media เป็นต้น 
 ตัวชี ้ว ัดที ่ 6.8.2 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามีการสื ่อสาร และประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของ                
การดำเนินงานด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น จดหมายข่าว วารสารออนไลน์ เว็บไซต์สถานศึกษา หรือ Social 
media เป็นต้น 
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ส่วนที่ ๔  
สาระสำคัญแผนงาน/โครงการ 

 

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มีแผนการใช้ จ ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค และพัฒนาคุณภาพตามบริบท จำนวน 2,990,600 บาท และ
จัดสรรเป็นงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน  ๒,๑๕๙,๖๓๐ บาท ดังนี้ 

ที ่ รายการ ร่างแผนการใช้จ่าย 
 ก.งบประจำ  
1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ 500,000 
2 ค่าวัสดุและค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 50,000 
3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน 80,000 
4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ๑00,000 
5 ค่าวัสดุสำนักงาน 400,000 
6 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 130,000 
7 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 20,000 
8 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรวมประกันสังคม (ICT) 189,000 
9 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรวมประกันสังคม (ธุรการการเงิน ฯ) 189,000 

10 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรวมประกันสังคม(ธุรการนโยบาย ฯ) 189,000 
11 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรวมประกันสังคม(ธุรการกลุ่มอำนวยการ) 176,400 
12 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรวมประกันสังคม(พนักงานขับรถยนต)์ 138,600 
๑๓ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรวมประกันสังคม(คนสวน) 138,600 
  ข.ค่าสาธารณูปโภค  

15 ค่าไฟฟา้ 500,000 
16 ค่าน้ำประปา 50,000 
17 ค่าโทรศัพท ์ 20,000 
18 ค่าไปรษณยี์โทรเลข 30,000 
19 ค่าอินเตอร์เน็ต 200,000 
  รวมงบประจำ 19 รายการ 2,990,600 
   ค. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา (รวม) ๒,๑๕๙,๖๓๐ 
  รวมทั้งสิ้น ๕,๑๕๐,๒๓๐ 
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ตารางสรุปความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์ นโยบาย โครงการและงบประมาณ 
 

โครงการ งบประมาณ
(บาท) 

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. 

กลยุทธท์ี่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
1.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามทุก
รูปแบบในสถานศึกษา 

166,100  ส่งเสริมฯ 1 1 

กลยุทธท์ี่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
1.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน พลัง Kids  
 “ตลาดน้ำซับ ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ศูนย์
ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต @ UBN4” 

146,600   นิเทศฯ 2 2 

2.ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา เวทีอวดดี อวดเก่ง อวดรู้ 
สู่ตลาดน้ำซับ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 

59,800 นิเทศฯ 2 2 

กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศกึษา 
1.การเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

30,000   นิเทศฯ 3 3 

2.การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนตามกรอบ
อ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป 

89,750    นิเทศฯ 3 3 

3.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

200,000   นิเทศฯ 3 3 

๔.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการ
บริหาร “เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาอย่าง
ยั่งยืน” สพป.อบ.4 

37,000 นิเทศฯ 3 3 

๕.พัฒนาโรงเรียนเป้าหมาย 10 โรงเรียนเป็นผู้นำทาง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 

20,000 นิเทศฯ 3 3 

๖.พัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ ด้วยใช้กระบวนการนิเทศแบบผสมผสาน
ร่วมกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ฯ 

10,000   นิเทศฯ 3 3 

๗.พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน 10,000    นิเทศฯ 3 3 

๘.การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ใน
สถานการณ์โควิด 

20,900   นิเทศฯ 3 3 

๙.ส่งเสริมทักษะทางภาษาไทย 30,000 นิเทศฯ   
๑๐.พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 

50,000 พัฒนาครูฯ 3 3 

๑๑.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสังกัด ประจำปี
งบประมาณ 2565 

100,000 พัฒนาครูฯ 3 3 
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โครงการ งบประมาณ
(บาท) 

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. 

๑๒.พัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

119,200 พัฒนาครูฯ 3 3 

1๓.เสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

70,000 อำนวยการ 3 3 

1๔.ข้อเสนอเชิงนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม
หลักธรรมาภิบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

32,000  นโยบายฯ 3 3 

1๕.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 

20,000 ICT 3 3 

1๖.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่าย 83,000 ICT 3 3 
กลยุทธท์ี่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
1.ส่งเสริมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 15,000 ส่งเสริมฯ 4 4 
2.เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือ
เด็กนักเรียนและนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 

176,000 นิเทศฯ 4 4 

3.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานักเรียนพิการ
เรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

50,000 นิเทศฯ 4 4 

กลยุทธท์ี่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.โรงเรียนสวย  โรงเรียนสุข 30,000    นิเทศฯ 5 5 
กลยุทธท์ี่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
1.การประชาสัมพันธ์องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 10,000 อำนวยการ 6 6 
2.พัฒนาการดำเนินงาน ติดตาม รายงานผลการดำเนิน
งามตามนโยบาย และแผนการปฏิบัติงาน 

50,000 นโยบาย
และแผน 

6 6 

3.การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อนำสู่การปฏิบัติ และจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

๑๐๔,๗๘๐ นโยบาย
และแผน 

6 6 

4.ยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ  
และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด  

300,000 พัฒนาครูฯ 
 

6 6 

5.ตรวจสอบภายในสถานศึกษา และพัฒนาผู้ตรวจสอบ
ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

10,000 ตรวจสอบ
ภายใน 

6 6 

6.การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอุบล 4 (HRM : 
UBON4) 

150,000 บริหาร
บุคคล 

6 6 

 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

            สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 
 
 

 หนา้ ๖๔ 

 

     รายละเอียดโครงการ 
 
กลยุทธ์ที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 

๑. โครงการ “ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษา” 

หน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย  สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดมีการติดตาม เฝ้าระวัง 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนด้านต่างๆ เช่น ยาเสพติด ความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ 

ผู้ประสานงานหลัก        
            1. นางวาสนา  วรบุตร  โทรศัพท์ 087-4480133   E-mail Wassana0504@ gmail.com    
   ๒.นายทนงศักดิ์ ราชรินทร์ โทรศัพท์ 089-8711557    E-mail Racharin 56 @ gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                        : M 1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) ด้านความม่ันคง 
   (1) เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
           (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(แผนระดับที่ 2) ประเด็นความม่ันคง 
          (1) เป้าหมายระดับประเด็น  ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ฯลฯ ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
  (3) เป้าหมายแผนย่อย  ปัญหาความมั ่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั ่นคง        

ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ฯลฯ ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
 
 
(หลัก)        ชื่อองค์ประกอบ : กลไกการบริหารจัดการ 
              ชื่อปัจจัย : การเฝ้าระวังและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
              ชื่อปัจจัย : การมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายชุมชน 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M 2 – M 3 
 

1) หลักการและเหตุผล   
    ปัจจุบันปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคมและปัญหาอื่นๆ ที่มีกระทบต่อเด็กและเยาวชน อาทิ ปัญหา        
ภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ปัญหาการใช้ความรุนแรง การคุกคามในชีว ิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ เป็นภัยคุกคามต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและความเจริญของประเทศ ปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ          
20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันดำเนินการบูรณาการ การปฏิบัติงาน เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมในมิติต่างๆ       

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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อย่างเข้มงวด ได้แก่ การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด การปราบปรามผู้กระทำผิดโดยบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจัง และการฟื้นฟูบำบัดรักษาผู้ป่วยให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติ  2020 แผนพัฒนาการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564- 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดกลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู ้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความ
ปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถี       
ชีวิตใหม่ รวมถึง การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี  โดยการสร้างความตระหนัก ความรู้            
ความเข้าใจให้แก่ครู บุลากรทางการศึกษาให้สามารถวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและดำเนินการ
ตามแนวทางการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกันและ
แก้ไขเกี ่ยวกับภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เ ขต 4     
ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น     

2) วัตถุประสงค ์
2.1) เพื่อให้โรงเรียนดำเนินนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรม 
2.2) เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด มีทักษะชีวิต     

มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
2.3) เพื่อตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ ไขปัญหา   

ยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.4) เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด ประจำปี 256๕ 

3) เป้าหมาย     
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

    1. โรงเรียนในสังกัด 139 โรงเรียน 
             2. นักเรียนจากทุกโรงเรียนในสังกัด    จำนวน      13,336  คน แบ่งเป็น 
        นักเรียนระดับประถมศึกษา ป.1-6 จำนวน      11,066  คน 
        นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ม.1-3  จำนวน        2,270  คน 

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
1. สถานศึกษาในสังกัด มีความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียนโดยจัดกิจกรรม

รณรงค์ในรูปแบบต่างๆ ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันตนเองห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
2. สถานศึกษามีระบบเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหายาเสพติด 

  3. นักเรียนมีความรู ้ ทักษะในการป้องกันตนเอง รู ้เท่าทันภัยยาเสพติดและภัยคุกคามอื ่นๆ            
ที่จะมาถึงตัว มีความพร้อมที่จะป้องกันตนเอง 

• ผลสัมฤทธิ ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 
target gap)**  องค์กรมีการขับเคลื่อนร่วมกันอย่างเป็นระบบ และนักเรียนไม่มีปัญหาด้านยาเสพติด 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1. โรงเรียนมีแผนการดำเนินงานและมีกระบวนการจัดกิจกรรม เพื่อเฝ้าระวัง  ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. นักเรียนพัฒนาทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ ้มกันยาเสพติด และป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม            
ทุกรูปแบบ 

3. นักเร ียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแกนนำต้านภัยยาเสพติด และจัดกิจกรรม                  
เชิงสร้างสรรค์ในสถานศึกษาและชุมชนนอกสถานศึกษาได้ 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
      เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนในสังกัดดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
การป้องกันภัยคุกคามได้อย่างเป็นรูปธรรมทุกโรงเรียน 

2. นักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและมีทักษะชีวิต        
มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา         
ยาเสพติดในสถานศึกษาทุกโรงเรียน 

4. โรงเรียนในสังกัดผ่านการประเมิน โรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ในปีการศึกษา 2565 ไม่น้อยกว่า 10 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาดำเนินงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ได้อย่างเป็น

รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สถานศึกษา        

สีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขเพ่ิมข้ึน 
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และมีทักษะในการดำรงชีวิต 

ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถเป็นแกนนำในการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด       
ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษาได้ 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
1. สถานศึกษาในสังกัด 139 แห่ง 

                2.หมู ่บ้าน/ชุมชนที ่อยู ่ในเขตพื ้นที ่บร ิการของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 มีเครือข่ายป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและเฝ้าระวังปัญหาภัยคุกคาม 
                3. ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน 

 4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 มกราคม 2565 – 30 กันยายน 2565 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                 : M 4 – M 5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ 
 -ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (กรรมการ 9 คน ครูผู้รับผิดชอบ 139 คน 
รวม 148 คนๆละ 150 บาท 1 วัน 

22,200 

กิจกรรมที ่ 2 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียน 27 โรงเรียนๆ ละ 
5,000 บาท 135,000 

กิจกรรมที่  3 สถานศึกษาดำเนินการตามนโยบายและแผนการดำเนินงาน 
(โรงเรียนใช้งบประมาณของโรงเรียน) - 

กิจกรรมที่  4  8,900 
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4.1 นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา 
       -ประชุมคณะกรรมการนิเทศฯก่อนการเดินทางและประชุมสรุปผลการ
นิเทศ ติดตาม 
      -ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม กรรมการ 7 คน คนละ 50 บาท 2 วัน 
4.2. ประเมินต้นแบบสถานศึกษา สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
      - เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมินฯ 7 คนๆละ 120 บาท 5 วัน 
4.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อัตรา กม.ละ 4 บาท 
4.4 ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำเอกสาร 
                                                                   รวมวงเงิน 166,100 

 

กลยุทธ์ที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพิม่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

1. โครงการ “พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน พลัง Kids “ตลาดน้ำซับ ขับเคลื่อน
ผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ศูนย์ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต @ UBN4” 

หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย สนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน 

ผู้ประสานงานหลัก นายวิสุทธิ์  เหมือนเหลา 

โทรศัพท์ 095-6058919  E-mail : wisutmuanlou2519np@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                         : M 1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   
 (2) ประเด็น การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น  มีทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 (3) เป้าหมายแผนย่อยฯ คนไทยได้รับการศึกษาที ่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้           
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ ในทุกระดับ และสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 
 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติและทักษะอาชีพ 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
              ชื่อปัจจัย : การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                    : M 2 – M 3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี(พ.ศ. 2561 – 2580) เยาวชนไทยได้รับการจัดลําดับความสําคัญให้

เป็นกลุ่มประชากร เป้าหมายสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับศตวรรษที่ 21  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง            
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน เพื่อให้สามารถจัดการกับตนเองและครอบครัว เพื่อให้มีความสุข มีรายได้       
ตามสภาพและความเป็นอยู่ สร้างความปลอดภัยในสังคม เป็นการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้มีความรู้
เจตคติและทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข เพ่ือให้บุคคลสามารถเผชิญ
กับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมกับการปรับตัวในอนาคต  

 หลังจากการประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงไปหลายด้าน โดยเฉพาะการใช้ชีวิตในปัจจุบันทั้งในระดับบุคคล สังคม รวมไปถึงระบบการจัด
การศึกษาระดับต่างๆ อีกด้วย ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มีความ
ตระหนักและเห็นความสำคัญของนักเรียนที่ได้เสริมสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำ
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน พลัง Kids “ตลาดน้ำซับ ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์      
ศูนย์ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต @ UBN4” ขึ้น 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพนักเรียนในโรงเรียน 

สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ให้ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา   
2.2) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนได้มีศูนย์แสดงความรู้ความสามารถและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก

การเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะพัฒนาอาชีพในโรงเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 
2.3) เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีตลาดเพ่ือจำหน่ายผลผลิตหรือ

ผลิตภันณฑ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะพัฒนาอาชีพอย่างครบวงจร 

     3) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูนักเรียนและ

บุคลากรทางการศึกษา จำนวน  14๕ โรงเรียน (12 กลุ ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา) สังกัด  สพป.
อุบลราชธานี เขต 4 

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เรียนได้รับความรู้ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ 
เกิดกระบวนการคิดในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้เรียนได้ 

• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 
target gap)** ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพก่อนจบการศึกษา  

• ผลที่คาดว่าจะเกิด   
1. โรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพมีเวทีแสดงผลงานและผลผลิต

การเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะพัฒนาอาชีพ 
 2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เกิดการร่วมมือและ             

การสนับสนุนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์นักเรียนและตลาดน้ำซับ สพป.อบ.4 
• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

1.โรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพโดยให้นักเรียนมีอาชีพเสริม           
เพ่ิมรายได้แก่ตนเองและครอบครัว 
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2. โรงเรียนได้มีเวทีแสดงความรู้ความสามารถและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ทักษะชีวิต
และทักษะพัฒนาอาชีพในโรงเรียน 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ โรงเรียนในสังกัด 139 แห่ง 
• ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ เดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม 2565 ณ ตลาดน้ำซับ

เวทอีวดดี อวดเก่ง อวดรู้ สู่ตลาดน้ำซับ สพป.อุบลฯ เขต ๔     

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                  : M 4 – M 5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 : โครงการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน พลัง 
Kids“ตลาดน้ำซับ ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ศูนย์ทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิต @ UBN4” 
๑.ประชุมคณะทำงาน 
- จัดประชุมและวางแผน  ผอ.เขต+บุคลากรภายใน60คนx2วันๆละ150
บาท=18,000 บาท 

18,000 

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง 
-จัดประชุมประธานกลุ่มฯ+บุคลากรภายในเขต 50 คนx4 วันๆละ150
บาท =30,000 บาท 

30,000 

กิจกรรมที่ 3 : เปิดตลาดน้ำซับ  ให้ต่อเนื่องทุกต้นเดือน   
-เอกสารประชาสัมพันธ์ 100 แผ่นๆละ15 บาท =1,500 บาท 
-วัสดุสำหรับกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพฯ 12 กลุ่มๆละ 3,000 บาท =
๓๖,๐00บาท 

37,500 

กิจกรรมที่ 4 :สร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน “O SOP UBN4”  
-จัดประชุมประธานกลุ่มฯ+บุคลากรภายในเขต  
3๒ คนx๑วัน วันละ 1๒0 บาท =3,000 บาท 
-จัดทำป้ายไวนิลศูนย์ (1x3 เมตร)x1จุด =1,200 บาท 
-จัดทำป้ายไวนิลผลิตภัณฑ์โรงเรียน 12 กลุ่มฯ 
(1x2 เมตร)x12กลุ่ม =14,400บาท 

18,600 

กิจกรรมที ่ 5 : .กิจกรรม แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และเปิดชั ้นเรียน ด้วย
กระบวนการ PLC 
-จัดประชุมประธานกลุ่มฯ+บุคลากรภายในเขต  
3๒ คนx๑วันๆละ1๒0บาท =3,000 บาท 

3,000 

-จัดทำสรุปและรายงานผลกิจกรรม 2 ชุดๆละ 250บาท=๕00บาท 500 
                                                              รวมวงเงิน 146,600 
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2. โครงการ “ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
เวทีอวดดี อวดเก่ง อวดรู้ สู่ตลาดน้ำซับ สพป.อุบลราชธานี เขต 4” 

หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย สนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพด้านต่างๆ มีทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ผู้ประสานงานหลัก นายวิสุทธิ์  เหมือนเหลา 

โทรศัพท์ 095-6058919  E-mail : wisutmuanlou2519np@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                       : M 1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   
 (2) ประเด็น การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น  มีทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 (3) เป้าหมายแผนย่อยฯ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ ในทุกระดับ และสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 
 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติและทักษะอาชีพ 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
              ชื่อปัจจัย : การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                   : M 2 – M 3 
 

2) หลักการและเหตุผล 
            การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชนให้เป็น
พลเมือง ที ่ดีมีคุณภาพ นอกจากนี้ การศึกษายังเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู ่การประกอบอาชีพ รายได้ 
ประสิทธิภาพของ การทำงาน และการพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด ดังนั้น หากจะมุ่งหวังให้การพัฒนาประเทศเป็นไป
อย่างสมบูรณ์ราบรื่น ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน             
อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามปัญหาสังคม เศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส  โควิด 19 ยังเป็น
อุปสรรคที่ทำให้เด็กและเยาวชนไทยส่วนหนึ่งขาดโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนต้องหยุดทำการสอนใน
สถานการณ์ท่ีปกติและมีผลกระทบในวงกว้าง  

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:wisutmuanlou2519np@gmail.com
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    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่สำคัญ        
มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู ้ที ่หลากหลายเพื ่อตอบสนองต่อปัญหาและ                  
ความต้องการของนักเรียน เล็งเห็นความสำคัญของการฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพให้แก่เด็ก และเยาวชนในพ้ืนที่         
จึงจัดทำศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เวทีอวดดี อวดเก่ง อวดรู้ 
สู่ตลาดน้ำซับ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมการเรียนรู้และแสดงผลงานทักษะชีวิตและทักษะ
พัฒนาอาชีพของนักเรียน อีกท้ังยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้าง ความสามารถพัฒนาทักษะและ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพให้แก่นักเรียนเพ่ือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต  

2) วัตถุประสงค์ 
2.1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพให้กับนักเรียนให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่

ตนเองและครอบครัว ณ ตลาดน้ำซับเวทีอวดดี อวดเก่ง อวดรู้ สู่ตลาดน้ำซับ สพป.อบ.เขต ๔ 
2.2) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนได้มีเวทีแสดงความรู้ความสามารถและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก

การเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะพัฒนาอาชีพในโรงเรียน 

     3) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  นักเรียนระดับชั้น ป.6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียนในสังกัด ได้ปรับปรุง/พัฒนาทักษะอาชีพ 
• ผลสัมฤทธิ ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 

target gap)** ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพก่อนจบการศึกษา 
• ผลที่คาดว่าจะเกิด ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ เกิดกระบวนการคิดในการ

ทำงานร่วมกันกับผู้อื่น สามารถสร้างงานและอาชีพให้กับตนเองมีอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้แก่ตนเองและครอบครัว 
• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ โรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพโดยให้นักเรียน

มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัว และมีเวทีแสดงความรู้ความสามารถและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
การเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะพัฒนาอาชีพในโรงเรียน 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ โรงเรียนในสังกัด 14๕ แห่ง 
• ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2565  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                               : M 4 – M 5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1,2 : จัดประชุมครูวิชาการตามกลุ่มเครือข่าย / 1 วัน 12 
เครือข่าย 1 วัน (วันละ 20 คน) = ค่าอาหารกลางวัน+ค่าอาหารว่าง วัน
ละ 120 บาท 120x12=2,400 บาท 

2,400 

กิจกรรมที่ 3 : ค่าติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการ2จุด = 
(150x4x3) 1,800 

จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับโรงเรียน 12 กลุ่มฯ x3,000บาท 36,000 
เชิญวิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น (1วัน) 6ชั่วโมงx600 3,600 
ดำเนินการตลาดนัดน้ำซับค่าจ้างเหมาเครื ่องเสียง ของรางวัล 1ชุด
x15,000บาท 15,000 

จัดทำสรุปและรายงานผลโครงการ 4 ชุดๆ ละ 250 1,000 
                                                   รวมวงเงิน 59,800 
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กลยุทธ์ที ่3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 
1. โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา” 

หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา  
     . 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย  สถานศึกษาได้รับการติดตาม วัดและประเมินผล
ทางการศึกษา  ส่งผลให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  

 

ผู้ประสานงานหลัก นางสาวปิยธันว์ เบญเทพรัศมี 
 

โทรศัพท์  085-5468974  E-mail : piyatun148@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                        : M 1 
  

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ 
 (2) ประเด็น การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็น

ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บท การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ   
ที่ ๒๑ 

 (3) เป้าหมายแผนย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 
 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : หลักสูตรการจัดการศึกษา 
              ชื่อปัจจัย : การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาและการติดตามผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
การศึกษา 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                    : M 2 – M 3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล                

การจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดกําหนดใหการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และนิเทศการศึกษา ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาเปนการศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการดําเนินการ      

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 



 
แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

            สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 
 
 

 หนา้ ๗๓ 

 

โดยมงุผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลจากหนวยงานภายนอก  

 ดังนั้นเพื่อใหการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะกรรมการฯสามารถปฏิบัติบทบาทหน าที่ใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดตอการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา จึงจัดทําโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ขึ้น โดยใชแนวทางการดําเนินงานยกระดับคุณภาพงานวิชาการโดยการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาไดรับ
การติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศอยางเปนระบบตอเนื่องและทั่วถึงรวมทั้งมีแนวทางการดําเนินงาน
ยกระดับคุณภาพงานวิชาการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

 

2) วัตถุประสงค์ 
 2.1) เพื่อจัดทําแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 
2.2) เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัด 
2.3) เพื่อศึกษา วิเคราะห การดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหาร 

การศึกษาโดยมงุผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด  

3) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  โรงเรียน 140 แห่ง ได้รับแผนการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  นักเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธ์ทางการศึกษาสูงขึ้นกว่าปีที่

ผ่านมา 
• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 

target gap)** นักเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธ์ทางการศึกษาสูงขึ้นกว่าปีที ่ผ่านมาและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มีผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระบบ
ประกันคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มีผลการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระบบประกันคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบมี
ความเปนเอกภาพและขับเคลื่อนสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผูเรียนไดรับ
การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัดเพิ่มขึ ้นร้อยละ 10       
จากปทีี่ผ่านมา 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด 
• ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1  ตุลาคม  2564  - 30  กันยายน  2565 

 
 
 



 
แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

            สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 
 
 

 หนา้ ๗๔ 

 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                 : M 4 – M 5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1: การจัดทำแผนการดำเนินงาน  คณะกรรมการ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖5 5,000 

ก ิจกรรมที ่  2  : จ ัดประช ุมคณะกรรมการ ต ิดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 8,000 

กิจกรรมที่ 3 : ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 14,400 
กิจกรรมที่ 4 :จัดทํารายงานผลการดำเนินงานโครงการ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ นิเทศการศึกษา 2,600 

                                                        รวมวงเงิน 30,000 
 

2. โครงการ “ การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป ” 

หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 
      . 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับผู้เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ อันจะส่งผลให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

ผู้ประสานงานหลัก  : นางจิตรฐิกานต์  สบายจิตร 
 

โทรศัพท์ : 063-6255064  E-mail : army.tanisara@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M 1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   
 (2) ประเด็น การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) การพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน  มีทักษะที่จำเป็นของ

โลกศตวรรษท่ี ๒๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนแม่บทย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้ และ

ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
              ชื่อปัจจัย : ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 



 
แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

            สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 
 
 

 หนา้ ๗๕ 

 

(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : - 
              ชื่อปัจจัย : - 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M 2 – M 3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
     ในปัจจุบันภาษาอังกฤษได้ทวีความสำคัญมากยิ่งขึ ้น เพราะเป็นภาษากลางที่ใช้สื ่อสารระหว่าง

ประเทศ โดยเฉพาะในการบูรณาการเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ได้มีการกำหนดให้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน ภาษาอังกฤษยังมีบทบาทสำคัญทางด้านการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างชนชาติต่าง ๆ อีกท้ัง ภาษาอังกฤษนับว่าเป็นสื่อสำคัญนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นพ้ืนฐาน
สำคัญสำหรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป จึงมีความจำเป็นต้องเร่งรัดครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้
มีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศ  สังคมต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความรู ้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เพื ่อแสวงหาความรู ้ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้ง
กระบวนการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องช่วยเสริมความสามารถ ดังนั้น จึงเป็นความสำคัญและจำเป็นใน
การพัฒนาครู นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้
มีความพร้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว         
จึงจัดจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มขึ้น 

2) วัตถุประสงค์ 
     2.1) เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบ  

อางอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป The Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR)  
      2.2) เพื ่อเตร ียมความพร้อมของคร ูและบุคลากรทางการศึกษาในการเข ้าร ับการทดสอบ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามกรอบอางอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป The Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) 
          2.3) เพื ่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนของครูผู ้สอน
ภาษาอังกฤษ 
     2.4) เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียน     

3) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)   
     1. ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์  จำนวน 19 คน 

2. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนละ 1 คน รวม 140 คน 
3. โรงเรียน 140 โรงได้รับการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 
4. นักเรียนทุกระดับชั้น 

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 1. ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในสำนักงานได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษตามกรอบอ างอ ิงความสามารถทางภาษาของสหภาพย ุโรป The Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) 
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2. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบ       
อางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป The Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) 

3. โรงเรียน ครู นักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 
target gap)**  ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ครูผู ้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด   
1. ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ตามกรอบอางอิงทางภาษาของสหภาพยุโรปThe Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) 

2. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบอางอิง
ทางภาษาของสหภาพยุโรป The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 

3. โรงเรียน ครู นักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

       เชิงปริมาณ 
 1. ร้อยละของผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษตามกรอบอ างอ ิงทางภาษาของสหภาพยุโรปThe Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) 
   2. ร้อยละของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ตามกรอบอางอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป The Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) 
 3. ร้อยละของโรงเรียนได้รับการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 
 4. ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

       เชิงคุณภาพ ผู้บริหารการศึกษา ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบอางอิงทางภาษาของสหภาพยุโรปThe Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) 
 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์    

1. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
2. ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก ์
3. นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   ตุลาคม  2564  - 30  กันยายน  2565 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                 : M 4 – M 5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมออนไลน์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สำหรับ
ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ตามกรอบ CEFR 22,800 

กิจกรรมที่ 2 :   
2.1 จัดอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสำหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (CLT) 
2.2จัดอบรมออนไลน์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สำหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR หลักสูตร 24 ชั่วโมง  

7,200 
 

21,600 

กิจกรรมที่ 3: กิจกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียน ครู และ
นักเรียน   
3.1 กิจกรรมแข่งขัน story telling ของนักเรียน ป.1-,ม.3 
3.2 กิจกรรมแข่งขัน Spelling Bee ของนักเรียน ป.1-,ม.3 
3.3 กิจกรรมแข่งขันครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่น 
3.4 กิจกรรมแข่งขันโรงเรียนส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษดีเด่น  

 
 

9,750 
4,750 
8,500 

กิจกรรมที่ 4: จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการอบรม 3,600 
กิจกรรมที่ 5: จัดประชุมคณะกรรมการสรุปผลการดำเนินโครงการ 1,800 
                                                           รวมวงเงิน 89,750 

 

3. โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4” 

หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย  สนับสนุนสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

ผู้ประสานงานหลัก  :  นางสาวพิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์  

โทรศัพท์ 0872458714  E-mail:Pilailakm@hotmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                       : M 1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(แผนระดับที่ 2) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็น

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
   (3) เป้าหมายแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ

ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : การพัฒนา 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
              ชื่อปัจจัย :  โครงสร้างองค์กรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษาในปัจจุบันและนโยบาย
และแผนด้านการศึกษาท่ีต่อเนื่อง 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M 2 – M 3 
 

1) หลักการและเหตุผล   
 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ 2565 โดยสำนักรับรองและประเมินมาตรฐาน
การศึกษา (องค์การมหาชน) พบว่า มีสถานศึกษาจำนวนหนึ่งที่มีผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับพอใช้ และจากการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินได้แนะนำ
ให้สถานศึกษาควรติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพ และนำผลการประเมินมาใช้ในการจัดการเรียน                  
การสอน การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน และการดำเนินงานในสถานศึกษาควรนำระบบประกันคุณภาพ
มาพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จึงขอเสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมมาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน คุณภาพด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และด้านคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1) เพื่อผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
2.2) เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด 

        3) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
2. ครูผู้สอนมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 

   ๓.  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

     สถานศึกษาในสังกัดมีแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
• ผลสัมฤทธิ ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 

target gap)** สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ รับประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลให้
นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1. สถานศึกษามีมาตรฐานการประกันคุณภาพ พร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งจาก   

หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก 
2. สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
เชิงปริมาณ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 

ทุกโรงเรียนมีมาตรฐานการประกันคุณภาพ พร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัด 
และหน่วยงานภายนอก 

เชิงคุณภาพ ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

1. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4    
2. ครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 
3. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 

 4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                  : M 4 – M 5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 ติดตาม ตรวจสอบ ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 100,000 
กิจกรรมที่ 2  นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 80,000 
กิจกรรมที่ 3  การสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 20,000 
                                                                       รวมวงเงิน 200,000 

๔. โครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหาร “เขตก้าวหน้า             
สร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” สพป.อบ.4 “            

หน่วยงาน กลุ่มนิเทศติดตามละประเมินผลการจัดการศึกษา   

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นส่วนราชการที่
จัดการศศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
   

ผู้ประสานงานหลัก   นางจิตรฐิกานต์ สบายจิตร  

โทรศัพท์ : 098-619-9822  E-mail : ingoil.np@gmail.com   

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                         : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1) เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
         (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(แผนระดับที่ 2) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน   
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

      (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 
 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : .การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : - 
              ชื่อปัจจัย: - 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M 2 – M 3 
 

1) หลักการและเหตุผล   
  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 ได้ร่วมมือกับ กพร.สพฐ. พัฒนา

เครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม่ภายใต้ชื ่อ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
amss++ และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา smss ขณะเดียวกันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ได้บูรณาการกระบวนการบริหารต่างๆ ไปพร้อมกับการใช้เครื่องมือดังกล่าว
เพื่อขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเกิดเป็นนวัตกรรมการบริหาร ชื่อ เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษา
อย่างยั่งยืน เกิดเป็นนวัตกรรมที่พลิกโฉมการบริหารจัดการที่มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพ และสร้างคุณภาพ
การศึกษาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งนวัตกรรมการบริหารเขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน 
ประกอบด้วยกลไกฟันเฟืองต่างๆที่หมุนเคลื่อนไปด้วยกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ทั้ง 3 ด้าน คือ 

1. ด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน 
3. ด้านการสร้างโอกาสแก่ประชากรวัยเรียน 

             เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารเขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพ
การศึกษาอย่างยั่งยืน ได้ถูกขับเคลื่อนนำไปใช้ในโรงเรียนทุกโรงในสังกัดอย่างจริงจัง และนำไปสู่คุณภาพผู้เรยีน
ในทุกๆ ด้าน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่กำหนดไว้  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
จึงจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหาร “เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษา                
อย่างยั่งยืน” สพป.อบ.4 

2) วัตถุประสงค ์
  2.1 เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผู้บริหาร

โรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบนวัตกรรมการบริหาร เขตก้าวหน้าสร้าง
คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน  
   2.2 เพื่อให้ครูนำผลจากการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานของเขตพื้นที่ ผลการประเมินการอ่าน   
การเขียน มาวิเคราะห์และวางแผนในการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน  

 2.3 เพื่อให้ครูนำกระบวนการ PLC มาใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนใน        
ชั้นเรียน และจัดการเรียนการสอนแบบกระตือรือร้น Active Learning ได ้

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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 2.๔ เพ่ือให้โรงเรียนมีคู่มือการนิเทศภายใน และสามารถนิเทศภายในโรงเรียนตนเองได้อย่างเข้มแข็ง  
 2.๕ เพื่อพัฒนาเครือข่ายการนิเทศภายในระดับกลุ่มเครือข่าย และศึกษานิเทศก์ให้มีคุณลักษณะ 

ความรู้ ความสามารถในการนิเทศการศึกษาท่ีเหมาะสม ได้มาตรฐาน ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

  1. จัดประชุมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  จำนวน 212  คน 
                2. นิเทศครูในการนำผลจากการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานของเขตพื้นที่ ผลการประเมิน       
การอ่าน การเขียนมาวิเคราะห์และวางแผนในการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืนครบ 100%  

      3. นิเทศครูให้นำกระบวนการ PLC มาใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนใน  
ชั้นเรียนได้ระดับ 4 ครบ 100% 

      4. นิเทศติดตามครูให้จัดการเรียนการสอนแบบกระตือรือร้น Active Learning ไดค้รบ 100% 
      5. โรงเรียนมีคู่มือการนิเทศภายใน และนิเทศภายในโรงเรียนตนเองอย่างเข้มแข็งครบ 100%  
      6. โรงเรียนมีเครือข่ายการนิเทศภายในระดับกลุ่มเครือข่ายทุกกลุ่ม 
      7. ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะ ความรู ้ ความสามารถในการนิเทศ

การศึกษาที่เหมาะสม ได้มาตรฐาน ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

1. บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารโรงเรียน และครู นำนวัตกรรมการบริหาร เขตก้าวหน้าสร้าง
คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ไปใช้ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
   2. ครูนำผลจากการประเมิน ด้วยข้อสอบมาตรฐานของเขตพื้นที ่ ผลการประเมินการอ่าน             
การเขียนมาวิเคราะห์และวางแผนในการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน  
   3. ครูนำกระบวนการ PLC มาใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
   4. ครูจัดการเรียนการสอนแบบกระตือรือร้น Active Learning ได ้

5. โรงเรียนมีคู่มือการนิเทศภายใน และสามารถนิเทศภายในโรงเรียนตนเองได้อย่างเข้มแข็ง  
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีเครือข่ายการนิเทศภายในระดับกลุ่มเครือข่าย  ศึกษานิเทศก์

ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถในการนิเทศการศึกษาที่เหมาะสม ได้มาตรฐาน ส่งผลต่อ
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

• ผลสัมฤทธิ ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 
target gap)**  สมรรถนะของศึกษานิเทศก์สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในสังกัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1. บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารโรงเรียน และครู นำนวัตกรรมการบริหาร เขตก้าวหน้า 

สร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ไปใช้ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
2. ครูนำผลจากการประเมินตามาตรฐานการเรียนรู้และผลการทดสอบ Pre o-net มาวิเคราะห์และ

วางแผนในการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน ครูนำกระบวนการ PLC มาใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน ครูจัดการเรียนการสอนแบบกระตือรือร้น Active Learning ได ้

3. โรงเรียนมีคู่มือการนิเทศภายใน และสามารถนิเทศภายในโรงเรียนตนเองได้อย่างเข้มแข็ง  
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีเครือข่ายการนิเทศภายในระดับกลุ่มเครือข่าย 
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 5. ศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถในการนิเทศการศึกษาที่
เหมาะสม ได้มาตรฐาน ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  บุคลากรทั้งหมดใช้ระบบ AMSS++ ในการปฏิบัติงานร้อยละ ๑๐๐ และ
ศึกษานิเทศน์ทั้งหมดในสังกัดได้เข้าร่วมการสัมมนา 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 กันยายน 2564 – 30 มีนาคม 2565 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                  : M 4 – M 5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2564 ทางออนไลน์ (ค่าเอกสารประกอบการ
อบรม  

1,000 

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมบุคลากรในการดำเนินงานด้วยระบบ AMSS++   3,300 
กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมผู้บริหารโรงเรียน 3,300 

กิจกรรมที ่ 4 อบรมแนวทางการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์บริหารวิชาการ ค่าตอบแทน  - 

กิจกรรมที่ ๕ การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๕.1นิเทศติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 -ค่าพาหนะในการนิเทศติดตาม 

9,600 

๕.2 เปิดบ้านนวัตกรรม สพป.อบ.4     
-ค่าพาหนะครูที่นำนวัตกรรมมาแสดง (36 คน x150 บาท x 2 เที่ยว)      
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม( 60 คน x150 บาท x 1 วัน)           

19,800 

                                                                  รวมวงเงิน 37,000 

๕. โครงการ “พฒันาโรงเรียนเป้าหมาย 10 แห่งเป็นผู้นำทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 

หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย   ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์  รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีขึ้น 

ผู้ประสานงานหลัก   :  นางธณิศรา   แสนจริง.   

โทรศัพท์  063-6255064  E-mail :army.tanisara@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                       : M 1 

 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
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 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับ
ศตวรรษท่ี 21 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(แผนระดับที่ 2) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน  มีทักษะที่จำเป็นของ
โลกศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว  สื ่อสาร และทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 

วิเคราะห์  รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  

 
 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : รูปแบบการเรียนรู้ 
              ชื่อปัจจัย : ระบบการเรียนที่เน้นการนำทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็นแต่ละวิชาหลักมมากระตุ้นให้
ผู้เรียนสร้างทักษะการปฏิบัติในภาพแวดล้อมจริง 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑ 
              ชื่อปัจจัย: ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                    : M2 – M3 
 

1)  หลักการและเหตุผล   
 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนดนโยบายสำคัญทีผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค ประกอบกับโลก 
สมัยใหม่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงยังเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นสังคม ความรู้ 
(Knowledge-based society) ทักษะที่จำเป็นในสังคมความรู ้ คือ ทักษะการคิด วิเคราะห์ ทักษะในการ
เลือกสรรและประมวลข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่มากมาย แต่ในสภาพปัจจุบัน ครูผู้สอนยังสอน ด้วยการบรรยาย       
ไม่เน้นการสอนกระบวนการอันนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 4  เล็งเห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งของ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาโรงเรียน ครูผู้สอนในสังกัดใน
เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู ้ที ่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่  21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation Skills) สู่ระดับห้องเรียน ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนของครูต้องเป็นการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ ในศตวรรษที่ 21 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์        
คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล  

2) วัตถุประสงค ์
   2.1) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล  

  2.2) เพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอน เทคนิค วิธีการที่สอดคล้องกับทักษะ 
ศตวรรษท่ี 21  

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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     2.3) เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหารด้านการนิเทศภายใน เทคนิค วิธีการสังเกตการจัดการเรียนรู้ของ 
ครูผู้สอนที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21   

3) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะที่จำเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล  

2.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับทักษะ
ศตวรรษท่ี 21  

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
1.โรงเรียน ผู ้บริหาร ครู และนักเรียน มีนวัตกรรม หรือการปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practice)                  

ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21 
2.โรงเรียนสามารถต่อยอด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/จัดค่าย/เผยแพร่ผลงาน ที่เกี ่ยวข้องกับกิจกรรมที่

สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21  
• ผลสัมฤทธิ ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 

target gap)** ครูมีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 ด้านทักษะการเรียนรู ้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ภายใต้แนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 3 มิติ 8 จุดเน้น 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด . 
1.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ด้านการจัด        

การเรียน การสอน เทคนิค วิธีการที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษท่ี 21  
   2.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีนวัตกรรมด้านการจัดการ เรียนรู้  Active 
Learning ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนในโครงการที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะ          

ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  
2. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนโรงเรียนในโครงการที่ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน 

เทคนิค วิธีการที่สอดคล้องกับทักษะ ศตวรรษท่ี 21 และมีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
3. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการร่วมกระบวนการนิเทศภายใน 

ติดตาม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูสอน  
4. ร้อยละ 85 ของโรงเรียนในโครงการมีการดำเนินกิจกรรมครบทุกกิจกรรม  
เชิงคุณภาพ 
1.  ผู้บริหารสถานศึกษา มีภาวะผู้นำทางวิชาการ  
2.  ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน เทคนิค วิธีการที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่สอดคล้องกับ

ทักษะศตวรรษท่ี 21  
3.  ศึกษานิเทศก์นิเทศติดตาม และมีนวัตกรรมการนิเทศเพื่อพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียน 

การสอน เทคนิค วิธีการที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษท่ี 21  
4.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
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• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 140 โรงเรียน 

      2. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 - M5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1,2  จัดประชุมครูวิชาการตามกลุ่มเครือข่าย / 1 วัน 
12 เครือข่าย 12 วัน (วันละ 20 คนทางออนไลน์) 

- 

กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ภายใต้แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 มิติ 8 จุดเน้น (มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพครู) 
แบบ On-site จำนวน 1 วัน ทางออนไลน์ 

8,000 

กิจกรรมที่ 4  การจัดการประกวด/แข่งขัน/จัดค่าย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation Skills) สำหรับครูและนักเรียน (โรงเรียนละ 
๕ คน จำนวน ๕๐ คน) กรรมการตัดสิน จำนวน 10 คน ค่าอาหาร
กลางวัน+ค่าอาหารว่าง วันละ 150 บาท 150x60=9,000 บาท  

10,000 

กิจกรรมที่ 5  นิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรยีน 
จำนวน 10 โรงเรียนๆละ 200 บาท 

 
2,000 

จัดทำสรุปและรายงานผลโครงการ  - 
                                                              รวมวงเงิน 20,000 

 

๖. โครงการ “พัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ด้วยใช้กระบวนการ
นิเทศแบบผสมผสานร่วมกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา” 
โครงการ “ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษา” 

 

หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคน
สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์
ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
 
 

ผู้ประสานงานหลัก นางสาวปิยธันว์ เบญจเทพรัศมมี 
 

 

โทรศัพท์/โทรสาร  0819927053 E-mail : ninenanza@esdc.go.th  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                 : M1 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

mailto:ninenanza@esdc.go.th
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        (2) ประเด็น การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้               
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้         
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 
 
(หลัก)            ชื่อองค์ประกอบ : ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
             ชื่อปัจจัย : ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ตอบสนองต่อ           
ความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : - 
             ชื่อปัจจัย :  - 
 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ                                                     : M2 – M3   
 

1) หลักการและเหตุผล   
 จากผลการนิเทศติดตามสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) พบว่าครูผู ้สอน มีความต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง และมาตรฐานตัวชี้วัดที่เปลี่ยนไปให้มีความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
การวัดและประเมินผล การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด และการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ที่เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน การจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสาน
เทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในการพัฒนา
เนื้อหาและทักษะ ใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน นอกจากนี้
จากการศึกษาเกี ่ยวกับแนวโน้มในการนิเทศในทศวรรษหน้า พบว่า เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจะมีบทบาท                        
ในการนิเทศการศึกษา ทั้งนี้เป็นเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลเป็นเครือข่ายนานาชาติ            
ถูกนำมาใช้ในการเรียนรู้ และมีงานวิจัยมากมายรองรับว่าทำให้เกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และการนำ
เทคโนโลยีออนไลน์ (Online Learning Activities) เข้ามาผสมผสานกับการเรียนการสอนแบบปกติ ซึ่งเป็น        
การรวมกันระหว่างชั้นเรียนแบบดั้งเดิม (Traditional Classroom) มีชื่อเรียกเฉพาะว่า การจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานการเรียนบนเว็บและ
การเรียนในห้องเรียนเข้าด้วยกันทำให้เกิดการเรียนที่ยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียนทั้งด้านรูปแบบการเรียน รูปแบบการคิด ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนผู้เรียน
สามารถศึกษาและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองได้ทุกเวลาจากทุกสถานที่ตามความต้องการของตนเองและสา มารถ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายโดยใช้สิ่งแวดล้อมออนไลน์ และสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียน  

2) วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
3. เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศแบบผสมผสานที่มีประสิทธิภาพ 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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     3) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต(Output) ครูผู้รับการพัฒนาด้วย รูปแบบการนิเทศแบบผสมผสานร่วมกับ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้เพิ่มสูงขึ้น 
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียนที่เรียนกับครูที่ได้รับการพัฒนาด้วย รูปแบบการนิเทศ

แบบผสมผสาน ร่วมกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีทักษะการคิด และผลสัมฤทธิ์ และสมรรถนะ                                                  
ทางการเรียนตามหลักสูตร 

• ผลสัมฤทธิ ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 
target gap)** สมรรถนะของครูเพิ่มขึ้น หรือมีความสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียน และเป้าหมายของหลักสูตร 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด   
1. ครูที ่ผ่านการพัฒนาด้วย รูปแบบการนิเทศแบบผสมผสานร่วมกับชุมชนแห่งการเร ียนรู้                          

ทางวิชาชีพ มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ิมสูงขึ้น และสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียน และเป้าหมายของหลักสูตร 

2. สถานศึกษามีแนวปฏิบัติที่ดี และสามารถต่อยอดในการพัฒนาสรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้
ให้กับบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
   เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 80 ของครูผู้รับการพัฒนาด้วย รูปแบบการนิเทศแบบผสมผสานร่วมกับชุมชนแห่ง           
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้เพิ่มสูงขึ้น 

2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที ่ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาด้วย รูปแบบการนิเทศแบบ
ผสมผสาน ร่วมกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งระบบ 

3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เรียนกับครูที่ได้รับการพัฒนาด้วย รูปแบบการนิเทศแบบผสมผสาน 
ร่วมกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ และสมรรถนะทางการเรียนตามหลักสูตร 

     เชิงคุณภาพ  
1. ครูที ่ผ่านการพัฒนาด้วย รูปแบบการนิเทศแบบผสมผสานร่วมกับชุมชนแห่งการเร ียนรู้             

ทางวิชาชีพ มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ิมสูงขึ้น และสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียน และเป้าหมายของหลักสูตร 

2. สถานศึกษาที่ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาด้วย รูปแบบการนิเทศแบบผสมผสาน ร่วมกับชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีแนวปฏิบัติที ่ดีที ่สามารถเป็นแบบอย่าง และมีการพัฒนาต่อยอดความสำเร็จ            
สู่กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

3. นักเรียนที่เรียนกับครูที่ได้รับการพัฒนาด้วย รูปแบบการนิเทศแบบผสมผสาน ร่วมกับชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ และสมรรถนะทางการเรียนตามหลักสูตร  

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

 

 
. 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                            : M 4 – M 5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะกรรมการโครงการ  - 
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการ ที่ส่งเสริมกระบวนการ
นิเทศแบบผสมผสานร่วมกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จำนวน 20 
ชุด ชุดละ ๒๕๐ บาท 

5,000 

กิจกรรมที่ 3 : อบรมพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติจริงในสถานศึกษา 2 วัน  

- 

กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณใน
สถานศึกษา จำนวน 20 โรงเรียน 

5,000 

ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ จำนวน 1 วัน และรายงานผลโครงการ  - 
                                                              รวมทั้งสิ้น 10,000 

๗. โครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน (การกำกับติดตามและตรวจสอบ                            
คุณภาพผู้เรียน โดยการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ                                        
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด) ” 
โครงการ “ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษา” 

 

หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคน
สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์
ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
 

ผู้ประสานงานหลัก นางสายรุ้ง เทียวประสงค์ 
 

โทรศัพท์/โทรสาร  081 -9927053 E-mail : ninenanza@esdc.go.th  
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                       : M 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
        (2) ประเด็น .การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้          
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 
 

mailto:ninenanza@esdc.go.th
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(หลัก)          ชื่อองค์ประกอบ : ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
          ชื่อปัจจัย : ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : - 
             ชื่อปัจจัย :  - 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ                                                       : M 2 – M 3  . 
 

3) หลักการและเหตุผล   
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนถือได้ว่าเป็นกระบวนการสำคัญที่มีส่วนเสริมสร้าง 

ความสำเร็จให้กับผู้เรียน และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ครู    
ได้ข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น กระบวนการวัดผล
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพจึงจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการศึกษาทำความ เข้าใจ วางแผน ลงมือปฏิบัติ ค้นหา
และสรุปผลการปฏิบัติงานนั้น ๆ ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ซึ่งเครื่องมือ ที่มาตรฐานจะเป็นสิ่งที่นำพาไปถึง
จุดหมายปลายทางได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการที่ผู้เรียนมีประสบการณ์ฝึก ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ผู้เรียน       
มีความชำนาญ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จาก ความสำคัญของการวัดผลประเมินผล
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ทำให้ทราบ ถึงพัฒนาการด้านการเรียน จึงมี              
การจัดทำโครงการจัดหาแบบทดสอบมาตรฐานขึ้น เพ่ือใช้ในการ ประเมินผลการเรียนของแต่ละวิชา สามารถนำ
ผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึ ้น ดังนั้น 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
อย่างยั่งยืน (การกำกับติดตามและตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยกระบวนการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด) เพื่อประเมินผลนักเรียนโรงเรียนในสังกัดนำผลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตาม
ยุทธศาสตร์ เขตก้าวหน้าสร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป 

1) วัตถุประสงค์ 
2.1). เพ่ือให้มีคู่มือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน  
2.2). เพ่ือนำผลจากการประเมินมาวางแผนในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียน  
2.3). เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดให้สูงขึ้น 

     3) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต(Output) มีคู่มือประเมินพัฒนาการ / แบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ และได้

มาตรฐาน  
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาความรู้ 

ความสามารถ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 

target gap)**  นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ผ่านข้อสอบที่ได้มาตรฐาน 
• ผลที่คาดว่าจะเกิด   

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่ มีคลังข้อสอบมาตรฐาน 
2. สถานศึกษานำข้อมูลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
3. สถานศึกษานำข้อมูลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
เชิงปริมาณ ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน  

     เชิงคุณภาพ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                              : M4 - M5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการออกข้อสอบ  
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะทำงาน คณะกรรมการ
จัดทำโครงสร้างข้อสอบ ป.1- ม.3  (25 คน x 150 บาท x 1 วัน) 

3,750 

กิจกรรมที่ 2 : ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
คณะกรรมการจัดทำประเมินพัฒนาการ และแบบทดสอบ  (25 คน x 
150 บาท x 2 วัน) **จำนวนข้อสอบ 57  ฉบับ 

3,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ 3 : ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
คณะกรรมการจัดทำประเมินพัฒนาการ และแบบทดสอบ (25 คน x 
150 บาท x 2 วัน) **จำนวนข้อสอบ 57  ฉบับ 

๑,500 

                                                                 รวมวงเงิน 10,000 

๘. โครงการ “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ในสถานการณ์โควิด” 

หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา  
     . 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย   สถานศึกษาในสังกัดมีการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้เทคโนโลยี  
ผู้ประสานงานหลัก นางธณิศรา  แสนจริง 
 

โทรศัพท์ : 063-6255064  E-mail : army.tanisara@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                        : M 1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 (2)  ประเด็น การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) การพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น  มีทักษะที่จำเป็น

ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว  สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บท การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
ที่ ๒๑ 
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(2) เป้าหมายแผนย่อย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 

 
 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
              ชื่อปัจจัย :  โครงสร้างองค์กรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษาในปัจจุบันและนโยบาย
และแผนด้านการศึกษาท่ีต่อเนื่อง 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M 2 – M 3 
 

1.) หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 4  เล็งเห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่ง
ของทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  จึงควรมีการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด ครูผู ้สอนในการจัดการเรียน                          
การเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 จึงได้
จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 เพ่ือพัฒนาโรงเรียน ครูผู้สอนในสังกัดในเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) สู ่ระดับ
ห้องเรียน ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนของครูต้องเป็นการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะ ในศตวรรษที่ 21 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับ 
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล  

2) วัตถุประสงค์ 
   2.1) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีเป็น  
     2.2) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพครูผู้สอนและนักเรียนด้านทักษะดิจิทัล 
       2.3) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้บริหารด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ทักษะดิจัล  

3) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)      

1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะดิจิทัล 

2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มีผลงาน
ด้านทักษะดิจิทัล   

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)         
1. โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต ๔ มีนวัตกรรม หรือ การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่เก่ียวข้องกับทักษะดิจิทัล 
2. โรงเรียนสามารถจัดทำผลงาน/นำเสนอ/แลกเปลี่ยน/เผยแพร่ ผลงานด้านทักษะดิจิทัล    

ผ่านระบบออนไลน์ได ้

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 
target gap)**  โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ และครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน
นักเรียยนมีทักษะด้านดิจิทัลอย่างดี 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด   
                    1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ  ทักษะดิจิทัล และ
พัฒนาการเรียนการสอน การบริหารจัดการได้ 

    2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา มีผลงานด้านทักษะดิจิทัลสามารถเป็น
แบบอย่างและเผยแพร่ผลงานผ่านระบบออนไลน์ได้ 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
   เชิงปริมาณ 
          1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัล 
          2.ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัล 
            3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัล 
   เชิงคุณภาพ 
         1.  ผู้บริหารสถานศึกษา มีทักษะดิจิทัล พัฒนากระบวนการจัดการได้ 
          2.  ครูผู้สอนมีทักษะดิจิทัล พัฒนาการสอนได้ 
            3.  ผู้เรียนมีทักษะดิจิทัล จัดทำผลงานเผยแพร่ได้ 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์    
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 14๕ โรงเรียน 
2.ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ     ตุลาคม  2564  - 30  กันยายน  2565 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M 4 – M 5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 : การจัดทำเอกสารและเกณฑ์การประกวดคลปิวีดีโอ 
ให้กับทุกโรงเรียน จำนวน 140 โรงเรียน  

กิจกรรมที่ 2 : การจัดการประกวด/แข่งขัน คลิปวีดีโอ “TIKTOK” 
เพ่ือค้นหาดาวติ๊กต๊อก มี 3 รางวัล คือ 
-รางวัลชนะเลิศ รางวัลๆ ละ 1,000 x 7= 7,000 
-รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลๆ ละ 700x7 =4,900 
-รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลๆ ละ 500x7 = 3,500 
ชมเชย 2 รางวัลๆละ 300x3 = 900  
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน สำหรับคณะกรรมการตัดสิน 
จำนวน 2 วันๆละ 12 คน = 150x2x12 = 3,600 
- ค่าจัดทำเกียรติบัตร กระดาษ และหมึกปริ้นท์ 

๑๙,๙๐๐ 

จัดทำสรุปและรายงานผลโครงการ 4 ชุดๆ ละ 250 บาท ๑,๐๐๐ 
                                                       รวมวงเงิน 20,900 
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๙. โครงการ “ส่งเสริมทักษะทางภาษาไทย ” 
หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มนิเทศ 
 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย  คนไทยมีการศึกษาที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
   

ผู้ประสานงานหลัก นางสาวพิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์     

โทรศัพท์   08 7245 8714     E-mail : Pilailakm@hotmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M 1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับท่ี 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2)แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ

ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : หลักสูตรการจัดการศึกษา 
               ชื่อปัจจัย : การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาและการติดตามผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
การศึกษา 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : - 
              ชื่อปัจจัย:  - 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                   : M 2 – M 3 
 

1) หลักการและเหตุผล   
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ได้มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 

ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน           
มีสมรรถนะที่สำคัญ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร สอดคล้องกับแนวนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการเรียนรู้และกำหนดเป็นนโยบาย “สพท.วิถีใหม่ นักเรียนอ่านออก
เขียนได้ ปลอดภัยทุกคน” นอกจากนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ได้ให้
ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียน จึงได้กำหนดคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านและ
การเขียนเป็นจุดเน้นที่สำคัญของเขตพื้นที่ ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบนพื้นฐานของ        
การวิจัย โดยการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ซึ่งในปีการศึกษา 256๓ ได้คัดกรองความสามารถด้านการอ่านและ
การเขียน พบว่า ยังมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่มีผลการคัดกรองความสามารถในการอ่านและ               
การเขียนอยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 14.13 แม้จะเป็นจำนวนที่น้อย    

 จากสภาพและข้อจำกัดของสถานการณ์ดังกล่าวและเพ่ือเป็นการส่งเสริมและเร่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาไทย
ของนักเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4    

 2) วัตถุประสงค ์
             2.1) เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา  

   2.2) เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
   2.3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน 

  3) เป้าหมาย 
 

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านและการเขียน 
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ครูผู้สอนภาษาไทยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target 

gap)**  บุคลากรในสังกัดมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี ขีดความสามารถในการให้บริการระบบสารสนเทศบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต   

• ผลที่คาดว่าจะเกิด ผลการทดสอบ RT มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้น 
• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  

เชิงปริมาณ นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกโรงเรียน/ทุกคน 
     เชิงคุณภาพ นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน 

ระดับดีข้ึนไป โดยภาพรวมร้อยละ 80    
• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ครู นักเรียน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

       4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                              : M 4 – M 5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ 5,000 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมคัดกรองการอ่านการเขียน 5,000 
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาไทย 10,000 
กิจกรรมที่ ๔ : กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมภาษาไทย 10,000 
                                                                      รวมวงเงิน 30,000 
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 หนา้ ๙๕ 

 

๑๐. โครงการ “พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 2565” 

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย บุคลากรในสังกัดนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน      
การทำงานได้อย่างมมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้องค์กรเป็นภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและ                     
มีความคล่องตัว                                                           

ผู้ประสานงานหลัก   นางสาวณิชา เทียมสุวรรณ     

โทรศัพท์ 081-879-6579  E-mail : nichakam100@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                  : M 1 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย
และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : ภาครัฐมีความทันสมัย 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี

มาประยุกต์ใช้ 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  บริการภาครัฐได้รับการปปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย บริการภาครัฐได้รับการปปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
 

 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : การผลักดันงานบริการภาครัฐให้เป็นดิจิทัล 
         ชื่อปัจจัย : ..  การต่อยอดงานบริการให้เปป็นรูปแบบการบริการออนไลน์ 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : การพัฒนาบุคลากร 
              ชื่อปัจจัย : ทักกษะเฉพาะด้านดิจิทัลขอองบุคลากรของรัฐที่มีหน้าทที่ให้บริการและกลุ่มดุแล
ระบบการบริการดิจิทัล 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                    : M 2 – M 3 
 

1) หลักการและเหตุผล   
ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา โดยกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการตามกรอบแนวทางการพัฒนาฯ โดยกำหนด
กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 กลุ่มคือ 1) Management (M) 2) Academic 
(A) 3) Service(S) 4) Technologist(T)  และได้กำหนดทิศทางการดำเนินการ “ภายในปี 2565 ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปรับตัว มีทักษะ  และศักยภาพที่เหมาะสมต่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:nichakam100@gmail.com
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เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เกิดการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ.2560–2579) นโยบายรัฐบาล นโยบายการจัด
การศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการขึ้น 

2) วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่ผ่านการพัฒนาสามารถ นำเทคโนโลยี

ด ิ จ ิท ั ล  มาใช ้ ในการปฏ ิบ ัต ิ งานตามหน ้าท ี ่ และจ ัดการเร ี ยนการสอนได ้อย ่ างม ีประส ิทธ ิภาพ  
  

3) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน ได้รับ

พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สังกัด ที่ผ่านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหน้าที่และ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ผลสัมฤทธิ ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 
target gap)**. บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด .ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่ได้รับการพัฒนามีความรู้
ความเข้าใจมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน พัฒนารูปแบบ                 
การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะเพ่ิมขึ้น และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
เชิงคุณภาพ 

               บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ที่มีสมรรถนะการทำงาน
เพ่ิมข้ึน ส่งผลดีต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อผู้เรียน ต่อการจัดการศึกษาและองค์กร 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
    ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู พนักงาน
ราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 พฤศจิกายน 2564 – ๓๐ กันยายน 2565 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                             : M 4 – M 5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร 1)การใช้โปรแกรม
ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 2)การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล เพื่อการจัดการ
เรียนการสอน การจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล 

40,000 

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ 10,000 
                                                               รวมวงเงิน 50,000 
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๑๑. โครงการ “พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2565” 

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย   บุคลากรมีสมรรถนะด้านภังกฤษท่ีดี สามารถศึกษา 
ค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธธิภาพ                      
 

ผู้ประสานงานหลัก       
1. นางสาวณิชา เทียมสุวรรณ    โทรศัพท์ 081-879-6579  E-mail : nichakam100@gmail.com 
2. นางธันยพร ภูมีคำ             โทรศัพท์ 081-3932104   E-mail : thunaporn2104@gmail.com  
3. นางจิตรฐิกานต์ สบายจิตร   โทรศัพท์ 080-166-1553   E-mail : np37415@outlook.co.th 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M 1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ เพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนา อย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู ้ที ่มีความรู ้ และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้               
อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที ่ตอบสนองติอการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

(3) เป้าหมายแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับ และสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 
 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย :  การพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : - 
              ชื่อปัจจัย: - 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                  : M 2 – M 3 
 

1) หลักการและเหตุผล   
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นองค์กรหลักมีภารกิจพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุน 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
บุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินงานตามภารกิจ
ดังกล่าวต้องอาศยัข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ภายในองค์การที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนจิตสานึกในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ดี ซึ่งจะเป็นพลัง
ที่ขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุเป้าหมายที่เน้นประโยชน์สุขของ
ประชาชนอันสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:np37415@outlook.co.th
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรในสังกัดให้เพิ ่มขึ ้น เพื ่อสามารถทำให้องค์กรมีศักยภาพ เป็นประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษา ส่งผลต่อผู้เรียน ตลอดจนใช้ศักยภาพของบุคลากรได้หลากหลายและคุ ้มค่า ทำให้เกิดผลดีแก่              
ทางราชการ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.2) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสังกัด 

3) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนา

สมรรถนะการทำงานเพ่ิมข้ึน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสมรรถนะการทำงาน 
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ร้อยละ 80 ของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ที่มีการพัฒนาสมรรถนะเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ 

• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target 
gap)**  มีการพัฒนาสมรรถนะในด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรในสังกัด ร้อยละ 80 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด .บุคลากรมีสมรรถนะการทำงานเพ่ิมข้ึน ส่งผลดีต่อตนเอง ต่อผู้เรียน และองค์กร
มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
     เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะเพิ่มขึ้น และมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

เชิงคุณภาพ บุคลากรในมีสมรรถนะการทำงานเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ต่อผู้เรียน ต่อการจัดการศึกษา  

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง
ชั่วคราว(นักการภารโรง/ธุรการโรงเรียน) และสถานศึกษาในสังกัด 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 ธันวาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                            : M 4 – M 5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานช่างใน
สถานศึกษา  

20,000 

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน  

25,000 

กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามกรอบอางอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป The 
Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR)    

35,000 

กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ 20,000 
                                                        รวมวงเงิน 100,000 
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๑๒. โครงการ “พัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา” 

หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย  บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะกการจัดการเรียนรู้ในศตตวรรษที่ ๒๑ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ส่งผลให้
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่ จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

ผู้ประสานงานหลัก   :  นางธณิศรา   แสนจริง.   

โทรศัพท์  063-6255064  E-mail :army.tanisara@gmail.com  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                    : M 1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครูให้เป็นครู     
ยุคใหม่” 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(แผนระดับที่ 2) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น  มีทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว  สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 (3) เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้     

และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
              ชื่อปัจจัย : ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะกการจัดการเรียนรู้ในศตตวรรษที่ ๒๑ ที่ตอบสนองต่อ            
ความต้องการของประเทศ 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : - 
              ชื่อปัจจัย :  - 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                      : M 2 – M 3 
 

1) หลักการและเหตุผล   
 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี(พ.ศ. 2561 – 2580) เยาวชนไทยต้องได้ร ับการจัดลําดับ
ความสําคัญให้เป็นกลุ ่มประชากร ที ่เป็นเป้าหมายสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับศตวรรษ              
ที่ 21  มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูจึงเป็นบุคคลสำคัญที่
จะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้กับเด็กนักเรียน เพื่อให้สามารถจัดการกับ
ตนเองและครอบครัว เพื่อให้มีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความปลอดภัย มีความรู้เจตคติและทักษะที่จำเป็น
สำหรับการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข เพื่อให้บุคคลสามารถเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ    

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมกับการปรับตัวในอนาคต เช่น สุขภาพกายและ
ใจ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี เป็นต้น 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 4  เล็งเห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งของ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จึงควรมีการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด ครูผู้สอนในการจัดการเรียนการเรียนรู้
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน  ทั้งยังเป็นการสอนให้นักเรียนรู้จัก
รักษาสุขภาพ อนามัย ดูแลความปลอดภัยของตนเองให้ห่างไกลจากโรคต่างๆ จำเป็นต้องมีกิจกรรมหรือโครงการ
ที่สอดคล้อง ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียน ครูผู้สอนในสังกัดให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของสุขอนามัย     
ทั้งครูเองก็ต้องเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ  มีทักษะกีฬาต่าง ๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และนำนักเรียนได้ 
นอกจากนั้น ยังเป็นการหาเวทีการแสดงออก ซึ่งทักษะทางกีฬาของนักเรียน สู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง   

2) วัตถุประสงค์ 
2.1) เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้มีความรู้

นำไปสู่การปฏิบัติในด้านทักษะกีฬาต่างๆ ได้ 
 2.2) เพื่อพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้มี

นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
 2.3) เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายของครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระ              

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

3) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มีครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานด้านกีฬา  การตัดสินกีฬา  การสร้างทีม 

2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มี กิจกรรม           
การแข่งขันกีฬา เชื่อมสัมพันธภาพที่ดีของทุกคน  

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
1. โรงเรียน ผู ้บริหาร ครู และนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต ๔ มีกิจกรรมทางด้านกีฬาร่วมกัน 
2. โรงเรียนมีบุคลากรทางพลศึกษาที่มีคุณภาพ 

• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target 
gap)**  ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะกการจัดการเรียนรู้ในศตตวรรษที่ ๒๑ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
และนักเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมการฝึกฝนทักษะกีฬา 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด . 
   1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ด้านการจัดการ

เรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
              2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน /ฝึกฝน 
ทักษะกีฬาให้กับนักเรียน พร้อมเป็นแบบอย่างได้ 
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• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     

เข้าร่วมกิจกรรมและมีความพึงพอใจในกิจกรรม      
2. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 

  1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีความรู้ด้านทักษะ
กีฬาพ้ืนฐาน สามารถเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินกีฬาได้ 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนและฝึกซ้อมให้กับนักเรียนได้ 
   3. ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีแผนและนโยบายในการส่งเสริมกีฬาให้กับนักเรียน  

    4. ศึกษานิเทศก์  มีกระบวนการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา   

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 140 โรงเรียน 

   2. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                 : M 4 – M 5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับครูและคณะทำงาน 
จำนวน 1 วัน 
= ค่าอาหารกลางวัน+ค่าอาหารว่าง วันละ 150 บาท 
150x140 คน=21,000 บาท 

21,000 

กิจกรรมที่ 2 อบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับครูและคณะทำงาน 
จำนวน 1 วัน 
= ค่าอาหารกลางวัน+ค่าอาหารว่าง วันละ 150 บาท  
150x140=21,000 บาท 
- ค่าห้องประชุม สพป.อบ. 4 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 ชม.ๆ ละ 3,600 (เหมาจ่าย) 

25,600 

กิจกรรมที่ 3  อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล สำหรับครูและคณะทำงาน  
จำนวน 1 วัน 
= ค่าอาหารกลางวัน+ค่าอาหารว่าง วันละ 150 บาท 
150x140=21,000 บาท 
- ค่าห้องประชุม สพป.อบ. 4 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 ชม.ๆ ละ 3,600 (เหมาจ่าย) 

25,600 
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กิจกรรมที่ 4  แข่งขันกีฬานักเรียน สนองทักษะกีฬา สู่ทักษะศตวรรษที่ 21  
มีกีฬาวอลเลย์บอล/ตะกร้อ/ฟุตซอล/คีตะมวยไทย/แอโรบิค(ตลอดเดือน 
สัปดาห์ละ 1 กิจกรรม  
- ค่าอาหารสำหรับคณะกรรมการตัดสินกีฬาและคณะทำงาน 
จำนวน 20 คนๆ ละ 150 บาท 4 วัน = 150x80=12,000 บาท 
- ค่าอุปกรณ์จัดทำสนามกีฬา /อุปกรณ์สำหรับการแข่งขัน 

40,000 

กิจกรรมที่ 5  นิเทศ กำกับติดตาม การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพล
ศึกษา (เหมาจ่าย) 12 กลุ่มฯ กลุ่มละ 500 บาท = 6,000 บาท 

6,000 

จัดทำสรุปและรายงานผลโครงการ 4 ชุดๆ ละ 250 บาท 1,000 
รวมวงเงิน 119,200 

1๓. โครงการ “เสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา” 
โครงการ “ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษา” 

 

หน่วยงาน   กลุ่มอำนวยการ 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย ผู้บริหารสถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีภาวะผู้นำ สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงและเป็นแบบอย่างที่ดี 

ผู้ประสานงานหลัก  นางฐิติมา  เวชกูล 

โทรศัพท์  08971957159 E-mail K.ape5389@hotmail.com  
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                 : M 1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง         
ความต้องการของประชานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
        (2) ประเด็น .บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมีความสามารถสูง
มุ่งม่ันและเป็นมืออาชีพ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ันและเป็นมืออาชีพ 
 
 
(หลัก)            ชื่อองค์ประกอบ : ภาวะผู้นำของผู้บริหารส่วนราชการทุกระดับ 
             ชื่อปัจจัย : ความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการเป็นแบบอย่างที่ดี 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : - 
             ชื่อปัจจัย :  - 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ                                                         : M 2 – M 3  . 
 

๑) หลักการและเหตุผล   
       ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาข้าราชการมีเจตนารมณ์สำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารราชการ

จากเดิมที่เน้นพัฒนาราชการให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นการให้ข้าราชการเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็น
แรงผลักดันต่อความสำเร็จขององค์การ รวมทั้งให้ข้าราชการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ และสัมฤทธิ์ผล
โดยมีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการทุกระดับให้ปฏิบัติงานอย่าง
มืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่องค์กรในการที่จะนำพาองค์กรไปสู่
จุดมุ่งหมาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ และแผนระดับที ่ 3            
จึงกำหนดให้มีโครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๒) วัตถุประสงค์ 
2.1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด สพป.อุบลราชธานี 

เขต 4 ได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะหลักด้านนโยบายหลัก มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) และ
การบริการที่ดี (Service Mind)   

2.2) บุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 4 รับฟังนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการประชุม 
พุธเช้า ข่าวสพฐ.  

2.3) ให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการเข้ารับการศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด  

     3) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต(Output) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ

บุคลากรในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต4 และผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน จำนวน 180 คน  
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ

บุคลากรในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 และผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน มีความรู้ ความสามารถทุกด้าน 
สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้นของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

• ผลสัมฤทธิ ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 
target gap)**  ผู้บริหาร สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มี
สมรรถนะสูง 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด ร้อยละ 85 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต1 และผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน มีความรู้ ความสามารถทุกด้าน สามารถ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้นของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
เชิงปริมาณ  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสังกัด สพป. และผู้เข้ารับ

การศึกษาดูงาน จำนวน 180 คน 
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     เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 85 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 และผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน มีความรู้ ความสามารถทุกด้าน สามารถ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์  

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนในสังกัด สพป.อบ.4 และผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                               : M4 - M5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมทางไกล “พุธเช้า ข่าวสพฐ.และข่าวราชการสพป.
อบ.4 ผู้เข้าร่วมประชุมคือ  ผอ.สพป.อบ.4/รอง ผอ.สพป.อบ.4/ ผอ.กลุ่ม/ 
หัวหน้ากลุ่มงาน./บุคลากรที่เก่ียวข้อง   จำนวน  25 คน  เป็นค่าอาหาร
ว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 25  คน ๆ ละ 30 บาท/ครั้ง จำนวน 4 ครั้ง/
เดือน จำนวน 12 เดือน (25x30x48=36,000)  ไตรมาสละ 9,000. 
ค่าวัสดุอุปกรณ์บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

๓6,000 

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมผู้บริหารการศึกษา/บุคลากรในสังกัดทุกคน เป็น
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน จำนวน  70  คน  คนละ 150 
บาท/ครั้ง จำนวน 4 ครั้ง/ปี(70x150x2=21,000) ไตรมาสละ 
10,500.- 

๓๔,000 

                                                          รวมวงเงิน 70,000 
 
1๔. โครงการ “ข้อเสนอเชิงนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามหลักธรรมาภิบาล              
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019”     

หน่วยงาน กลุ่มนโยบายและแผน   

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแนวทางในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ผู้ประสานงานหลัก  : นางสาวณิชา  เทียมสุวรรณ 

โทรศัพท์ 081-879-6579  E-mail : nichakam100@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
         (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

 (1) เป้าหมายระดับประเด็น  คนไทยเป็นคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตววรรษที่ ๒๑ 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ 

mailto:nichakam100@gmail.com
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(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ ในทุกระดับ  
 
 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : .. การวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษา 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : - 
              ชื่อปัจจัย: - 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                 : M 2 – M 3 
 

2) หลักการและเหตุผล   
   การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ นั้น  ควรที่จะต้องพัฒนาการศึกษาเป็นลำดับแรกเพราะการศึกษา
เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนประเทศ  และเป็นช่องทางสำคัญในการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนทุกคนได้มีจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิต  แต่การศึกษาไทยมีปัญหามาตั้งแต่ก่อนโควิด  ทั้งด้านคุณภาพ       
เช่น  คะแนนจากผลการประเมิน PISA  ที่ตามหลังหลายประเทศในภูมิภาค  ASEAN  และความเหลื่อมล้ำ เช่น  
ความแตกต่างในความพร้อม และทรัพยากรในการจัดการศึกษาของแต่ละโรงเรียน  วิกฤติโควิดทำให้การเรียนที่
โรงเรียนต้องหยุดชะงักไปตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  2563  และทำให้นักเรียนทั่วประเทศต้องเรียนผ่านช่องทางอ่ืน
เป็นหลักเพ่ือให้พ้นต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงในชีวิตได้  แม้สถานการณ์การแก้ไขปัญหา
ในด ้านการจ ัดการเร ียนการสอนในป ัจจ ุบ ันของสำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  ได้แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ  คือ  แบบ ON-SITE  ON-LINE  
ON-AIR  ON-DEMAND  ON-HAND และแบบผสมผสาน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

 ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ซึ่งเป็นโรค
ระบาดใหญ่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่แต่แพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและประเทศไทยได้รับผลกระทบเช่นกัน ในขณะนี้     
ยังไม่มีวัคซีน ป้องกันและยารักษาที่ได้ผล รัฐบาลได้ใช้มาตรการป้องกัน สกัดกั้น ชะลอ และ สร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ ประชาชนมาเป็นลำดับและประเมินสถานการณ์เป็นรายวัน ตามความ คืบหน้าของสถานการณ์ 
ข้อมูลข่าวสารและ คำแนะนำทางการแพทย์ของบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชน
ด้านสังคมความ เป็นอยู่ เศรษฐกิจการครองชีพ ทรัพยากรของรัฐ ด้านการสาธารณสุขและป้องกันการตื่น
ตระหนกเกินกว่าเหตุ  แต่การช่วยเหลือนักเรียนดังที่กล่าวมาอาจจะไม่ทั่วถึง และเพียงพอหรืออาจจะยังไม่
ตอบสนองความต้องการบางจุดได้  เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือที่เป็นธรรมในสังคมตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมี
ประสิทธิผล และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จึงได้
จัดทำแผนการดำเนินงาน โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานการณ์การแพร่ ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 4 ขึ้น 

2) วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3) เป้าหมาย 
 1. ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ  
 2. ได้วิธีปฏิบัติที่ดีของการช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1. ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
2. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนและ

ชุมชน 
3. ผู้บริหารสามารถบริหารการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค            

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได ้
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารการจัดการเรียน         

การสอนของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)        
ได้อย่างมีคุณภาพ 

• ผลสัมฤทธิ ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 
target gap)** รายงานผลการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานการณ์         
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด . 
1. โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มีต้นแบบ 

best practice การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่เป็นแบบอย่างได้  
2. งานวิจัย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
3. มีข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน และโรงเรียน ไว้ในการบริหารจัดการ และจัดทำเป็น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
        เชิงปริมาณ 

1 ได้ข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนทุกคน ไว้บริหารจัดการเพื่อการช่วยเหลือ ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

2 ได้ข้อ ข้อมูล สารสนเทศ เสนอแนะเชิงนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แนวการบริหารการ
จัดการเร ียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                    
ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

เชิงคุณภาพ  โรงเรียน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในด้าน
การจัดการเรียนการสอน  ด้านความปลอดภัย และสามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนตามบริบทอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  ผู้เรียนทุกคนในสังกัด  ครู  สถานศึกษา และสำนักงาน
เขตพ้ืนที ่

๔) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  31 ธันวาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                             : M 4 – M 5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
1.แต่งตั้งคณะทำงานวิจัยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ในสถานการณ์ การแพร่ ระบาด 

- 

2.ประชุมปฏิบัติการจัดทำเค้าโครงวิจัย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานการณ์ การแพร่ระบาด และเครื่องมือการ
ดำเนินงานวิจัย 

15,000 

3.ดำเนินการ ตามแนวทาง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ในสถานการณ์ การแพร่ระบาด 

- 
 

4. จัดประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และนำเสนอ best practice รูปแบบ แนว
ทางการพัฒนา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ใน
สถานการณ์ การแพร่ระบาด 

6,000 

5. จัดเก็บข้อมูล - 
6.เขียนรายงานวิจัยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ในสถานการณ์ การแพร่ ระบาด - 

7. จัดทำรูปเล่มรายงานวิจัย และคู่มือฯ  5 เล่ม 2,000 
8. สรุป จัดทำ VTR และเผยแพร่ผลงาน 9,000 
รวมวงเงิน 40,000 

1๕. โครงการ “พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้” 

หน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย  มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการจัด          
การเรียนการสอน  ส่งผลให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
   

ผู้ประสานงานหลัก นางสาวศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ  
 

โทรศัพท์/โทรสาร   065-8569785   E-mail   silinthip256@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                       : M 1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับท่ี 1) ด้านการพัฒนาและเสริมาร้างศักยภาพมนุษย์  
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที ่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ ่มขึ้น           

มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 
 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : ..ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา  
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
              ชื่อปัจจัย:  ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                   : M 2 – M 3 
 

1) หลักการและเหตุผล   
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายส่งเสริมให้สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and 
Communication Technology : ICT) มาประยุกต์ใช ้เพื ่อเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ               
การจัดการเรียนการสอน โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบทบาท
หน้าที ่ ความรับผิดชอบในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อ                   
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ทั้งในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื ่อสาร สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 จึงจัด “โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารและ          
การจัดการเรียนรู้” ขึ้น 

 

2) วัตถุประสงค์ 
   2.1) เพื่อสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สมบูรณ์และ

เป็นปัจจุบัน 
   2.2) เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมกับการใช้งานในสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
   2.3) เพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.4) เพื ่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานที่เป็น

แบบอย่างที่ดีเผยแพร่สู่สาธารณชน 

3) เป้าหมาย 
 

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยระบบเทคโนโลยี 
3. สถานศึกษามีผลงานที่มีคุณภาพและเผยแพร่สู่สาธารณชนได้มากขึ้น 

ii.  

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
1. สถานศึกษาในสังกัดมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี  
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยี 

• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target 
gap)**  สถานศึกษานำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด . 
1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและปลอดภัย  
2. สถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้รับทราบนโยบาย แนวปฏิบัติ 

ข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษา  
• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

เชิงปริมาณ สถานศึกษาจำนวน 14๕ แห่ง มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี 
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและทันสมัย 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู ้ที ่ได้รับผลประโยชน์  ผู ้เรียน ครู สถานศึกษา บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
       4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                             : M 4 – M 5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที ่ 1 :กิจกรรมพัฒนาระบบโครงสร้างพื ้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

6,000 

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์ 1,000 
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 

7,000 

กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมการประชุมทางไกล Video Conference ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1,000 

กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมการสื่อสารสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติ “สพป.อบ.4 พบเพื่อนครู” 

5,000 

                                                              รวมวงเงิน 20,000 
 
1๖. โครงการ “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่าย  ประจำปีงบประมาณ 2565 ” 

หน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย  บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ได้รับการ
อำนวยความสะดวกในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้ประสานงานหลัก นายชัยวัฒน์  ผูกม่ัน   

โทรศัพท์ 0931218990    E-mail : chaiwat_pookman@hotmail.com  
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ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                       : M 1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับท่ี 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2)แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 
 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : ..ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา  
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
              ชื่อปัจจัย:  ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                 : M 2 – M 3 
 

2) หลักการและเหตุผล   
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญ
ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในปัจจุบันความต้องการใช้งาน
ระบบสารสนเทศบนเครือข่ายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มีการขยายตัว
อย่างมาก ทั้งการรับส่งข้อมูล การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งจากภายในและจาก
ภายนอก เพื่อนำมาใช้ในด้านการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาระบบรองรับการปฏิบัติงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม เพื่อการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาตอบสนองกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จึงจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     
ด้านระบบเครือข่ายให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมระดับการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย 
(Cyber Security) และข้อมูลสารสนเทศให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยการตรวจสอบสถานะและบริหาร
จัดการทรัพยากรเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรองรับการขยายตัวของการใช้งานในอนาคตต่อไป    

 2) วัตถุประสงค์ 
   2.1) เพื่อเพ่ิมจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน 8 จุด 
   2.2) เพื่อพัฒนาระบบการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (Cyber Security) 

เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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   2.3) เพ่ือจดทะเบียนโดเมนเนม (Domain name) ในการระบุชื่อเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 

  2.4) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

  3) เป้าหมาย 
 

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) มีการเพิ่มจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน 8 จุดภายใน
อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายที่ครอบคลุมพ้ืนที่ ร้อยละ 95 

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา มีระบบอินเทอร์เน็ตที ่มี         
ความเสถียร มีความปลอดภัย มีจุดกระจายสัญญาณครอบคลุมพื้นที่และสามารถให้บริการแก่บุคลากรในสังกัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรองรับการขยายตัวของการใช้งานในอนาคตต่อไป 

• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target 
gap)**  ระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร มีความปลอดภัย มีจุดกระจายสัญญาณครอบคลุมพ้ืนที่และสามารถ
ให้บริการแก่บุคลากรในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรองรับการขยายตัวของการใช้งานในอนาคต 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด บุคลากรเป็นผุ้มีทักษะด้านเทคโนโลยี 
• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

เชิงปรมิาณ 
   1. มีการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพ่ิม 8 จุด เพ่ือการรองรับผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก 

2. บุคลากรในสำนักงานจำนวน 67 คน สามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++)  

เชิงคุณภาพ . ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและทันสมัย 
• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป 

       4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                       : M 4 – M 5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 : เพ่ิมจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน 8 จุด 
   - ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access point)  ซื้อสายแลน (Lan) 
   - ซื้ออุปกรณ์สำหรับแยกสายแลนหรือกระจายสายแลน/ค่าติดตั้งอุปกรณ ์

69,000 

กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาระบบการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบ
เคร ือข ่ าย  (Cyber Security)  เทคโนโลย ีและข ้อม ูลสารสนเทศตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

9,000 

กิจกรรมที่ 3 : จดทะเบียนโดเมนเนม (Domain name) ในการระบุชื่อเว็บไซต์
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 

5,000 

                                                                 รวมวงเงิน 83,000 
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กลยุทธ์ที ่4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 
1. โครงการ “ส่งเสริมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565” 

หน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย  เด็กในวัยเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบได้รับการ
ช่วยเหลือให้เข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ โดยเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและครอบครัว 

ผู้ประสานงานหลัก   :  นายทนงศักดิ์  ราชรินทร์    

โทรศัพท์  089-8711557 E-mail  ratanongsak@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
    (1) เป้าหมาย  : การลดความเหล่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
            (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การลดความเหล่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(แผนระดับที่ 2) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

 (1) เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 

           (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากขึ้น 
 
 
(หลัก)        ชื่อองค์ประกอบ : กลไกและเครื่องมือการขับเคลื่อนการสร้างหลักประกันทางสังคม 
              ชื่อปัจจัย : ระบบช่วยเหลือทางสังคมเพ่ือครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : - 
              ชื่อปัจจัย :  - 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                  : M 2 – M 3 
 

1) หลักการและเหตุผล   
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ แสดง
ถึงเจตนารมณ์ในการยกระดับ การศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยกำหนดสิทธิและโอกาสของประชาชน                    
ในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ที่รัฐต้องจัดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและเยาวชนพิการ        
ทุกคน มีส ิทธ ิและโอกาสได ้ร ับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                     
ได้วางเป้าหมายให้เด็กวัยเรียนเข้าเรียนครบทุกคน จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน       
ให้เด็กได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และ
เสมอภาค รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อผู้ปกครอง

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:ratanongsak@gmail.com
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ทราบจุดเด่นของแต่ละโรงเรียน ประกอบการตัดสินใจในการนำเด็กเข้าเรียน ผลการดำเนินงานรับนักเรียนในปี
การศึกษา 2564 ที่ผ่านมา การดำเนินการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1) ยังไม่บรรลุผล เนื่องจาก                 
การดำเนินงานตรวจสอบ การเข้าเรียนของเด็กในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการยังไม่ครอบคลุมและ
ระบบรายงานผลยังไม่เป็นไปตามที่กำหนด ในปีการศึกษา 2565  สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 ได้กำหนดเป้าหมายให้เด็กเข้าเรียนในสังกัดให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยการสร้างความเข้าใจ
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับนักเรียน วางแผนการรับนักเรียน จัดรณรงค์ให้เด็กเข้าเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินการรับนักเรียน
ให้เข้มแข็งบรรลุผลตามท่ีกำหนด จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2) วัตถุประสงค ์
2.1) เพ่ือจัดทำข้อมูลประชากรวัยเรียนที่จะเข้าเรียนใน ปีการศึกษา 2565 

  2.2) เพื่อวางแผนการรับนักเรียนและเตรียมการรับนักเรียนตามขั้นตอนและกระบวนการรับนักเรยีน
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.3) เพ่ือปรับปรุงวิธีการติดตามนักเรียนและระบบรายงานการรับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
3) เป้าหมาย 

1.  โรงเรียนในสังกัด 140 โรงเรียน 
2.  เด็กจะเข้าเรียน  - ชั้นอนุบาล 1 อายุ 3  ปี  จำนวน   540 คน 

   ชั้นอนุบาล 2 อายุ 4 ปี  จำนวน 1,542 คน 
   ชั้นอนุบาล 3 อายุ 5 ปี  จำนวน 1,573 คน                        

3. เด็กอายุย่างเข้าปีที่ 7 จะเข้าเรียนชั้น ป.1  จำนวน  2,365 คน 
        4. นักเรียนจะจบชั้น ป.6 จะเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2565  จำนวน 1,844 คน 

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
    1  โรงเรียนในสังกัด 140 โรงเรียน มีการวางแผนการรับนักเรียนและดำเนินการรับนักเรียน 

รายงานผลการรับนักเรียนและติดตามนักเรียน เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    2.  เด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1-3  ร้อยละ 100 
    3.  เด็กอายุย่างเข้าปีที่ 7 จะเข้าเรียนชั้น ป.1  ร้อยละ 100  
    4.  นักเรียนจะจบชั้น ป.6 จะเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2565 ร้อยละ  100 
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

  1 โรงเรียนในสังกัดดำเนินการวางแผนการรับนักเรียนและรับนักเรียน รายงานผลการรับนักเรียน
ตามปฏิทินการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2 เด็กในเขตพ้ืนที่บริการได้รับโอกาสในการรับการศึกษาอย่างทั่วถึง 

• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target 
gap)**  มีการพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ครอบครัว 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
  1. โรงเร ียนในสังกัดทุกโรงเร ียน มีการสำรวจเด็กที ่จะเข้าเร ียน วางแผนการรับนักเร ียน

ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนและดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปตามปฏิทินการรับนักเรียน ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    2. เด็กได้รับสิทธิและโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยไม่มีเด็กตกหล่น 
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• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
    เชิงปริมาณ 
    1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดวางแผนการรับนักเรียนและดำเนินการรับนักเรียน 

ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    2. โรงเรียนในสังกัดรับเด็กเข้าเรียนและติดตามนักเรียนไปเข้าเรียนที่อ่ืน ตามเป้าหมายดั งนี้ 
                  - ร้อยละ 100 ของเด็กที่เกิด พ.ศ. 2562 เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1  
                  - ร้อยละ 100 ของเด็กที่เกิด พ.ศ. 2561 เข้าเรียนชั้นนอนุบาล 2  
                  - ร้อยละ 100 ของเด็กที่เกิด  พ.ศ. 2560 เข้าเรียนชั้นอนุบาล 3                                      
                  - ร้อยละ 100 ของเด็กอายุย่างเข้าปีที่ 7 จะเข้าเรียนชั้น ป.1   
                  - ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบชั้น ป.6 เข้าเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2565  

              เชิงคุณภาพ  โรงเรียนในสังกัดดำเนินการรับนักเรียน ด้วยกระบวนการที่โปร่งใส เป็นธรรมตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
1. โรงเรียนในสังกัด 140 โรงเรียน 

      2. ผู้ปกครองเด็กนักเรียนและนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในอำเภอวารินชำราราบ อำเภอสำโรง อำเภอ
สว่างวีระวงศ์ และอำเภอนาเยีย 

 4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 พฤศจิกายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                             : M 4 – M 5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อเด็กท่ีจะเข้าเรียน  
1.ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน  7 คนๆละ 150 บาท 1 วัน เป็นเงิน 
1,050 บาท 
2.ค่าถ่ายเอกสาร ประกอบการประชุม 500 บาท 

1,550 

กิจกรรมที่ 2  ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง)  9 คนๆละ 150 บาท 1 วัน) 1,350 

กิจกรรมที่ 3  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน และ
ครูผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน 
  (ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 19 คนๆละ 150 บาท 1 วัน) 

2,850 

5. จัดเก็บข้อมูล - 
รวมวงเงิน 15,000 

 
2. โครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนและนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ” 

หน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย  เสริมสร้างระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมนักเรียนทุกคนในสังกัด 
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ผู้ประสานงานหลัก    : นางสาวนิมิตา  ปาละวงศ์ 

โทรศัพท์ : 098-619-9822  E-mail : ingoil.np@gmail.com  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                 : M 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) ด้านด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 (1) เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
          (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา 
โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(แผนระดับที่ 2) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม              

(1) เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน   
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บท มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
 (3) เป้าหมายแผนย่อย  มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ

ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากขึ้น 
 
 
(หลัก)        ชื่อองค์ประกอบ : เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ 
              ชื่อปัจจัย : นโยบาย/มาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื ่อองค์ประกอบ : สภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการมีระบบและกลไกให้ความมช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย 
              ชื่อปัจจัย : สมรรถนะของบุคลากรที่เหมาะสม 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M 2 – M 3 
 

1) หลักการและเหตุผล   

   ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก
นักเรียน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ      
มีกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีภาคีเครือข่ายในการทำงานและการประสานความช่วยเหลือ เพื่อให้เด็ก
นักเรียนที่มีความเสี่ยงหรือมีปัญหา ได้รับการดูแลช่วยเหลือ อย่างเหมาะสมตรงตามสภาพ จนนำไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน ให้มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
โดยไม่มีการออกกลางคัน จากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดพบว่า ขณะนี้สถานศึกษาขาดแคลนครูผู้คัด
กรองผู้พิการทางการศึกษาที ่จะทำหน้าที ่ร ับรองความบกพร่องด้านต่างๆ ก่อนส่งต่อโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลของรัฐ เพ่ือวินิจฉัยให้การรับรองความพิการ จะส่งผลให้เด็กที่มีความบกพร่องได้รับการตรวจ
วินิจฉัยประเภทความพิการประกอบการจัดการศึกษาให้แก่เด็กอย่างเหมาะสม 

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนและพัฒนางานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564-
2565 ข้อที่ 2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กพิการ และเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:ingoil.np@gmail.com
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อย่างเท่าเทียมกัน  จึงจัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนและนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ 

2) วัตถุประสงค ์
              2.1) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา โดยสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทำงานด้านการคุ้มครองและ ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด 
             2.2) เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             2.3) เพ่ือจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา 

3)  เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 139 แห่ง  
2. สถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประกวดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่น้อยกว่า 8 โรงเรียน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลน จำนวน 50 คน 

เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา 
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

1. ภาคีเครือข่ายทำงานด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน สามารถประสาน ส่งต่อ ข้อมูลและการช่วยเหลือ ทั้งในระบบของ
โรงเรียน ระบบเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับจังหวัดได้ 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และคัดกรองนักเรียนบกพร่องเข้าสู่การรับรองความพิการ รวมทั้งสามารถจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลได้  

3) นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาได้รับติดตาม ดูแล ช่วยเหลือให้ดีขึ้นและสามารถอยู ่ใน
ระบบการศกึษาได ้

• ผลสัมฤทธิ ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 
target gap)** นักเรียนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลช่วยเหลือให้สามารถได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้ตลอด
หลักสูตรการศึกษา 
 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1. ครูผ ู ้ร ับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเร ียนมีความรู ้ความเข้าใจในขั ้นตอน                    

การดำเนินงานและสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
2. นักเรียนได้รับได้การคัดกรองที่ถูกต้อง เหมาะสม  
3. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันเวลา 
4. ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.อบ.4 มีเครือข่ายการทำงานด้านการคุ้มครองและช่วยเด็กนักเรียนที่เข้มแข็ง 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
    เชิงปริมาณ 

1. ภาคีเครือข่ายการทำงานด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของทั้งหมด 
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2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80  

3. ครู/บุคลากร ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเรียนรวม เข้ารับการอบรมและผ่าน         
การอบรมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 

๔. สถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประกวดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่น้อยกว่า 8 โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 

1. หน่วยงานภาคีเครือข่ายกับ สพป.อบ.4 มีแนวทางในการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ร่วมกัน สามารถประสาน ส่งต่อ ข้อมูลและการช่วยเหลือ ทั้งในระดับของโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับจังหวัดได้ 

2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน สามารถคัดกรองนักเรียน และให้การส่งเสริม ป้องกัน แก้ไข ปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม  

3. นักเรียนทุกคนรับได้การคัดกรองที่ถูกต้อง เหมาะสม และนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา
ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันเวลา 

4. สถานศึกษาในสังกัด สามารถการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครบกระบวนการ
ทั้ง 5 ขั้นตอน มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

•  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
1. โรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 จำนวน ๑39 โรงเรียน 
2. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ 
3. ผู้ปกครองเด็กนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการสถานศึกษา 

 4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
1 พฤศจิกายน 2564 – 30 กันยายน 2565 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                             : M 4 – M 5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 เครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
1.1ประชุมเครือข่ายการดำเนินงานคุ ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  คนๆ ละ 150 บาท 2 วัน  
1.2 ประชุม Case Conference ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จำนวน 15 คนๆ ละ 150 บาท 3 วัน    

15,750 

กิจกรรมที่ 3 คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
1.1  ลงพื้นที่โรงเรียนเพื่อประเมินและให้การช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีความ

เสี่ยงหรือมีปัญหา หรือมีความต้องการพิเศษ และติดตามเด็กตกหล่น 
ออกกลางคัน 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 120 บาท 25 คน 7 วัน 
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 

1.2  นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการ  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพฯ 12 กลุ่มๆ ละ 5 คน คนละ 

120 บาท 3 วัน   

45,600 
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กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.1  การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อเข้ารับ

รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
- ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คนๆละ 150 บาท 2 วัน) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (10 คนๆละ 120 บาท 3 วัน) 
- ค่าพาหนะ (ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คนๆละ 200 บาท 3 วัน 

4.2  การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
- ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 5 คนๆละ 150 บาท 3 วัน 

10,050 

กิจกรรมที่ 5 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน 
5.1 จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานและสื่อประชาสัมพันธ์ 2,750 

รวมวงเงิน 176,000 

3. โครงการ “พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานักเรียนพิการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 

หน่วยงาน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย  เด็กพิการได้รับการดูแลช่วยเหลือโดยมีระบบและ
กลไกในการให้ความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม  ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

ผู้ประสานงานหลัก       
         1. นางสาวนิมิตา  ปาละวงศ์  โทรศัพท์ : 098-619-9822  E-mail : ingoil.np@gmail.com   
         2. นางธณิศรา  แสนจริง  โทรศัพท์ : 063-6255064  E-mail : army.tanisara@gmail.com  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 (1) เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
         (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา 
โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(แผนระดับที่ 2) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทกุคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน   
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม   
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ     

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากข้ึน  
 
 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ 
         ชื่อปัจจัย : .นโยบาย/มาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน.  
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีระบบและกลไกให้ความมช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย 
              ชื่อปัจจัย: สมรรถนะของบุคลากรที่เหมาะสม 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 



 
แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

            สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 
 
 

 หนา้ ๑๑๙ 

 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M 2 – M 3 
 

1) หลักการและเหตุผล   

 ด้วย กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบาย       
การจัดการศึกษา พ.ศ.2564 – 2565 ที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ โดยนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการวาระเร่งด่วน (Quick Win) ได้เน้นย้ำในประเด็นการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านโอกาส 
ข้อที่ 2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการดำเนิน
ชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ
จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จึงได้กำหนด
จุดเน้นที่สำคัญของสำนักงาน จุดเน้นที่ 10 การสร้างโอกาสแก่ประชากรวัยเรียนและความปลอดภัย ประชากร
วัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและปลอดภัย  
ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนพิการเรียนรวมในสังกัดได้รับการศึกษาและดูแลอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ          
ความพิการ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพ          
การจัดการศึกษานักเรียนพิการเรียนรวมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการคัดกรองคนพิการทางศึกษา 9 ประเภท และเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized 
Education Program : IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP)  

2) วัตถุประสงค ์
    2.1) เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการคัดกรองคน
พิการทางศึกษา 9 ประเภท  
    2.2) เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดทำแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education Program : IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(Individual Implementation Plan : IIP)   

3) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งมีครูผู ้ผ่านการอบรมหลักสูตร 

“ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถจัดทำ
แผนการจ ัดการศ ึกษาเฉพาะบ ุคคล ( Individualized Education Program :  IEP)  และแผนการสอน                
เฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) ในการพัฒนาสมรรถภาพนักเรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
                      1. เด็กนักเรียนในสังกัดได้รับการคัดกรองอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
                       2. นักเรียนพิการเรียนรวมในสังกัดทุกคน ได้รับการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกับ      
ความพิการความจำเป็นพิเศษของนักเรียน 
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• ผลสัมฤทธิ ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 
target gap)** ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา  

• ผลที่คาดว่าจะเกิด . 
   1. นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาในวัยเรียนทุกคนมีสิทธิ โอกาสและ      

ความเสมอภาคในการเข้ารับการศึกษาร่วมกับเด็กท่ัวไป และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
   2. โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม สามารถจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ทางการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม  
  3 ผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ้ ความสามารถและทักษะในการจัด

การศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา 
• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรม สามารถใช้แบบคัดกรองคนพิการทางศึกษา 9 
ประเภท ในการคัดกรองนักเรียนพิการเรียนรวมได้ ร้อยละ 100 
         2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรม สามารถจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บ ุ คคล  ( Individualized Education Program :  IEP)  แ ล ะแผนกา รสอน เ ฉพาะบ ุ คคล  ( Individual 
Implementation Plan : IIP) ในการพัฒนาสมรรถภาพนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา         
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
1. โรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 จำนวน ๑๔๐ โรงเรียน 

                  2. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ 
         3. นักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๔  

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 พฤศจิกายน 2564 – 30 กันยายน 2565 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                               : M 4 – M 5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
พิการเรียนรวม และให้การช่วยเหลือนักเรียน 
ค่าเบี้ยเลี้ยงในการออกนิเทศ กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพฯ 12 กลุ่มๆ ละ      
5 คน คนละ 120 บาท 3 วัน   

21,600 

กิจกรรมที ่ 2 จัดอบรมหลักสูตร “ผู ้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทาง
การศ ึกษา” และอบรมการทำแผนการจ ัดการศ ึกษาเฉพาะบ ุคคล 
( Individualized Education Program :  IEP)  และแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (Individual Implementation Plan : IIP)  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท  
- ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน ๖๐ คน คนละ ๑๕๐ บาท 2 วัน 
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม  
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม 

29,700 

                                                              รวมวงเงิน 50,000 
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กลยุทธ์ที ่5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการ “โรงเรียนสวย  โรงเรียนสุข” 

หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาท่ีเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและสติปัญญา 
ผู้ประสานงานหลัก    :  นางธณิศรา   แสนจริง  
โทรศัพท์  063-6255064  E-mail :army.tanisara@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M 1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(แผนระดับที่ 2) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจ       

ในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
        (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ ตามมาตรฐานและ
สมดุลทั ้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที ่ดี เข้าใจในการปฏิบัต ิตน ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 

 
 
(หลัก)              ชื่อองค์ประกอบ : สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
สติปัญญา 
         ชื่อปัจจัย : .. สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : - 
              ชื่อปัจจัย: - 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                      : M 2 – M 3 
 

1) หลักการและเหตุผล   
 “โรงเรียนสวย” คือ โรงเรียนที่เอาปัญหาเรื่องขยะเป็นที่ตั้ง เพราะสาเหตุเนื่องมาจากนักเรียนมีจำนวน
มากขึ้น ขยะก็เพ่ิมข้ึน สถานประกอบการ ร้านค้าต่างๆเพ่ิมมากข้ึน และสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ขยะ 
ย่อมมีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย จนกระทั่งการจัดการขยะไม่สมดุลกับการเพิ่มของจำนวนขยะในแต่ละวันจะมี
ขยะเพ่ิมข้ึนเป็นจำนวนมากและเพ่ิมขึ้นทุกวัน สร้างปัญหาอย่างมากทั้งในเรื่องทัศนวิสัย กลิ่น ความสะอาด ฯลฯ 
มีผลต่อสุขภาวะนักเรียน เกิดปัญหาขยะ ถึงแม้ได้จัดการและแก้ปัญหา แต่ผลลัพธ์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ประกอบ

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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กับนักเรียนยังขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมทั้งการขาดความรู้เกี่ยวกับการนำ
ขยะกลับมาใช้ใหม่ เพราะพอได้ยินคำว่า ขยะ หลายๆคนจะไม่สนใจ ละเลยไม่เห็นคุณค่า ทั้งที่ขยะเหล่านั้น       
หากนำมาคัดแยกอย่างถูกวิธี ก็สามารถสร้างประโยชน์ได้และยังสามารถนำกลับมาหมุนเวียนเข้ากระบวนการ
ผลิตเพ่ือนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อนักเรียน ครู ชุมชน และ สิ่งแวดล้อมต่อไป ดังนั้น โรงเรียนบ้าน
วังสำราญ ได้เห็นความสำคัญของปัญหาขยะ การคัดแยกขยะในโรงเรียน จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนสวย         
ด้วยมือเรา เพื่อให้นักเรียน ครุ ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ในขณะเดียวกัน       
ก็มีสุขภาพจิตที่สดใส ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลักการ 3Rs นั่นคือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ นำสู่โรงเรียนปลอดขยะ
ตามนโยบายของรัฐบาล 
  “โรงเรียนสุข” คือ การพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะจะเริ่มต้นพัฒนาจากผู้เกี ่ยวข้องกับโรงเรียน คือ 
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูซึ่งต้องถือว่าเป็น “เจ้าของโรงเรียน 
ร่วมกัน” และมีเป้าหมายอยู่ที่ตัวนักเรียน การพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงจึงเน้นการจัด กระบวนการทำ 
งานให้เกิดการเรียนรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ( interactive learning) ทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ปกครองและชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูร่วมกัน พัฒนาใน ๓ ประเด็นหลักคือ (1) ร่วมสร้าง
แผนพัฒนาโรงเรียน (School Improvement Plan: SIP) (2) ร่วมออกแบบกระบวนการทำ งานในโรงเรียนให้
เกิดความยั ่งยืนและ (3) ร่วมเรียนรู ้การทำงานเป็นทีมโดยใช้ชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) ซึ ่งจากกระบวนการข้างต้น โรงเรียนและผู ้เกี ่ยวข้องคือชุมชน ผู ้ปกครอง
กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร และครูจะร่วมกันพัฒนาและบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school-
based development and management: SBM) ปรับเปลี่ยนวิธีคิด จากการรอรับนโยบาย และการสั่งการ
เป็นรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้วยตัวเองมากขึ้น ตั้งแต่กำหนดเป้าหมายวางนโยบาย จัดสรรงบประมาณ 
ดำ เนินการและประเมินผลภายใต้การตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน และ มุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนา
โรงเรียนตามสภาพจริง (authentic school improvement) โดยเป้าหมายการเปลี ่ยนแปลง 3 ส่วนคือ          
1. เสริมสร้างพลังอำนาจผู ้ม ีส ่วนได้เส ีย (empowering stakeholder) ให้ช ุมชน ผู ้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร และครูสามารถร่วมกันพัฒนาและบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน เป็นฐาน (school-based 
development and management: SBM) โดยใช้รูปแบบการบริหาร โรงเรียนด้วยคณะกรรมการเป็นกลไก
สำคัญ และปรับ เปลี่ยนบทบาทจากการเป็นคณะที่ปรึกษา(advisory board) ให้มีลักษณะการทำงานเป็นคณะผู้
ร่วมรับผิดชอบมากขึ้น 2. ปรับปรุงระบบการทำงานและเงื่อนไขการ ทำงานในโรงเรียน (adjust systems and 
work conditions in school) โดยเน้นการสร้างกระบวนการพัฒนาโรงเรียนโดยมีผู้อำนวยการ โรงเรียนเป็น
ผู ้นำการเปลี ่ยนแปลง 3. พัฒนาครูเชิงวิชาชีพ (professional development)ให้เกิดชุมชนทางวิชาชีพ 
(professional leaning community: PLC) ให้สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและการจัด กระบวนการเรียนรู้
โดยเน้นวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการเรียนรู้จากปัญหา (problem-based Leaning)และการบูรณาการ
วิชาและทักษะต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหาและค้นหาทางออกในสถานการณ์ชีวิตจริง รวมทั้งสร้างวัฒนธรรม          
การทำงานใหม่ที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน (collective leaning) ให้เกิดข้ึนกับครู   
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 4  จึงได้เล็งเห็นแล้วว่า การที่โรงเรียน
มีสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม สะอาด (โรงเรียนสวย) จะส่งผลให้ นักเรียน โรงเรียน ครู ชุมชน มีสุข (โรงเรียนสุข) 
ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนสวย โรงเรียนสุข ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ตระหนักเห็นความสะอาด 
สวยงาม เป็นระเบียบ มีความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นผลทำให้ชุมชนน่าอยู่และมีความสุข 
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2) วัตถุประสงค ์
  2.1) เพื่อให้ผู้บริหารและครู ปลุกจิตสำนึกและให้ความรู้กับนักเรียน ในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
หลักการ 3Rs นั่นคือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่  
             2.2) เพื่อให้ผู้บริหารและครู นักเรียนรัก หวงแหน ภูมิใจกับสภาพแวดล้อมและช่วยกันดูแลให้ได้
มาตรฐาน 
            2.3) เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน มีความสุขตามหลักการของโรงเรียนสุขภาวะ 

 3) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

  1. โรงเรียนในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ โรงเรียนสวยงาม และโรงเรียนสุขภาวะ 
  2.โรงเรียนในสังกัดมีสภาพแวดล้อมท่ีดีเป็นไปตามเกณฑ์โรงเรียนสวย โรงเรียนสุข 

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
     1. โรงเรียน ผู้บริหาร ครู  นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงาน /นวัตกรรม หรือ
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสวย โรงเรียนสุข 
    2. โรงเรียนสามารถจัดทำผลงาน/นำเสนอ/แลกเปลี่ยน/เผยแพร่ ผลงานด้านโรงเรียนสวย โรงเรียนสุข  
ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ 

• ผลสัมฤทธิ ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 
target gap)**  การนำเสนอผลงาน/นำเสนอ/แลกเปลี่ยน/เผยแพร่ ผลงานด้านโรงเรียนสวย โรงเรียนสุข  
ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด . 
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงาน /นวัตกรรม หรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

(Best Practice) ที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนสวย โรงเรียนสุข 
2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำผลงาน/นำเสนอ/แลกเปลี่ยน/เผยแพร่ 

ผลงานด้านโรงเรียนสวย โรงเรียนสุข  ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ 
• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารได้รับการพัฒนา 
2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนได้รับการพัฒนา 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการพัฒนา 
เชิงคุณภาพ 

  1.  ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับรางวัลด้านสภาพแวดล้อม 
  2.  ครูผู้สอน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเรื่องสภาพแวดล้อม 
  3.  ผู้เรียน นำเสนอโครงงานด้านสิ่งแวดล้อมได้ 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 140 โรงเรียน 

   2.  ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                  : M 4 – M 5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1  สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโครงการโรงเรียนสวย 
โรงเรียนสุข ผ่านการประชุมครูวิชาสังคมศึกษา/ครูผู้รับผิดชอบโครงการขยะ/
สิ่งแวดล้อม จัดประชุมครู 1 วัน (ค่าอาหาร+ค่าอาหารว่าง วันละ 80 บาท 
80x140=11,200 บาท /ค่าอุปกรณ์/จัดทำเอกสารประชุม /ค่าบำรุงห้อง
ประชุม) 

12,200 
 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ/โรงเรียนเป้าหมาย 
(เหมาจ่ายตลอดโครงการ) ค่าเดินทางกลุ่มเครือข่ายละ 500x12 = 6,000 

6,000 

กิจกรรมที่ 3  ประกวดโรงเรียนสวย โรงเรียนสุข ตามเกณฑ์ห้องเร ียน
คุณภาพและโรงเรียนสุขภาวะ ของ สสส. (รอบแรก) โรงเรียนที่ได้รับรางวัล 
กลุ่มเครือข่ายละ 1 รางวัล เป็น 12 รางวัล  

5,200 

กิจกรรมที่ 4  จัดแสดงผลงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสวย โรงเรียนสุข
(ประกวดรอบสอง) โรงเรียนที่ได้รับรางวัล 5 รางวัล ชนะเลิศ 1 รางวัลๆละ 
1,000บาท = 1,000 บาท /รองชนะเลิศ 2 รางวัลๆละ 700 บาท = 
1,400 บาท/ชมเชย 2 รางวัลๆละ 500บาท = 1,000 บาท ค่าอาหารว่าง
และอาหารกลางวัน สำหรับคณะกรรมการตัดสิน จำนวน 1 วันๆละ 12 คน 
= 150x12 = 1,800 บาท  ค่าจัดทำเกียรติบัตร กระดาษ และหมึกปริ้นท์ 

6,200 

จัดทำสรุปและรายงานผลโครงการ 4 ชุดๆละ 250 1,000 
รวมวงเงิน 30,000 

กลยุทธ์ที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 

1. โครงการ “การประชาสัมพันธ์องค์กรสู่ความเป็นเลิศ” 

หน่วยงาน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย  สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ขององค์กรที่สร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนทุกคนในสังกัด ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 

ผู้ประสานงานหลัก นางสาวศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ 

โทรศัพท์/โทรสาร 045-452639     E-mail  silinthip256@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M 1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง    
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

mailto:silinthip256@gmail.com
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น  คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก ความภูมิใจ      

ในความเป็นไทยมากขึ้น นำหหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน

ในสังคม 
(3) เป้าหมายแผนย่อย  สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม 

ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 
 
 
(หลัก)        ชื่อองค์ประกอบ : การสื่อสารการรับฟังความคิดเห็น 
              ชื่อปัจจัย : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร /ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
              ชื่อปัจจัย : ระบบคลังข้อมูลข่าวสารที่มีมาตรฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่าง หน่วยงาน (Linked open data) 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ การประชาสัมพันธ์องค์กรสู่ความเป็นเลิศ          : M 2 – M 3 

1) หลักการและเหตุผล  
    การประชาสัมพันธ์มีความสำคัญยิ่งในการสร้างองค์กรสู่ความสำเร็จ สร้างความเข้าใจ ลดความขัดแย้ง

สร้างภาพพจน์ที่ดีและนำไปสู่ความร่วมมือ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว       
ในปัจจุบัน การประชาสัมพันธ์นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ข่าวสารแล้วยังหมายความรวมถึงการพูด การบริการ 
การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร และการใช้ social media ที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมาก ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร ซึ่งไม่ใช่งานของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่ต้องเข้าใจ
และมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถใช้การประชาสัมพันธ์สร้างองค์กรสู่ความสำเร็จ รวมทั้งเตรียม              
ความพร้อมในการพัฒนาองค์กรสู่ “ปีการศึกษา 256๕ ปีทองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขตก้าวหน้า            
สร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั ่งยืน” สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4                
จึงตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ การสร้างสัมพันธภาพและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  โดยการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ให้หน่วยงานในสังกัด ประชาชน องค์กรภาครัฐ เอกชน ได้รับ
ทราบผลการดำเนินงาน โดยเน้นการใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ สัมพันธ์กับบริบทและสิ่งแวดล้อม  

2) วัตถุประสงค์ 
1. เพื ่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างความเข้าใจเกี ่ยวกับกิจกรรมผลการ

ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคลากร โรงเรียน และสาธารณชน
ทราบและให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สามารถผลิตสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์องค์กรที่หลากหลาย 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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3.) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต(Output) 
    ๑. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
    ๒. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
    ๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มีสื่อประชาสัมพันธ์ผลการบริหาร

จัดการศึกษาที่หลากหลาย 
    ๒.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 สามารถบริหารจัดการข้อมูล

ข่าวสาร พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ เลือกช่องทางการสื่อสารตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับข่าวสารมีเจตคติที่ดีต่อ
หน่วยงาน 

• ผลสัมฤทธิ ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 
target gap)** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษา 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุม และจัดระบบที่
มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่าย และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษา  

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
    เชิงปริมาณ 
    1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา หน่วยงาน บุคลากร ชุมชน และประชาชนทั่วไป มีความพึงพอใจ

ต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน 
• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

1. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
3. สถานศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี 4  
4. บุคลากรในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 
5. สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                            : M 4 – M 5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที ่ 1 : ค่าปรับปรุงทำเนียบผู ้บริหารการศึกษา , ผู ้บริหาร
สถานศึกษาบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3,000 

กิจกรรมที่ 2 : อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 2,000 
กิจกรรมที่ 3 : ค่าผลิตสื่อ วัสดุ ประชาสัมพันธ์ 5,000 
                                                              รวมวงเงิน 10,000 
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2. โครงการ “พัฒนาการดำเนินงาน ติดตาม รายงานผลการดำเนินงามตามนโยบาย งานข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาและการบริหารงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕” 

หน่วยงาน กลุ่มนโยบายและแผน 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีวัฒนธรรมการทำงาน
ที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส 

ผู้ประสานงานหลัก   นางคมคาย  ขันธเกษ 

โทรศัพท์ / โทรสาร  0๘๖-๒๕๗๑๗๒๓ E-mail :   komkay๒๓@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1)  
        (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง        
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ :ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนา ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(แผนระดับที่ 2) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การบริหารจัดการการเงินการคลัง  
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 
(หลัก)          ชื่อองค์ประกอบ : v03 การติดตามประมินผลการดำเนินงงานที่มีประสิทธิภาพ 
               ชื่อปัจจัย : F03301 การเชื่อมโยงผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ  ตต่ออเป้าหมายที่สามารถ
พัฒนาตัวชี้วัดได้  
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : - 
              ชื่อปัจจัย: - 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                             : M 2 – M 3 
 

1) หลักการและเหตุผล  
 กลุ่มนโยบายและแผน เป็นกลุ่มงานภายในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา มีหน้าที่ในการจัดทำ

นโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ              
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ต่อรัฐสภา แผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และความต้องการของท้องถิ่น จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์การจัดตั้ง
งบประมาณของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจำปี ในระบบ eMES และระบบ eMENSCR  และจัดทำข้อมูล
เกี ่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ โอนสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน           
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย  

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:komkay๒๓@gmail.com
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 จะเห็นได้ว่ากลุ่มนโยบายและแผนมีหน้าที่สำคัญในการวางแผนและกำหนดทิศทางการดำเนินงาน
ด้านบริหารทั่วไป ด้านการเงินงบประมาณ ด้านวิชาการ และด้านบริหารบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการหน่วยงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่      
วางไว้ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2) วัตถุประสงค์ 
2.๑) เพื ่อติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา และ

สถานศึกษาในสังกัด 
2.๒) เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีข้อมูลสารสนเทศใช้

เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา 
2.๓)  เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีสิ่งปลูกสร้างที่เหมาะสม เพียงพอ 

เอ้ือต่อการทำงานและการจัดการเรียนรู้   

3) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการ ร้อยละ 100 

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการ ร้อยละ 100 

๓. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ร้อยละ 80  
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารการศึกษา 
๒. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันตาม

กำหนดเวลา ส่งผลให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีฐานข้อมูลสารสนเทศ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน  เป็นปัจจุบันง่ายต่อ

การนำไปใช้บริหารจัดการศึกษา 
• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target 

gap)** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีเครื่องมือในการบริหารจัดการสึกษาที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลา ส่งผลให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค ์

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการการติดตามและประเมินผล          

การบริหารจัดการศึกษา 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน  

เป็นปัจจุบัน และง่ายต่อการนำไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลา ส่งผลให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
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• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
เชิงปริมาณ 
๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/

กิจกรรม  
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้

ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดที่ขอรับจัดสรรงบประมาณด้านต่าง ๆ 

ได้รับมีการจัดสรรงบประมาณทันตามกำหนดเวลา 
เชิงคุณภาพ 
๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีฐานข้อมูลสารสนเทศ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน  เป็นปัจจุบันง่ายต่อ

การนำไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
3. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันตาม

กำหนดเวลา ส่งผลให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

1. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา    
มีแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา 
   2. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิด
ความเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                               : M 4 – M 5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
๑.  จ ัดต ั ้งคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
งบประมาณเร่งด่วนจากภัยธรรมชาติ 
   ๑.1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณและเสนอ
ของบประมาณเร่งด่วนกรณีจากภัยธรรมชาติ ( ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประชุม (30 คน x 150 บาท x 5 วัน)) 

 
 

๑๕,๐00 

๒. ประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
   ๒.1 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ( ค่าอาหารกลางวัน/
อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประชุม (142 คน x 150 บาท x 1 วัน))
ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
   ๒.2 สรุปและจัดทำรูปเล่มข้อมูลสถิติทางการศึกษา 

 
๑๕,๐00 

๓. สรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
   ๓.1 รับการตรวจราชการจากสำนักผู้ตรวจราชการและ สพฐ. ( ค่าอาหาร
กลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม(142 คน x 150 บาท x 1วัน)) 
   ๓.2 รายงานผลการดำเน ินงาน และจัดทำเอกสารรายงานผลการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ จำนวน 50 เล่ม 

 
๒๐,000 

                                                        รวมวงเงิน ๕๐,๐๐๐ 
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3.โครงการ “ การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อนนำสู่การปฏิบัติ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565” 

หน่วยงาน กลุ่มนโยบายและแผน 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดำเนินงานบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ประสานงานหลัก   นางคมคาย  ขันธเกษ 

โทรศัพท์ / โทรสาร  08๖-๒๕๗๑๗๒๓               E-mail :   komkay๒๓@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                    : M 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง      
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
        (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนา ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(แผนระดับที่ 2) ประเด็นการบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ  
(1) เป้าหมายระดับประเด็น บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
         ชื่อปัจจัย : . F0104 แผนที่ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ทันสถานการณ์.  
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : V03 การติดตามและเผยแพร่ผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ- 
              ชื่อปัจจัย: - F0303 การสื่อสารและเผยแพร่ผลการประเมิน 
     ชื่อองค์ประกอบ : V05 สภาพแวดล้อมในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
             ชื่อปัจจัย : F0503 การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน และภาคีการพัฒนาอ่ืนๆ  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                 : M 2 – M 3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการโดยจัดทำเป็นแผนห้าปี และ
ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำนโยบาย 
แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา โดยยึด

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:komkay๒๓@gmail.com
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หลัก การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบาย ทิศทางการจัดการศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4                    
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับใช้เป็น
กรอบ ทิศทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นปัจจุบัน อันจะส่งผลให้ผู้เรยีน
ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จึงจำเป็นต้องดำเนินการ
โครงการนี้ 

2)  วัตถุประสงค์ 

   2.1) เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มีแนวทางการพัฒนา                  
ที ่ยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถยกระดับคุณภาพขององค์กรสู่ความเป็นเลิศได้อย่างมีคุณภาพ  

 2.2) เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 4  มีแผนที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่เกิดประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล  

3) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  ยึดหลักธรรมาภิบาล                         
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563 - 2565) ,สรุปรายงานผล          
การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 3๑ คน คือ ผอ.สพท. /รอง ผอ.สพท./ผอ.
กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(พ.ศ. 2563 -2565 ฉบับปรับปรุง 2565),รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

• เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
                1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีทิศทางการพัฒนาที่เป็นแนวทางที่ชัดเจน เป็นทิศทางเดียวกัน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ สามารถยกระดับคุณภาพขององค์กรสู่ความเป็นเลิศได้อย่างมีคุณภาพ 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มีการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตรงตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

• ผลสัมฤทธิ ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 
target gap)**    

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 และสถานศึกษาในสังกัดสามารถ

ขับเคลื่อนนโยบายสู ่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้ผู ้เรียนได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
เชิงปริมาณ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน มีการนำแผนปฏิบัติการ

ประจำปีไปใช้เป็นแนวทางการในบริหารจัดการ และใช้แผนเป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
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๒. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
เชิงคุณภาพ 
1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา มีทิศทางการพัฒนาที่เป็นแนวทางการขับเคลื ่อนที ่ชัดเจน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติสามารถยกระดับคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศได้อย่างมีคุณภาพ 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนปฏิบัติการประจำปีที่ครอบคลุม สอดคล้องกับแผนในระดับ

ต่าง ๆ ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานได้ 
• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M 4 – M 5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อนำสู่การปฏิบัติ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” เพื่อสรุปผลการ
ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564,ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 และ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

๙๙,๗๘๐ 

2. ค่าจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-
2565 (ฉบับปรับปรุง) 

๑,๕00 

3. การจัดทำรูปเล่มสรุปผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 ๒,๒๕0 
4.การจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 

5,000 

5.ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของโครงการทุกสิ้นไตรมาส - 
รวมวงเงิน ๑๐๘,๕๓๐ 

 
4. โครงการ “ยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2565” 

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ความเกี ่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ มีผลงาน
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สังคมยอมรับ และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ผู้ประสานงานหลัก  นางธันยพร ภูมีคำ                    

โทรศัพท์ 081-3932104   E-mail : thunaporn2104@gmail.com  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M 1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

mailto:thunaporn2104@gmail.com
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ เพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนา อย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู ้ที ่มีความรู ้ และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้          
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ มีผลงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์ สังคมยอมรับ และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสำนึกความเป็นไทย ดำรงชีวิต
แบบพอเพียงมากขึ้น    

 
 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : .. ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : - 
              ชื่อปัจจัย: - 

 ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                  : M 2 – M 3 
 

1) หลักการและเหตุผล   
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นองค์กรหลักมีภารกิจพัฒนาและส่งเสริม

สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การดำเนินงานตาม
ภารกิจดังกล่าวต้องอาศัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างและบุคคลที่มี             
ส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์การที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนจิตสานึกในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ดี 
ซึ่งจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุเป้าหมายที่เน้น
ประโยชน์สุขของประชาชนอันสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในสังกัด เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของ              
ความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี มีการประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน          
ต่อตนเอง และต่อสังคม และยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏบิัติ
หน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนทำให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและมีผลงานดีเด่นเป็นที่
ประจักษ์เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ข้าราชการในส่วนรวมต่อไป จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 

2) วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 
2) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 4 ที ่ม ีผลงานยอดเย ี ่ยม และมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน                      
เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรใน
ฐานะผู้ปฏิบัติงาน 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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3) เพื ่อยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา            
ทีส่ามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี 

 

3) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการส่งเสริม 

สนับสนุนและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ร้อยละ 80 ของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ที่มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ 

• ผลสัมฤทธิ ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 
target gap)** บุคลากรในสังกัดมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด .บุคลากร หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด มีขวัญกำลังใจที่จะพัฒนาตนเอง
และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

คุณภาพ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
เชิงคุณภาพ  บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ที่มีผลงาน

ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากสังคมและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา  

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 
๔) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                              : M 4 – M 5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 : สรรหาและคัดเลือก“บุคคลแห่งปี” พ.ศ.2564 - 
กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

100,000 

กิจกรรมที่ 3 : คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทุกรางวัลที่หน่วยงานอื่น กำหนดให้ สพท.สรร
หา/คัดเลือกในปีงบประมาณ 2565 ได้แก่ รางวัลครูดีในดวงใจรางวัล
OBEC AWARDS รางวัลคุรุสดุดี และอ่ืนๆ 

55,000 

กิจกรรมที่ 4 : นิเทศ ติดตามให้คำปรึกษาและประเมินสัมฤทธิผล 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

15,000 

กิจกรรมที่ 5 : ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินวิทยฐานะ 20,000 
กิจกรรมที่ 6 : การจัดงานปัจฉิมนิเทศและยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัด ผู้เกษียณอายุ  
ประจำปีงบประมาณ 2565 

110,000 

รวมวงเงิน 300,000 
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5. โครงการ “ตรวจสอบภายในสถานศึกษา และพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565” 

หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใส 

ผู้ประสานงานหลัก นางมัชฌิมา  วงษาสาย         

โทรศัพท์  099-476-1858  E-mail : mutchima1968wo@gmail.com  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                      : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2) ประเด็น ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
 

 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : การพัฒนาระบบราชการ 
         ชื่อปัจจัย : .. ระบบและกลไกการตรวจสอบภายในที่มีปะสิทธิภาพ 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : - 
              ชื่อปัจจัย: - 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                  : M 2 – M 3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 62 กำหนดให้จัดระบบการตรวจสอบติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา โดยหน่วยงานภายใน กรอปกับตามอำนาจหน้าที่ของหน่ายตรวจสอบภายใน ต้องจัดทำแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำปี เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งนำส่ง
สำเนาให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 
 สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติแผนการ
ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานด้านการตรวจสอบภายใน (Assurance Services & 
Consulting Service) ซึ่งได้กำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมในการตรวจสอบดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) โดยบูรณาการงานตรวจสอบร่วมกัน

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ระหว่างผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา       

2) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือช่วยเหลือและสร้างเสริมการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณและการบัญชี การบริหารงาน

พัสดุ และการบริหารจัดการอาหารกลางวันของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
2. เพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในประจำเขตพื้นที่การศึกษา  ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน

การตรวจสอบภายในของส่วนราชการและมาตรฐานสากล 
3. เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

3) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)      

1) สถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง ได้รับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชี และการพัสดุ 

2) สถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง ได้รับการตรวจสอบดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3) บุคลากร จำนวน 2 คน ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรของกรมบัญชีกลาง 

 
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)         

1. สถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุได้ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และสามารถดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 

๒. ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 2 คน ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรของกรมบัญชีกลาง สามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้ถูกต้องตาม
มาตรฐานการตรวจสอบ และถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 

• ผลสัมฤทธิ ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 
target gap)** บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด   
1. สถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุได้ถูกต้อง

ตามระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
2. สถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง สามารถดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ

สังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 
3.ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 2 คน ที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรกรมบัญชีกลาง สามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้ถูกต้องตาม
มาตรฐานการตรวจสอบ และถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง  
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• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
   เชิงปริมาณ 

 1) สถานศึกษา จำนวน 20 แห่ง ได้รับการตรวจสอบ 
 2) ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 2 คน ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา คนละ 2 ครั้ง ต่อปี 

      เชิงคุณภาพ 
 1) สถานศึกษา จำนวน 20 แห่ง ได้รับการตรวจสอบ สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี   

การพัสดุ ได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 
 2) ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 2 คน ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการ

ศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และหลักสูตรของกรมบัญชีกลาง สามารถนำเอาความรู ้ที ่ได้ร ับจากการอบรมพัฒนา                                                  
มาประยุกต์ใช้ ในกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละปีงบประมาณ 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์    
1. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 20 แห่ง ได้รับการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุน 

ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
2.ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 2 คน ได้รับการพัฒนา 

 4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ธันวาคม 2564  - 30  กันยายน  2565 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                               : M 4 – M 5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในประจำปี - 
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค - 
กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 

1,000 

กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด ด้าน การเงิน 
การบัญชี ครอบคลุม 10 ประเด็น พร้อมสรุปและรายงานผล 5,000 

กิจกรรมที่ 5 ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง  1,000 
กิจกรรมที่ 6 ตรวจสอบดำเนินงาน (เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท.
(อาหารกลางวัน)) และเงินรายได้สถานศึกษา 1,000 

กิจกรรมที่ 7 ประเมินระบบควบคุมภายในของกลุ่มต่างๆ   
กิจกรรมที่ 8 ฝึกอบรมและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน  2,000 
สรุป/รายงานผลโครงการ  - 
                                                รวมวงเงิน 10,000 
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6. โครงการ “การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอุบล 4 (HRM : UBON4) ” 

หน่วยงาน บริหารงานบุคคล 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย ระบบบริหารงานบุคคลสามารถส่งเสริมให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบสามารถสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่วิชาชีพครูและสามารถยกระดับคุณภาพครูให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งผลถึง
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

ผู้ประสานงานหลัก นางอารีรัตน์  หาพันนา   

โทรศัพท์  087-249-6662    E-mail : arerater@gmail.com  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                      : M 1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
(2) ประเด็น บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 

มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น กบริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสำนึก มีตวามสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

 
 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ :  กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
         ชื่อปัจจัย : หลักเกณฑ ์กฎ กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ  เกีย่วกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ตอบสนอต่อสถานการณเ์พ่ือสร้างคนดีในภาครัฐ  
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : - 
              ชื่อปัจจัย: - 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                  : M 2 – M 3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
          ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายภาครัฐมีขนาด           
ที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และประเด็นยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง  ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก  มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  และบุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม ในการ
ทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ รวมไปถึงนโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและนโยบายของรัฐบาล  โดยเฉพาะนโยบาย
เร่งด่วนเรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 มีหลักการให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพ ในทุกมิติ       
ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษา ทุกระดับ      
ทุกประเภทและเป็นการศึกษาตลอดชีวิต และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:arerater@gmail.com
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คือ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานที่สอดคล้องกัน 
เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ได้ตระหนักถึงความสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็นกรอบแนวทาง        
ในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อการวางแผนบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ทุกตำแหน่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีการจัดสรร/เกลี่ย
อัตรากำลัง ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ที่ได้รับจัดสรรและมีอัตราว่างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และ ก.ค.ศ. กำหนด การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื ่อเลื ่อนเงินเดือน ภายใต้นโยบายกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกลุ ่มบริหารงานบุคคล               
“งานโปร่งใส  ใส่ใจบริการ ประสานงาน มุ่งการพัฒนา” จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจงาน
ต่างๆ ดังกล่าว ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       

2) วัตถุประสงค์ 
2.1) เพื่อจัดการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง

ชั่วคราว ทุกตำแหน่งให้มีความเหมาะสมกับสภาพอัตรากำลังของสถานศึกษาในสังกัด   
2.2) เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา        

ในทุกๆ ปี ให้มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด   
2.3) เพื่ออบรมแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA และการประเมินตำแหน่งและ           

วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ 
2.4) เพื่อสรรหา/คัดเลือก/ย้าย/บรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศีกษา พนักงาน

ราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ตามตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร ที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการ
บริหารจัดการศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

2.5) เพื่อจัดทำข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (สายผู้สอน) /
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ /ผู้บริหารสถานศึกษา (สายบริหารสถานศึกษา) ประจำปี 

2.6) เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถดำเนินการได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และได้ข้อมูล ที่ถูกต้อง เป็นจริง 
ประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด 
 

3) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)      

1) ข้อมูลอัตรากำลัง ประจำปีของสถานศึกษาในสังกัด 
2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ครบตามจำนวนที่

ได้รับจัดสรร 
4) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาดำเนินการได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)         

1. ข้อมูลอัตรากำลัง ประจำปี เป็นแนวทางในการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่
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สูงขึ้น ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพสูง เป็นคน
ดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง ประกอบการพิจารณา              
การเลื่อนเงินเดือนของผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• ผลสัมฤทธิ ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 
target gap)** การการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้สามารถส่งเสริมให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบสามารถสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่วิชาชีพครู  

• ผลที่คาดว่าจะเกิด   
1. มีการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง

ชั่วคราว ทุกตำแหน่งให้มีความเหมาะสมกับสภาพอัตรากำลังของสถานศึกษาในสังกัด ในทุกๆ ปี ให้มีความ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด   

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

3. มีการสรรหา/คัดเลือก/ย้าย/บรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศีกษา  พนักงาน
ราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ตามตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร ที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการ
บริหารจัดการศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที ่สามารถบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั ้งรายงานผล            
การประเมินให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่
วิชาชีพครูและสามารถยกระดับคุณภาพครูให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ     

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
   เชิงปริมาณ 

 1) มีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ร้อยละ 100 
 2) มีข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปี 

ร้อยละ 100 
 3) ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA และการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ  ที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ ร้อยละ 100 
 4) มีการสรรหา/คัดเลือก/ย้าย/บรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติ

หน้าที่และสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา ตามตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 100 
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 5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทั้งสิ้น 
จำนวน 140  โรงเรียน ตามรอบการประเมินจำนวน  2 รอบ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 
มีนาคม 2565 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน ร้อยละ 100 

      เชิงคุณภาพ 
 1) มีการบริหารอัตรากำลังโดยใช้ข้อมูลปริมาณงานในสถานศึกษา เป็นแนวทางในการบริหาร

อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว  
 2) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3) ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัด เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง 
• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์    

1. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 20 แห่ง ได้รับการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุน 
ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

2. ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จำนวน       
2 คน ได้รับการพัฒนา 
 4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ธันวาคม 2564  - 30  กันยายน  2565 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                               : M 4 – M 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 วางแผนบริหารอัตรากำลังเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล (ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง และประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำข้อมูลอัตรากำลัง) 

50,000 

กิจกรรมที่ 2 สรรหาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 50,000 
กิจกรรมที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื ่อเล ื ่อนเง ินเด ือนและนำไปสู ่การพัฒนาเสร ิมสร ้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานการรักษาวินัยคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

50,000 

                                                            รวมวงเงิน 150,000 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเครื ่องมือสำคัญการปฏิบัติงาน        
เพื่อให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนการ   
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2565) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การบริหารแผน
สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการทาง
การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๔ จึงกำหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๑. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับในความเป็นมา และ
ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษากับนโยบายและแผนที่สำคัญอื่นๆ 
และสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

    2. การสร้างความตระหนัก ให้บุคลากรที ่เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายทุกระดับ เกิดความตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการจัดทำแผน โดยกระบวนการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์และการประชุมชี้แจง 
    3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดทำแผนฯ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนตลอดจนบุคลากรที่รับผิดชอบ
ในการจัดทำแผนฯทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวางแผน และการจัดทำ แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยการจัดทำเอกสารเผยแพร่และจัดประชุมสัมมนาการจัดทำแผนแก่
บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
   ๔. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจาก        
ทุกภาคส่วนทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา องค์คณะบุคคลผู ้แทนชุมชน องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯลฯ เพื่อให้          
ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนัก และการมีส่วนร่วม 
   5. การนำเสนอแผนปฏิบ ัต ิการประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื ่อขอความเห็นชอบต่อ     
คณะกรรมการบริหารสำนักงานเขต คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ นิเทศการศึกษาของ      
เขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ศึกษาธิการจังหวัด ได้พิจารณาความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ของแผน 
   6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ นโยบาย จุดเน้น เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด เพื่อการสร้างความเข้าใจ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนฯ เพื่อให้บุคลากร ในสำนักงานเขด         
และสถานศึกษาใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการ 
   7. มีการบูรณาการ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานในสังกัด             
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ และกำหนดแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ให้สอดคล้องกัน 
   8. มีการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการโดยให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรการบริหารงาน
เหมาะสม ตามความจำเป็น คุ้มค่า และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
   9. การระดมทรัพยากร เพ่ือดำเนินการตามแผน โดยพึ่งพางบประมาณท้ังจากภาคราชการและ 
ภาคเอกชน โดยการจัดทำคำของบประมาณการขอรับบริจาค รวมทั้งการจัดผ้าป่าการศึกษา 
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   10. การนิเทศ ติดตาม กำกับ การดำเนินการตามแผน โดยตั้งคณะนิเทศ ติดตาม กำกับการดำเนินการ
จากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อติดตามความก้าวหน้า และให้คำแนะนำการดำเนินการ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการ 
   11. การกำหนดมาตรการในการรายงานผลการดำเนินงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ           
ตามหลักการเชิงเหตุและผล (XYZ) รายงานเข้าสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อให้       
การขับเคลื่อนแผนมีความต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายทิศทางตลอดจนสถานการณ์ บริบทสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป ตลอดจนทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 
   12. การจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสรุปผล          
การดำเนินการการบริหารสำนักงานเขต ทั้งหมดทั้งที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนในปีต่อไป 

 

ปฎิทินการบริหารแผนสู่การปฎิบัติ 

ที ่ แนวปฏิบัติ ระยะเวลา 
1 สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ แจ้งนโยบาย กรอบทิศทาง การดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ สพฐ./สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ ให้
บุคลากรในสำนักงาน สถานศึกษาได้รับทราบ และดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 

2 - แจ้งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
- แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๓ รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๓ เดือน (ตุลาคม ๖๔ - ธันวาคม ๖๕) ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ 
๔ รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๖๔ - มีนาคม ๖๕) ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕ 
๕ รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๖๔-มิถุนายน ๖๕) ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
๖ รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๖๔-กันยายน ๖๕) ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 

 การบริหารงบประมาณต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน             
มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็น
รูปธรรมโดยติดตามความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละห้วงเวลาแล้ว องค์กร             
จะมีรายงานการบริหารจัดการการศึกษาทุกปีงบประมาณ เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น เพ่ือนำมาปรับปรุง 
แก้ไขและพัฒนาต่อไป 

เงื่อนไขความสำเร็จ 
            1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการแผนปฏิบัติการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  2. มีความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานในแต่ละระดับ 
            3. การมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชนองค์กรภายนอก             
อ่ืน ๆ เพือ่สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในหน่วยงานทุกระดับ 

 4. มีเครือข่ายความร่ามมือในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในทุกระดับ 
 5. มีการบูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
 6. การส่งเสริมสนับสนุน ทรัพยากรการบริหารอย่างเหมาะสม เพียงพอและคุ้มค่า 

            7. การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม มีผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน 
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี ่ยวข้องเชื่อมั่นในการดำเนินงาน และให้ความ
สนับสนุนทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 
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