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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 นี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทำงกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 และสถำนศึกษำในสังกัด สำระสำคัญประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่
2 ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ส่วนที่ 3 ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ ส่วนที่ 4 กำรพัฒนำกำรศึกษำและส่วนที่ 5
กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ โดยมีกำรวิเครำะห์นโยบำยของรัฐบำล นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และนโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 รวมทั้งมำตรฐำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 โดยกำร
มีส่วนร่วมจำกผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนเพื่อให้แผนปฏิบัติกำรนี้เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนนโยบำยลงสู่กำร
ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่ำงแท้จริง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
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.ส่วนที่ 1
บทนำ
1. สภำพทั่วไปของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.1 ที่ตั้ง/อำณำเขต/กำรคมนำคม
ที่ตั้ง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ 8 ตำบล
หนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ทำงตอนใต้ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ระหว่ำงละติจูด 14-15 องศำเหนือ และลองติจูด 104 -105 องศำตะวันออก อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร
โดยทำงรถไฟเป็นระยะทำงประมำณ 515 กิโลเมตร ทำงรถยนต์เป็นระยะทำงประมำณ 538 กิโลเมตร
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุมเขตปกครอง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอขุ
ขันธ์ อำเภอปรำงค์กู่ อำเภอไพรบึง และอำเภอภูสิงห์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,388.68 ตำรำงกิโลเมตร
รำยละเอียด
ดังแผนภำพ 1
อำณำเขต
ทิศเหนือ
จรดกับอำเภอวังหินและอำเภอพยุห์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 และอำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอห้วยทับทัน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2
ทิศใต้
จรดกับจังหวัดอุดรมีชัย รำชอำณำจักรกัมพูชำตำมแนวทิวเขำพนมดงรัก
ทิศตะวันออก จรดกับอำเภอศรีรัตนะ อำเภอขุนหำญ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4
ทิศตะวันตก จรดกับอำเภอสำโรงทำบ อำเภอศรีณรงค์ อำเภอสังขะ และอำเภอบัวเชด
จังหวัดสุรินทร์

2
แผนภำพ 1 อำณำเขตของเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3

อัตรำส่วน 1 : 2,000 ตร.กม.
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1.2 สภำพภูมิประเทศและกำรคมนำคม
สภำพภูมิประเทศ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 มีสภำพภูมิประเทศโดยทั่วไป
เป็นพื้นที่รำบ ยกเว้นทำงด้ำนทิศใต้ที่มีอำณำเขตติดต่อกับรำชอำณำจักรกัมพูชำ มีลักษณะเป็นภูเขำเตี้ย สลับ
กับที่รำบเชิงเขำ มีลำห้วยสำคัญ คือ ห้วยศำลำ ห้วยตึ๊กชู ห้วยสำรำญ ห้วยเหนือ ห้วยทับทันและ ห้วยทำ
ซึ่งมีลำห้วยสำรำญและห้วยทับทันเป็นเส้นกั้นอำณำเขตด้ำนตะวันตกและลำห้วยทำเป็นเส้นกั้นอำณำเขตด้ำน
ตะวันออก
กำรคมนำคม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 ตั้งอยู่ในอำเภอขุขันธ์
กำรคมนำคมภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 ใช้เส้นทำงหลัก คือ เส้นทำง
หมำยเลข 24 (โชคชัย – เดชอุดม) ตัดผ่ำนอำเภอภูสิงห์ อำเภอขุขันธ์ และอำเภอไพรบึง กำรคมนำคม
จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 ไปอำเภอไพรบึงใช้เส้นทำงหมำยเลข 2111
ระยะทำง 23 กิโลเมตร ไปอำเภอปรำงค์กู่ใช้เส้นทำงหมำยเลข 2167 ระยะทำง 33 กิโลเมตร และไปอำเภอ
ภูสิงห์ใช้เส้นทำงหมำยเลข 2341 ระยะทำง 24 กิโลเมตร รำยละเอียดดังแผนภำพ 2

4
แผนภำพ 2 เส้นทำงกำรคมนำคมภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3

อ.ปรำงค์กู่
2167
2111
220

อ.ไพรบึง

อ.ขุขันธ์
2201
24

2157

อ.ภูสิงห์
2341

อัตรำส่วน 1 : 2,000 ตร.กม.

ควำมหมำยสัญลักษณ์
ทำงหลวงจังหวัด
ทำงหลวงชนบท
ภูเขำ
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1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ
ลักษณะภูมิอำกำศในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 มี 3 ฤดู ได้แก่
ฤดูร้อนระหว่ำงเดือนมีนำคมถึงเดือนพฤษภำคม อุณหภูมิเฉลี่ย 38 องศำเซลเซียส ฤดูฝนระหว่ำงเดือน
มิถุนำยนถึงเดือนกันยำยน มีปริมำณน้ำฝนเฉลี่ย 1,200 - 1,400 ลูกบำศก์เซนติเมตรต่อปี ฤดูหนำวระหว่ำง
เดือนตุลำคมถึงเดือนกุมภำพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 26 - 28 องศำเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดประมำณ 10 องศำ
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมำณ 40 องศำเซลเซียส ควำมชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 66 -73
1.4 กำรปกครอง
กำรปกครองในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม
ใน 4 อำเภอ คือ อำเภอขุขันธ์ อำเภอปรำงค์กู่ อำเภอไพรบึง และอำเภอภูสิงห์ ประกอบด้วย
เขตกำรปกครองส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น มีองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวน 45 แห่ง มีเทศบำล ตำบล
จำนวน 5 แห่ง คือ เทศบำลตำบลเมืองขุขันธ์ เทศบำลตำบลปรำงค์กู่ เทศบำลตำบลไพรบึง เทศบำลตำบล
ศรีสะอำด และเทศบำลตำบลสำโรงพลัน
.
1.5 ประชำกร/เศรษฐกิจ.5
ประชำกร
..ประชำกรในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 มีจำนวน 321,873 คน
ซึ่งในจำนวนนี้มีประชำกรในเขตอำเภอขุขันธ์มำกที่สุด คิดเป็น 1 ใน 2 ส่วนของจำนวนประชำกรทั้งสิ้น
รำยละเอียดดังตำรำง 1
ตำรำง 1 จำนวนประชำกร จำแนกเพศเป็นรำยอำเภอ
อำเภอ
ขุขันธ์
ปรำงค์กู่
ไพรบึง
ภูสิงห์
รวม

ชำย
75,393
33,888
24,121
27,389
160,791

ประชำกร
หญิง
75,947
34,138
24,231
26,766
161,082

รวม
151,340
68,026
48,352
54,155
321,873

ที่มำ : ข้อมูลกรมกำรปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
เศรษฐกิจ
ประชำกรประมำณร้อยละ 70 ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ปลูกข้ำวหอมมะลิ ปลูกพืชไร่
ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย ปลูกพืชสวน ได้แก่ ยำงพำรำ ปลูกมำกในเขตอำเภอภูสิงห์ โครงสร้ำงทำง
เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับกำรขำยส่ง ขำยปลีกพืชผลทำงกำรเกษตร รำยได้เฉลี่ยของประชำกร 56,137 บำท
ต่อคนต่อปี (ที่มำ: เอกสำรแผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร
จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2561)
1.6 สังคมและวัฒนธรรม
ประชำกรในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 ร้อยละ 98 นับถือ
ศำสนำพุทธ กลุ่มชนพื้นเมืองในพื้นที่มี 4 กลุ่ม คือ กลุ่มชนเขมร กลุ่มชนลำว กลุ่มชนส่วย (กูย)
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กลุ่มชนเยอ จึงมีควำมหลำกหลำยในประเพณีและวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองแต่สำมำรถดำเนินชีวิต
อยู่ร่วมกันได้อย่ำงกลมกลืน ประเพณีและกำรแสดงพื้นบ้ำนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะกลุ่มมีดังนี้
กลุ่มชนเขมร มีประเพณีและกำรแสดงพื้นบ้ำนที่สำคัญ เช่น แซนโฎนตำ (เซ่นไหว้
บรรพบุรุษที่ล่วงลับ) รำแม่มวด (รำเซ่นไหว้ภูตผี) รำตรด กันตรึม เป็นต้น
กลุ่มชนลำว มีประเพณีที่สำคัญที่เรียกว่ำ ฮีตสิบสอง (ประเพณีสิบสองเดือน) เช่น
เดือนอ้ำย เดือนยี่ เดือนสำม รำแม่มด (รำเซ่นไหว้ภูตผี) เป็นต้น
กลุ่มชนส่วย มีประเพณีและกำรแสดงพื้นบ้ำนที่สำคัญ เช่น พิธีไหว้ศำลปะกำ (ไหว้วิญญำณ
บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์) รำแกลมอร (รำเซ่นไหว้ภูตผี) รำสะเอง (รำเซ่นไหว้ภูตผี) เป็นต้น
กลุ่มชนเยอ มีกำรแสดงพื้นบ้ำนที่สำคัญ เช่น กำรเป่ำสะไน เซิ้งสะไน เป็นต้น
1.7 แหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญำท้องถิ่น
แหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญำท้องถิ่นของอำเภอต่ำง ๆ ในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต 3 ดังนี้
อำเภอขุขันธ์
1) หลวงพ่อโต วัดบูรพำมหำพุทธำรำม (วัดเขียน) ตั้งอยู่ที่บ้ำนพรำน ตำบลห้วยเหนือ
2) วัดถ้ำสระพงษ์ ตั้งอยู่ภำยในโครงกำรทับทิมสยำม 06 บ้ำนนำจะเรีย ตำบลปรือใหญ่
3) สถำนีเพำะพันธุ์สัตว์ป่ำ ตั้งอยู่ภำยในโครงกำรทับทิมสยำม 06 บ้ำนนำจะเรีย ตำบล
ปรือใหญ่
4) ปรำสำทตำเล็ง ตั้งอยู่บ้ำนปรำสำท ตำบลกันทรำรมย์
5) พระแก้วนิรมิต วัดบ้ำนลำภู ตั้งอยู่บ้ำนลำภู ตำบลใจดี
อำเภอปรำงค์กู่
1) ปรำสำทปรำงค์กู่ ตั้งอยู่บ้ำนกู่ ตำบลกู่
2) ปรำสำทบ้ำนทำมจำน ตั้งอยู่บ้ำนทำมจำน ตำบลสมอ
3) แท่งบัลลังก์ ตั้งอยู่บ้ำนหนองบัวบัลลังก์ ตำบลโพธิ์ศรี
อำเภอไพรบึง
1) วัดบ้ำนไพรบึง ตั้งอยู่เทศบำลตำบลไพรบึง ตำบลไพรบึง
2) หนองใหญ่ ตั้งอยู่บ้ำนสวำย ตำบลไพรบึง
3) ห้วยชลัง ตั้งอยู่บ้ำนทุ่ม บ้ำนโพง บ้ำนกระแมด ตำบลไพรบึง
4) วัดบ้ำนหนองอำรี ตั้งอยู่บ้ำนหนองอำรี ตำบลดินแดง
5) วัดบ้ำนปรำสำทเยอเหนือ ตั้งอยู่บ้ำนปรำสำทเยอเหนือ ตำบลปรำสำทเยอ
อำเภอภูสิงห์
1) เขื่อนห้วยศำลำ ตั้งอยู่บ้ำนศำลำ-บ้ำนโคกตำล ตำบลโคกตำล
2) น้ำตกห้วยสวำย ตั้งอยู่บ้ำนแซรสะโบว ตำบลดงรัก
3) น้ำตกนำตรำว ตั้งอยู่บ้ำนนำตรำว ตำบลดงรัก
4) หลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนำ ตั้งอยู่บ้ำนไพรพัฒนำ ตำบลไพรพัฒนำ
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5) ช่องสะงำ จุดผ่อนปรนบริเวณชำยแดนไทย-กัมพูชำ (ประตูสู่นครวัด–
นครธม) ตำบลไพรพัฒนำ
6) วัดพระพุทธบำทภูสิงห์ ตั้งอยู่บ้ำนศำลำ ตำบลโคกตำล
2. ภำรกิจของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 เป็นหน่วยงำนภำยใต้กำรกำกับ ดูแล
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีอำนำจหน้ำที่ดังนี้
2.1 อำนำจหน้ำที่ตำมควำมในมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรที่บัญญัติให้มีสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อทำหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ 36 และให้มีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ
ตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยนี้หรือกฎหมำยอื่น และมีอำนำจหน้ำที่ดังนี้
2.1.1 อำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำสำระของหลักสูตร
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
2.1.2 อำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและจัดให้มีระบบประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ
2.1.3 รับผิดชอบในกำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ
และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.1.4 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยกำหนด
2.2 อำนำจหน้ำที่ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2546 ข้อ 6 ดังนี้
2.2.1 จัดทำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
ควำมต้องกำรของท้องถิ่น
2.2.2 วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำน
ในเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งกำกับ
ตรวจสอบติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
2.2.3 ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
2.2.4 กำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
2.2.5 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ..................
2.2.6 ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดและกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.2.7 จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
.....
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2.2.8 ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและ
สถำบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.2.9 ดำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำใน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.2.10 ประสำน ส่งเสริมกำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรและคณะทำงำน
ด้ำนกำรศึกษำ
2.2.11 ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐำนะสำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.2.12 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่
ของหน่วยงำนใดโดยเฉพำะหรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้มอบหมำย
สำนักงำนเขตอำจมีอำนำจหน้ำที่นอกเหนือไปจำกที่กำหนดไว้ก็ได้ โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
3. ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) จำนวน 198 โรง รำยละเอียดดังตำรำง 2
ตำรำง 2 จำนวนโรงเรียนจำแนกตำมสังกัดและชั้นที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2561
ชั้นที่เปิดสอน
อนุบำลปีที่ 1-ประถมศึกษำปีที่ 6
อนุบำลปีที่ 1-มัธยมศึกษำปีที่ 3
อนุบำลปีที่ 2-ประถมศึกษำปีที่ 6
อนุบำลปีที่ 2-มัธยมศึกษำปีที่ 3
อนุบำลปีที่ 1-มัธยมศึกษำปีที่ 6
อนุบำลปีที่ 2-มัธยมศึกษำปีที่ 6
รวม

สพฐ.
34
10
106
46
1
1
198

ที่มำ : เอกสำรสรุปสำรสนเทศทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2561
โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 มีโรงเรียน
5 ขนำด ปีกำรศึกษำ 2561 โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่มขี นำดที่ 1 (นักเรียน 1-120 คน)
รำยละเอียด ดังตำรำง 3
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ตำรำง 3 จำนวนโรงเรียนปีกำรศึกษำ 2561 จำแนกตำมขนำดโรงเรียน
ขนำดโรงเรียน
ขนำดที่ 1 (นร. 1-120 คน)
ขนำดที่ 2 (นร. 121-200 คน)
ขนำดที่ 3 (นร. 201-300 คน)
ขนำดที่ 4 (นร. 301-499 คน)
ขนำดที่ 5 (นร. 500-1,499 คน)
ขนำดที่ 6 (นร. 1,500-2,499 คน)
ขนำดที่ 7 (นร. 2,500 ขึ้นไป)
รวม

จำนวนโรงเรียน

86
61
29
16
6
198

ที่มำ : เอกสำรสรุปสำรสนเทศทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2561
ปีกำรศึกษำ 2561 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น
จำนวน 33,600 คน จัดเป็นห้องเรียนได้ จำนวน 1,973 ห้อง รำยละเอียดดังตำรำง 4
ตำรำง 4 อัตรำส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน ปีกำรศึกษำ 2561
ชั้น
อนุบำลปีที่ 1 (อนุบำล 3 ขวบ)
อนุบำลปีที่ 2
อนุบำลปีที่ 3
รวม
ประถมศึกษำปีที่ 1
ประถมศึกษำปีที่ 2
ประถมศึกษำปีที่ 3
ประถมศึกษำปีที่ 4
ประถมศึกษำปีที่ 5
ประถมศึกษำปีที่ 6
รวม
มัธยมศึกษำปีที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 2
มัธยมศึกษำปีที่ 3
รวม
มัธยมศึกษำปีที่ 4/ปวช. 1
มัธยมศึกษำปีที่ 5/ปวช. 2
มัธยมศึกษำปีที่ 6/ปวช. 3
รวม
รวมทั้งสิ้น

นักเรียน
586
3,227
3,596
7,409
3,866
3,588
3,528
3,604
3,674
3,657
21,917
1,414
1,384
1,238
4,036
76
77
85
238
33,600

ห้องเรียน
46
211
212
469
219
216
215
215
221
218
1,304
63
64
64
191
3
3
3
9
1,973

อัตรำส่วนนักเรียน : ห้อง
12 : 1
15 : 1
17 : 1
16 : 1
18 : 1
17 : 1
16 : 1
17 : 1
17 : 1
17 : 1
17 : 1
22 : 1
22 : 1
19 : 1
21 : 1
25 : 1
26 : 1
28 : 1
26 : 1

ที่มำ : เอกสำรสรุปสำรสนเทศทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2561 (ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกำยน 61)
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
มีผู้บริหำรโรงเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด จำนวน 2,684 คน ส่วนใหญ่มีวุฒิกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี รำยละเอียดดังตำรำง 5
ตำรำง 5 จำนวนข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกตำมตำแหน่งและ
วุฒิกำรศึกษำ
วุฒิกำรศึกษำ

ตำแหน่ง

ปริญญำเอก

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ/รองผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน/ รอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ครู
ครูผู้ช่วย
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
ศึกษำนิเทศก์
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น 38ค (2)
รวมทั้งสิ้น

1

2

2
1
1
1
6

ปริญญำโท

ปริญญำตรี

ต่ำกว่ำ
ปริญญำตรี

รวม

-

-

3

154

24

-

180

698
8
2
13
15
892

896
249
132
18
286
19
1,624

7
56
100
163

1,602
257
134
74
386
14
35
2,685

ที่มำ : สำรสนเทศด้ำนบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2561
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
มีข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมกรอบอัตรำกำลัง จำนวน 87 คน มีผู้ปฏิบัติงำนอยู่จริง จำนวน
72 คน รำยละเอียดดังตำรำง 6
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ตำรำง 6 จำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต 3 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำแนกตำมตำแหน่งและระดับกำรศึกษำ
ตำแหน่ง

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (โครงสร้ำง)
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (ชั่วครำว)
ศึกษำนิเทศก์ 38 ค. (1)
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น 38 ค. (2)
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
รวมทั้งสิ้น

กรอบ
อัตรำ
กำลัง

จำนวน

ร้อยละ

ปริญญำ
เอก

ปริญญำ
โท

ปริญญำ
ตรี

ต่ำกว่ำ
ปริญญำ
ตรี

1

1

100.00

1

-

-

-

3

2

66.67

-

2

-

-

8

-

0.00

-

-

-

-

23
52
87

16
35
1
3
14
72

69.57
67.31
65.38

1
1
3

15
15
30

19
1
11
31

3
3
6

มีตัวตนอยู่จริง

ระดับกำรศึกษำ

ที่มำ : สำรสนเทศด้ำนบุคลำกร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
4. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 เป็นหน่วยงำนภำยใต้กำรกำกับ ดูแล
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แบ่งส่วนรำชกำรตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2553 และประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 จึงแบ่งส่วนรำชกำรออกเป็น
9 กลุ่ม 1 หน่วย รำยละเอียดดังแผนภูมิ 1

แผนภูมิ 1 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
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13
.

ส่วนที่ 2
ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
1. ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 มีผลกำรดำเนินงำนจัดกำรศึกษำแก่
กลุ่มประชำกรวัยเรียน (อำยุ 4-17 ปี) ในเขตบริกำร เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและได้รับ
กำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพในรอบปีที่ผ่ำนมำ ดังนี้
1.1 อัตรำกำรเข้ำเรียน
ในปีกำรศึกษำ 2561 ประชำกรวัยเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 61,125 คนเข้ำเรียน
ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในเขตพื้นที่บริกำร จำนวน 49,041 คน คิดเป็น ร้อยละ 80.23 แต่เมื่อจำแนก
เป็นระดับ พบว่ำประชำกรวัยเรียนเข้ำเรียนกำรศึกษำปฐมวัย จำนวน 7,010 คน คิดเป็นร้อยละ 92.60
(ไม่นับรวมอนุบำลปีที่ 1 (อนุบำล 3 ขวบ)) กำรศึกษำภำคบังคับ จำนวน 11,537 คน คิดเป็นร้อยละ 92.30
และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 7,949 คน คิดเป็นร้อยละ 62.20 รำยละเอียดดังตำรำง 7
ตำรำง 7 ร้อยละของประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรที่เข้ำเรียนใน ปีกำรศึกษำ 2561 จำแนกตำมชั้นเรียน
และสังกัด
ประชำกร
วัยเรียน

ชั้น
อนุบำลปีที่ 1 (อนุบำล 3 ขวบ) 3,485
3,741
อนุบำลปีที่ 2
3,829
อนุบำลปีที่ 3
11,055
รวมกำรศึกษำปฐมวัย
4,165
ประถมศึกษำปีที่ 1
4,182
ประถมศึกษำปีที่ 2
4,014
ประถมศึกษำปีที่ 3
4,122
ประถมศึกษำปีที่ 4
4,056
ประถมศึกษำปีที่ 5
4,252
ประถมศึกษำปีที่ 6
4,273
มัธยมศึกษำปีที่ 1
4,050
มัธยมศึกษำปีที่ 2
4,176
มัธยมศึกษำปีที่ 3
รวมกำรศึกษำภำคบังคับ 12,499

เข้ำเรียน

รวม

ร้อยละ

617
3,692

17.70
88.69
96.42

-

7,627

92.60

84
108
109
114
141
130
279
331
320

-

3,956
3,713
3,629
3,713
3,819
3,784
3,559
3,652
3,640

94.98
88.79
90.41
90.08
94.16
88.99
83.29
90.17
87.16

1,616

-

11,537 92.30

สพป.

สพม.28

อบจ.

สช.

อำชีวะ

571
3,231
3,604
7,406
3,872
3,605
3,520
3,599
3,678
3,654
1,426
1,400
1,278
4,104

-

-

46
87
88

-

3,318

-

-

221

-

341
333
344
1,018

1,513
1,588
1,698
4,799
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ตำรำง 7 ร้อยละของประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรที่เข้ำเรียนใน ปีกำรศึกษำ 2561 จำแนกตำมชั้นเรียน
และสังกัด (ต่อ)
ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4/ ปวช.1
มัธยมศึกษำปีที่ 5/ ปวช.2
มัธยมศึกษำปีที่ 6/ ปวช.3
รวมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
รวมทั้งสิ้น

ประชำกร
วัยเรียน

4,051
4,102
4,627
12,780
61,125

เข้ำเรียน

รวม

ร้อยละ

486
521
389
1,396

2,738
2,613
2,598
7,949

67.59
63.70
56.15
62.20

1,396

49,041

80.23

สพม.28

อบจ.

สช.

อำชีวะ

77
1,519
79
1,449
84
1,602
240 4,570
33,678 9,369

283
304
278
865

373
260
245
878

1,883

2,715

สพป.

ทีม่ ำ : เอกสำรสรุปสำรสนเทศทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2561
ในปีกำรศึกษำ 2561 เด็กด้อยโอกำส และเด็กพิเศษเรียนร่วมเข้ำเรียน จำนวน 33,189 คน
โดยเข้ำเรียนในระดับประถมศึกษำมำกที่สุด รำยละเอียดดังตำรำง 8
ตำรำง 8 จำนวนเด็กด้อยโอกำส และเด็กพิเศษเรียนร่วม จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
ระดับ
เด็กด้อยโอกำส
เด็กพิเศษเรียนร่วม
ก่อนประถมศึกษำ
5,347
15
ประถมศึกษำ
19,375
3,741
มัธยมศึกษำตอนต้น
3,804
694
มัธยมศึกษำตอนปลำย
221
1
รวม
28,747
4,451
ที่มำ : เอกสำรสรุปสำรสนเทศทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2561

รวม
5,362
23,107
4,498
222
33,189

1.2 อัตรำกำรจบกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2560 มีนักเรียนในสังกัดจบหลักสูตร จำนวน 8,562 คน คิดเป็นร้อยละ
98.41 ซึ่งนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำจบหลักสูตรมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมำได้แก่
หลักสูตรประถมศึกษำคิดเป็นร้อยละ 98.94 รำยละเอียดดังตำรำง 9
ตำรำง 9 จำนวนนักเรียนจบกำรศึกษำตำมหลักสูตร ในปีกำรศึกษำ 2559 จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
จำนวนนักเรียน
ระดับ
ต้นปีกำรศึกษำ
ออก
ไม่จบ
จบกำรศึกษำ
ร้อยละ
กลำงคัน
กำรศึกษำ
อนุบำลปีที่ 3
3,600
3,600
100
ประถมศึกษำปีที่ 6
3,570
1
37
3,532
98.94
มัธยมศึกษำปีที่ 3
1,442
5
87
1,350
93.62
มัธยมศึกษำปีที่ 6
88
8
80
90.90
รวม
8,700
6
132
8,562
98.41
ที่มำ : เอกสำรสรุปสำรสนเทศทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2561
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1.3 อัตรำกำรเรียนต่อ
ปีกำรศึกษำ 2560 มีนักเรียนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และจบมัธยมศึกษำปีที่ 3
เรียนจบกำรศึกษำตำมหลักสูตรทั้งสิ้น จำนวน 4,882 คน นักเรียนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 มีจำนวนมำกที่สุด รองลงมำ คือ นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เรียนต่อมัธยมศึกษำ
ตอนปลำยสำยสำมัญหรือสำยอำชีพ รำยละเอียดดังตำรำง 10
ตำรำง 10 จำนวนนักเรียนที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2560 เรียนต่อปีกำรศึกษำ
2561 และประกอบอำชีพ
รำยกำร

จบกำรศึกษำ

จำนวนนักเรียน
เรียนต่อ ร้อยละ ประกอบ ร้อยละ
อำชีพ

3,532
1,350
4,882

จบ ป.6 เรียนต่อ ม. 1
จบ ม.3 เรียนต่อ ม.4/สำยอำชีพ
รวม

3,532
1,179
4,711

100
87.33
-

171
171

100
12.67
-

ที่มำ : เอกสำรสรุปสำรสนเทศทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2560
2. ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 ขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัด
กำรศึกษำ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ นักเรียนได้รับกำรพัฒนำให้เต็มตำม
ศักยภำพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติที่ต้องกำรให้
ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงเป็นสุข โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญโดยในปีกำรศึกษำ
2560 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (Ordinary
National Educational Test: O-NET) ใน 5 กลุ่มสำระหลักต่ำกว่ำระดับประเทศทุกกลุ่มสำระ
รำยละเอียดดังตำรำง 11
ตำรำง 11 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนจำกผลกำรทดสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2560
จำแนกตำมชั้นและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 6

มัธยมศึกษำปีที่ 3

มัธยมศึกษำปีที่ 6

กลุ่มสำระฯ

ประเทศ

สพฐ.

จังหวัด

สพป.

ประเทศ

สพฐ.

จังหวัด

สพป.

ประเทศ

สพฐ.

จังหวัด

สพป.

ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์

46.58
37.12
39.12
36.34

45.29
35.55
38.13
32.73

44.82
34.93
38.16
31.69

44.84
34.56
37.98
31.18

48.29
26.30
32.28
30.45

48.77
26.55
32.47
30.14

48.03
23.92
31.55
28.60

44.93
20.97
29.82
27.20

49.25
24.53
29.37
28.31

50.07
24.64
29.48
27.91

43.19
17.08
25.86
21.09

43.19
17.08
25.86
21.09

-

-

-

-

-

-

-

-

34.70

34.96

31.70

31.70

ภำษำ
ต่ำงประเทศ

สังคมศึกษำฯ

ที่มำ : เอกสำรสำรสนเทศผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2561

16
เมื่อนำคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ใน 4 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้หลัก ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2553 ถึงปีกำรศึกษำ 2560 มำเปรียบเทียบพบว่ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
มีค่ำเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ได้แก่ ได้แก่ กลุ่มสำรระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (อังกฤษ) เพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ มีค่ำเฉลี่ยลดลง รำยละเอียดดังแผนภำพ 3
แผนภำพ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ
2553-2560
60
50

43.54
วิทยำศำสตร์, 40.35
40

47.65 47.3
46.22

33.84
29.56

30

37.87
33.51

41.95

40.56
34.39
30.87
30.33

ภำษำอังกฤษ, 21.83

20

47.46
47.17
43.2
39.58
38.73
40.47
คณิตศำสตร์, 32.69
33.23
29.04

52.67

48.09
41.53
35.51
35.07
33.76
28.22

ภำษำไทย, 44.84
สังคมศึกษำ, 44.24
38.94
37.98
37.05
34.56
31.18
28.99

10
0

53

54

ภำษำไทย

55

คณิตศำสตร์

56

57

วิทยำศำสตร์

58

สังคมศึกษำ

59

60

ภำษำอังกฤษ

ที่มำ : เอกสำรกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560
.…

เมื่อนำคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ใน 4 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้หลัก ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2553 ถึงปีกำรศึกษำ 2560 มำเปรียบเทียบพบว่ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
มีค่ำเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ส่วนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีค่ำเฉลี่ยลดลง ได้แก่
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ) รำยละเอียดดังแผนภำพ 4
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แผนภำพ 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ
2553-2560
60
50.52

50

40

41.11

45.58

39.49

41.36
31.43
31.18
30.49

30

28.21
23.77

20
10

41.66
31.74
25.9

สังคมศึกษำ, 44.35
39.56
35.67
33.55
27.7

23.91 คณิตศำสตร์, 21.99

33.91

43.08
42.11
วิทยำศำสตร์, 34.58

32.41
25.45
25.05

45.52
42.98

32.17
27.26
23.93

28.02
26.38

ภำษำไทย, 44.93

29.82
27.2
20.97

ภำษำอังกฤษ, 15.08

0
53

ภำษำไทย

54

55

คณิตศำสตร์

56

57

วิทยำศำสตร์

58

สังคมศึกษำ

59

60

ภำษำอังกฤษ

ที่มำ : เอกสำรกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560
นอกจำกนี้เมื่อวิเครำะห์ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ของชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก พบว่ำมีมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ที่เขตพื้นที่กำรศึกษำควรเร่งพัฒนำเนื่องจำกคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่กำรศึกษำต่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ รำยละเอียดดังตำรำง 12
ตำรำง 12 มำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จำแนกตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และสำระกำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ)

มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ท 5.1
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ค 1.2
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ว 2.2
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 2.1

สำระกำรเรียนรู้
วรรณคดีและวรรณกรรม
จำนวนและกำรดำเนินกำร
พลังงำน
ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร

ที่มำ : เอกสำรกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2561
เมื่อวิเครำะห์ผลกำรทดสอบ O-NET ของชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมสำระกำรเรียนรู้ของกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้หลัก พบว่ำมีสำระกำรเรียนรู้ที่เขตพื้นที่กำรศึกษำควรเร่งพัฒนำเนื่องจำกคะแนนเฉลี่ยของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำต่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ รำยละเอียดดังตำรำง 13

18
ตำรำง 13 สำระกำรเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกผลกำรทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 อยู่ในระดับต่ำ จำแนกตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ)

มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ท 1.1
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ค 1.4
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ว 2.1
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 1.3

สำระกำรเรียนรู้
กำรอ่ำน
พีชคณิต
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร

ที่มำ : เอกสำรกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2561
เมื่อวิเครำะห์ผลกำรทดสอบ O-NET ของชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ตำมสำระกำรเรียนรู้ของกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้หลัก พบว่ำมีสำระกำรเรียนรู้ที่เขตพื้นที่กำรศึกษำควรเร่งพัฒนำเนื่องจำกคะแนนเฉลี่ยของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำต่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ รำยละเอียดดังตำรำง 14
ตำรำง 14 สำระกำรเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกผลกำรทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 6 อยู่ในระดับต่ำ จำแนกตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และสำระกำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ
ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ)

มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ท 3.1
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ค 1.1
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ว 2.2
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ส 1.2
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ต 1.2

สำระกำรเรียนรู้
กำรฟัง กำรดู และกำรพูด
กำรวัด
บูรณำกำร
ภูมิศำสตร์
ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชน
และโลก

ที่มำ : เอกสำรกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2561
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ด้ำนคำนวณและด้ำนเหตุผลชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 จำกกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำระดับชำติ (National Test: NT) พบว่ำควำมสำมำรถด้ำนเหตุผลมีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ
ระดับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับศึกษำธิกำรภำค และระดับจังหวัด ส่วน
ควำมสำมำรถด้ำนคำนวณมีค่ำเฉลี่ยต่ำกว่ำระดับประเทศ ระดับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขัน้ พื้นฐำน แต่มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับศึกษำธิกำรภำคและระดับจังหวัด ส่วนควำมสำมำรถด้ำนภำษำมี
ค่ำเฉลี่ยต่ำกว่ำทุกระดับ รำยละเอียดดังตำรำง 15

19
ตำรำง 15 ควำมสำมำรถชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 จำกกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับชำติ (NT) จำแนกควำมสำมำรถรำยด้ำน
ควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำ
ด้ำนคำนวณ
ด้ำนเหตุผล
รวมเฉลี่ย

ประเทศ
52.67
37.75
45.31
45.25

สพฐ.
51.94
38.38
44.98
45.10

ระดับ
ศึกษำธิกำรภำค
49.23
35.78
43.08
42.70

จังหวัด
51.53
36.79
45.34
44.55

สพป.
51.50
36.83
46.32
44.89

ที่มำ : เอกสำรสำรสนเทศผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2561
3. ด้ำนประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 มีผลกำรจำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ผลกำรประเมินอยู่ใน
ระดับดี รำยละเอียดดังตำรำง 16
ตำรำง 16 ผลกำรติดตำมและประเมินมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้
มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอำนำจและกำรส่งเสริมกำรกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ
มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลของกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมสำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ระดับ
คุณภำพ
ดี
ดีมำก
ดีมำก
พอใช้
พอใช้
ปรับปรุง
ดี
ดีมำก
ดีมำก
ปรับปรุง
พอใช้
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
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ตำรำง 16 ผลกำรติดตำมและประเมินมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 (ต่อ)
ระดับ
คุณภำพ
พอใช้
พอใช้

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีคุณภำพตำมหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกัน
ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำรวมทั้งกำรให้บริกำร
ระดับคุณภำพรวม

พอใช้
ดีเยี่ยม
ดี

นอกจำกนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ทำกำรติดตำมและประเมินผล
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 ผลกำรประเมินได้คะแนนเฉลี่ยรวม 6 ยุทธศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 1.52
อยู่ในระดับคุณภำพพอใช้ รำยละเอียดดังตำรำง 17
ตำรำง 17 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรศึกษำ
คะแนนเฉลี่ยรวม

ระดับ ระดับ
คะแนน คุณภำพ
0.5
พอใช้
1.63
พอใช้
3
3

ดีมำก
ดีมำก

1.5

พอใช้

1.52

พอใช้
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 มีผลประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 มีคะแนนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนอยู่ในระดับสูงมำก (90.05) รำยละเอียดดังตำรำง 18
ตำรำง 18 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ลำดับ ดัชนี/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อยในกำรประเมินคุณธรรมและ ค่ำน้ำหนัก คะแนนที่ได้
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ร้อยละ)
(100)
1

2

3
4

5

ควำมโปร่งใส
26
1.1 กำรเปิดเผยข้อมูล
1.2 กำรมีส่วนร่วม
1.3 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ควำมพร้อมรับผิด
18
2.1 กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ
2.2 กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่
2.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหำร
2.4 กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน
22
กำรรับสินบน
*กรณีจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจไม่เป็นไปตำมเกณฑ์
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
16
4.1 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
4.2 กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4.3 แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
4.4 กำรตรวจสอบถ่วงดุลภำยใน
คุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน
18
5.1 มำตรฐำนและควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนและ
ให้บริกำร
5.2 คุณธรรมกำรบริหำรงำน
คะแนนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน

88.18
83.94
80.61
100.00
89.25
97.22
76.37
98.12
80.00
91.20
91.20
88.56
99.26
83.09
76.42
98.90
93.45
89.59

คะแนน
หลังถ่วง
น้ำหนัก
22.93

16.07

20.06
0.00
14.17

16.82

98.08
90.05
ระดับสูงมำก
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4. สรุปผลกำรดำเนินงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
จำกผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
ที่ผ่ำนมำสำมำรถสรุปผลได้ ดังนี้
ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ
1) ประชำกรวัยเรียนบำงส่วน ยังไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ โดยเฉพำะ
เด็กที่อพยพเคลื่อนย้ำยตำมผู้ปกครอง
2) จำนวนเด็กด้อยโอกำส และเด็กพิเศษเรียนร่วมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่เกณฑ์กำร
ได้รับจัดสรรงบประมำณงบปัจจัยพื้นฐำนมีเกณฑ์กำรจัดสรรเปลี่ยนแปลงไปทำให้ได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณน้อยลง
3) นักเรียนบำงส่วนไม่สำมำรถจบกำรศึกษำในระยะเวลำที่หลักสูตรกำหนด
4) นักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำในแต่ละระดับกำรศึกษำมีแนวโน้มเรียนต่อเพิ่มขึ้น
ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
1) ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีค่ำเฉลี่ยต่ำกว่ำระดับประเทศทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และ
ต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำที่สุดในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ) และและมัธยมศึกษำปีที่ 3 และมัธยมศึกษำปีที่ 6 คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
2) ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) จำแนกตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้พบ
ปัญหำในมำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่เขตพื้นที่กำรศึกษำควรเร่งพัฒนำเนื่องจำกคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่
กำรศึกษำต่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ได้แก่
สำระกำรเรียนรู้ กำรอ่ำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ได้แก่ สำระกำรเรียนรู้ จำนวนและกำร
ดำเนินกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ได้แก่ สำระกำรเรียนรู้ พลังงำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ) ได้แก่ สำระกำรเรียนรู้ ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร มัธยมศึกษำปีที่ 3 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ได้แก่ สำระกำรเรียนรู้ กำรอ่ำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ได้แก่ สำระ
กำรเรียนรู้ พีชคณิต กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ได้แก่ สำระกำรเรียนรู้ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ได้แก่ สำระกำรเรียนรู้ ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร และ
มัธยมศึกษำปีที่ 6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ได้แก่ สำระกำรเรียนรู้ กำรฟัง กำรดู กำรพูด กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ได้แก่ สำระกำรเรียนรู้ กำรวัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ได้แก่ สำระกำร
เรียนรู้ บูรณำกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ ได้แก่ สำระกำรเรียนรู้ ภูมิศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ได้แก่ สำระกำรเรียนรู้ ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
3) ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ (NT) ของชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
มีค่ำเฉลี่ยต่ำกว่ำร้อยละ 50 คือควำมสำมำรถด้ำนคำนวณ และควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล ส่วนควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำมีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำร้อยละ 50 แต่ยังมีค่ำเฉลี่ยต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ มีเพียงควำมสำมำรถ
ด้ำนเหตุผลที่มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับศึกษำธิกำรภำค และระดับจังหวัด
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ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
1) ผลกำรติดตำมและประเมินมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 อยู่ในระดับดี แต่มีผลกำรพัฒนำทีล่ ดลงจำกเดิม
2) ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 อยู่ในระดับพอใช้ และมีกำรพัฒนำที่ลดลงจำกเดิม
3) ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำออนไลน์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 อยู่ในระดับสูงมำก
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ส่วนที่ 3
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ
จำกส่วนที่ 1 บทนำ และส่วนที่ 2 ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ สำมำรถนำมำกำหนดทิศทำง
กำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 ได้ดังนี้
วิสัยทัศน์
ภำยในปี 2563 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 บริหำรและจัด
กำรศึกษำได้ทั่วถึงและมีคุณภำพบนพื้นฐำนควำมเป็นไทย
พันธกิจ
1. พัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรศึกษำโดยยึดโรงเรียนเป็นฐำนที่เน้นหลักกำรมีส่วนร่วมและ
หลักควำมรับผิดชอบ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน
3. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกำรพัฒนำในทุกด้ำนตำมนโยบำย
บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย
เป้ำประสงค์
1. นักเรียนระดับปฐมวัยมีรำกฐำนทำงสุขภำพอนำมัย บุคลิกภำพ และพัฒนำกำรทำงสมอง
พร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
2. นักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นคนดี มีศักยภำพในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ
3. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
4. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีทักษะที่เหมำะสมและมีวัฒนธรรมกำรทำงำน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลบนพื้นฐำนควำมซื่อสัตย์
สุจริตและควำมเป็นไทย
6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสำนักงำนระดับดีเยี่ยม
ยุทธ์ศำสตร์
ยุทธ์ศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ยุทธ์ศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ยุทธ์ศำสตร์ที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยุทธ์ศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
ยุทธ์ศำสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ค่ำนิยม
มีวินัย ใส่ใจบริกำร ต้ำนทุจริต คิดเป็นระบบ พบควำมพอเพียง
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นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
กลยุทธ์เชิงนโยบำย
นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ประเด็นกลยุทธ์
1. พัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น พื้นที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ได้รับกำรบริกำร
ด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร
นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์
1. พัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
2. พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศ
ด้ำนวิชำกำร นำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะอำชีพและทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่ดีสำมำรถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
4. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDGs)
เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ นำ Digital Technology มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ ควำมต้องกำร และควำมถนัด สร้ำงสังคมฐำนควำมรู้
(Knowledge-Based Society) เพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์
1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันทำงกำรศึกษำที่ผลิตครู ในกำรผลิตและพัฒนำครู
ให้ตรงกับสำขำวิชำและสอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม
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3. นำ Digital Technology มำใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทุกประเภททั้งระบบ
นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์
1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัด
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
2. ยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภทให้มีมำตรฐำนตำมบริบทของ
พื้นที่ เพื่อให้พัฒนำผู้เรียน มีคุณภำพ มีมำตรฐำนเสมอกัน
3. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
4. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียน และสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับนำ Digital Technology มำใช้
เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน
นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ประเด็นกลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วม
บริหำรจัดกำรศึกษำ
3. ยกระดับกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำให้มีอิสระ นำไปสู่กำรกระจำยอำนำจ 4 ด้ำน
ให้สถำนศึกษำเป็นศูนย์กลำงในกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพื้นที่
4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมำณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม
เพียงพอ
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับนำ Digital Technology มำใช้
ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ นำไปสู่กำรนำเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
ด้ำนต่ำง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถำนศึกษำ ข้อมูลงบประมำณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นมำ
วิเครำะห์เพื่อให้สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ และ
ควำมถนัด และสำมำรถวิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศต่อไป
จุดเน้นนโยบำยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
สนองนโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
จังหวัด และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 ได้แก่
1. อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
2. มีทักษะชีวิต/สังคม ชุมชน
3. จัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมศักยภำพของผู้เรียน
4. BBL (Brain-Based Learning)
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5. เศรษฐกิจพอเพียง
6. ยกระดับ O-net, NT
7. น้อมนำกระแสพระรำชดำรัสมำปฏิบัติในกำรจัดกำรศึกษำให้ครบถ้วน
8. PLC (Professional Learning Community)
จุดเน้นนโยบำยของนำยไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต 3
ถูก ชอบ กรอบเวลำ ทั้งด้ำนวิชำกำร กำรเงิน บุคคล งบประมำณ และกำรบริหำรทั่วไป
ถูก
คือ ตำมสภำพปัจจุบัน ปัญหำ
ตำมแผนงำนโครงกำร
ตำมควำมต้องกำรเป้ำหมำย
ชอบ
คือ หลักวิชำกำร ระเบียบ และกฎหมำย
กรอบเวลำ
คือ ภำยในระยะเวลำที่กำหนด ทันเวลำ และรอบเวลำ
มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรจัดกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ
มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมสำเร็จและเป็นแบบอย่ำง
ได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกัน
ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร

แผนภูมิ 2 แสดงควำมเชื่อมโยงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
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ภำยในปี 2563 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 บริหำรและจัดกำรศึกษำได้ทั่วถึงและมีคุณภำพบนพื้นฐำนควำมเป็นไทย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้ำประสงค์
ยุทธศำสตร์
จุดเน้น

โครงกำร

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับ
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพตำมมำตรฐำน

1. พัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรศึกษำโดยยึดโรงเรียนเป็น
ฐำนที่เน้นหลักกำรมีส่วนร่วมและหลักควำมรับผิดชอบ
1. นักเรียนระดับปฐมวัยมีรำกฐำน
ทำงสุขภำพอนำมัย บุคลิกภำพและ
พัฒนำกำรทำงสมองพร้อมทีจ่ ะเรียนรู้ใน
ระดับทีส่ ูงขึ้น

ยุทธศำสตร์ที่ 1
จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง

จัดกำรศึกษำเพื่อ
ควำมมั่นคง

บูรณำกำร
งบประมำณ
จำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน

2. นักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เป็นคนดี มีศักยภำพในกำรศึกษำต่อและ
ประกอบอำชีพ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำ
คุณภำพ

3. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้ รับ
โอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ

ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่
มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ

ผู้เรียน

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน

1. งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำรและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ
2561
2. กำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ
ประจำปี 2562

สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมี
มำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ

บูรณำกำร
งบประมำณจำก
สำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน

3. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกระบวนกำรเรียนรู้เกิดกำรพัฒนำในทุก
ด้ำนตำมนโยบำยบนพื้นฐำนควำมเป็นไทย

4. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำมีทักษะที่เหมำะสมและ มี
วัฒนธรรมกำรทำงำนที่มงุ่ เน้นผลสัมฤทธิ์

5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบริหำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลบนพื้นฐำน
ควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและควำมเป็นไทย

ยุทธศำสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร
ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

3. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร
“กำรพัฒนำระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยวิธีกำรทำง
อิเลคทรอนิกส์ (e-GP)
4. สัมมนำวิชำกำรยุทธศำสตร์
กำรบริหำรสถำนศึกษำ
5. พัฒนำครูบรรจุใหม่
6. อบรมธุรกำรโรงเรียน
7. คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน

6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบริหำร
จัดกำรผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสำนักงำน
ระดับดีเยี่ยม

เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร

8. พัฒนำประสิทธิภำพกำรวำงแผน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
9. สรุปผลกำรปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
10. พัฒนำกำรเลื่อนเงินเดือนแนวใหม่
11. กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรตำมหลักธรรมำภิบำล
12. นิเทศกำรศึกษำ
13. กำรนิเทศเปิดภำคเรียน
14. อบรมกำรป้องกันและปรำบปรำบ กำรทุจริตในภำครัฐ
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ควำมเชื่อมโยงของจุดเน้นสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับกำรพัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
จุดเน้น
ประเด็นกลยุทธ์
แนวทำง
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
1. สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
1. จำนวนผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำคุณภำพทั้ง
จัดกำรศึกษำ
ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะ กลุ่ม
ศึกษำในถิ่นทุรกันดำร ชำยแดน ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม ด้ำนทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิตและทักษะ
เพื่อควำมมั่นคง ชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำสและ กับบริบท
อำชีพที่เหมำะสมกับบริบท
กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกล
2. จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดำร ชำยแดนให้
2. จำนวนผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อย
ทุรกันดำร เช่น พื้นที่สูง ชำยแดน จัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถำบันชำติ
โอกำสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร
ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่งได้รับ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
ได้รับกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพและ
กำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้น
3. สร้ำงเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “กำรพัฒนำกำรจัด เกิดจิตสำนึกรักในสถำบันชำติ ศำสนำ
พื้นฐำนที่มีคุณภำพและเหมำะสม กำรศึกษำที่เหมำะสมกับสภำพบริบทของพื้นที่ในถิ่นทุรกันดำร
พระมหำกษัตริย์
ตรงตำมควำมต้องกำร
ชำยแดน ผ่ำนช่องทำงจัดเวทีเสวนำ กำรแสดงนิทรรศกำร กำร
3. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนที่มี
ติดต่อสื่อสำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ต่ำง ๆ เช่น กำรสร้ำง
ผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำสและ
Website Facebook และ Line
กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำร
4. พัฒนำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรเรียนรู้ และกำร ปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภำพ
วัดและประเมินผลที่เหมำะสมสำหรับกำรพัฒนำศักยภำพสูงสุด 4. ผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และ
ผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำรมี
ห่ำงไกลทุรกันดำร
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
5. พัฒนำครูให้มีทักษะกำรสอนภำษำไทยสำหรับเด็กที่ใช้
ภำษำไทยเป็นภำษำที่ 2
6. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน ในกำรพัฒนำ
ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ และภำษำที่ 3 ที่
สอดคล้องและเหมำะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
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จุดเน้น
ประเด็นกลยุทธ์
นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
1. ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร
พัฒนำคุณภำพ ทุกระดับกำรศึกษำให้เอื้อต่อกำร
ผู้เรียน
พัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล มีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 นำไปสู่กำรจัด
กำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ
(Career Education)

แนวทำง

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

(1) 1. พัฒ นำหลักสูตรระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้สอดคล้อง (5) 1. ร้อยละของสถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร

กับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รัก
ในสถำบั นหลั ก ของชำติ และยึ ด มั่ น กำรปกครองระบ อบ
ประชำธิป ไตยอั น มีพ ระมหำกษั ต ริย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และเป็ น
พลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกทีดี มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำน
วิชำกำร มีทักษะชีวิตและทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำรได้ และ
มีทักษะชีวิตในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
(2) 2. ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับกำรพัฒนำ ทั้ง 4
ด้ำน สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3) 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
และปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
(4) 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ จัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำ
เฉพำะบุคคลหรือแผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว ซึ่ง
จัดทำขึ้นบนพื้นฐำนควำมต้องกำรจำเป็นเฉพำะของผู้เรียนที่มีควำม
ต้องกำรจำเป็นพิเศษ หรือควำมสำมำรถพิเศษ

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้สอดคล้องกับทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นกำรพัฒนำ
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถำบันหลัก
ของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมือง
โลกที่ดี มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มี
ทักษะชีวิตและทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำร
และมีทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัย
คุกคำมรูปแบบใหม่
(6) 2. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้เรียนและพื้นที่
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จุดเน้น
ประเด็นกลยุทธ์
นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
2. พัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีควำม
รักในสถำบันหลักของชำติ และ
ยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลัก
คิด
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ
และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม

แนวทำง

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถำนศึกษำปรับปรุงหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรจัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึด
มั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถำนศึกษำน้อมนำพระบรมรำโชบำย
ด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10 และหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่กำหนด

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ
มีคุณธรรม จริยธรรม
3. ร้อยละของสถำนศึกษำที่ปรับปรุงหลักสูตร
จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักใน
สถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลัก
คิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม
จริยธรรม
4. ร้อยละของสถำนศึกษำที่น้อมนำพระบรม
รำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่
10 และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตำมที่กำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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จุดเน้น

ประเด็นกลยุทธ์
3. พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ให้มี
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
มี ค วำมเป็ น เลิ ศ ด้ ำ นวิ ช ำกำร
นำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน

แนวทำง
1. พัฒนำผู้เรียนระดับปฐมวัยมีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์
สังคม สติปัญญำ เพื่อที่จะเข้ำรับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในระดับที่
สูงขึ้น
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทั้งในและ
นอกห้องเรียนให้เอื้อต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัยใน
รูปแบบที่หลำกหลำย
4. ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับกำรเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตำมหลักจิตวิทยำ
พัฒนำกำร
5. จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ให้สำมำรถ
พัฒนำเด็กก่อนประถมให้มีพัฒนำกำรควำมพร้อม เพื่อเตรียมตัว
ไปสู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6. พัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร โดยเน้นกำรพัฒนำ
สมรรถนะที่จำเป็น 3 ด้ำน
กำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy)
กำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy)
กำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy)
7 . พั ฒ น ำ ผู้ เรี ย น ให้ มี ส ม ร ร ถ น ะ ด้ ำ น ดิ จิ ทั ล (Digital
Competence) และสมรรถนะด้ ำ นกำรสื่ อ สำรภำษำอั ง กฤษ
และภำษำที่ 3
8. มี ค วำมรู้ และทั ก ษะในกำรป้ อ งกั น ตนเองจำกภั ย คุ ก คำม
รูปแบบใหม่

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ด้ำนผู้เรียน
1. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับกำร
พัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และ
สติปัญญำ และมีควำมพร้อมที่จะเข้ำรับ
กำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น
2. ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย
อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดี
รอบด้ำน
3. ร้อยละของผู้เรียนที่อ่ำนออกเขียนได้ คิด
เลขเป็น และมีนิสัยรักกำรอ่ำน
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะกำรคิด
วิเครำะห์
5. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน
สมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน
(Reading Literacy)
6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน
สมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์
(Mathematical Literacy)
7. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน
สมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์
(Scientific Literacy)
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นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน

แนวทำง

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

9. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ 8. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสำรอังกฤษ
เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)
และสื่อสำรภำษำที่ 3 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
10. ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน 9. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้ำน Digital
ในลักษณะของ STEM ศึกษำ
Literacy ในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
11. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถำนศึ ก ษำจั ด กำรเรี ย นรู้ ต ำม 10. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมรู้ และทักษะใน
กระบวนกำร 5 ขั้ น ตอน หรือบั น ได 5 ขั้ น (IS: Independent กำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
Study)
11. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำร
12. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบมุ่งเน้น ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
กำรใช้ฐ ำนควำมรู้และระบบควำมคิด ในลั กษณะสหวิทยำกำร (O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำ
เช่น ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งคำถำม
เพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
12. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ
ควำมรู้ทำงวิศวกรรม และกำรคิดเพื่อหำทำงแก้ปัญหำ
ตอนต้นมีสมรรถนะกำรเรียนรู้เรื่องกำรอ่ำน
ควำมรู้และทักษะในด้ำนศิลปะ
ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐำนขึ้นไป (ระดับ 2) ตำม
ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำ แนวทำงกำรประเมิน PISA
ควำมสัมพันธ์
13. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับกำร
13. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำประเมินสมรรถนะตำมแนว ประเมินทักษะกำรคิดแก้ปัญหำตำมแนว
ทำงกำรประเมิน PISA ด้วยระบบกำรสอบ แบบ Online ให้กับ ทำงกำรประเมิน PISA
ผู้ เรี ย นทุ ก คนตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษำตอนปลำย จนถึ ง 14. ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่ให้
มัธยมศึกษำตอนต้น
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม กำรปฏิบัติจริง
14. ส่งเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรประเมินทักษะกำร (Active Learning)
คิดแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA ให้แก่ศึกษำนิเทศก์ 15 ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำร
และครูผู้สอน
เรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษำ
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นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน

แนวทำง

15. ให้บริกำรเครื่องมือกำรวัดและประเมินอิงสมรรถนะตำมแนว
ทำงกำรประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA) ด้วยระบบ
Online Testing
16. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหลักสูตรและแผนกำรเรียนนำไปสู่
ควำมเป็นเลิศในแต่ละด้ำน
17. ส่งเสริมผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนศิลปะดนตรีและ
กีฬำโดยจัดเป็นห้องเรียนเฉพำะด้ำน
18. พัฒนำศักยภำพของผู้เรียนตำมควำมถนัด และเป็นนวัตกร
ผู้สร้ำงนวัตกรรม
4. พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะอำชีพ 1. สร้ำงกลไกของระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำเพื่อส่งเสริม
และทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่ดี
กระบวนกำรเรียนรู้อิงสมรรถนะและเตรียมควำมพร้อมสู่กำร
สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ ประกอบสัมมำอำชีพ
อย่ำงมีควำมสุข
2. พัฒนำรำยวิชำที่ส่งเสริมกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ
3. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหลักสูตรทักษะอำชีพควบคู่กับวิชำ
สำมัญ เช่น ทวิศึกษำหลักสูตรระยะสั้น
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียนตำม
ควำมสนใจในทักษะอำชีพที่ตนเองถนัด เพื่อเตรียมควำมพร้อม
ก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ
5. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทำนอำหำรตำมหลัก
โภชนำกำร และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนของอนำมัย
6. ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำด้ำนอำรมณ์และสังคม (Social
and Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
3. ร้อยละของสถำนศึกษำที่กำรจัดกำรเรียนรู้
ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น
(IS: Independent Study)
4. ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ และ
บรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้ำน
ภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
1. ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ
Portfolio เพื่อกำรศึกษำต่อและกำรประกอบ
อำชีพ
2. ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ และ
บรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ
ทักษะอำชีพตำมควำมถนัด
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภำวะที่ดีทุกช่วงวัย
4. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบป้องกัน
และแก้ไขปัญหำในสถำนศึกษำ
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7. สถำนศึกษำมีระบบกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในสถำนศึกษำ
5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุ 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
เป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำง ผู้เรียนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ยั่งยืน (SDGs)เพื่อสร้ำงเสริม
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำกำรจัดกำรศึกษำเป้ำหมำย
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
โลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global Goals for Sustainable
สิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของ Development)
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนทุกสังกัดจัด
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero
waste และมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
(Environmental Education Sustainable Development: EESD)
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่ำงต่อเนื่อง

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออก
ถึ งกำรด ำเนิ น ชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม
และกำรประยุ ก ต์ ใช้ ป รั ช ญำของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
2 . ร้ อ ย ล ะ ข อ งส ถ ำน ศึ ก ษ ำที่ มี ก ำรจั ด
สภำพแวดล้ อ มที่ ส อดคล้ อ งกั บ มำตรฐำน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable
Development: EESD)
3. ทุกสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยโลก เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
(Global Goals for Sustainable
Development)
6. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำม 1. ให้บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็น
ต้องกำรจำเป็นพิเศษ
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ หน่วยบริกำรและที่บ้ำนอย่ำงมี
พิ เศษ มี คุ ณ ภำพตำมมำตรฐำนกำรศึ ก ษำ
ประสิทธิภำพ
ขั้นพื้นฐำนของแต่ละระดับ
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่ 2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็น
มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่หลำกหลำย พิเศษ ได้รับกำรพัฒนำด้ำนทักษะอำชีพ ทักษะ
3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนเรียนรวมและ กำรดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิต
ศูนย์กำรเรียนเฉพำะควำมพิกำร
สำธำรณะ
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4. ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรวัดและประเมินผลตำม
สภำพจริง
5. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำทักษะกำรอ่ำน
กำรเขียน กำรสื่อสำร กำรคิดคำนวณ กำรคิดวิเครำะห์และกำร
คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
6. ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะ
อำชีพ ทักษะกำรดำรงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิต
สำธำรณะและกำรดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
8. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อกำร
ปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
9. ส่งเสริม สนับสนุน กำรใช้สอื่ เทคโนโลยี สำรสนเทศและกำร
สื่อสำรอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม และสร้ำงสรรค์
10. ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยีสิ่งอำนวยควำมสะดวก สื่อ
บริกำรและกำรช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำ
11. ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนวิชำกำร ดนตรี กีฬำ ศิลปะและอื่น ๆ
เพื่อยกระดับสู่ควำมเป็นเลิศพร้อมก้ำวสู่สำกล

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็น
พิ เศษ ได้ รั บ กำรส่ ง เสริ ม ให้ มี ค วำมสำมำรถ
พิเศษด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ดนตรี กีฬำ ศิลปะ และ
เทคโนโลยี เป็นต้น
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12. ส่งเสริม สนับสนุนกำรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
13. จัดให้มีระบบกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำเชิงบูรณำกำร
14. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพ
ภำยในที่เข้มแข็ง
15. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำจัดทำ
รวบรวม ผลิตพัฒนำและเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งำนวิจัย
ทำงกำรศึกษำ
16. สำรวจสภำพอำคำรสถำนที่ และสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ
จัดทำผังบริเวณจัดทำแบบรูปและรำยงำนสิ่งก่อสร้ำง
17. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทำงปฏิบัติ และมำตรกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
18. ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพและกลุ่ม
สถำนศึกษำขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
19. ส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับคนพิกำรจังหวัด
20. ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน
และองค์กรปกครองในพื้นที่ พัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภำพ
21. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดสภำพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้
เอื้อต่อกำรจัดกำรศึกษำ
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7 . ส่ ง เส ริ ม ส นั บ ส นุ น ให้ 1. พั ฒ นำระบบคลั งข้อ มู ล องค์ ค วำมรู้ เพื่ อให้ บ ริก ำร Digital
ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ น ำ Digital Textbook ตำมเนื้ อ หำหลั ก สู ตรที่ กำหนด สื่ อ วิดี โอ และองค์
Technology มำใช้ ในกำรจั ดกำร ควำมรู้ป ระเภทต่ ำง ๆ และให้ บ ริก ำรแก่ ผู้ เรีย นให้ ก ำรพั ฒ นำ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล ตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
ตำมสมรรถนะ ควำมต้ อ งกำร 2. พั ฒ นำ Digital Platform เพื่ อตอบสนองต่ อกำรพั ฒ นำกำร
แ ล ะ ค ว ำม ถ นั ด ส ร้ ำ งสั งค ม เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคลสถำนศึกษำสนับสนุน ส่งเสริมให้
ฐำนควำมรู้ (Knowledge-Based ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำน Digital Platform
Society) เพื่ อ กำรเรี ย นรู้ อ ย่ ำ ง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พัฒนำผู้บริหำร 1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ 1. ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในกำรวิเครำะห์
ครู และบุคลำกร สถำบันทำงกำรศึกษำที่ผลิตครูใน ควำมขำดแคลน และควำมต้องกำรครู
ทำงกำรศึกษำ กำรผลิตและพัฒนำครูให้ตรงกับ 2. ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในกำรกำหนด
สำขำวิชำและสอดคล้องกับกำร สมรรถนะครูให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21
พัฒนำในศตวรรษที่ 21
3. ประสำนควำมร่วมมือ ในกำรวำงแผนในกำรผลิตครูทั้งระบบ
4. สถำบันกำรศึกษำผลิตครูตำมควำมต้องกำรและควำมขำด
แคลนครู ระยะ 20 ปี
5. ประสำนควำมร่วมมือ ติดตำม ประเมินผล กำรผลิตครู

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ร้ อ ยละของผู้ เรี ย นที่ เรี ย นรู้ ผ่ ำ น Digital
Platform
2. ร้ อ ยละของสถำนศึ ก ษำที่ จั ด กำรเรี ย นรู้
เพื่อให้พัฒนำตนเองผ่ำน Digital Platform

1. สถำนศึกษำมีแผนควำมต้องกำรครูระยะ 20
ปี
2. ส ถ ำน ศึ ก ษ ำมี ก รอ บ ส ม รรถ น ะ ค รู ที่
สอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21 และ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
3. สถำนศึ ก ษำทุ ก แห่ ง มี จ ำนวนครู อ ย่ ำ ง
เหมำะสม และพอเพียงต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
ของผู้เรียน
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จุดเน้น

ประเด็นกลยุทธ์
2. พัฒนำผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุก
ประเภทให้มีสมรรถนะตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ มีศักยภำพ มี
คุณธรรม จริยธรรม

แนวทำง
1. ศึกษำวิเครำะห์ ควำมต้องกำรจำเป็นในกำรพัฒนำตนเอง
(Need Assessment) ของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ เพื่อวำงแผนกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและครบวงจร
2. กำหนดกรอบและวิเครำะห์หลักสูตรเพื่อพัฒนำผู้บริหำร ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เชื่อมโยงกับควำมก้ำวหน้ำใน
วิชำชีพ (Career Path)
3. ประสำนกับสถำบันกำรศึกษำ สถำบันคุรุพัฒนำ หรือ
หน่วยงำนอื่น ๆ จัดทำหลักสูตรที่มีคุณภำพให้สอดคล้องกับกรอบ
หลักสูตรที่กำหนด
4. สนับสนุนให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วำงแผน
และเข้ำรับกำรพัฒนำตำมหลักสูตรที่กำหนดที่เชื่อมโยง
ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path)
5.ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC)
6.ส่งเสริมและพัฒนำครูให้ออกแบบกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับกำรวัดประเมินผลที่เน้นทักษะกำรคิดขั้นสูง
(Higher Order Thinking) ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active
Learning)
7.ส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุก
ประเภท ให้มีควำมรู้ทักษะด้ำน Digital Literacy, Digital
Pedagogy ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ ทักษะสื่อสำรภำษำที่ 3
8. ส่งเสริมพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษของครูที่สอน
ภำษำอังกฤษ โดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุก
ประเภท มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนครบตำม
ควำมจำเป็น ในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สำมำรถพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำร
จัดกำรเรียนรู้ และกำรวัดประเมินผลอย่ำงมี
คุณภำพในรูปแบบที่หลำกหลำย ตำมศักยภำพ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล
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จุดเน้น

ประเด็นกลยุทธ์

แนวทำง

เกณฑ์ที่กำหนด
9. ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำร
เรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำง (Differentiated
Instruction)10. ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะใน
กำรสร้ำงเครื่องมือกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะ
กำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
11. ส่งเสริมและพัฒนำครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียน
ขนำดเล็ก ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล
และกำรสอนแบบคละชั้น
12. ส่งเสริมและพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มี
ควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
และตำมสภำพและประเภทของควำมพิกำร
13. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Online และ
แบบ Face-to-Face Training
14. ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรวิธีกำรประเมินครู โดยเน้นกำร
ประเมินสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยำบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี
(ประเมิน 360 องศำ)
3. นำ Digital Technology มำ 1. พัฒนำ Digital Platform เพื่อใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู
ใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภททั้งระบบ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุก
2.พัฒนำ Digital Platform ระบบบริหำรจัดกำรผู้บริหำร ครู
ประเภททั้งระบบ
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภททั้งระบบ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. สถำนศึกษำ และหน่วยงำนในสังกัดทุกแห่ง
มีระบบฐำนข้อมูลผู้บริหำร ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เพื่อวำงแผนกำรผลิตและ
พัฒนำครูทั้งระบบ
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แนวทำง
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
3. พัฒนำ Digital Content ในองค์ควำมรู้กำรจัดกำรศึกษำใน 2. ร้อยละของบุคลำกรในสังกัดที่พัฒนำตนเอง
สำขำที่ขำดแคลน เช่น กำรพัฒนำทักษะกำรคิดขั้นสูง กำรจัดกำร ผ่ำนระบบ Digital Technology
ศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มี 3. ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์
ควำมแตกต่ำง เป็นต้น
ควำมรู้ในสำขำที่ขำดแคลน
4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทุกประเภทพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนระบบ Digital
Technology
นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
สร้ำงโอกำสใน 1. ร่วมมือกับองค์กรปกครอง
1. สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ภำคเอกชน
1. ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ำรับกำรศึกษำใน
กำรเข้ำถึง
ระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง วำงแผนกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้อง แต่ละระดับกำรศึกษำ
บริกำรกำรศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัด
เหมำะสมกับบริบทของพื้นที่
2. ร้อยละของนักเรียนออกกลำงคัน
ที่มีคุณภำพ มี กำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบท 2. สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทำสำมะโน 3. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบกำรดูแล
มำตรฐำน และ ของพื้นที่
ประชำกรวัยเรียน (0-6 ปี)
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและกำรแนะ
ลดควำมเหลื่อม
3.สถำนศึกษำร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และ
แนวที่มีประสิทธิภำพ
ล้ำทำงกำรศึกษำ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จัดทำแผนกำรนักเรียนทุกระดับ 4. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูล
4.สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตำม
ประชำกรวัยเรียนและสำมำรถนำมำใช้ในกำร
ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้ำถึงกำรบริกำรกำรเรียนรู้ได้อย่ำง
วำงแผนจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมี
ทั่วถึง ครบถ้วน
ประสิทธิภำพ
5.สถำนศึกษำจัดทำฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน เพื่อเก็บ
รวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อวำงแผนกำร
จัดบริกำรกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
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นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
2. ยกระดับสถำนศึกษำในสังกัด 1. จัดทำมำตรฐำนสถำนศึกษำโดยพิจำรณำจำกปัจจัย หรือ
ทุกระดับ และทุกประเภท ให้มี องค์ประกอบขั้นพื้นฐำน เพื่อสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงบริกำร
มำตรฐำนตำมบริบทของพื้นที่
กำรเรียนรู้ที่จะพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีมำตรฐำนเสมอกัน ตำม
เพื่อให้พัฒนำผู้เรียน มีคุณภำพ บริบทเชิงพื้นที่ เช่น
มีมำตรฐำนเสมอกัน
1) ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวก เช่น
อำคำรเรียน อำคำรประกอบ หอประชุม สนำม
กีฬำ ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น
2) ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
4) ด้ำนงบประมำณ
5) ด้ำนควำมปลอดภัย และ
6) ด้ำน Digital Technology
2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนำสถำนศึกษำให้มีมำตรฐำน
ตำมที่กำหนด
3. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
1. จัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศของกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ที่
บริหำรจัดกำรศึกษำสำหรับ
เชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และนำมำใช้อย่ำงมี
ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็น
ประสิทธิภำพ
พิเศษ
2. ส่งเสริม สนับสนุนระบบกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ที่ผู้เรียน
สำมำรถเข้ำสู่บริกำรช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือ
กำรส่งต่อ (Referral) เข้ำสู่กำรศึกษำในระดับเดียวกันและที่
สูงขึ้น หรือกำรอำชีพ หรือกำรดำเนินชีวิตในสังคมได้ตำม
ศักยภำพของแต่ละบุคคล

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำมีกรอบ
มำตรฐำนสถำนศึกษำ
2. ร้อยละของสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมิน
มำตรฐำนสถำนศึกษำตำมที่กำหนด

1. มีข้อมูลสำรสนเทศของกำรจัดกำรศึกษำ
พิเศษที่เชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ
2. สำนักงำนบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษมี
ยุทธศำสตร์ แผนกำรดำเนินงำน และ
แผนปฏิบัติกำรที่ตอบสนองสำหรับผู้เรียนที่มี
ควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ตำมศักยภำพ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตำมสภำพและ
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นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถำนศึกษำในสังกัดมีควำมพร้อมทั้ง
ระบบ เพื่อสำมำรถกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม
4. จัดให้มีศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ใน
กำรติดตำม ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้สถำนศึกษำดำเนินกำร
จัดกำรศึกษำพิเศษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. จัดสรรงบประมำณสนับสนุน 1. ศึกษำ วิเครำะห์ วิธีกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้เรียน และ
ผู้เรียน และสถำนศึกษำอย่ำง
สถำนศึกษำ ทั้งด้ำนควำมเหมำะสม เพียงพอ
เหมำะสม เพียงพอ
2. จัดสรรงบประมำณให้ผู้เรียน และสถำนศึกษำโดยตรง
3. ประสำนควำมร่วมมือกับกองทุนควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ เพื่อสนับสนุน
งบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน

5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับ
นำ Digital Technology มำใช้
เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำ
คุณภำพของผู้เรียน

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ประเภทของควำมพิกำร
3. ทุกสถำนศึกษำในสังกัดมีควำมพร้อมทั้ง
ระบบ เพื่อสำมำรถกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียน
รวม

1. มีรูปแบบหรือแนวทำงในกำรจัดสรร
งบประมำณให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำ
โดยตรงอย่ำงเหมำะสม
2. ผู้เรียนทุกคน และสถำนศึกษำได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำง
เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
3. จำนวนโครงกำร/ กิจกรรมที่ได้รับควำม
ร่วมมือจำกกองทุนควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำ
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีโครงข่ำยสื่อสำร
1. สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบโครงข่ำยสื่อสำร
โทรคมนำคมที่มีประสิทธิภำพ และปลอดภัย
โทรคมนำคมที่สำมำรถเชื่อมต่อกับโครงข่ำย
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีระบบคอมพิวเตอร์ และ อินเทอร์เน็ตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
อุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนำทักษะด้ำน Digital Literacy ปลอดภัย
แก่ผู้เรียน
2. สถำนศึกษำมี Digital Device เพื่อใช้เป็น
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำปรับปรุงพัฒนำห้องเรียนให้ เครื่องมือในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็น
เป็นห้องเรียน Digital
เครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมี
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จุดเน้น
ประเด็นกลยุทธ์
แนวทำง
นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
4. ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device สำหรับผู้เรียนทุกระดับ
อย่ำงเหมำะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนำ Digital
Pedagogy สำหรับครูอย่ำงเหมำะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในกำร
จัดกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (Distance Learning Information Technology:
DLIT)
7. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ยุทธศำสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
เพิ่ม
1.เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำร 1. กำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อกำรบริหำร
ประสิทธิภำพ
จัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขต จัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
กำรบริหำร
พื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 2. ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้
จัดกำร
เข้มแข็ง
3. ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ
และองค์คณะบุคคลที่มีผลงำนเชิงประจักษ์
4. ใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรทำงำนตำมหลักกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA: Integrity &

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ประสิทธิภำพ

1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินคุณภำพมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
2. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมิน
ภำยนอกในระดับดีขึ้นไป
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำผ่ำนกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA:
Integrity & Transparency Assessment)
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จุดเน้น
ประเด็นกลยุทธ์
นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร

แนวทำง

Transparency Assessment)
2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
1. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยใช้พื้นที่เป็น
และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของ ฐำน (Area-based Management) รูปแบบกำรบริหำรแบบ
สังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมบริหำรจัด กระจำยอำนำจ“CLUSTERs”
กำรศึกษำ
2. ส่งเสริม กำรมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำ
ในระดับพื้นที่
3. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบ
เครือข่ำย เช่น เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
4. ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำแบบบูรณำกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนและพื้นที่
5. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน
ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
(Accountability) ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
6. ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุน
ทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
3. ยกระดับกำรบริหำรงำนของ 1. ศึกษำ วิเครำะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบกำรบริหำรงำน
สถำนศึกษำให้มีอิสระ นำไปสู่กำร ของหน่วยงำน บทบำทหน้ำที่ทั้งระดับปฏิบัติ และรับกำรกำกับ
กระจำยอำนำจ 4 ด้ำน ให้
ติดตำม
สถำนศึกษำเป็นศูนย์กลำงในกำร 2. ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำรูปแบบกำรกระจำย
จัดกำรศึกษำตำมบริบทของพื้นที่ อำนำจกำรจัดกำรศึกษำ 4 ด้ำน ให้สถำนศึกษำ โดยใน

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ร้อยละของสถำนศึกษำหน่วยงำนมีกำรบริหำร
จัดกำรแบบมีส่วนร่วม

1. มีรูปแบบและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร
ของโรงเรียนให้เกิดคุณภำพ
2. มีข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำรกระจำยอำนำจ
ทั้งระบบ
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จุดเน้น
ประเด็นกลยุทธ์
นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร

แนวทำง

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ปีงบประมำณ 2562 ให้ศึกษำนำร่องรูปแบบกำรกระจำยอำนำจ
เช่น
1) เขตพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
2) โรงเรียนร่วมพัฒนำ (Partnership School)
3) Autonomous School
3. ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบโครงสร้ำงของสถำนศึกษำ
(Enterprise Architecture) ในฐำนหน่วยงำนระดับปฏิบัติ และ
หน่วยงำนระดับกำกับติดตำมให้เหมำะกับบริบทกำรเปลี่ยนแปลง
ของโลกปัจจุบัน
4. ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ พัฒนำ Digital Technology ใช้
ในกำรจัดกำรศึกษำทั้งระบบ (Digital Transformation)
5. สนับสนุน ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหำเจ้ำหน้ำที่เพื่อปฏิบัติ
หน้ำที่สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อให้ครูสำยผู้สอนปฏิบัติ
หน้ำที่เฉพำะด้ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
เท่ำนั้น
6. ยกระดับสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็น
ศูนย์กลำงในกำรพัฒนำทักษะ และคุณภำพชีวิตของชุมชน
7. สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำม
บริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนนวัตกรรม
โรงเรียนร่วมพัฒนำ โรงเรียนประชำรัฐ โรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนห้องเรียนกีฬำ ฯลฯ

3. มีรูปแบบและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็กให้เกิดคุณภำพ
4. ร้อยละของสถำนศึกษำมีคุณภำพ และ
มำตรฐำน (มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน/ปฐมวัย) และพัฒนำสู่
ระดับสำกล
5. จำนวนโรงเรียนขนำดเล็กลดลง
6. ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนำดเล็ก
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
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ประเด็นกลยุทธ์
นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร

แนวทำง

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

8. นำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำใช้ในกำรวำงแผนกำร
ปฏิบัติกำรตรวจสอบติดตำมเพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำสถำนศึกษำให้
มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
9. สร้ำงมำตรฐำน และกำหนดแนวทำงในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
10. ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนำดเล็กมีระบบกำรบริหำร
จัดกำรที่หลำกหลำย เช่น กำรบริหำรจัดกำรแบบกลุ่มโรงเรียน
กำรสอนแบบคละชั้น
11. พิจำรณำแต่งตั้งผู้บริหำรที่มีศักยภำพในโรงเรียนขนำดเล็ก
พิจำรณำค่ำตอบแทนพิเศษและสวัสดิกำรอื่น ๆ สำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำนในโรงเรียนขนำดเล็ก
12. ปรับปรุงกฎหมำยระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกำร
กระจำยอำนำจ
13. สถำนศึกษำมีอิสระในกำรบริหำรงำน และจัดกำรเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนำผู้เรียนให้ได้ตำมมำตรฐำนคุณภำพผู้เรียน สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรท้องถิ่น นำไปสู่กำรพัฒนำทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ
ของผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ประเด็นกลยุทธ์
นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมำณ
เพื่อสนับสนุนผู้เรียนและ
สถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม
เพียงพอ

5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับ
นำ Digital Technology มำใช้
ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรอย่ำงเป็นระบบ นำไปสู่
กำรนำเทคโนโลยี Big Data เพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ ตั้งแต่
ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูล
สถำนศึกษำ ข้อมูลงบประมำณ
และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นมำ
วิเครำะห์เพื่อให้สถำนศึกษำ
สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ

แนวทำง

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. ศึกษำ วิเครำะห์ วิธีกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้เรียน และ
สถำนศึกษำ ทั้งด้ำนควำมเหมำะสม เพียงพอ
2. จัดสรรงบประมำณให้ผู้เรียน และสถำนศึกษำโดยตรง
3. ประสำนควำมร่วมมือกับกองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ เพื่อ
ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ เพื่อสนับสนุนงบประมำณเพื่อ
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน

1. มีรูปแบบหรือแนวทำงในกำรจัดสรร
งบประมำณให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำ
โดยตรงอย่ำงเหมำะสม
2. ผู้เรียนทุกคนและสถำนศึกษำได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำง
เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
3. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ได้รับควำม
ร่วมมือจำกกองทุนควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำ
1. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 1. สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูล
ที่สำมำรถเชื่อมโยง และบูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกร
สำรสนเทศที่สำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัด
มนุษย์ระหว่ำงกระทรวง หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูล กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
รำยบุคคลที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ กำรพัฒนำตนเอง สุขภำพและกำร
2. สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคล
พัฒนำอำชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐำนข้อมูลกำรพัฒนำทรัพยำกร
ที่สำมำรถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่ำง ๆ นำไปสู่กำร
มนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถ
วิเครำะห์เพื่อวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้
ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภำพบุคคลของประเทศ นำไปสู่กำร ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัดสินใจระดับนโยบำยและปฏิบัติ
2. พัฒนำ Digital Platform ด้ำนกำรเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เพื่อให้สถำนศึกษำ และหน่วยงำนในสังกัดใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
3. พัฒนำ Digital Platform ด้ำนกำรบริหำรงำน เพื่อสนองตอบต่อ
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จุดเน้น
ประเด็นกลยุทธ์
นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำม
สมรรถนะ และควำมถนัด และ
สำมำรถวิเครำะห์เป็นข้อมูลใน
กำรวำงแผนกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ของประเทศต่อไป

แนวทำง

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ นำไปสู่กำร
พัฒนำฐำนข้อมูลบุคลำกร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่กำรคัดสรร
บรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงกำรพัฒนำครู เพื่อให้สอดคล้องกับ
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
4. พัฒนำ Digital Platform ระบบข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรียนเป็น
รำยบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่สำมำรถ
เชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่กำรพัฒนำฐำนข้อมูล
ประชำกรด้ำนกำรศึกษำของประเทศ
5. พัฒนำ Big Data เพื่อเชื่อมโยง วิเครำะห์ข้อมูลทุกมิติ นำไปสู่กำร
วำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
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ค่ำเป้ำหมำยควำมสำเร็จในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์และจุดเน้นในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ข้อมูลปีฐำน (ปีกำรศึกษำ 2560,ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561)
รำยกำร
ประเทศ สพฐ.
จังหวัด
สพป.
ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
1. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์
กลุ่มที่ด้อยโอกำสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น พื้นที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และ
เกำะแก่งได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพและเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
2. ร้อยละของสถำนศึกษำปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำให้เอื้อต่อกำรพัฒนำ
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำร
มีงำนทำ (Career Education)
3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
4. พัฒนำคุณภำพของผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร
นำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
4.1 ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy)
ควำมสำมำรถด้ำนคำนวณ (Numeracy)
ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล (Reasoning Ability)

เป้ำหมำย
ควำมสำเร็จ
(ปีกำรศึกษำ 2561/
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2562)

N/A

N/A

N/A

ร้อยละ 100
(6,365 คน)

ร้อยละ 100
(6,286 คน)

N/A

N/A

N/A

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

N/A

N/A

N/A

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

45.25
52.67
37.75
45.31

45.10
51.94
38.38
44.98

44.55
51.53
36.79
45.34

44.89
51.50
36.83
46.32

46.23
53.05
37.93
47.71
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รำยกำร
4.2 ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำอังกฤษ
4.3 ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำอังกฤษ
2.4 ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ภำษำอังกฤษ
5. ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะอำชีพและทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข

ข้อมูลปีฐำน (ปีกำรศึกษำ 2560,ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561)
ประเทศ

สพฐ.

จังหวัด

สพป.

39.79
46.58
37.12
39.12
36.34
34.33
48.29
26.30
32.28
30.45
33.23
49.25
24.53
29.37
28.31
34.70
N/A

37.93
45.29
35.55
38.13
32.73
34.48
48.77
26.55
32.47
30.14
34.80
50.07
24.64
29.48
27.91
34.96
N/A

37.40
44.82
34.93
38.16
31.69
33.03
48.03
23.92
31.55
28.60
44.81
43.19
17.08
25.86
21.09
31.70
N/A

37.14
44.84
34.56
37.98
31.18
30.72
44.93
20.97
29.82
27.20
27.78
43.19
17.08
25.86
21.09
31.70
N/A

เป้ำหมำย
ควำมสำเร็จ
(ปีกำรศึกษำ 2561/
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2562)

38.26
46.19
35.60
39.12
32.12
32.15
46.28
21.60
30.71
28.02
28.62
44.49
17.59
26.64
21.72
32.65
ร้อยละ 100
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รำยกำร
6. ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
(SDGs) เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษได้รับกำรพัฒนำภำพ
7.1 ร้อยละของเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับโอกำสให้
สำมำรถพัฒนำได้เต็มตำมศักยภำพ
7.2 ร้อยละของเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษผ่ำนกำรพัฒนำตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล

9. จำนวนของเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันทำงกำรศึกษำที่ผลิตครูในกำรผลิตและพัฒนำครูให้
ตรงกับสำขำวิชำและสอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21
10. ร้อยละของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม
11. ร้อยละของสถำนศึกษำนำ Digital Technology มำใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำทุกประเภททั้งระบบ

ข้อมูลปีฐำน (ปีกำรศึกษำ 2560,ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561)

เป้ำหมำย
ควำมสำเร็จ
(ปีกำรศึกษำ 2561/
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2562)

ประเทศ

สพฐ.

จังหวัด

สพป.

N/A

N/A

N/A

N/A

ร้อยละ 100

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ร้อยละ 100
(4,989 คน)
ร้อยละ 100
(4,892 คน)

ร้อยละ 100
(4,451 คน)
ร้อยละ 100
(4,451 คน)

N/A

N/A

N/A

N/A

ร้อยละ 60

N/A

N/A

N/A

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

N/A

N/A

N/A

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
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ข้อมูลปีฐำน (ปีกำรศึกษำ 2560,ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561)
ประเทศ

สพฐ.

จังหวัด

ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
12. ร้อยละขององค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ
N/A
N/A
N/A
ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
13. ร้อยละของสถำนศึกษำผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนสถำนศึกษำตำมที่กำหนด
N/A
N/A
N/A
14. ร้อยละของสถำนศึกษำมีควำมพร้อมทั้งระบบ เพื่อสำมำรถจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวมสำหรับ
N/A
N/A
N/A
ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
15. ร้อยละของผู้เรียน สถำนศึกษำได้รับจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
และเพียงพอต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
100
100
100
16. ร้อยละของสถำนศึกษำได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนให้นำ Digital Technology มำใช้เป็น
N/A
N/A
N/A
เครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
17. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่
N/A
N/A
N/A
กำรศึกษำ
18. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
N/A
N/A
N/A
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA : Integrity & Transparency Assessment)

สพป.

เป้ำหมำย
ควำมสำเร็จ
(ปีกำรศึกษำ 2561/
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2562)

N/A

ร้อยละ 60

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
(192โรงเรียน)
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
(186 โรงเรียน)
ร้อยละ 100

ร้อยละ 83.33
(165โรงเรียน)

ร้อยละ 100
(198 โรงเรียน)

ดีเยี่ยม
(ร้อยละ 80.91)
สูงมำก
(ร้อยละ 90.05)

ดีเยี่ยม
(ร้อยละ 82.52)
สูงมำก
(ร้อยละ 91.85)
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รำยกำร
19. ร้อยละของสถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
ประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรที่เข้ำเรียนในโรงเรียน
19.1 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
19.2 ระดับกำรศึกษำภำคบังคับ
19.3 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
20. จำนวนรูปแบบและแนวทำงของสถำนศึกษำในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำให้เกิดคุณภำพ

21. ร้อยละของสถำนศึกษำมีระบบข้อมูลสำรสนเทศนักเรียนเป็นรำยบุคคลและนำไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ข้อมูลปีฐำน (ปีกำรศึกษำ 2560,ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561)
ประเทศ

สพฐ.

จังหวัด

สพป.

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

ร้อยละ 92.60
ร้อยละ 92.30
ร้อยละ 62.20
5 รูปแบบ
(สุขสวัสดิ์โมเดล
,PBL,คละชั้น
,EP,ปกติ)
ร้อยละ 100

เป้ำหมำย
ควำมสำเร็จ
(ปีกำรศึกษำ 2561/
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2562)

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 70
6 รูปแบบขึ้นไป

ร้อยละ 100
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ส่วนที่ 4
กำรพัฒนำกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 ได้นำแผนงำน โครงกำร กิจกรรม
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 มำบูรณำกำรเชื่อมโยงกับนโยบำย จุดเน้น
เป้ำหมำยควำมสำเร็จของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องกับนโยบำยและเป็นกรอบทิศทำงในกำรดำเนินงำนขับเคลื่อนกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำที่มุ่งเน้นคุณภำพกำรศึกษำ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
บูรณำกำรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ดังนี้
1. งำมมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีกำรศึกษำ 2561
2. กำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี 2562
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดังนี้
3. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “กำรพัฒนำระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
วิธีกำรทำงอิเลคทรอนิกส์ (e-GP)
4. กำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพ
5. พัฒนำควำมรู้ จริยธรรมและปฐมนิเทศข้ำรำชกำรครูบรรจุใหม่
6. อบรมธุรกำรโรงเรียน
7. คืนคุณธรรมสู่โรงเรียน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและ
ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
บูรณำกำรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร ดังนี้
8. พัฒนำประสิทธิภำพกำรวำงแผน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
9. สรุปผลกำรปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
10. พัฒนำกำรเลื่อนเงินเดือนตำมแนวใหม่
11. กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรตำมหลักธรรมำภิบำล
12. นิเทศกำรศึกษำ
13. กำรนิเทศเปิดภำคเรียน
14. อบรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

แผนภูมิ 3 กรอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

งบดำเนินงำนขั้นพื้นฐำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 งบประมำณ 5,000,000 บำท

งบตำมภำรกิจของกลุ่มในสำนักงำน
งบประมำณ 2,000,000 บำท

ยุทธศำสตร์ที่ 1
บูรณำ
กำรงบประมำ
ณจำก
สำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน

ยุทธศำสตร์ที่ 2
1. งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำรและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปี
กำรศึกษำ 2561
2. กำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ
ประจำปี 2562

ยุทธศำสตร์ที่ 3
3. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
หลักสูตร “กำรพัฒนำระบบ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
วิธีกำรทำงอิเลคทรอนิกส์
(e-GP)
4. สัมมนำวิชำกำร
ยุทธศำสตร์กำรบริหำร
สถำนศึกษำ
5. พัฒนำครูบรรจุใหม่
6. อบรมธุรกำรโรงเรียน
7. คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน

งบดำเนินงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(3,000,000 บำท)

ยุทธศำสตร์ที่ 4
บูรณำกำรงบประมำณ
จำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

งบดำเนินงำนเขตพื้นที่ (งบประจำ)
15. บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
1
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
375,000
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2

ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ

75,000

3

ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

75,000

4

ค่ำซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง

97,000

5

ค่ำวัสดุสำนักงำน

495,000

6

ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

229,050

7

ค่ำบำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ

105,000

8

ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร

9

ค่ำดำเนินกำรตำมภำรกิจเร่งด่วน

315,500

10

ค่ำสำธำรณูปโภค

750,000

11

ค่ำเบี้ยประชุม/ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม

225,000

12

ค่ำตอบแทน/ค่ำใช้จ่ำยอื่น

168,450

รวมทั้งสิ้น

3,000,000

ยุทธศำสตร์ที่ 5

90,000

8. พัฒนำประสิทธิภำพกำรวำงแผน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
9. สรุปผลกำรปฏิบัติงำนประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562
10. พัฒนำกำรเลื่อนเงินเดือนแนวใหม่
11. กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร
ตำมหลักธรรมำภิบำล
12. นิเทศกำรศึกษำ
13. กำรนิเทศเปิดภำคเรียน
14. อบรมกำรป้องกันและปรำบปรำบ
กำรทุจริตในภำครัฐ
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แผนภูมิ 4 สรุปงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำแนกรำยกลุ่มภำรกิจ สพป.ศรีสะเกษ
เขต 3
งบดำเนินงำนขั้นพื้นฐำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 งบประมำณ 5,000,000 บำท

กลุ่มอำนวยกำร
งบประมำณ 3,000,000 บำท
(1 โครงกำร)

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
งบประมำณ 780,000 บำท
(3 โครงกำร)

กลุ่มนโยบำยฯและแผน
งบประมำณ 47,000 บำท
(2 โครงกำร)

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลฯ

กลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

งบประมำณ 830,000 บำท
(4 โครงกำร)

งบประมำณ - บำท

(- โครงกำร)

งบประมำณ 35,000 บำท
(1 โครงกำร)

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์
งบประมำณ 60,000 บำท
(1 โครงกำร)

หน่วยตรวจสอบภำยใน
งบประมำณ - บำท
(- โครงกำร)

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
งบประมำณ 188,000 บำท
(2 โครงกำร)

กลุ่มกฎหมำยและคดี
งบประมำณ 60,000 บำท
(1 โครงกำร)
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แผนภูมิ 5 สรุปงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำแนกยุทธศำสตร์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
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งบดำเนินงำนขั้นพื้นฐำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 งบประมำณ 2,000,000 บำท

ยุทธศำสตร์ที่ 1
จัดกำรศึกษำเพื่อควำม
มั่นคง
งบประมำณ
- บำท
(- โครงกำร)

ยุทธศำสตร์ที่ 2
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
งบประมำณ
285,000 บำท
(2 โครงกำร)

ยุทธศำสตร์ที่ 3
พัฒนำผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
งบประมำณ
1,240,000 บำท
(5 โครงกำร)

ยุทธศำสตร์ที่ 4
สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึง
บริกำรกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ มีมำตรฐำนและ
ลดควำมเหลี่อมล้ำทำงกำร
ศึกษำ
งบประมำณ - บำท

ยุทธศำสตร์ที่ 5
เพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำร
งบประมำณ
475,000 บำท
(7 โครงกำร)

(- โครงกำร)
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65
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2562
ที่
โครงกำร
งบประมำณ
บูรณำกำรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน

ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1
กำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อควำมมั่นคง
ยุทธศำสตร์ที่ 2
1
กำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน
2
ยุทธศำสตร์ที่ 3
3
พัฒนำผู้บริหำร ครู
และบุคลำกร
4
ทำงกำรศึกษำ
5
6
7

งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำรและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มภำรกิจ

-

-

250,000 นำงสำวเกษศิรินทร์ แพงวิเศษ

กลุ่มนิเทศติดตำมฯ

กำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี 2562

35,000 นำงดวงพร ศรกล้ำ

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “กำรพัฒนำระบบกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยวิธีกำรทำงอิเลคทรอนิกส์
(e-GP)

60,000 นำงสำวเยำวลักษณ์ ประวำฬ

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์

สัมมนำวิชำกำรยุทธศำสตร์กำรบริหำรสถำนศึกษำ

400,000 นำงสำวกำญจนี พุฒิประภำส

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

พัฒนำครูบรรจุใหม่

300,000 นำงสำวกำญจนี พุฒิประภำส

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

อบรมธุรกำรโรงเรียน

80,000 นำงสำวกำญจนี พุฒิประภำส

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

คืนคุณธรรมสู่โรงเรียน

400,000 นำยประจักษ์ ทองเลิศ

กลุ่มนิเทศติดตำมฯ

60

66
นโยบำย
ที่
ยุทธศำสตร์ที่ 4
สร้ำงโอกำสในกำร
เข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำที่มี
คุณภำพ มี
มำตรฐำนและลด
ควำมเหลื่อมล้ำ
ทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 5
เพิ่มประสิทธิภำพ 8
กำรบริหำรจัดกำร 9
10

โครงกำร
งบประมำณ
บูรณำกำรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน

กลุ่มภำรกิจ

-

-

พัฒนำประสิทธิภำพกำรวำงแผน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

17,000 นำงสำวสุพรรณิกำร์ ทำอินทร์

กลุ่มนโยบำยและแผน

สรุปผลกำรปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

30,000 นำงสำวอุไร บุญแปลง

กลุ่มนโยบำยและแผน

พัฒนำกำรเลื่อนเงินเดือนตำมแนวใหม่
11 กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรตำมหลักธรรมำภิบำล

58,000 นำงสำวมณีรัตน์ โสภิณ
130,000
นำงสำวมณีรัตน์ โสภิณ
150,000
นำยประจักษ์ ทองเลิศ

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

12 นิเทศกำรศึกษำ
13
นโยบำยที่ 5 เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำร

ผู้รับผิดชอบ

กำรนิเทศเปิดภำคเรียน
14 อบรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
15 บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
รวมทั้งสิ้น

30,000 นำยประจักษ์ ทองเลิศ
60,000
นำยเพิ่มศักดิ์ เสนครำม
3,000,000
นำยเอกพล มั่นอยู่
5,000,000

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กลุ่มนิเทศติดตำมฯ
กลุ่มนิเทศติดตำมฯ
กลุ่มกฎหมำยและคดี
กลุ่มอำนวยกำร
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ส่วนที่ 5
กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
เพื่อให้กำรดำเนินกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 บรรลุผล
สำเร็จและเป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้กำรขับเคลื่อนสู่ควำมสำเร็จ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 จึงกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำน ดังนี้
แนวทำงดำเนินงำนและบริหำรงบประมำณปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
1. ทุกกลุ่มภำรกิจจัดทำรำยละเอียดโครงกำร กิจกรรม เพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติประจำปี
งบประมำณแต่ละปี ดังนี้
1.1 จั ด ท ำรำยละเอี ย ดของโครงกำร กิ จ กรรมที่ ป รำกฏแล้ ว ใน ปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 น ำโครงกำร กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ กำรจั ด สรร เสนอกลุ่ ม นโยบำยและแผน
เพื่อตรวจสอบงบประมำณและเงื่อนไขกำรใช้งบประมำณ
1.2 กลุ่ มนโยบำยและแผนตรวจสอบ และบันทึ กเสนอกำรตรวจสอบเพื่อขออนุมัติกำร
ดำเนินงำนโครงกำรจำกผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
1.3 ผู้รับผิดชอบโครงกำรสำเนำกำรอนุมัติ และโครงกำรฉบับจริงให้ กลุ่มนโยบำยและแผน
จำนวน 1 ชุด จัดส่งให้ กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ จำนวน 1 ชุด เพื่อดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
โครงกำร
1.4 นำโครงกำร กิจกรรมลงสู่กำรปฏิบัติตำมปฏิทิน
1.5 ควบคุม กำกับ ดูแลกำรดำเนินงำนโครงกำร กิจกรรม โดยกลุ่มนโยบำยและแผนและ
กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
1.6 ตรวจสอบ ประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนโครงกำรโดยผู้ รั บ ผิ ด ชอบโคร งกำรหรื อ
คณะทำงำน
1.7 จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร เสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง
กำรบริหำรงบประมำณ มำตรกำรและแนวทำงกำรเร่งรัด ติดตำมกำรเบิกจ่ำย
เพื่อให้กำรบริหำรงบประมำณมีควำมถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ระเบียบของทำงรำชกำรควรดำเนินกำรดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
2. จัดทำแผนจัดซื้อ จัดจ้ำง และปฏิทินกำรบริหำรงบประมำณ โดยกำหนดเป้ำหมำย
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี (จัดทำแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยไตรมำส)
3. รำยงำนผลงบลงทุน ตำมแบบฟอร์มให้จังหวัดศรีสะเกษ (สำนักงำนคลังจังหวัด
ศรีสะเกษ) ทุกเดือน
4. กำหนดมำตรกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน งบดำเนินงำนและเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำย
ให้โรงเรียนในสังกัดทรำบและถือปฏิบัติ
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5. บันทึกผลกำรดำเนินงำนเบิกจ่ำยเงินตำมระบบกำรบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ และ
ระบบ e-budget และรำยงำนเสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
ทุกเดือน และรำยไตรมำส
6. กลุ่มภำรกิจและผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ ตรวจสอบ
กำกับ ติดตำมกำรใช้งบประมำณทั้งในโปรแกรมกำรควบคุมและบริหำรงบประมำณ และเอกสำรประกอบ
อื่น ๆ ให้เป็นไปตำมปฏิทิน และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
กำรกำกับ ติดตำม และรำยงำน
กำรดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนนี้ จะบรรลุควำมสำเร็จที่คำดหวัง จะต้อง
ดำเนินกำรภำยใต้กำรกำกับ ติดตำม และรำยงำน ในด้ำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
ระยะเวลำ
ตุลำคม 2561

30 มีนำคม 2562

30 มิถุนำยน 2562

15 กันยำยน 2562

กิจกรรมสำคัญ
1. สพฐ.แจ้งแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร
2. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นำโครงกำร/ กิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณรำยปีมำจัดทำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่
กำรปฏิบัติ
3. ผู้อำนวยกำร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จัดทำคำรับรองผลกำรปฏิบัติรำชกำร
กับเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
4. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนคำรับรองผลกำรปฏิบัติรำชกำรกับผู้อำนวยกำร สพป.
ศรีสะเกษ เขต 3
1. ผู้รับผิดชอบโครงกำร / กิจกรรมรำยงำนผลกำรดำเนินงำนรอบ 6 เดือน
(ตุลำคม – มีนำคม) ต่อ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผ่ำนกลุ่มนโยบำยและแผน
2. ประสำนงำนเตรียมรับกำรตรวจติดตำมจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 13 และกำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรรอบ 6 เดือน
1. ผู้รับผิดชอบโครงกำร / กิจกรรมรำยงำนผลกำรดำเนินงำนรอบ 9 เดือน
(ตุลำคม – มิถุนำยน) ต่อ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผ่ำนกลุ่มนโยบำยและแผน
2. ประสำนงำนเตรียมรับกำรตรวจติดตำมจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 13 และกำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรรอบ 9 เดือน
1. ผู้รับผิดชอบโครงกำร / กิจกรรมรำยงำนผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน
(ตุลำคม – มิถุนำยน) ต่อ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผ่ำนกลุ่มนโยบำยและแผน
2. ประสำนงำนเตรียมรับกำรตรวจติดตำมจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 13 และกำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรรอบ 12 เดือน
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บรรณำนุกรม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3. กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ 2561. เอกสำรอัด
สำเนำ. 2561.
. กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ 2561. เอกสำรอัดสำเนำ. 2561.
. แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2561. เอกสำรอัดสำเนำ. 2561.
. แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562). เอกสำร
อัดสำเนำ. 2561.
. พื้นที่บริกำรและประชำกรในเขตบริกำรของโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2557-2560. เอกสำร
อัดสำเนำ. 2557
. สรุปสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557. เอกสำรอัดสำเนำ. 2557.
. สรุปสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558. เอกสำรอัดสำเนำ. 2558.
. สรุปสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559. เอกสำรอัดสำเนำ. 2559.
. สรุปสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560. เอกสำรอัดสำเนำ. 2560.
. สรุปสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561. เอกสำรอัดสำเนำ. 2561.
สำนักงำนจังหวัดศรีสะเกษ. 5 มนต์เสน่ห์ จังหวัดศรีสะเกษ. ศรีสะเกษ : ศิริธรรมออฟเซ็ท. 2551.
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน. แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562.
เอกสำรอัดสำเนำ. 2562.
. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน. เอกสำรอัดสำเนำ. 2557.
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คณะทำงำน
นำยไพบูลย์ ศรีสุธรรม
ว่ำที่ ร.ต.สำรวย นกงำม
นำยพิจิตร ทำนะ
นำยเอกพล มั่นอยู่
นำงสำวอุษำ พรมมำ
น.ส.เยำวลักษณ์ ประวำฬ
นำงนันทนำ หมื่นจิตร
นำยประจักษ์ ทองเลิศ
น.ส.กำญจนี พุฒิประภำส
นำยเพิ่มศักดิ์ เสนครำม
นำยสำยัน สุขเฉย
น.ส.มณีรัตน์ โสภิณ
นำงภภัสสร พรมศรี
นำยธนกฤต เดชนำเกร็ด
นำยพุทธ มงคล
น.ส.เกษศิรินทร์ แพงวิเศษ
นำงปรำใส สุทธิกรณ์
นำงดวงพร ศรกล้ำ
น.ส.ศุภำกร ปรำบเสียง
นำงเพ็ญศรี คำวงค์
น.ส.ชมชนก จำปำกุล
น.ส.สมิตร เหิมหำญ
น.ส.อุไร บุญแปลง
น.ส.สุพรรณิกำร์ ทำอินทร์
นำยกอบชัย สำยทอง
นำงวรรณพร อำวะรุณ
นำงบรรจง ทำวุฒิ
นำงพัชรำภรณ์ ทำสระคู
นำงสังวร ทวีศรี
นำงสำวสุรีรัตน์ ผ่องรำษี
นำยเกรียงไกร เหล่ำศักดิ์ศรี

ผู้อำนวยกำร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
รองผู้อำนวยกำร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
รองผู้อำนวยกำร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำร
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่แทน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่
แทนผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
นิติกรชำนำญกำร
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
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นำยยุทธพงศ์ สีดำ
นำยธรรมนูญ ทองหนองบัว
นำยโชติรัตน์ คำไพเรำะ
นำงมณฑิรำ นนทะกำนต์
นำยเอนกพงศ์ วิลัยเลิศ
น.ส.ศศิธร พรมมำดวง

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงชั่วครำว (เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์)
ลูกจ้ำงชั่วครำว (พนักงำนพิมพ์ดีด)

ออกแบบปก/รูปเล่ม/พิมพ์
น.ส.สุพรรณิกำร์ ทำอินทร์
นำยเอนกพงศ์ วิลัยเลิศ

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
ลูกจ้ำงชั่วครำว (เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์)
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