คำนำ
ด้ ว ยเจตนารมณ์ ข องแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ที่ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาสั ง คมอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข ด้ ว ยความเสมอภาค เป็ น ธรรม และมี ภู มิ คุ้ ม กั น
ต่อการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยที่เร่งพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย ได้นามาสู่การจัดกรอบทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาของส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีส ะเกษ เขต 3 ในช่วง 4 ปี
(ปี ง บประมาณ 2559-2562) และสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ศรี ส ะเกษ เขต 3 โดยด้ ว ยความร่ ว มมื อ ในรู ป ของคณะท างานได้ ร่ ว มกั น จั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐาน 4 ปี (ปี ง บประมาณ 2559-2562) ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ปี ง บประมาณ 2561 เพื่ อ ให้ แ ผนพั ฒ นา
การศึกษาขั้นพื้นฐานนี้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่าง
แท้จริง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (ปีงบประมาณ 2559-2562) ฉบับนี้ให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
มิถุนายน 2561
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. สภาพทั่วไปของเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ที่ตั้ง/อาณาเขต/การคมนาคม
ที่ตั้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ 8 ตาบล
หนองฉลอง อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ระหว่างละติจูด 14-15 องศาเหนือ และลองติจูด 104 -105 องศาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
โดยทางรถไฟ เป็นระยะทางประมาณ 515 กิโลเมตร ทางรถยนต์เป็นระยะทางประมาณ 538 กิโลเมตร
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุมเขตปกครอง 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอ
ขุขันธ์ อาเภอปรางค์กู่ อาเภอไพรบึง และอาเภอภูสิงห์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,388.68 ตารางกิโลเมตร
รายละเอียดดังแผนภาพ 1
อำณำเขต
ทิศเหนือ จรดกับอาเภอวังหินและอาเภอพยุห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และอาเภออุทุมพรพิสัย อาเภอห้วยทับทัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ทิศใต้ จรดกับจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชาตามแนวทิวเขาพนมดงรัก
ทิศตะวันออก จรดกับอาเภอศรีรัตนะ อาเภอขุนหาญ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ทิศตะวันตก จรดกับอาเภอสาโรงทาบ อาเภอศรีณรงค์ อาเภอสังขะ และอาเภอบัวเชด
จังหวัดสุรินทร์
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แผนภาพ 1 อาณาเขตของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

อัตราส่วน 1 : 2,000 ตร.กม.
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1.2 สภำพภูมิประเทศและกำรคมนำคม
สภำพภูมิประเทศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีสภาพภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเป็นพื้นทีร่ าบ ยกเว้นทางด้านทิศใต้ที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา มีลักษณะ
เป็นภูเขาเตี้ย สลับกับที่ราบเชิงเขา มีลาห้วยสาคัญ คือ ห้วยศาลา ห้วยตึ๊กชู ห้วยสาราญ ห้วยเหนือ
ห้วยทับทันและห้วยทา ซึ่งมีลาห้วยสาราญและห้วยทับทันเป็นเส้นกั้นอาณาเขตด้านตะวันตกและ
ลาห้วยทา เป็นเส้นกั้นอาณาเขตด้านตะวันออก
กำรคมนำคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ตั้งอยู่ในอาเภอขุขันธ์
การคมนาคมภายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ใช้เส้นทางหลัก คือ เส้นทาง
หมายเลข 24 (โชคชัย – เดชอุดม) ตัดผ่านอาเภอภูสิงห์ อาเภอขุขันธ์ และอาเภอไพรบึง การคมนาคม
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ไปอาเภอไพรบึงใช้เส้นทางหมายเลข
2111 ระยะทาง 23 กิโลเมตร ไปอาเภอปรางค์กู่ใช้เส้นทางหมายเลข 2167 ระยะทาง 33 กิโลเมตร
และไปอาเภอภูสิงห์ใช้เส้นทางหมายเลข 2341 ระยะทาง 24 กิโลเมตร รายละเอียดดังแผนภาพ 2
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แผนภาพ 2 เส้นทางการคมนาคมภายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

อ.ปรำงค์กู่
อ.ขุขันธ์

อ.ไพรบึง

อ.ภูสิงห์

ควำมหมำยสัญลักษณ์
ทางหลวงจังหวัด

อัตราส่วน 1 : 2,000 ตร.กม.

ทางหลวงชนบท
ภูเขา
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1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ
ลักษณะภูมิอากาศในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มี 3 ฤดู ได้แก่
ฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 38 องศาเซลเซียส ฤดูฝนระหว่างเดือน
มิถุนายนถึงเดือนกันยายน มีปริมาณน้าฝนเฉลี่ย 1,200 - 1,400 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อปี ฤดูหนาวระหว่าง
เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 26 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุดประมาณ 10 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 66 -73
1.4 กำรปกครอง
การปกครองในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม
ใน 4 อาเภอ คือ อาเภอขุขันธ์ อาเภอปรางค์กู่ อาเภอไพรบึง และอาเภอภูสิงห์ ประกอบด้วย
เขตการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น มีองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 45 แห่ง มีเทศบาล
ตาบล จานวน 3 แห่ง คือ เทศบาลตาบลเมืองขุขันธ์ เทศบาลตาบลปรางค์กู่ และเทศบาลตาบลไพรบึง
.
1.5 ประชำกร/เศรษฐกิจ.5
ประชำกร
..ประชากรในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีจานวน 300,877 คน
ซึ่งในจานวนนี้มีประชากรในเขตอาเภอขุขันธ์มากที่สุด คิดเป็น 1 ใน 2 ส่วนของจานวนประชากรทั้งสิ้น
รายละเอียดดังตาราง 1
ตาราง 1 จานวนประชากร จาแนกเพศเป็นรายอาเภอ
ประชากร
อาเภอ
2559
2560
2561
ขุขันธ์
150,712
146,351
151,340
ปรางค์กู่
68,10
65,168
68,026
ไพรบึง
48,308
37,372
48,352
ภูสิงห์
53,694
53,959
54,155
รวม
320,824
302,850
321,873
ที่มา: ข้อมูลกรมการปกครอง ณ วันที่ 31 กันยายน 2561
เศรษฐกิจ
ประชากรประมาณร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวหอมมะลิ ปลูกพืชไร่
ได้แก่ มันสาปะหลัง อ้อย ปลูกพืชสวน ได้แก่ ยางพารา ปลูกมากในเขตอาเภอภูสิงห์ โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการขายส่ง ขายปลีกพืชผลทางการเกษตร รายได้เฉลี่ยของประชากร 56,137 บาท
ต่อคนต่อปี (ที่มา : เอกสารแผนงานบูรณาการส่งเสริมการาพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2561)
1.6 สังคมและวัฒนธรรม
ประชากรในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ร้อยละ 98 นับถือศาสนา
พุทธ กลุ่มชนพื้นเมืองในพื้นที่มี 4 กลุ่ม คือ กลุ่มชนเขมร กลุ่มชนลาว กลุ่มชนส่วย (กูย) กลุ่มชนเยอ
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จึงมีความหลากหลายในประเพณีและวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองแต่สามารถดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่าง
กลมกลืน ประเพณีและการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มมี ดังนี้
กลุ่มชนเขมร มีประเพณีและการแสดงพื้นบ้านที่สาคัญ เช่น แซนโฎนตา (เซ่นไหว้
บรรพบุรุษที่ล่วงลับ) ราแม่มวด (ราเซ่นไหว้ภูตผี) ราตรด กันตรึม เป็นต้น
กลุ่มชนลาว มีประเพณีที่สาคัญที่เรียกว่า ฮีตสิบสอง (ประเพณีสิบสองเดือน) เช่น
เดือนอ้าย เดือนยี่ เดือนสาม ราแม่มด (ราเซ่นไหว้ภูตผี) เป็นต้น
กลุ่มชนส่วย มีประเพณีและการแสดงพื้นบ้านที่สาคัญ เช่น พิธีไหว้ศาลปะกา (ไหว้
วิญญาณบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์) ราแกลมอร (ราเซ่นไหว้ภูตผี) ราสะเอง (ราเซ่นไหว้ภูตผี) เป็นต้น
กลุ่มชนเยอ มีการแสดงพื้นบ้านที่สาคัญ เช่น การเป่าสะไน เซิ้งสะไน
เป็นต้น
1.7 แหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญำท้องถิ่น
แหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่นของอาเภอต่าง ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ดังนี้
อำเภอขุขันธ์
1) หลวงพ่อโต วัดบูรพามหาพุทธาราม (วัดเขียน) ตั้งอยู่ที่บ้านพราน ตาบล
ห้วยเหนือ
2) วัดถ้าสระพงษ์ ตั้งอยู่ภายในโครงการทับทิมสยาม 06 บ้านนาจะเรีย ตาบล
ปรือใหญ่
3) สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ตั้งอยู่ภายในโครงการทับทิมสยาม 06 บ้านนาจะเรีย
ตาบลปรือใหญ่
4) ปราสาทตาเล็ง ตั้งอยู่บ้านปราสาท ตาบลกันทรารมย์
5) พระแก้วนิรมิต วัดบ้านลาภู ตั้งอยู่บ้านลาภู ตาบลใจดี
อำเภอปรำงค์กู่
1) ปราสาทปรางค์กู่ ตั้งอยู่บ้านกู่ ตาบลกู่
2) ปราสาทบ้านทามจาน ตั้งอยู่บ้านทามจาน ตาบลสมอ
3) แท่งบัลลังก์ ตั้งอยู่บ้านหนองบัวบัลลังก์ ตาบลโพธิ์ศรี
อำเภอไพรบึง
1) วัดบ้านไพรบึง ตั้งอยู่เทศบาลตาบลไพรบึง ตาบลไพรบึง
2) หนองใหญ่ ตั้งอยู่บ้านสวาย ตาบลไพรบึง
3) ห้วยชลัง ตั้งอยู่บ้านทุ่ม บ้านโพง บ้านกระแมด ตาบลไพรบึง
4) วัดบ้านหนองอารี ตั้งอยู่บ้านหนองอารี ตาบลดินแดง
5) วัดบ้านปราสาทเยอเหนือ ตั้งอยู่บ้านปราสาทเยอเหนือ ตาบลปราสาทเยอ
อำเภอภูสิงห์
1) เขื่อนห้วยศาลา ตั้งอยู่บ้านศาลา-บ้านโคกตาล ตาบลโคกตาล
2) น้าตกห้วยสวาย ตั้งอยู่บ้านแซรสะโบว ตาบลดงรัก
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3) น้าตกนาตราว ตั้งอยู่บ้านนาตราว ตาบลดงรัก
4) หลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา ตั้งอยู่บ้านไพรพัฒนา ตาบลไพรพัฒนา
5) ช่องสะงา จุดผ่อนปรนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ประตูสู่นครวัด–
นครธม) ตาบลไพรพัฒนา
6) วัดพระพุทธบาทภูสิงห์ ตั้งอยู่บ้านศาลา ตาบลโคกตาล
2. ภำรกิจของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เป็นหน่วยงานภายใต้การกากับ
ดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอานาจหน้าที่ดังนี้
2.1 อานาจหน้าที่ตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการที่บัญญัติให้มีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทาหน้าที่ในการดาเนินการให้เป็นไป
ตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 36 และให้มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา
ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และมีอานาจหน้าที่ดังนี้
2.1.1 อานาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตร
การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.1.2 อานาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
2.1.3 รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.1.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
2.2 อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 6 ดังนี้
2.2.1 จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความต้องการของท้องถิ่น
2.2.2 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และ
หน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ
รวมทั้งกากับ ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
2.2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
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2.2.4 กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่
การศึกษา
2.2.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา ..................
2.2.6 ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดและการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
2.2.7 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
.....
2.2.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
2.2.9 ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา
2.2.10 ประสาน ส่งเสริมการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทางาน
ด้านการศึกษา
2.2.11 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
2.2.12 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย
สานักงานเขตอาจมีอานาจหน้าที่นอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้ก็ได้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ในปีการศึกษา 2559-2561
มี
โรงเรียนที่จัดการศึกษาจานวน 217 โรงเรียน จาแนกเป็นสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น
พื้ น ฐาน จ านวน 211 โรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานอาชี ว ศึ ก ษา จ านวน 4 โรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จานวน 2 โรงเรียน
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ตาราง 2 จานวนโรงเรียนที่จัดการศึกษาทุกสังกัดและระดับที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2559-2562
สังกัด
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้นที่เปิดสอน

สพฐ. อาชีวะ

สช.

สพฐ. อาชีวะ

ศึกษา

สช.

สพฐ. อาชีวะ

ศึกษา

สช.

ศึกษา

ระดับอนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 6

140

-

-

140

-

-

140

-

-

ระดับอนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3

56

-

-

56

-

-

56

-

-

ระดับอนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6

2

-

2

2

-

2

2

-

2

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษา
ปีที่ 6

13

-

-

13

-

-

13

-

-

ระดับ ปวช-ปวส.

-

4

-

-

4

-

-

4

-

211

4

2

211

4

2

211

4

2

รวม

ที่มา: เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558-2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีโรงเรียน 5 ขนาด ส่วนใหญ่
เป็นโรงเรียนขนาดที่ 1 (นักเรียน 1-120 คน) รายละเอียดดังตาราง 3
ตาราง 3 จานวนโรงเรียนจาแนกตามขนาดโรงเรียน
ปีการศึกษา
ขนาดโรงเรียน
2559

ปีการศึกษา
2560

ขนาดที่ 1 (นร. 1-120 คน)
86
87
ขนาดที่ 2 (นร. 121-200 คน)
61
60
ขนาดที่ 3 (นร. 201-300 คน)
26
26
ขนาดที่ 4 (นร. 301-499 คน)
18
18
ขนาดที่ 5 (นร. 500-1,499 คน)
7
7
ขนาดที่ 6 (นร. 1,500-2,499 คน)
ขนาดที่ 7 (นร. 2500 ขึ้นไป)
รวม
198
198
ที่มา: เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559-2561
-

ปีการศึกษา
2561

85
61
29
17
6
198
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โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในระดับ ปฐมวัยและประถมศึกษา อัตราส่วนจานวนนักเรียนต่อห้ องเรียนมีแนวโน้มไม่ คงที่
ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีอัตราส่วนจานวนเรียนต่อห้องเรียนลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง รายละเอียดดังตาราง 4
ตาราง 4 อัตราส่วนจานวนนักเรียนต่อห้องเรียนของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2559
ห้อง อัตราส่วน
นร.
เรียน นร : ห้อง
3,830 220 20 : 1
3,642 220 17 : 1
7,472 440 17 : 1
3,658 224 16 : 1
3,705 223 17 : 1
3,783 221 17 : 1
3,735 220 17 : 1
3,638 216 17 : 1
3,721 217 17 : 1
22,240 1,321 17 : 1
1,486
67
22 : 1
1,504
70
22 : 1
1,401
67
21 : 1
4,391 204 22 : 1
95
3
32 : 1
90
3
30 : 1
81
3
27 : 1
266
9
25 : 1
34,369 1,974
-

ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ว
ว
ห้อง อันตราส่
ห้อง อันตราส่
นร :
นร :
นร.
นร.
เรียน ห้อง
เรียน ห้อง
233
21 11 : 1 571
46 16 : 1
3,609 213 17 : 1 3,231 204 16 : 1
3,820 217 18 : 1 3,604 211
7,662 451 17 : 1 7,406 461 16 : 1
3,685 219 17 : 1 3,872 206 17 : 1
3,574 218 16 : 1 3,605 207 17 : 1
3,6026 218 17 : 1 3,520 207 17 : 1
3,708 219 17 : 1 3,599 208 17 : 1
3,693 218 17 : 1 3,678 208 17 : 1
3,567 214 17 : 1 3,654 207 17 : 1
21,853 1,306 17 : 1 21,928 1,243 17 : 1
1,458
64 23 : 1 1,426
60 24 : 1
1,362
65 21 : 1 1,400
59 24 : 1
1,403
69 20 : 1 1,278
61 21 : 1
4,223 199 21 : 1 4,104 180 23 : 1
86
3
29 : 1
77
3
26 : 1
82
3
27 : 1
79
2
39 : 1
87
3
29 : 1
84
3
28 : 1
255
9 28 : 1 240
8 30 : 1
33,993 1,966
33,678 1,892
-

ที่มา: เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559-2561
แนวโน้มประชากรวัยเรียนทุกระดับในภาพรวมลดลง ยกเว้นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มีแนวโน้มประชากรเพิ่มขึ้น ดังตาราง 5
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ตาราง 5 จานวนประชากรวัยเรียน 4 ปีล่วงหน้า (ปีการศึกษา 2558-2561)
จานวนประชากรวัยเรียน
อายุ
ระดับชั้น
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
/ปี
2558
2559
2560
2561
อนุบาลปีที่ 1
3
3,322
3,454
3,518
3,485
อนุบาลปีที่ 2
4
3,761
3,643
4,184
3,741
อนุบาลปีที่ 3
5
3,588
3,761
4,160
3,829
รวม
7,349
7,404
8,344
11,055
ประถมศึกษาปีที่ 1
6
3,713
3,588
4,181
4,165
ประถมศึกษาปีที่ 2
7
3,633
3,713
4,069
4,182
ประถมศึกษาปีที่ 3
8
3,759
3,633
4,091
4,014
ประถมศึกษาปีที่ 4
9
3,897
3,759
3,975
4,122
ประถมศึกษาปีที่ 5
10
3,649
3,897
4,124
4,056
ประถมศึกษาปีที่ 6
11
3,845
3,649
4,234
4,252
รวม
22,496
22,239
24,674
24,791
มัธยมศึกษาปีที่ 1
12
3,682
3,845
4,035
4,273
มัธยมศึกษาปีที่ 2
13
3,706
3,682
4,203
4,050
มัธยมศึกษาปีที่ 3
14
4,137
3,706
4,063
4,176
รวม
11,525
11,233
36,975
12,499
มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1 15
4,072
4,137
4,115
4,051
มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2 16
4,027
4,072
4,600
4,102
มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3 17
4,366
4,027
4,530
4,627
รวม
12,465
12,236
13,245
12,780
รวมทั้งสิ้น
53,835
53,112
58,564
61,125
ที่มา: ข้อมูลประชากรวัยเรียนจากสารสนเทศ Data Center สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีแนวโน้มลดลงทุกปี ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
และรองผู้อานวยการโรงเรียนลดลงมากที่สุด ดังตาราง 6
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ตาราง 6 จานวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2561
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
ประเภท
2558
2559
2560
(คน)
(คน)
(คน)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
4
4
3
การศึกษา/รองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียน/รองผู้อานวยการ
203
217
193
โรงเรียน
ศึกษานิเทศก์
13
11
5
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2)
40
43
39
ข้าราชการครู
1,877
1,782
1,852
พนักงานราชการ
146
128
137
ลูกจ้างประจา
97
88
75
ลูกจ้างชั่วคราว
415
405
405
รวมทั้งสิ้น
2,795
2,681
2,709
ที่มา: สารสนเทศด้านบุคลากร ปีการศึกษา 2560-2558

ปีการศึกษา
2561
(คน)
3
180
14
36
1,859
134
74
386
2,686

4. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เป็นหน่วยงานภายใต้การกากับ
ดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2553 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จึงแบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 กลุ่ม 1
หน่วย รายละเอียดดังแผนภาพ 3

แผนภาพ 3 แสดงโครงสร้างการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะ เกษ เขต 3
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3 (กพท.)

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3

อ.ก.ค.ศ.เขตพื
้นทีค่กลากรทางการศึ
ารศึกษาประถมศึ
ษากษา
อนุกรรมการข้
าราชการครูและบุ
กษาเขตพื้นที่กการศึ
ประถมศึกศรี
ษาศรี
ะเกษ เขตเขต
3 (อ.ก.ค.ศ.)
สสะเกษ
3
รอง ผอ.สพป.

ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

งานสารบรรณ

งานช่วยอานวยการ

งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ยานพาหนะ

งานพัฒนาองค์กร
สานักงาน

งานประชาสัมพันธ์

งานประสานงาน

รอง ผอ.สพป.

ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงาน
บุคคล

รอง ผอ.สพป.

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

งานธุรการและ
ประสานงาน

งานธุรการ

งานวางแผนอัตรากาลัง
และกาหนดตาแหน่ง

งานข้อมูลสารสนเทศ

งานสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง

งานนโยบายและแผน

งานบาเหน็จความชอบ
และทะเบียนประวัติ

งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา

งานวิเคราะห์
งบประมาณ

งานติดตาม ประเมินผล
และรายงาน

งานพัฒนาบุคลากร
งานเลขานุการคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา

งานสรรหากรรมการและ
อนุกรรมการระดับต่าง ๆ
งานส่งเสริมสวัสดิการ
สวัสดิภาพใน สพป.และ
สถานศึกษา

งานวินัยและนิติกร

รอง ผอ.สพป.

ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

รอง ผอ.สพป.

ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชน

งานธุรการ

งานธุรการ

งานข้อมูลและ
สารสนเทศ

งานส่งเสริมคุณภาพการ
การจัดการศึกษา

งานตรวจสอบด้าน
การเงิน

งานส่งเสริมและ
เปลี่ยนแปลงฯ

งานส่งเสริมกิจการ
นักเรียน

งานตรวจสอบการ
ดาเนินการ

งานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

งานส่งเสริมกิจการพิเศษ

งานบริหารงานบุคคลฯ

งานอุดหนุนกองทุน
สวัสดิการ

คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 (ก.ต.ป.น.)

รอง ผอ.สพป.
ผูอ้ านวยการกลุม่ นิเทศ
ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา

รอง ผอ.สพป.

ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

งานธุรการ

งานบริหารการเงิน

งานพัฒนาหลักสูตรฯ
และกระบวนการเรียนรู้

งานบริหารบัญชี

งานวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา

งานบริหารงานพัสดุ

งานส่งเสริมพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

งานบริหารสินทรัพย์

งานนิเทศ ติดตามและ
ประเมิ นผล ระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
งานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
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5. ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 บริหารจัดการศึกษาโดยองค์คณะ
บุคคลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีผลการดาเนินงานที่ผ่านมาในการกาหนดนโยบายให้โรงเรียน
จัดการศึกษาให้กับกลุ่มประชากรวัยเรียน อายุ 4-17 ปี ในเขตบริการอาเภอขุขันธ์ ปรางค์กู่ ไพรบึง และ
ภูสิงห์ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ซึ่งสามารถ
แสดงผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2560-2558 รายละเอียดดังนี้
5.1 อัตรำกำรเข้ำเรียน
อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ 4-17 ปี ในเขตบริการรวมทุกสังกัด
ในภาพรวมสามารถเกณฑ์เด็กเข้าเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น แต่ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและสายอาชีพลดลง ดังตาราง 7
ตาราง 7 อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ 4-17 ปีในเขตบริการเข้าเรียนในโรงเรียน
ปีการศึกษา 2559-2561
ระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
รวมกำรศึกษำปฐมวัย
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมกำรภำคบังคับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1
มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2
มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3

รวมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2559
ประชากร
นร.
วัยเรียน
4,160
3,904
4,181
3,749
8,341
7,653
4,069
3,748
4,091
3,809
3,975
3,894
4,124
3,853
4,234
3,782
4,035
3,883
4,203
3,663
4,063
3,811
4,115
4,088
36,909 34,531
4,600
2,936
4,530
2,490
4,529
2,754
13,659
8,180
58,909 50,364

ร้อยละ
93.85
89.67
91.75
92.11
93.11
97.96
93.43
89.32
96.23
87.15
93.80
99.34
93.56
63.83
54.97
60.81
59.89
85.49

ปีการศึกษา 2560
ประชากร
นร.
วัยเรียน
3,518
297
4,184
3,691
4,160
3,898
8,344
7,589
4,181
3,783
4,069
3,679
4,091
3,732
3,975
3,836
4,124
3,822
4,234
3,704
4,035
3,798
4,203
3,583
4,063
3,904
36,975 33,841
4,115
2,684
4,600
2,569
4,530
2,439
13,245
7,692
58,564 49,122

ร้อยละ
8.44
93.70
90.95
90.48
40.42
91.22
96.50
92.68
87.48
87.48
94.13
85.25
96.09
91.52
65.22
55.85
53.84
58.07
83.88

ปีการศึกษา 2561
ประชากร
นร.
วัยเรียน
3,485
571
3,741
3,231
3,829
3,604
11,055
7,406
4,165
3,872
4,182
3,605
4,014
3,520
4,122
3,599
4,056
3,678
4,252
3,654
4,273
3,822
4,050
3,801
4,176
3,876
37,290 34,527
4,051
2,611
4,102
2,306
4,627
2,699
12,780
7,616
61,125 49,549

ร้อยละ
16.38
86.37
94.12
66.99
95.37
90.99
87.31
95.61
90.64
89.45
93.85
92.59
64.45
56.22
64.45
56.21
58.33
59.59
81.06

33678

ที่มา: เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559-2561
เด็กด้อยโอกาสจากปีการศึกษา 2560-2558 ในภาพรวมมีจานวนลดลง ส่ วนใหญ่เป็นเด็ก
ด้อยโอกาส ประเภทยากจน ดังตาราง 8
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ตาราง 8 จานวนเด็กด้อยโอกาส จาแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2559-2561
ระดับ
เด็กด้อยโอกาส
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ก่อนประถมศึกษา
6,756
6,019
5,347
ประถมศึกษา
20,432
19,413
19,375
มัธยมศึกษาตอนต้น
4,316
3,866
3,804
มัธยมศึกษาตอนปลาย
268
250
221
รวม
31,772
29,548
28,747
ที่มา: เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559-2561
หมายเหตุ เด็กด้อยโอกาส หมายถึง นักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา จาแนกเป็น 11
ประเภท คือ 1) นักเรียนที่ถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก 2) นักเรียนที่อยู่ในธุรกิจบริการทาง
เพศ 3) นักเรียนที่ถูกทอดทิ้ง 4) นักเรียนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 5) นักเรียน
เร่ร่อน 6) นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ 7) นักเรียนที่เป็นชนกลุ่มน้อย 8) นักเรียนที่ถูกทาร้าย
ทารุณ 9) นักเรียนยากจน 10) นักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 11) อื่น ๆ (นักเรียนที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษานอกเหนือจาก 10 ประการ)
จานวนเด็กพิเศษเรียนร่วมจากปีการศึกษา 2559-2561 ในภาพรวมมีจานวนเพิ่มขึ้น ดังตาราง 9
ตาราง 9 จานวนเด็กพิเศษเรียนร่วม จาแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2559-2560
เด็กพิเศษเรียนร่วม
ระดับ
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ก่อนประถมศึกษา
41
19
15
ประถมศึกษา
4,1011
4,146
3,732
มัธยมศึกษาตอนต้น
733
722
694
มัธยมศึกษาตอนปลาย
4
5
1
รวม
4,879
4,892
4,442
หมายเหตุ เด็กพิเศษเรียนร่วม หมายถึง เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนร่วมกับเด็กปกติ จาแนกเป็น
9 ประเภท คือ 1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 3)
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 4) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือ
สุขภาพ 5) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 6) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 7)
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 8) บุคคลออทิสติก 9) บุคคลพิการซ้าซ้อน
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เด็กออกกลางคันจากปี การศึกษา 2559-2561 ในภาพรวมมีจานวนลดลง ในปีการศึกษา
2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีเด็กออกกลางคันมากที่สุด ดังตาราง 10
ตาราง 10 จานวนเด็กออกกลางคัน จาแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2559-2560
ระดับ
เด็กออกกลางคัน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
26
8
มัธยมศึกษาตอนต้น
12
16
มัธยมศึกษาตอนปลาย
14
รวม
38
38
ที่มา: เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559-2561
หมายเหตุ เด็กออกกลางคัน หมายถึง นักเรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนระหว่างปี โดยไม่สามารถกลับ
เข้ามาเรี ย นได้จ ากสาเหตุ 9 รายการ คือ 1) มีฐ านะยากจน 2) มีปัญหาครอบครัว 3) สมรสแล้ ว 4)
มีปัญหาในการปรับตัว 5) ต้องคดี/ถูกจับ 6) เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 7) อพยพตามผู้ปกครอง 8) หาเลี้ยง
ครอบครัว 9) กรณีอื่น ๆ
5.2 อัตรำกำรจบกำรศึกษำ
นักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรปีการศึกษา 2559-2561 ในภาพรวมมีจานวนเพิ่มขึ้น
ทุกปี ยกเว้นในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีจานวนลดลง ดังตาราง 11
ตาราง 11 จานวนนักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559-2560
ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น

นร.
ต้นปี

ออก
กลางคัน

ไม่จบ
การ 3
ศึกษา

ปีการศึกษา 2560

จบ ร้อยละ
ผูจ้ บ
การ
ศึกษา การ

นร.
ต้นปี

ออก
กลางคัน

ไม่จบ
การ
ศึกษา

ศึกษา

ก่อน
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ตอนต้น
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
รวม

ศึกษา

3,642

-

-

3,642

3,600

-

3,721
1,401

7
3

12
91

3,702 99.49 3,570
1,307 93.29 1,442

1
5

37
87

81

-

3

-

8

8,845

10

106

31

132

78

100

96.30

จบ ร้อยละ
ผูจ้ บ
การ
ศึกษา การ

88

8,729 98.68 8,700

ที่มา: เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559-250

3,600

100

3,532 98.94
1,350 93.62
80

90.90

8,562 98.41
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5.3 อัตรำกำรเรียนต่อ
นักเรียนที่จบการศึกษาและเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น จากปีการศึกษา 2559-2561 ในภาพรวม
มีจานวนเพิ่มขึ้น ยกเว้นนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ สายอาชีพ
มีจานวนลดลง ดังตาราง 12
ตาราง 12 จานวนนักเรียนที่จบการศึกษาและเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ปีการศึกษา 2559-2561
รายการ

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

จบการศึกษา

เรียนต่อ

ร้อยละ

จบการศึกษา

เรียนต่อ

ร้อยละ

จบ ป.6 เรียนต่อ ม.1

3,702

3,702

100

3,532

3,532

100

จบ ม.3 เรียนต่อ
ม.4/สายอาชีพ
รวม

1,307

1,233

94.34

1,350

1,179

87.33

5,009

4,935

98.52

4,882

4,711

96.49

ที่มา: เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559-2561
ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ขับเคลื่อนนโยบายให้โรงเรียน
จัดการศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาและมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างเป็นสุข โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งสามารถแสดงผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2559-2560
รายละเอียดดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากปีการศึกษา 2559-2560
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับจังหวัด กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยต่าคือ วิชาภาษาต่างประเทศ และคณิตศาสตร์ ดังตาราง 13
ตาราง 13 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาแนกรายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ปีการศึกษา 2559-2560
ระดับ
กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา

ปีการศึกษา 2559
ประเทศ
สพฐ.
52.98
51.88
40.47
38.76
41.22
40.27
34.59
31.11
46.68
45.08

สพป.
52.67
37.05
38.94
28.99
44.24

ปีการศึกษา 2560
ประเทศ
สพฐ.
สพป.
46.58
45.29 44.84
37.12
35.55 34.56
39.12
38.13 37.98
36.34
32.73 31.18
-

ที่มา: เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559-2560
หมายเหตุ O–NET (Ordinary National Educational Test) คือ แบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ขั้นพื้นฐาน เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากปีการศึกษา 2559-2560
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับจังหวัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยต่า คือ วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ดังตาราง 14
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ตาราง 14 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2559-2560
ระดับ
กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา

ปีการศึกษา 2559
ประเทศ
สพฐ.
46.36
46.81
29.31
29.53
34.99
35.12
31.80
31.39
49.00
49.34

สพป.
42.98
23.93
32.17
27.26
45.52

ปีการศึกษา 2560
ประเทศ
สพฐ.
สพป.
48.29
48.77 44.93
26.30
26.55 20.97
32.28
32.47 29.82
30.45
30.14 27.20
-

ที่มา : เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559-2560
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากปีการศึกษา 2559-2560
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับจังหวัดกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยต่าคือ วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ดังตาราง 15
ตาราง 15 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2559-2560
ระดับ
กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา

ปีการศึกษา 2559
ประเทศ
สพฐ.
52.29
53.09
24.88
24.90
31.62
31.77
27.76
27.35
35.89
36.17

สพป.
44.80
18.38
30.64
21.53
33.33

ปีการศึกษา 2560
ประเทศ
สพฐ.
สพป.
49.25
50.07 43.19
24.53
24.64 17.08
29.37
29.48 25.86
28.31
27.91 21.09
34.70
34.96 31.70

ที่มา : เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559-2560
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากปีการศึกษา 2559-2560 ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความสามารถที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าที่สุด คือด้านคานวณ ดังตาราง 16
ตาราง 16 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จาแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2559-2560
ระดับ
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ความสามารถ
สพฐ.
สพป.
สพฐ.
สพป.
ด้านภาษา
50.29
48.25
52.67
51.50
ด้านคานวณ
37.35
35.19
37.75
36.83
ด้านเหตุผล
52.62
52.12
45.31
46.32
ที่มา : เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2559-2560
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หมายเหตุ NT (National Test) คือ การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประเมินใน 5 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
อนึ่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดให้มีการทดสอบความรู้ผู้เรียน (NT)
เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เท่านั้น
ด้ำนประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 บริหารจัดการศึกษาให้กับนักเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ โดยมีผลการดาเนินงานด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ซึ่งสามารถแสดงผลการดาเนินงานในปี
การศึกษา 2560-2558 รายละเอียดดังนี้
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ. มากกว่าระดับการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน จานวน 30 โรงเรียน ดังตาราง 17
ตาราง 17 จานวนโรงเรียนที่ได้มาตรฐานคุณภาพสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) รอบสาม (พ.ศ. 2554-2561) จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวนโรงเรียน
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
จานวน
ร้อยละ
ปฐมวัย
198
197
99.49
ขั้นพื้นฐาน
198
179
90.40
ที่มา : สารสนเทศผลการประเมินคุณภาพรอบสาม
6. สรุปผลกำรดำเนินงำน 3 ปีย้อนหลัง
จากผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ใน 3 ปี
ย้อนหลัง สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ
1. ประชากรวัยเรียนบางส่วน ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการการศึกษา โดยเฉพาะเด็ก
ที่อพยพตามผู้ปกครอง
2. จานวนเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน มีแนวโน้มลดลง ส่วนเด็กพิเศษเรียนร่วม
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
3. นักเรียนบางส่วนยังไม่สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กาหนด
4. การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ยกเว้นนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือสายอาชีพมี
แนวโน้มลดลง
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ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าระดับ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระที่มีค่าเฉลี่ยต่าในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 คือ วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ความสามารถด้านคานวณ
มีค่าเฉลี่ยต่ากว่า ร้อยละ 50
ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
1. ยังมีโรงเรียนบางส่วนที่สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.)ไม่รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม
2. ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีผลการพัฒนาแบบก้าวหน้าจากระดับพอใช้เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดี

ส่วนที่ 2
กำรศึกษำสถำนภำพของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
การศึกษาสถานภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ได้ดาเนินการใน 2 ประการ คือ 1) ให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพื่อการกาหนด
ยุทธศาสตร์ได้ตรงความต้องการตามภารกิจบทบาทและมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และ 2) ให้ความสาคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในเชิงโอกาสและอุปสรรคที่
เปลี่ยนแปลงไปกับศักยภาพที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3 เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) ผลการศึกษาสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 สามารถ
สรุปได้ดังนี้
1. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
1.1 ปัจจัยที่เป็นโอกำส
1.1.1 ผู้ปกครอง ชุมชน มีความเข้มแข็งส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมการ
จัดการศึกษา
1.1.2 รัฐบาลได้กาหนดนโยบายเรียนฟรี 15 ปี การศึกษาเพื่อการมีงานทา
1.1.3 โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้ทั่วถึงและมีคุณภาพ
1.1.4 รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการจัดการศึกษาเป็นจานวนมาก
1.1.5 สังคมไทยโดยภาพรวมเป็นสังคมเกษตรและเห็นคุณค่าประโยชน์ของ
การศึกษา สามารถขยายผลการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
…
1.1.6 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อการบริหารจัดการและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
1.1.7 โรงเรียนเอกชน มีการจัดสวัสดิการในการจัดการศึกษาส่งผลให้ผู้ปกครอง
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นจานวนมาก
1.2 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
1.2.1 การสนับสนุนงบประมาณของกลุ่มพลังการเมือง ไม่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา
1.2.2 นโยบายโรงเรียนขนาดเล็กไม่ต่อเนื่อง
1.2.3 ภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้นอัตราการว่างงานของผู้ปกครองบางส่วนไม่สามารถ
สนับสนุนนักเรียนได้เท่าที่ควรและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานมีงบพัฒนาจัดสรรให้
โรงเรียนน้อย
1.2.4 แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลงส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น
1.2.5 พฤติกรรมเลียนแบบส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์
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2. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
2.1 ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง
2.1.1 โครงสร้ า งการบริ ห ารงานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป็ น ไปตาม
ที่กฎหมายกาหนดพร้อมจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ /สมรรถนะ
2.1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกาหนดโครงการ กิจกรรมที่หลากหลาย
โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกระบวนการภายในที่มีประสิทธิภาพรองรับ
การกระจายอานาจเนื่องจากบริหารจัดการสอดคล้องกับมาตรฐานและระเบียบ กฎหมาย
2.1.4 ผู้ บ ริ ห ารส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ภ าวะผู้ น า วั ฒ นธรรม
การปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษายึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารจัดการ
2.1.5 บุ ค ลากรในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาปฏิ บั ติง านตามภารกิ จ ที่ ไ ด้รับ
มอบหมายอย่ างมีประสิ ทธิภ าพได้มาตรฐานโดยคานึงถึงหลั กคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน
2.1.6 บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ
2.1.7 วัฒนธรรมการทางานของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นวัฒนธรรมแบบเอื้ออาทร
สามัคคีทางานร่วมกันเป็นทีม และมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
2.2 ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน
2.2.1 ไม่สามารถจัดบุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ครบทุกมาตรฐานเนื่องจากมีบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตรากาลังที่กาหนด
2.2.2 การกาหนดโครงการ / กิจกรรมยังไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา
ความต้องการของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา
2.2.3 การน านโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บัติ ในระดับ กลุ่ ม และระดับ บุค คลบางส่ ว นยั ง
ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของหน่วยงาน
2.2.4 นักเรียนส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่า และอัตรา
การเรียนจบ/เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนยังไม่ครบ 100%
2.2.5 การนิเทศ กากับ ติดตามช่วยเหลือของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในการกากับ ติดตามผลการดาเนินงานของบุคลากรที่ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2.2.6 การขาดแคลนครูส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นได้ และบุคลากรปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีไม่เพียงพอ ไม่เป็นไป
ตามกรอบอัตรากาลังที่กาหนด
2.2.7 บุคลากรบางส่วนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษายังยึดติดค่านิยมในการ
ทางานรูปแบบเก่า ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
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3. สรุปผลวิเครำะห์ประเมินสภำพปัจจุบัน
ปัญหาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีปัจจัยภายนอกที่เอื้อและ
ภายในเป็นจุดแข็ง คือปัจจัยภายนอกให้การสนับสนุน ส่วนปัจจัยภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ดีมีประสิทธิภาพมีการให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการทางาน ปรากฏผลของ
กราฟรูปไข่ อยู่ในจุด Stars แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ยังล้าเข้าไปในส่วนของ Question Marks
/Cash Cows และ Dogs ซึ่งแสดงว่าปัจจัยบางอย่างที่มีปัญ หาเป็นอุปสรรคและจุดอ่อน อยู่แต่ก็ยังเป็น
ส่ ว นน้ อย ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึก ษาศรีส ะเกษ เขต 3 ต้องรักษาสถานภาพไว้ และ
ต้องพลิกวิกฤตที่เป็นอุปสรรคให้กลับกลายเป็นโอกาส กาจัดหรือลดจุดอ่อนที่ยังคงมีอยู่ให้หมดไป

ส่วนที่ 3

ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
จากส่วนที่ 1 บทนา และส่วนที่ 2 การศึกษาสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
ศรี ส ะเกษ เขต 3 สามารถน ามาสรุ ป ทิ ศ ทางการจั ด การศึ ก ษาของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้ ดังนี้
วิสัยทัศน์
ภายในปี 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 บริหารและ
จัดการศึกษาได้ทั่วถึงและมีคุณภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานที่เน้นหลักการมีส่วนร่วมและ
หลักความรับผิดชอบ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในทุกด้าน
ตามนโยบายบนพื้นฐานความเป็นไทย
เป้ำประสงค์
1. นักเรียนระดับปฐมวัยมีรากฐานทางสุขภาพอนามัย บุคลิกภาพ และพัฒนาการทางสมอง
พร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
2. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นคนดี มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทางานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานความซื่อสัตย์
สุจริตและความเป็นไทย
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐานสานักงานระดับดีเยี่ยม
ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ค่านิยม
มีวินัย ใส่ใจบริการ ต้านทุจริต คิดเป็นระบบ พบความพอเพียง
คำนิยำมวิสัยทัศน์
1. บริหารและจัดการศึกษาได้ทั่วถึง หมายถึง บริหารจัดการตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 และประชากรกลุ่มอายุ 4-17 ปีในเขตบริการของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง
2. มีคุณภาพ หมายถึง ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน
3. บนพื้นฐานความเป็นไทย หมายถึง มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องสภาพการทางสังคม
ทางการตลาด สามารถดาเนินการให้มีประสิทธิภาพทางการแข่งขันและดารงตามวิถีวัฒนธรรมไทย

ส่วนที่ 4
ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
จากการกาหนดทิศทางการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3 สามารถนามากาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
โครงการ/กิจกรรม
1.1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1.2 การส่งเสริมความเข้มแข็งสภานักเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
โครงการ/ กิจกรรม
2.1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
2.2 ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
2.3 เร่งรัดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและ
วัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลก
2.4 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
2.5 ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2.6 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการดาเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.7 การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
2.8 พัฒนาตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารอัตรากาลังและการบริหารจัดการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตาแหน่งวิทยฐานะ
3.3 ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.4 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.5 พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
3.6 การสรรหาบุคลากร
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม
4.1 พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการด้านโอกาสทางการศึกษา
4.2 การศึกษาข้อมูลสารสนเทศเพื่อวิจัยและพัฒนาด้านโอกาสทางการศึกษา
4.3 พัฒนานวัตกรรมทักษะชีวิตด้านโอกาสทางการศึกษา
4.4 ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านโอกาสทางการศึกษา
4.5 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายโอกาสทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
5.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
โครงการ/ กิจกรรม
6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
6.2 พัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบ
6.3 พัฒนาตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.4 พัฒนาประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม
6.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
6.6 พัฒนาประสิทธิภาพองค์คณะบุคคล
6.7 ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน
6.8 พัฒนาตามนโยบาย จุดเน้น สพฐ.
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กาหนดเป้าหมายความสาเร็จ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. นักเรียนระดับ
ปฐมวัยมีรากฐานทาง
สุขภาพอนามัย
บุคลิกภาพ และ
พัฒนาการทางสมอง
พร้อมที่จะเรียนรู้ใน
ระดับที่สูงขึ้น
2. นักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นคนดี มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ

1. ร้อยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
2. ร้อยละเด็กปฐมวัยมีพื้นฐานทางภาษา
พร้อมเรียนในระดับสูงขึ้น

1. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ
2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
3. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

ข้อมูลปี
ฐาน
(2558)
100

ปี 2559

ค่าเป้าหมาย
ปี 2560 ปี 2561

ปี 2562

100

100

100

100

80

85

90

95

100

85

100

100

100

100

99

100

100

100

100

85

100

100

100

100

85

90

90

100

100

ยุทธศาสตร์
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
5. ร้อยละผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จาเป็นตามหลักสูตร
6. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการทางาน
รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
7. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
8. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาและมี
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
9. ร้อยละของนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
10. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

ข้อมูลปี
ฐาน
ปี 2559
(2558)
100
100

ค่าเป้าหมาย
ปี 2560 ปี 2561

ปี 2562

100

100

100

100

100

100

100

100

95

100

100

100

100

80

100

100

100

100

50

80

85

90

95

100

100

100

100

100

ยุทธศาสตร์

29

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
11. ร้อยละของนักเรียนมีสมรรถนะสาคัญ
สู่มาตรฐานสากล
11.1 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินระดับชาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- ความสามารถด้านภาษา
- ความสามารถด้านคานวณ
- ความสามารถด้านการใช้เหตุผล
11.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- ภาษาอังกฤษ
- สุขศึกษา
- ศิลปะ
- การงานอาชีพฯ

ข้อมูลปี
ฐาน
ปี 2559
(2558)

ค่าเป้าหมาย
ปี 2560 ปี 2561

ปี 2562

45.80
35.23
42.77

47.17
36.29
44.05

48.59
37.38
45.37

50.05
38.51
46.74

51.56
39.67
48.15

43.20
32.69
38.73
48.09
29.04
49.02
44.04
55.31

44.50
33.67
39.89
49.53
29.91
50.49
45.36
56.97

45.84
34.68
41.09
51.02
30.81
52.01
46.72
58.68

47.22
35.72
42.33
52.55
31.74
53.57
48.13
60.44

48.64
36.80
43.60
54.13
32.70
55.18
49.58
62.26

ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
11.3 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษา ศาสนาฯ
- ภาษาอังกฤษ
- สุขศึกษา
- ศิลปะ
- การงานอาชีพฯ
11.4 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- ภาษาอังกฤษ
- สุขศึกษา
- ศิลปะ

ข้อมูลปี
ฐาน
ปี 2559
(2558)

ค่าเป้าหมาย
ปี 2560 ปี 2561

ปี 2562

32.41
25.05
33.91
25.45
44.35
55.01
39.16
42.45

33.38
25.80
34.93
26.21
45.68
56.66
40.33
43.72

34.39
26.58
35.98
27.00
47.05
58.36
41.54
45.04

35.43
27.38
37.06
27.81
48.47
60.11
42.79
46.40

36.50
28.21
38.18
28.65
49.93
61.92
44.08
47.80

42.51
17.41
29.74
18.66
18.66
32.57
30.80

43.79
17.93
30.63
19.22
19.22
33.55
31.72

45.11
18.47
31.55
19.80
19.80
34.56
32.68

46.47
19.03
32.50
20.40
20.40
35.60
33.66

47.87
19.60
33.48
21.02
21.02
36.67
34.67

ยุทธศาสตร์
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ข้อมูลปี
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ฐาน
ปี 2559
(2558)
- การงานอาชีพฯ
42.63 43.91
12. ร้อยละของโรงเรียนสามารถบริหารจัด 100
100
การศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
(School Based Management : SBM)
13. ร้อยละของโรงเรียนที่สามารถ
100
100
ดาเนินงานตามนโยบายของ สพฐ.
3. ประชากรวัยเรียนทุก 1. ร้อยละของเด็กก่อนประถม (3-5 ปี)
คนได้รับโอกาสใน
ศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อม
97.20 100
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ร้อยละของประชากรวัยเรียนในระดับ
อย่างทั่วถึงและมี
ประถมศึกษา (6-12 ปี) ได้รับการศึกษา
98.90 100
คุณภาพ
3. ร้อยละของประชากรวัยเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (13-15 ปีได้รับ
97.35 100
การศึกษา
4. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนจบชั้น ป.6
97.08 100
ตามหลักสูตรในระยะเวลาที่หลักสูตร
กาหนด
84.35 100
5. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนจบชั้น ม.3
ตามหลักสูตรในระยะเวลาที่หลักสูตร
94.33 100
กาหนด
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
ปี 2560 ปี 2561

ปี 2562

45.23
100

46.59
100

47.99
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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ข้อมูลปี
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ฐาน
(2558)
6. ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตรชั้น ม.3 94.33
ได้ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
7. ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตรชั้น ม.6 94.33
ได้ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
8. ร้อยละของการออกกลางคันลดลง
0.39
9. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสได้รับการ
พัฒนา
100
10. ร้อยละของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ได้รับโอกาสให้สามารถพัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพ
100
11. จานวนเครือข่ายต้นแบบทางการศึกษา 5
12. ร้อยละโรงเรียนที่จัดหลักสูตร
การศึกษาเพื่อการมีงานทา
N/A
13. ร้อยละของโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการทุกระดับ
80

ค่าเป้าหมาย
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ปี 2562

95.00

96.00

97.00

98.00

95

96

97

98

0

0

0

0

100

100

100

100

100
5

100
5

100
5

100
5
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30

35

40
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90

95

100
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4. ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
มีทักษะที่เหมาะสมและ
มีวัฒนธรรมการทางาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
2. ร้อยละของครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
3. ร้อยละของผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
4. ระดับคุณภาพการบริหารอัตรากาลังครู
และบุคลากรทางการศึกษา
4.1 มีระบบข้อมูลสารสนเทศในด้าน
อัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.2 มีการวางแผนอัตรากาลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
4.3 มีมาตรการในการแก้ปัญหาการขาด
แคลนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

ข้อมูลปี
ฐาน
(2558)

ค่าเป้าหมาย
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ยุทธศาสตร์
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

80

85

90

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2

3

3

4

5
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ข้อมูลปี
ฐาน
ปี 2559
(2558)

4.4 มีการดาเนินงานที่ส่งผลให้
สถานศึกษาที่มีปัญหาการขาดแคลน
อัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษามี
จานวนลดลง
5. ระดับคุณภาพของกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและส่งผลดีต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
2
5.1 มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.2 มีแผนปฏิบัติการในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา
5.3 มีวิธีการหรือรูปแบบ ในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
สอดคล้องกับความต้องการจาเป็น

3

ค่าเป้าหมาย
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

3

3

ยุทธศาสตร์
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ข้อมูลปี
ฐาน
ปี 2559
(2558)

5.4 มีการดาเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามแผน
ยุทธศาสตร์สู่การเป็นมืออาชีพ
6. ระดับคุณภาพของผลที่ได้รับจากการ 2
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความสามารถตามสมรรถนะสาคัญตาม
เกณฑ์มาตรฐานตาแหน่งและวิทยฐานะ
6.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
6.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่าน
การพัฒนา ได้นาความรู้และทักษะที่ได้รับ
ไปปฏิบัติตามภารกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
6.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ผลงานหรือนวัตกรรมที่แสดงถึงความรู้
ความสามารถความชานาญในวิชาชีพ เป็น
แบบอย่างและเป็นที่ยอมรับ

3

ค่าเป้าหมาย
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

3

4

ยุทธศาสตร์

4
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ข้อมูลปี
ฐาน
ปี 2559
(2558)

6.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่องทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
5. สานักงานเขตพื้นที่ 1. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ N/A
การศึกษาบริหารจัดการ ดาเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
ระดับคะแนน 60-79.99 คะแนน = สูง
บนพื้นฐานความซื่อสัตย์
ระดับคะแนน 80-100 คะแนน =สูง
สุจริตและความเป็นไทย มาก

สูง

ค่าเป้าหมาย
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

สูงมาก

สูงมาก

สูงมาก

ยุทธศาสตร์

4. การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

6. สานักงานเขตพื้นที่ 1. มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการ
การศึกษาบริหารจัดการ องค์การสู่ความเป็นเลิศ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
สานักงานระดับดีเยี่ยม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่ง
การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
2. มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้าน
งบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้าน
บริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการ
บริหารทั่วไป

ข้อมูลปี
ฐาน
(2558)
ดีเยี่ยม

ปี 2559

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561 ปี 2562

ดีเยี่ยม

ปี
2560
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ยุทธศาสตร์
6. การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ
3. มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัด
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็น
แบบอย่างได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามี
คุณภาพตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้น
และสมรรถนะสาคัญของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี

ข้อมูลปี
ฐาน
ปี 2559
(2558)
ดีมาก ดีเยี่ยม

ค่าเป้าหมาย
ปี 2560 ปี 2561

ปี 2562

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ปรับปรุง พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ยุทธศาสตร์
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ข้อมูลปี
ฐาน
ปี 2559
(2558)
พอใช้ ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิ
และโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่า
เทียมกันและส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับ ดีเยี่ยม
ที่สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

ดีเยี่ยม

ค่าเป้าหมาย
ปี 2560 ปี 2561

ปี 2562

ดีมาก

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ยุทธศาสตร์
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1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง

โครงการ

1. การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคง
2. การส่งเสริมความเข้มแข็งสภา
นักเรียน
2. พัฒนาคุณภาพ 1. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการ
ผู้เรียน และ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล
ส่งเสริมการจัด
2. ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี
การศึกษาเพื่อ
เพื่อการเรียนรู้
สร้างขีด
3. เร่งรัดการจัดการเรียนรู้แบบ
ความสามารถใน บูรณาการ และการแลกเปลี่ยน
การแข่งขัน
เรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมสู่
ประชาคมอาเซียนและสังคมโลก
4. ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ
5. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต
6. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการดาเนินวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2559
100,000

งบประมาณ
ปี 2560
ปี 2561
100,000
100,000

ปี 2562
100,000

นางปราใส สุทธิกรณ์และคณะ -กลุ่มนิเทศฯ

100,000

100,000

100,000

100,000

น.ส.สมิตร เหิมหาญ

595,000

595,000

595,000

595,000

140,000

140,000

140,000

140,000

280,000

280,000

280,000

280,000

365,900

365,900

365,900

365,900

63,700

63,700

63,700

63,700

น.ส.เกษศรินทร์ แพงวิเศษ
และคณะ
นางปราใส สุทธิกรณ์และคณะ

150,000

นายประจักษ์ ทองเลิศและ
คณะ

150,000

150,000

150,000

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มที่รับผิดชอบ

-กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
-กลุ่มนิเทศติดตาม
นางปราใส สุทธิกรณ์และคณะ และประเมินผล
การจัดการศึกษา
นางปราใส สุทธิกรณ์และคณะ -กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
-กลุ่มส่งเสริม
สถานศึกษา
นายพุทธ มงคลและคณะ
เอกชน
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3. ส่งเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

โครงการ

ปี 2559
350,000

7. การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
8. พัฒนาตามนโยบายและจุดเน้น 87,200
ของ สพฐ.
1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
38,000
เพื่อการบริหารอัตรากาลังและ
การบริหารสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานตาแหน่งวิทย
ฐานะ
50,000
3. ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม วินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
100,000

งบประมาณ
ปี 2560
ปี 2561
350,000
350,000

ปี 2562
350,000

87,200

87,200

38,000

87,200
38,000

38,000

ผู้รับผิดชอบ
นายประจักษ์ ทองเลิศและ
คณะ
นายประจักษ์ ทองเลิศ
นางพจนา นรมาศและคณะ

50,000

50,000

50,000

นางบรรจง ทาวุฒิและคณะ

100,000

100,000

100,000

4. ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติครู
และบุคลากรทางการศึกษา
5,000

5,000

5,000

5,000

น.ส.กาญจนี พุฒิประภาส,นาย
เพิ่มศักดิ์ เสนครามและคณะ
น.ส.กาญจนี พุฒิประภาสและ
คณะ

5. การพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ

657,000

657,000

657,000

657,000

กลุ่มที่รับผิดชอบ

-กลุ่มบริหารงาน
บุคคล
-กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
-กลุ่มอานวยการ

น.ส.กาญจนี พุฒิประภาสและ
คณะ
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โครงการ

ปี 2559
6. การสรรหาบุคลากร
500,000
4. ขยายโอกาส 1. พัฒนาระบบสารสนเทศในการ 60,000
การเข้าถึงบริการ บริหารจัดการด้านโอกาสทาง
ทางการศึกษาแล การศึกษา
การเรียนรู้อย่างมี 2. การศึกษาข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
คุณภาพ
วิจัยและพัฒนาด้านโอกาสทาง
การศึกษา
250,000
3. พัฒนานวัตกรรมทักษะชีวิต
ด้านโอกาสทางการศึกษา
200,000
4. ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา
ที่มีผลงานดีเด่นด้านโอกาสทาง
การศึกษา
100,000
5. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
โอกาสทางการศึกษา
100,000

งบประมาณ
ปี 2560
ปี 2561
500,000
50,000
60,000
60,000

ปี 2562
50,000
60,000

250,000

250,000

250,000

200,000

200,000

200,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มที่รับผิดชอบ

น.ส.ชมชนก จาปากุลและคณะ
นายยุทธพงศ์ สีดาและคณะ
-กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
-กลุ่มนโยบายและ
แผน
-กลุ่มนิเทศติดตาม
นางสังวร ทวีศรีและคณะ
และประเมินผล
การจัดการศึกษา
นางนันทนา หมื่นจิตรและ
คณะ
นางนันทนา หมื่นจิตรและ
คณะ
นางสังวร ทวีศรีและคณะ
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5. จัดการศึกษา
เพื่อเสริสร้าง
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

โครงการ

1. พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบ 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
บริหารจัดการ
2. พัฒนาระบบควบคุมและ
และส่งเสริมการมี ตรวจสอบ
ส่วนร่วม
3. พัฒนาตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. พัฒนาประสิทธิภาพการนิเทศ
ติดตาม
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
6. พัฒนาประสิทธิภาพองค์คณะ
บุคคล
7. ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียน

ปี 2559
200,000

งบประมาณ
ปี 2560
ปี 2561
200,000
200,000

ปี 2562
200,000

นางปราใส สุทธิกรณ์และคณะ กลุ่มนิเทศฯ

200,000

200,000

200,000

200,000

นางดวงพร ศรกล้าและคณะ

740,000

740,000

740,000

740,000

ผู้อานวยการกลุ่มภารกิจทุก
กลุ่มและคณะ

135,100

135,100

135,100

135,100

20,000
420,000

20,000
420,000

20,000
420,000

20,000
420,000

184,300

184,300

184,300

184,300

280,000

280,000

280,000

280,000

679,900

679,900

679,900

679,900

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มที่รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
ทุกกลุ่มภารกิจ
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โครงการ

ปี 2559

งบประมาณ
ปี 2560
ปี 2561

ปี 2562

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มที่รับผิดชอบ

8. ดาเนินการตามนโยบาย จุดเน้น
สพฐ.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

448,900
448,900
7,600,000 7,600,000

448,900 448,900
7,600,000 7,600,000
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ส่วนที่ 5
กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
เพื่อให้การดาเนินการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 บรรลุ
ผลสาเร็จและเป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2559-2562 เพื่อให้การขับเคลื่อนสู่
ความสาเร็จ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จึงกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงาน ดังนี้
แนวทำงดำเนินงำนและบริหำรงบประมำณแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี
(ปีงบประมำณ 2559-2562)
1. ทุกกลุ่มภารกิจศึกษา วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ จุดเน้น กิจกรรม และโครงการที่กาหนดใน
แต่ละปีงบประมาณตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2559-2562 ) ดังนี้
1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ จุดเน้น กิจกรรม โครงการ และ
ตัวชี้วัดความสาเร็จรายปีงบประมาณ
1.2 กาหนดโครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสาเร็จรายปีงบประมาณ
2. ทุ ก กลุ่ ม ภารกิ จ จั ด ท ารายละเอี ย ดโครงการ กิ จ กรรม เพื่ อ น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ป ระจ าปี
งบประมาณแต่ละปี ดังนี้
2.1 จัดทารายละเอียดของโครงการ กิจกรรมที่ปรากฏแล้วในแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2559-2562) เสนอขออนุมัติการดาเนินงานจากผู้ อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
2.2 น าโครงการ กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ เสนอกลุ่ ม นโยบายและแผน
เพื่อตรวจสอบงบประมาณและเงื่อนไขการใช้งบประมาณ
2.3 นาหลักฐานจากกลุ่มนโยบายและแผน เสนอกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์เพื่อ
ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
2.4 ลงมือปฏิบัติโครงการ กิจกรรม
2.5 ควบคุม กากับ ดูแลการดาเนินงานโครงการ กิจกรรม โดยกลุ่มนโยบายและแผน
และกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
2.6 ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการหรื อ
คณะทางาน
2.7 จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการ เสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง
กำรบริหำรงบประมำณ มำตรกำรและแนวทำงกำรเร่งรัด ติดตำมกำรเบิกจ่ำย
เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ระเบียบของทางราชการ ควรดาเนินการดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. จัดทาแผนจัดซื้อ จัดจ้าง และปฏิทินการบริหารงบประมาณ โดยกาหนดเป้าหมาย
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (จัดทาแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส)
3. รายงานผลงบลงทุน ตามแบบฟอร์มให้จังหวัดศรีสะเกษ (สานักงานคลังจังหวัด
ศรีสะเกษ) ทุกเดือน
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4. กาหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน และเป้าหมายการเบิกจ่ายให้
โรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
5. บันทึกผลการดาเนินงานเบิกจ่ายเงินตามระบบการบริหารการเงินและสินทรัพย์
และเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ทุกเดือน
6. กลุ่มภารกิจและผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ตรวจสอบ กากับ ติดตามการใช้งบประมาณทั้งในโปรแกรมการควบคุมและบริหารงบประมาณ และ
เอกสารประกอบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามปฏิทิน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กำรกำกับ ติดตำม และรำยงำน
การดาเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ จะบรรลุความสาเร็จที่คาดหวัง จะต้อง
ดาเนินการภายใต้การกากับ ติดตาม และรายงาน ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ระยะเวลา
กิจกรรมสาคัญ
ตุลาคม
1. สพฐ.แจ้งแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร
2559,2560,2561, 2. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นาโครงการ/ กิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนพัฒนา
2562
การศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2559-2563) มาจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณรายปี
30 มีนาคม
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรมรายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
2559,2560,2561, (ตุลาคม – มีนาคม) ต่อ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผ่านกลุ่มนโยบายและแผน
2562
2. ประสานงานเตรียมรับการตรวจติดตามจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ 9
และการรายงานผลการดาเนินงานตาม คารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6
เดือน
30 มิถุนายน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรมรายงานผลการดาเนินงานรอบ 9 เดือน
2559,2560,2561, (ตุลาคม – มิถุนายน) ต่อ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผ่านกลุ่มนโยบายและแผน
2562
2. ประสานงานเตรียมรับการตรวจติดตามจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ 9
และการรายงานผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 9
เดือน
15 กันยายน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรมรายงานผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน
2559,2560,2561, (ตุลาคม – มิถุนายน) ต่อ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผ่านกลุ่มนโยบายและแผน
2562
2. ประสานงานเตรียมรับการตรวจติดตามจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ 9
และการรายงานผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการรอบ12
เดือน

บรรณำนุกรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3. กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ 2555. เอกสารอัด
สาเนา.
2555.
. กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ 2556. เอกสารอัดสาเนา. 2556.
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ภำคผนวก

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (Environment Analysis)
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาศรี ส ะเกษ เขต 3 ใช้ รู ป แบบการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อม ดังนี้
1. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment) ใช้รูปแบบ C-PEST
คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
นาปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่
1.1 ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behavior : C) เป็นการวิเคราะห์ในเรื่องผู้รับ
ผลประโยชน์ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานท้องถิ่น ผู้ปกครอง ชุมชนที่อยู่โดยรอบ สภาพของ
คู่แข่งและการแข่งขัน
ประเด็นกำรวิเครำะห์
ประเด็นที่เป็นโอกำส
ประเด็นที่เป็นอุปสรรค
(Opportunities)
(Threats)
1. กลุ่มผู้รับบริการ
ผู้ปกครอง ชุมชน มีความเข้มแข็งส่งผล ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้า
โดยตรง
ให้เกิดการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพและ
มีชื่อเสียง ส่งผลให้โรงเรียนยอดนิยม
มีจานวนนักเรียนมาก
2. กลุ่มคู่แข่งและการ
มีโรงเรียนในสังกัดจานวนมากกระจาย โรงเรียนเอกชน มีการจัดสวัสดิการ
แข่งขัน
อยู่ทุกตาบล เกือบทุกหมู่บ้านส่งผลต่อ ในการจัดการศึกษาส่งผลให้
การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
ประชากรวัยเรียนได้อย่างทั่วถึง
โรงเรียนเอกชนเป็นจานวนมาก
ครอบคลุมทุกพื้นที่
3. องค์กร/หน่วยงานที่มี 3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อิทธิพลต่อการทางาน สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน
3.2 สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา รับรอง
มาตรฐานโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนมี
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้
มาตรฐาน

1.2 ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal :P) เป็นการวิเคราะห์ ในเรื่ อง
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ มาตรฐานการศึกษา
หลักสูตร นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัด กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการหน่วยงาน
ประเด็นกำร
ประเด็นที่เป็นโอกำส
ประเด็นที่เป็นอุปสรรค
วิเครำะห์
(Opportunities)
(Threats)
1. นโยบายการศึกษา 1.1 นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
ของรัฐบาล
คุณภาพของรัฐบาลส่งผลให้ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
1.2 นโยบาย One Tablet PC Per
Child ของรัฐบาลส่งผลให้นักเรียนได้มี
โอกาสในการใช้เทคโนโลยีเท่าเทียมกัน
2. นโยบายการศึกษา 2.1 นโยบายการศึกษาเพื่อการมีงาน นโยบายโรงเรียนขนาดเล็กไม่ต่อเนื่อง
ของหน่วยงานต้น
ทาของกระทรวงศึกษาธิการส่งผลให้ ส่งผลต่อการบริหารจัดการโรงเรียน
สังกัด
นักเรียนสามารถนาไปประกอบอาชีพ ขนาดเล็กของเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ในอนาคต
2.2 นโยบายปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองด้านเพิ่มโอกาสได้
กาหนดเป้าหมายรวมให้คนไทยทุกคน
มีโอกาสและสามารถเข้าถึงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า 15
ปีอย่างเท่าเทียมกันส่งผลให้ประชากร
ในพื้นที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างทั่วถึง
3. บทบาทของกลุ่ม 3.1 การประกันคุณภาพภายนอกโดย การสนับสนุนงบประมาณของกลุ่มพลัง
ผลประโยชน์กลุ่ม
สมศ.กระตุ้นให้โรงเรียนบริหารจัดการ การเมือง ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหา
พลังการเมือง
ได้มาตรฐานส่งผลให้ระดับคุณภาพ
และความต้องการ กลุ่มเป้าหมายของ
พฤติกรรมทาง
การศึกษาสูงขึ้น
โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา
การเมือง
3.2 กลุ่มพลังการเมือง สนับสนุน
งบประมาณเพื่อการจัดการศึกษา
ส่งผลให้โรงเรียนมีงบประมาณใช้ใน
การบริหารการจัดการศึกษา
4. ระเบียบกฎหมาย พรบ.การศึกษาแห่งชาติกาหนดให้
4.1 พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากร
และข้อกาหนดที่
โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาทั้งใน
ทางการศึกษากาหนดความไม่เท่า
เกี่ยวข้องในการ
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
เทียมกันของการมี วิทยฐานะของ
บริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษา บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2)
(การบริหารวิชาการ ได้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและ
ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการพัฒนา
สามารถลดอัตราการออกกลางคัน

ประเด็นกำร
วิเครำะห์
การบริหาร
งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล
และการบริหารงาน
ทั่วไป)

ประเด็นที่เป็นโอกำส
(Opportunities)

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค
(Threats)
4.2 พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากาหนดการเลื่อนให้มี
วิทยฐานะไม่สอดคล้องกับสภาพจริง
ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
บางส่วนไม่มีคุณภาพ

1.3 ด้ า นเศรษฐกิ จ (Economic : E) เป็ น การวิ เ คราะห์ ใ นเรื่ อ งสภาพและแนวโน้ ม
เศรษฐกิจสภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครอง ภาวะทางการเงิน การว่างงาน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อัตราดอกเบี้ย และการลงทุนต่าง ๆ
ประเด็นกำรวิเครำะห์
ประเด็นที่เป็นโอกำส
ประเด็นที่เป็นอุปสรรค
(Opportunities)
(Threats)
1. สภาวะทางเศรษฐกิจ
1.1 สภาพน้าท่วมส่งผลต่อสภาวะทาง
เช่น ราคาน้ามัน อัตรา
เศรษฐกิจ และราคาของผลผลิตทาง
การว่างงาน อัตราค่า
การเกษตรทาให้ผู้ปกครองมีรายได้
ครองชีพ ผลผลิตทาง
ลดลง
การเกษตร
1.2 แนวโน้มเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย
สูงขึ้น อัตราการว่างงานสูงส่งผลให้
ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนไม่มีงานทา
ไม่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอน
ของนักเรียนได้อย่างเต็มที่
2. งบประมาณ /การ
รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ใน งบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซม /
สนับสนุนงบประมาณ การจัดการศึกษาเป็นจานวนมาก สร้างอาคารสถานที่ของโรงเรียนมี
ของรัฐบาล
จากัดไม่เพียงพอต้องความต้องการ
1.4 ด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม (Social – cultural : S) เป็ น การวิ เ คราะห์ ใ นเรื่ อ ง
โครงสร้างประชากร ระบบการศึกษา ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี แนวคิด
อนุรักษ์ คุณภาพชีวิต การอนามัย สภาพและกระแสสังคม ชุมชนที่ล้อมรอบหน่วยงาน ความต้องการของ
ประชาชน ปัญหาของสังคม เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ประเด็นกำรวิเครำะห์
ประเด็นที่เป็นโอกำส
ประเด็นที่เป็นอุปสรรค
(Opportunities)
(Threats)
1. จานวนประชากรและ แนวโน้มโครงสร้างประชากรวัยการศึกษา แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง
โครงสร้างประชากร
ลดลงส่งผลให้โรงเรียนมีนวัตกรรม
ส่งผลให้นักเรียนลดลงจึงทาให้มี
กลุ่มเป้าหมาย
การศึกษาแบบบริหาร แบบศูนย์รวม
โรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น
โรงเรียน หรือการเรียนรวม(โรงเรียนขนาด
เล็ก)

ประเด็นกำรวิเครำะห์

ประเด็นที่เป็นโอกำส
(Opportunities)
2. สภาพของชุมชน
สภาพชุมชนรอบโรงเรียนส่วนใหญ่
ครัวเรือนกลุ่ม เป้าหมาย ประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์ส่งผลให้
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้วิชาเกษตรและเป็น
แบบอย่างในการประกอบอาชีพอิสระ
3. คุณภาพชีวิตของ
3.1 สังคมชนบทในพื้นที่ของ สพป.
ประชาชน
ศรีสะเกษ เขต 3 โดยภาพรวมเป็นสังคม
ขนบธรรมเนียม
เกษตรส่งผลให้สามารถขยายแนวคิดการ
ประเพณี ความเชื่อ
ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ค่านิยม และวัฒนธรรม พอเพียงจากโรงเรียนสู่ชนบทได้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิต
3.2 สังคมไทยโดยภาพรวมเห็นคุณค่า
ประโยชน์ของการศึกษาส่งผลให้สนับสนุน
การศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
3.3 ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
และภาษาถิ่นของพื้นที่มีความหลากหลาย
ส่งผลให้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค
(Threats)

ค่านิยมในการใช้ชีวิตวัยรุ่นที่
เลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก
ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่
ไม่พึงประสงค์

1.5 ด้านเทคโนโลยี (Technological : T) เป็นการวิเคราะห์ในเรื่องความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการบริหาร ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเด็นกำรวิเครำะห์
ประเด็นที่เป็นโอกำส
ประเด็นที่เป็นอุปสรรค
(Opportunities)
(Threats)
1. ความก้าวหน้าและ
1.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้
ความเปลี่ยนแปลง
สามารถใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการ
ทางด้านเทคโนโลยี
เรียนรู้ของนักเรียนได้
1.2 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลให้
การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนและเขต
พื้นที่การศึกษาสะดวก รวดเร็วขึ้น
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านที่
หลากหลายส่งผลให้โรงเรียนสามารถใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแบบอย่างการเรียนรู้
การดารงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและ
ความเป็นชาติไทย

2. กำรวิ เ ครำะห์ ส ภำพแวดล้ อ มภำยใน (Internal Environment) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ใช้รูปแบบการวิเคราะห์ แบบ 7 S (Seven S) ตามแนวคิดของ
McKinsey คื อ การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในหน่ ว ยงานโดยน าปั จ จั ย 7 ด้ าน มาวิ เ คราะห์
ประกอบด้วย
2.1 ด้านโครงสร้าง (Structure : S1) เป็นการวิเคราะห์ในเรื่องโครงสร้าง หน่วยงานที่ได้
ตั้งขึ้นตามกฎหมาย การแบ่งหน่วยงาน การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและสายการบังคับบัญชา
ประเด็นกำรวิเครำะห์
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน
(Strengths)
(Weaknesses)
1. การจัดโครงสร้างการ โครงสร้างการบริหารงานของ
บริหารของหน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็น
ระบบ สามารถบริหารจัดการได้
มาตรฐาน
2. การกาหนดบทบาท สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไม่สามารถกาหนดบทบาทหน้าที่ได้
หน้าที่ ความรับผิดชอบ กาหนดบทบาท อานาจหน้าที่
ครบ ครอบคลุมทุกมาตรฐานเนื่องจาก
และมาตรฐานของ
และมอบหมายงานบุคลากรได้
บุคคลากรมีไม่ครบตามกรอบ
หน่วยงาน
ชัดเจนทุกระดับ
อัตรากาลัง
2.2 ด้านยุ ทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategy : S2) เป็นการวิเคราะห์ ในเรื่องทิศทางและ
ขอบเขตที่หน่วยงานจะดาเนินการในระยะปานกลาง หรือระยะยาว
ประเด็นกำรวิเครำะห์
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน
(Strengths)
(Weaknesses)
1. การกาหนดทิศทาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ของหน่วยงาน
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดที่
ชัดเจน
2. การกาหนดโครงการ/ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการ
กิจกรรม
การกาหนดโครงการ/กิจกรรมที่ กาหนดโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่
หลากหลาย โดยการมีส่วนร่วม สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความต้องการของโรงเรียนและเขต
พื้นที่การศึกษา
3. การถ่ายทอด
3.1 การถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การ
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติใน
ปฏิบัติในระดับกลุ่ม และระดับบุคคล
ระดับกลุ่ม และระดับ
ยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการ
บุคคล
กาหนดตัวชี้วัดบุคคลยังไม่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของ
หน่วยงานบางส่วน
3.2 บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจ และ
ตระหนักถึงความสาคัญของการ
ดาเนินงานตามนโยบาย/กลยุทธ์ เพื่อ
นากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง

2.3 ด้านระบบในการดาเนินงานของหน่วยงาน (Systems : S3) เป็นการวิเคราะห์เรื่อง
ระบบหรือขั้นตอนการดาเนินงานภายในหน่วยงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ประเด็นกำรวิเครำะห์
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน
(Strengths)
(Weaknesses)
1. ระบบขั้นตอนการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
1.1 นักเรียนส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยของ
ดาเนินงานภายใน
กระบวนการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่า
หน่วยงาน
ภายในเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 1.2 อัตราการเรียนจบและเรียนต่อใน
เนื่องจากบริหารจัดการให้
ระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนยังไม่ครบ
สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย 100%
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หลักการกระจาย
อานาจ และคู่มือการปฏิบัติงาน
2. ระบบด้าน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
โรงเรียนยังขาดความรู้ความชานาญใน
งบประมาณ ระบบบัญชี ระบบการบริหารจัดการด้าน
การบริหารจัดการด้านงบประมาณและ
การเงิน การพัสดุ
งบประมาณ บัญชี การเงินและ บัญชีการเงินการพัสดุ
พัสดุ
3. ระบบการสรรหาและ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
ระบบการพัฒนาบุคลากรสานักงาน
คัดเลือกการฝึกอบรม
ระบบการสรรหาและคัดเลือก
เขตพื้นที่การศึกษา ยังไม่สอดคล้องกับ
บุคลากรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ความต้องการของหน่วยงานและ
ตนเอง เนื่องจากยังไม่มีแผนพัฒนา
บุคลากรระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเน้น
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเอง
และบุคลากรบางส่วนยังไม่จัดทา
แผนพัฒนาตนเอง
4. ระบบการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
ติดต่อสื่อสารเทคโนโลยี ระบบการติดต่อสื่อสารเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
ภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและติดต่อสื่อสารกับ
โรงเรียนและหน่วยงานอื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ระบบการติดตาม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
ประเมินผล
ระบบการติดตามประเมินผลที่
เป็นเครื่องมือสาหรับการบริหาร
และมีข้อมูลสาหรับการวางแผน
เนื่องด้วยมีการกาหนดรูปแบบ
การกากับติดตาม และ
ประเมินผลเป็นระบบสอดคล้อง
กับตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์

2.4 ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style : S4) เป็นการวิเคราะห์
ในเรื่องรูปแบบระบบการบริหารจัดการของผู้บริหารหน่วยงาน รวมถึงบุคลิกภาพ ภาวะผู้นาและคุณธรรม
ของผู้บริหาร
ประเด็นกำรวิเครำะห์
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน
(Strengths)
(Weaknesses)
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่
ภาวะผู้นา ความสามารถ การศึกษามีภาวะผู้นาในการ
ในการบริหารจัด
บริหารจัดการศึกษา
การศึกษา
1.2 วัฒนธรรมการปฏิบัติงาน
ของบุคคลากรสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษายึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม ในการบริหารจัดการ
เช่น กิจกรรมวันเสาร์เข้าวัด
ทาบุญหนุนบารมี กิจกรรม
ทาบุญตักบาตร –ปฏิบัติธรรม
2. การกระจายอานาจการ การกระจายอานาจการตัดสินใจ การนิเทศ กากับติดตาม ช่วยเหลือของ
ตัดสินใจให้บุคลากรได้ใช้ ให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศักยภาพที่มีอยู่ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
ในการกากับติดตามผลการดาเนินงาน
อย่างเต็มที่
เต็มความรู้ ความสามารถ และ ของบุคลากรที่ดาเนินงานไม่บรรลุ
เต็มตามสมรรถนะที่กาหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตัวชี้วัด
3. การใช้รูปแบบบริหาร การใช้รูปแบบบริหารจัดการที่
จัดการที่เหมาะสมในการ เหมาะสม เช่น การใช้เครือข่าย
บริหารงาน
ความร่วมมือ นวัตกรรม
เทคโนโลยี การทางานเป็นทีม
4. การคิดค้นระบบงาน
มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ใน
4.1 บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถจัด
และเทคนิคการบริหาร
ระบบการปฏิบัติงาน
ระบบงานและคิดค้นเทคนิคเพื่อใช้ใน
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานมุ่ง
การปฏิบัติงานที่มุ่งสู่การขับเคลื่อน
สู่วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิผล
4.2 บุคลากรส่วนใหญ่มุ่งปฏิบัติงานใน
ภารกิจงานประจามากกว่าจะ
ปฏิบัติงานเชิงรุกในการคิดค้น
ระบบงานและเทคนิคการบริหารเพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์

2.5 ด้านบุคลากรในหน่วยงาน (Staff : S5) เป็นการวิเคราะห์ในเรื่องบุคลากรทุกระดับ
ภายในหน่ วยงาน ทั้งในเรื่ องจ านวนบุคลากร เพียงพอ เหมาะสมกับเกณฑ์ รวมถึงตอบสนองต่อการ
เจริญเติบโตของหน่วยงานในอนาคต การปฏิบัติต่อบุคลากรภายในหน่วยงาน
ประเด็นกำรวิเครำะห์
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน
(Strengths)
(Weaknesses)
1. จานวนบุคลากรมี
1.1 บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในวัย 1.1 บุคลากรปฏิบัติงานในสานักงาน
เพียงพอเหมาะสมกับ
ทางาน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน เขตพื้นที่การศึกษามีไม่เพียงพอ ไม่
ความต้องการของ
ของสานักงานเขตพื้นที่
เป็นไปตามกรอบอัตรากาลัง
หน่วยงาน
การศึกษามีประสิทธิภาพ
1.2 การขาดแคลนครูส่งผลให้ไม่
สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นได้
2. บุคลากรมีคุณธรรม
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
จริยธรรม ความรู้
การศึกษาส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน
ความสามารถ ตรงตาม
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
งานที่รับผิดชอบ หมั่น
อย่างมีประสิทธิภาพได้
พัฒนาตนเอง
มาตรฐานโดยคานึงถึงหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน
2.6 ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skills : S6) เป็นการวิเคราะห์ในเรื่อง ความรู้
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้บริการผู้รับบริการ ความสามารถในด้านการวิจัย
และพัฒนา สมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร
ประเด็นกำรวิเครำะห์
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน
(Strengths)
(Weaknesses)
1. บุคลากรมีความรู้
1.1 บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ 1.1 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความ
ความสามารถ และทักษะ ความสามารถและทักษะในการ ชานาญในด้าน ICT และด้านการ
ในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะและ ก่อสร้าง เนื่องจากไม่มีกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพ
อัตรากาลังเฉพาะ
1.2 บุคลากรส่วนใหญ่มี
1.2 ขาดครูที่มีวิชาเอกตรงกับวิชาเอก
แผนพัฒนาตนเอง และใช้
5 วิชาหลัก
แผนพัฒนาตนเองเป็นเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

2.7 ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values : S7)
เป็นการวิเคราะห์ในเรื่องแนวคิดร่วมกัน ค่านิยม ความคาดหวังของหน่วยงาน
ประเด็นกำรวิเครำะห์
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน
(Strengths)
(Weaknesses)
1. ค่านิยมและบรรทัดฐาน บุคลากรส่วนใหญ่ในสานักงาน บุคลากรบางส่วนในสานักงานเขตพื้นที่
ที่ยึดถือร่วมกัน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษามีค่านิยมใน การศึกษายังยึดติดค่านิยมในการ
การทางานที่
ทางานรูปแบบเก่า ไม่เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
2. วิธีการปฏิบัติของ
วัฒนธรรมการทางานเขตพื้นที่
บุคลากรและผู้บริหาร
การศึกษาเป็นวัฒนธรรมแบบ
ภายในหน่วยงานหรืออาจ เอื้ออาทร สามัคคีทางานร่วมกัน
เรียกว่าวัฒนธรรม
เป็นทีม และมีคุณธรรม
หน่วยงาน
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน สามารถนามาให้คะแนนในแต่ละด้าน โดยได้
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนเต็ม ประเด็นละ 5 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5 คะแนน
หมายถึง
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานมากที่สุด
4 คะแนน
หมายถึง
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานมาก
3 คะแนน
หมายถึง
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานปานกลาง
2 คะแนน
หมายถึง
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานน้อย
1 คะแนน
หมายถึง
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานน้อยที่สุด

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ประเด็นสาคัญ

สภาพแวดล้อมภายนอก : โอกาส (+)
ค่าคะแนน
เฉลี่ยจาก
ข้อมูลสนับสนุน
มติสมาชิก

สภาพแวดล้อมภายนอก : อุปสรรค (-)
ค่าคะแนน
เฉลี่ยจาก
ข้อมูลสนับสนุน
มติสมาชิก

C:ด้านพฤติกรรม
ลูกค้า
(Customer
Behaviors/
Competitors
Factors)
P:ด้านการเมือง
และกฎหมาย
(Political and
Legal Factors)

4

ผู้ปกครอง ชุมชน มีความ
เข้มแข็งส่งผลให้เกิดการมีส่วน
ร่วมการจัดการศึกษา

1

3

รัฐบาลได้กาหนดนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี /การศึกษา
เพื่อการมีงานทา และ
โรงเรียนได้รับรองมาตรฐาน
จาก สมศ.ส่งผลให้โรงเรียน
สามารถจัดการศึกษาได้ทั่วถึง
และมีคุณภาพ

2

E: ด้านเศรษฐกิจ
(Economic
Factors)

1

รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ
ที่ใช้ในการจัดการศึกษาเป็น
จานวนมาก

4

S:ด้านสังคม –
วัฒนธรรม
(Social –
cultural
Factors)

4

1

T:เทคโนโลยี
(Technological
Factors)

4

สังคมไทยโดยภาพรวมเป็น
สังคมเกษตรและเห็นคุณค่า
ประโยชน์ของการศึกษา
สามารถขยายผลการ
ดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

ค่าเฉลี่ย

3.20

1

1.80

โรงเรียนเอกชน มีการจัด
สวัสดิการในการจัด
การศึกษาส่งผลให้
ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้า
เรียนในโรงเรียนเอกชน
เป็นจานวนมาก
การสนับสนุนงบประมาณ
ของกลุ่มพลังการเมือง ไม่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการ
กลุ่มเป้าหมายของ
โรงเรียนและเขตพื้นที่
การศึกษา นโยบาย
โรงเรียนขนาดเล็กไม่
ต่อเนื่อง
ภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น
อัตราการว่างงานของ
ผู้ปกครองบางส่วนไม่
สามารถสนับสนุนนักเรียน
ได้เท่าที่ควรและ สพฐ.มีงบ
พัฒนาจัดสรรให้โรงเรียน
น้อย
แนวโน้มประชากรวัยเรียน
ลดลงส่งผลให้มีโรงเรียน
ขนาดเล็กเพิ่มขึ้น

พฤติกรรมเลียนแบบส่งผล
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่
ไม่พึงประสงค์

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ประเด็นสาคัญ

สภาพแวดล้อมภายใน :จุดแข็ง (+)
ค่าคะแนน
เฉลี่ยจาก
ข้อมูลสนับสนุน
มติสมาชิก

สภาพแวดล้อมภายใน : จุดอ่อน (-)
ค่าคะแนน
เฉลี่ยจาก
ข้อมูลสนับสนุน
มติสมาชิก

S1: ด้าน
โครงสร้าง
(Structure)

4

โครงสร้างการบริหารงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนดพร้อมจัด
บุคลากรให้ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ/สมรรถนะ

1

S2: ด้านกลยุทธ์
ของหน่วยงาน
(Strategy)

3

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีการกาหนด
โครงการ/กิจกรรมที่
หลากหลาย โดยการมี ส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1

S3: ด้านระบบใน
การดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
(Systems)

S4: ด้านแบบแผน
หรือพฤติกรรมใน
การบริหารจัดการ
(Style)

2

3

สานักงานเขตพื้นที่
4
การศึกษามีกระบวนการ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ
รองรับการกระจายอานาจ
เนื่องจากบริหารจัดการ
สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ระเบียบ กฎหมาย
ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่
1
การศึกษามีภาวะผู้นา
วัฒนธรรมการปฏิบัติงาน
ของบุคคลากรสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษายึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการ
บริหารจัดการ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไม่สามารถจัดบุคลากร
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ครบทุกมาตรฐานเนื่องจาก
มีบุคลากรไม่ครบตามกรอบ
อัตรากาลังที่กาหนด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีการกาหนดโครงการ/
กิจกรรมที่ยังไม่สอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความ
ต้องการของโรงเรียนและเขต
พื้นที่การศึกษา การ
ถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับกลุ่ม และ
ระดับบุคคลบางส่วนยังไม่
สอดคล้องกันวัตถุประสงค์
และตัวชี้วัดของหน่วยงาน
นักเรียนส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับต่า และอัตราการเรียน
จบ/เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
ของนักเรียนยังไม่ครบ 100%
การนิเทศ กากับติดตาม
ช่วยเหลือของผู้บริหาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในการกากับติดตามผลการ
ดาเนินงานของบุคลากรที่
ดาเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ประเด็นสาคัญ

สภาพแวดล้อมภายใน :จุดแข็ง (+)
ค่าคะแนน
เฉลี่ยจาก
ข้อมูลสนับสนุน
มติสมาชิก

S5: ด้านบุคลากร/
สมาชิกใน
หน่วยงาน (Staff)

3

S6: ด้านทักษะ
ความรู้
ความสามารถของ
หน่วยงาน (Skills)

4

S7: ด้านค่านิยม
ร่วมกันของ
สมาชิกใน
หน่วยงาน
(Shared Values)

3

บุคลากรในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
โดยคานึงถึงหลักคุณธรรม
จริยธรรม และสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน
บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้
ความสามารถและทักษะใน
การปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะและมาตรฐาน
วิชาชีพ
วัฒนธรรมการทางานของ
เขตพื้นที่การศึกษาเป็น
วัฒนธรรมแบบเอื้ออาทร
สามัคคีทางานร่วมกันเป็น
ทีม และมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

สภาพแวดล้อมภายใน : จุดอ่อน (-)
ค่าคะแนน
เฉลี่ยจาก
ข้อมูลสนับสนุน
มติสมาชิก

2

2

2

การขาดแคลนครูส่งผลให้ไม่
สามารถจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้นได้และบุคลากร
ปฏิบัติงานในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามีไม่เพียงพอ
ไม่เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง
ขาดครูที่มีวิชาเอกตรงกับ
วิชาเอก 5 วิชาหลักและขาด
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่มีความรู้ความ
ชานาญในด้าน ICT และด้าน
การก่อสร้าง เนื่องจากไม่มี
กรอบอัตรากาลังเฉพาะ
บุคลากรบางส่วนในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษายังยึดติด
ค่านิยมในการทางานรูปแบบ
เก่า ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย
3.14
1.86
เมื่อได้ค่าคะแนนของแต่ละปัจจัยของสภาพแวดล้อมแล้ว ได้นาค่าคะแนนทุกปัจจัยมากรอกลงในตาราง
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ดังนี้

ค่าคะแนนรายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
รายการปัจจัย
น้าหนัก
คะแนนเฉลี่ย
น้าหนักxคะแนนเฉลี่ย สรุปผล
สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค
C:ด้านพฤติกรรมลูกค้า (Customer 0.30
4
1
1.2
0.30
+0.90
Behaviors/Competitors
Factors)
P:ด้านการเมืองและกฎหมาย
0.20
3
2
0.60
0.40
+0.20
(Political and Legal Factors)
E:ด้านเศรษฐกิจ (Economic
0.15
1
4
0.15
0.60
-0.45
Factors)
S:ด้านสังคม – วัฒนธรรม (Social
0.20
4
1
0.80
0.20
+0.60
– cultural Factors)
T:เทคโนโลยี (Technological
0.15
4
1
0.60
0.15
+0.45
Factors)
สรุปปัจจัยภายนอก
+3.35
-1.65
+1.70
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก
+0.85
ค่าคะแนนรายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
รายการปัจจัย
น้าหนัก
คะแนนเฉลี่ย
สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง จุดอ่อน
S1: ด้านโครงสร้าง(Structure)
0.10
4
1
S2: ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน
0.15
3
1
(Strategy)
S3: ด้านระบบในการดาเนินงาน
0.17
2
4
ของหน่วยงาน(Systems)
S4: ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมใน 0.12
3
1
การบริหารจัดการ (Style)
S5: ด้านบุคลากร/สมาชิกใน
0.15
3
2
หน่วยงาน (Staff)
S6: ด้านทักษะความรู้
0.16
4
2
ความสามารถของหน่วยงาน
(Skills)
S7: ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิก
0.15
3
2
ในหน่วยงาน(Shared Values)
สรุปปัจจัยภายใน
เฉลี่ยปัจจัยภายใน

น้าหนักxคะแนนเฉลี่ย สรุปผล
จุดแข็ง จุดอ่อน
0.40
0.10
+0.30
0.45
0.15
+0.30
0.34

0.68

-0.34

0.36

0.12

+0.24

0.45

0.30

+0.15

0.64

0.32

+0.32

0.45

0.30

+0.15

+3.09

-1.97
+0.56

+1.12

จากตารางสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรี ส ะเกษ เขต 3 ที่ได้จ ากการวิเคราะห์ นามาทาเป็นกราฟแสดงสถานภาพของส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ดังนี้

โอกาส
O
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W

-1.97

อุปสรรค
T
จากกราฟจะเห็นว่าจุดแรงเงาหรือจุดไข่แดงพร้อมลูกศรปรากฏอยู่ทางด้านโอกาสและจุดแข็ง
ซึ่งถือว่าเป็น Stars แสดงให้เห็นว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีสภาพ
ภายนอกเอื้อและภายในเป็นจุดแข็ง คือ ปัจจัยภายนอกให้การสนับสนุน ส่วนปัจจัยภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ดีมีประสิทธิภาพ มีการให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการทางาน
ส่งผลให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ประสบผลสาเร็จ มีคุณภาพ เป็นที่
ยอมรับของคนทั่วไป อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่ายังมิได้มีความสมบูรณ์ โดยสังเกตจากรูปไข่ที่ปรากฏ
จะเห็ น ว่ามีไข่บ างส่ ว นล้ าเข้าไปในส่ ว นของ Question Marks ,Cash Cows และ Dogs ซึ่ งแสดงว่ามี
ปัจจัยบางอย่างที่มีปัญหาเป็นอุปสรรคและจุดอ่อนอยู่ แต่ก็ยังเป็นส่วนน้อย ส่วนใหญ่จะดี เมื่อวิเคราะห์
แล้วสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ต้องรักษาสถานภาพไว้ และต้องพลิก
วิกฤติให้เป็นโอกาสและกาจัด หรือลดจุดอ่อนที่ยังคงมีอยู่ให้หมดไป

คณะทำงำน
นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม
ว่าที่ ร.ต.สารวย นกงาม
นายพิจิตร ทานะ
นายวิเศษ สาลี
นายอดิเรก บุญคง
นางรัตนา รุ้งแก้ว
นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์
นางอัจฉรา จันทรักษ์
นายเอกพล มั่นอยู่
นางพจนา นรมาศ
น.ส.เยาวลักษณ์ ประวาฬ
นายประจักษ์ ทองเลิศ
นายสมพงษ์ คาเสียง
น.ส.อุษา พรมมา
นางนันทนา หมื่นจิตร
นายสายัน สุขเฉย
นายกอบชัย สายทอง
น.ส.กาญจนี พุฒิประภาส
นายเพิ่มศักดิ์ เสนคราม
น.ส.มณีรัตน์ โสภิณ
นางสมปอง สีดา
นางพัชราภรณ์ ทาสระคู
น.ส.สุรีรัตน์ ผ่องราศี
น.ส.นิตติญา เตชะ
นางบรรจง ทาวุฒิ
นางเพ็ญศรี คาวงค์
นางดวงพร ศรกล้า
น.ส.สมิตร เหิมหาญ
นายธนกฤต เดชนาเกร็ด
นายพุทธ มงคล
น.ส.เกษศิรินทร์ แพงวิเศษ
นางปราใส สุทธิกรณ์
น.ส.อุไร บุญแปลง
น.ส.สุพรรณิการ์ ทาอินทร์
นายยุทธพงศ์ สีดา
นายโชติรัตน์ คาไพเราะ

ผู้อานวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
รองผู้อานวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
รองผู้อานวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาตราว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านระกา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพรหมเจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบ่อทอง
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
รักษาการผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
รักษาการผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานราชการ

นายเอนกพงษ์ วิลัยเลิศ

ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์)

ออกแบบปก/รูปเล่ม
น.ส.สุพรรณิการ์ ทาอินทร์
นายเอนกพงศ์ วิลัยเลิศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์)

