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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 เป็นหน่วยงำน 

ที่มีภำรกิจหลักในกำรน ำยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี นโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
และนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่กำรปฏิบัติ ให้เป็นรูปธรรม 
ภำยใต้หลักคิด “เอกภำพเชิงนโยบำย หลำกหลำยวิธีปฏิบัติ” จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้อง
ก ำหนดวิธีปฏิบัติที่ดีที่จะใช้เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนนโยบำยลงสู่สถำนศึกษำ 
ให้เห็นภำพควำมส ำเร็จในภำพรวมของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
อุบลรำชธำนี เขต 1   
 ท่ำมกลำงควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของลักษณะสถำนศึกษำในสังกัด ข้อจ ำกัด 
ของทรัพยำกรในมิติต่ำงๆ และศักยภำพของทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ เมื่อวิเครำะห์โอกำส 
และอุปสรรคจำกสภำพแวดลอ้มภำยนอก ร่วมกับจุดแข็ง จุดอ่อนจำกสภำพแวดล้อมภำยใน 
จึงได้ก ำหนดรูปแบบโครงสร้ำง ท่ีเรียกช่ือว่ำ “แผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
(Best Practice UBON 1 : 2023 Model)” ขึ้น ด้วยหวังว่ำน่ำจะเป็นเครื่องมือช้ีทิศทำง 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจำกกำรมีส่วนร่วม ร่วมคิดร่วมท ำร่วมรับรู้สู่ควำมส ำเร็จได้ 
และใช้เป็นแผนที่น ำทำงในกำรพัฒนำทุกระดับทั้งหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดน ำไปสู่ 
กำรปฏิบัติในระยะเวลำที่คำดหมำยใน ปี ค.ศ. 2023 ให้ได้ 
 ขอบคุณทีมคิดที่ช่วยกันระดมควำมคิดที่ใช้เป็นองค์ประกอบของแผนกำรขับเคลื่อน 
ได้ส ำเร็จ ขอบคุณทีมท ำที่จะน ำรูปแบบน้ีลงสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
และขอขอบคุณทุกฝ่ำยที่จะร่วมกันขับเคลื่อนกำรน ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
(Best Practice UBON 1 : 2023 Model) สู่กำรปฏิบัติ อย่ำงจริงจัง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
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บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติในมาตรา 54 
ว่า “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน 
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีค าสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า  “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศกึษา 
ขั้นพื้นฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
(พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาด้านการศึกษาไว้ว่า 1) ให้มีการยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 2) การพัฒนา 
ศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การพัฒนา 
ผลิตภาพแรงงาน เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนา 
ก าลังคนและแรงงาน แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ระบุหลักส าคัญ 
ในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) 
หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs, 2030) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจที่ส าคัญในการพัฒนา 
ประชากรของชาติให้มี “ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่ อสังคมและผู้อื่น 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี ของชาต ิ
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มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิดผู้ประกอบ 
การเกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีหน้าที่ก ากับ
ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้สถานศึกษาในสังกัด เป็นหน่วยปฏิบัติการ 
ในการจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับ 
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
สู่สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจัง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดวิธีปฏิบัติที่ดีที่ ใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่สถานศึกษาให้เห็นภาพความส าเร็จในภาพรวม ฉะนั้น 
จึงเช่ือมั่นว่า แบบจ าลองเชิงโครงสร้าง ที่เรียกช่ือว่า “แผนการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1 : 2023 Model” นี้ จะเป็นเครื่องมือช้ีทิศทาง 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน ด้วยการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับรู้สู่ความส าเร็จ 
และใช้เป็นแผนที่น าทางในการพัฒนาทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ทุกสถานศึกษาในสังกัด
ภายใต้ หลักคิด “เอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลายวิธีปฏิบัติ” ในระยะเวลาที่คาดหมาย
ปี ค.ศ. 2023 ให้ได้ 

วัตถุประสงค์ของแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1. เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม ร่วมคิด

ร่วมท า ร่วมรับรู้สู่ความส าเร็จ  
2. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดหลักที่สะท้อนภาพความเป็นเลิศในภาพรวม 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

3. เพื่อใช้เป็นแผนที่น าทางบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพสู่การปฏิบัติ 
ของทุกระดับทั้งหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดภายใต้หลักคิด “เอกภาพเชิง
นโยบาย หลากหลายวิธีปฏิบัติ” 
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ข้อมูลพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

1.  ทรัพยากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีโรงเรียน 

ในสังกัด จ านวน 248 โรง แบ่งเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก (จ านวนนักเรียน.1 - 120 คน) 
จ านวน 166 โรง, โรงเรียนขนาดกลาง (จ านวนนักเรียน 121 - 600 คน) จ านวน 67 โรง, 
โรงเรียนขนาดใหญ่ (จ านวนนักเรียน 601 - 1500 คน) จ านวน 1 โรง โรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ (จ านวนนักเรียน 1,501 คนขึ้นไป) จ านวน 5 โรง และโรงเรียน 
ที่ไม่มีนักเรียน จ านวน 9 โรง   

นักเรียนจ านวน 33,734 คน แบ่งเป็น นักเรียนช้ันปฐมวัย จ านวน 
5,939 คน, นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 จ านวน 24,187 คน, นักเรียนช้ันมัธยมศกึษา
ตอนต้ น จ า น วน  3 , 4 3 7  ค น  แ ล ะ นั ก เ รี ย น ช้ั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อน ป ล า ย 
จ านวน 171 คน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2,062 คน แบ่งเป็น 
ผู้บริหารการศึกษา จ านวน 4 คน  ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 248 คน ครูสายงานการสอน 
จ านวน 1,749 คน ศึกษานิเทศก์ จ านวน 20 คน และบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
จ านวน 41 คน 

2.  วิสัยทัศน์ (Vision) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน มุ่งสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย  

3.  พันธกิจ (Mission) 
3.1  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 

ของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

3.2  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ 
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3.3  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม 
และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 

3.4  เสริมสรา้งศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศกึษาให้มคีวามเช่ียวชาญ 
ในงานท่ีรับผิดชอบและสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน  

3.5  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (SDGs) 

3.6  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถี ชี วิต 
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  เป้าประสงค์ (Goal) 
4.1  ผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 

นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ  
ที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อการเป็นพลเมือง
และพลโลกท่ีดี 

 4.2  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.3  ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ 
และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตอบสนองผู้ เรียนเป็นรายบุคคล  
เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี  

4.4  ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
และเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์ และเป็นนวัตกร มีภาวะผู้น าทางวิชาการ ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

4.5  สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ 
ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผู้ เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่   
จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นสถานศึกษานวัตกรรม 
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4.6  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน 
มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
และการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล 
อย่างเป็นระบบ 

4.7  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาสื่อเทคโนโลยี 
และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

4.8  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถ 
น าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

5.  ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Values and Corporate Culture) 
UBON1 L SMART D 

U : Unity   
ความเป็นเอกภาพ 

B : Balance    
ความสมดุล 

O :  Organization  
เป็นองค์กรต้นแบบ 

N : Network   
การสร้างเครือข่าย 

1 :   1  
ความเป็นที่หนึ่ง 

L :  Love    
รู้รักสามัคคี  

S : Smile   
ยิ้มแย้มแจ่มใส   

M : Morality  
มีจรรยาบรรณคุณธรรม จริยธรรม 

A :  Accountability  
ความรับผิดชอบ   

R :    Readiness  
พร้อมเรียนรู้สู่มาตรฐาน 

T : Transparency   
โปร่งใส ตรวจสอบได้  

D :  Decentralization 
การกระจายอ านาจ  
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6.  การวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน 2562 
6.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1.  ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

มีเจตคติที่ดี มีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาและให้ความรว่มมือ สนบัสนุนด้านต่างๆ  
อย่างต่อเนื่อง (S) 

2.  สถานศึกษามกีารจัดการศึกษาที่ครอบคลุม 
(P) 

3.  มีโครงข่ายโทรคมนาคมครอบคลุมพืน้ที่ 
การจัดการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ 
ท าให้มีการพัฒนาการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  ส่งผลให้นักเรียนสามารถสบืค้น 
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความสนใจ 
(T) 

4.  การประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. 
ส่งผลให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ให้ได้มาตรฐาน (P) 

5.  นโยบายเรยีนฟร ีท าให้ผูป้กครองลดค่าใช้จ่าย 
และมีแผนงานที่ชัดเจน หลักสูตรสถานศึกษา 
มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการ 
ของท้องถิ่น จึงสามารถจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่นกัเรียน 
ระหว่างเรียนได้ (P,E) 

6.  นโยบายดา้นการศึกษามีความสอดคล้อง 
ทุกระดับ (P) 

7.  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาทั้งในระบบ  
นอกระบบและตามอธัยาศัย ส่งผลให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน 
และสามารถลดอัตราการออกกลางคันได้ (P) 

 

1.  ผู้ปกครองมีฐานะยากจนท าให้ต้องยา้ยถิ่น 
เพื่อประกอบอาชีพ  ไม่มีเวลาดแูลการศึกษา 
ของบุตรหลานอยา่งเพียงพอ (E) 

2.  ผู้ปกครองบางส่วนไม่นิยมส่งบุตรหลาน 
เข้าเรียนในสถานศึกษาใกลบ้้าน (S) 

3.  สภาพสังคมเป็นครอบครัวเดี่ยวและแตกแยก 
มากขึ้น  การอบรมเลี้ยงดูน้อยลง ท าให้เด็กขาด 
ความอบอุ่นน าไปสู่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (S) 

4.  นโยบายการศึกษามีการปรับเปลีย่นบ่อย 
ท าให้การจัดการศึกษาขาดความต่อเนื่อง (P) 

5.  การจดัสรรงบประมาณล่าชา้และไม่สอดคล้อง 
กับความต้องการของพื้นที่ท าให้ไม่สามารถ 
แก้ปัญหาได้ (P) 

6.  การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดศึกษา 
โดยครอบครัว สถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันทางศาสนา ยังไม่ทั่วถึง (P) 

7. การกระจายอ านาจในการบริหารจัดการศึกษา 
ยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย (P) 

8.  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีเกณฑ์การประเมินในการเลื่อนวิทยฐานะ 
ไม่สอดคล้องกับภาพจริง ส่งผลให้ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาบางส่วนไม่มีคุณภาพ (P) 

9.  การแพร่ระบาดของสารเสพติดมีแนวโน้ม 
สูงขึ้น (S) 

10.  การรับวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่เหมาะสม 
(S) 

11.  สถานประกอบการเกี่ยวกับร้านเกมส์ 
และอินเทอร์เน็ต บางแห่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
(P) 
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6.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) (ต่อ) 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
8.  สภาพชุมชนเป็นสังคมเกษตรกรรม 

ที่สืบทอดกันมา มขีนบธรรมเนียม ประเพณี  
และวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งผลให้สามารถขยาย
แนวคิดการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงจากชุมชนสู่สถานศึกษา ได้สอดคล้องกับ 
วิถีชีวิต (S,E) 

9.  ชุมชนมีปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อย่างหลากหลายที่สามารถเข้ามาช่วยจัดการศึกษา 
ส่งผลให้มีส่วนร่วมใช้การจัดการศึกษาและเป็นแบบอย่าง 
การเรียนรู้และด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่น 
(T,S) 

10.  กฎหมายการศึกษาเอื้อประโยชน์ 
แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา 
มากขึ้นเข้าถึงส่ือบรกิาร สิ่งอ านวยความสะดวก 
ได้มากขึ้น (P) 
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6.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   (Internal  Environment) 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1.  มีการจัดโครงสร้างการบริหาร และก าหนดบทบาท 

หน้าที่อย่างชัดเจน การบริหารงานของหน่วยงานเป็นระบบ 
สามารถบริหารจัดการได้มาตรฐาน เนื่องจากด าเนินงาน 
ตามกฎหมายระเบยีบก าหนด  มีแผนกลยุทธ์สอดคล้อง 
กับภารกิจและความต้องการของหน่วยงาน มีความชัดเจน 
ในการน าสู่การปฏิบัติตลอดจนมกีารถา่ยทอดกลยุทธ์ 
ไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่มและระดับบุคคลได้ 
อย่างทั่วถึง เนื่องจากใช้วธิีการที่หลากหลาย (S1, S2) 

2.  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 
มีกระบวนการบริหารจัดการภายในเป็นระบบ 
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากบริหารจัดการสอดคล้อง 
กับกฎหมาย ระเบยีบ มาตรฐาน และหลกัการกระจายอ านาจ 
รวมถึงคู่มือการปฏบิัติงาน โดยการบริหารจัดการยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล มีการกระจายอ านาจและเน้นการมีส่วนร่วม 
(S3) 

3.  การบริหารเอกสารและงบประมาณ โดยใช้ระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ มีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา บุคลากร
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการติดต่อสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ  (S3) 

4.  หนว่ยงานทางการศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน 
นักศึกษา ท าให้เรียนจบการศึกษา (S3) 

5.  หน่วยงานทางการศึกษามีระบบการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน (S3) 

6.  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าสูง มีความสามารถในการบริหาร 
จัดการศึกษาเชิงกลยุทธ์ได้อยา่ง มีประสทิธิภาพ (S4) 

8.  หน่วยงานมีค่านิยม มีการบรหิารงานโดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล (S7) 

9.  มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.  การให้บริการทางการศึกษาส าหรับ 
เด็กด้อยโอกาสยังไม่ทั่วถึง(S3) 

2.  การบริหารอัตราก าลังยังไม่สอดคล้อง 
กับจ านวนนกัเรยีน และสอนไม่ตรงกบัสาขาวชิา 
(S5) 

3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วน 
ยังขาดความช านาญการทางด้านเทคโนโลยี 
(S6) 

4.  มีสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวนมาก  
5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ไม่เป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง ตามที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
ที่มีจ านวนมาก  

6.  การได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

7.  การสื่อสารในองค์กรยังขาด 
ประสิทธิภาพ 
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1.  กรอบทิศทางการพัฒนา 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายที่ 1  ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
นโยบายที่ 2  ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
นโยบายที่ 3  มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายที่ 4  ปรับปรุงระบบการศกึษาให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
1)  โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) 
2)  โครงการโรงเรยีนคณุภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
3)  โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
4)  โครงการพัฒนาสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
5)  โครงการเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

1.3  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ปี 2562 
นโยบายที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
 

ส่วนที่  1 
ทิศทางการพัฒนา 
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นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มคีุณภาพ มีมาตรฐาน  

และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
นโยบายที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

วิสัยท ัศน์ 
“สร้างค ุณภาพทุนมนุษย ์ สู่ส ังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ 
1.  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะ 
ในศตวรรษที่ 21 

3.  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4.  สร ้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให ้ผ ู้เร ียนท ุกคน

ได ้ร ับบร ิการทางการศ ึกษาอย ่างทั่วถึงและเท ่าเทียม 
5.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพ ัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม ยดึหล ักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพ ียง และเป้าหมายการพ ัฒนาที่ยั่งย ืน 
(SDGs) 

6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนม ี
ส ่วนร ่วมในการจ ัดการศ ึกษา 
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โครงการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
1)  โครงการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 
2)  โครงการการพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษา (Big Data) 
3)  โครงการจัดตั้งกลุม่โรงเรียน 
4)  โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรยีนขนาดเล็ก 
5)  โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา 
6)  โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) กับส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และหน่วยงานทางการศกึษาอื่น 
และโครงการห้องเรียนอาชีพ (การแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ 
และการมีงานท า) 

7)  โครงการอาหารกลางวัน 
8)  โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
9)  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
10) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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1.4.  นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
นโยบายที่ 1  สร้างโอกาสทางการศึกษา 
นโยบายที่ 2  คุณภาพการศึกษา 
นโยบายที่ 3  ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
นโยบายที่ 4  ความปลอดภัย 
นโยบายที่ 5  การสนองนโยบายทกุระดับ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพ 1.1  การสังเคราะห์ทิศทางการพัฒนาประเทศสู่การออกแบบ  
แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
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2.  แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Best Practice  
UBON 1 : 2023  Model) 

 

 
 

แผนภาพ 1.2  แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1 : 2023  Model 

ค าส าคัญ (Keyword) 
U  =  Unity   ความเป็นเอกภาพของทิศทาง 
B  =  Best Practice ความหลากหลายวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
O  =  Opportunity  โอกาสมสี่วนร่วมการพัฒนา 
N  =  Network   เครือข่ายความร่วมมือ  
1  = Be the first  มุ่งสู่ความเป็นท่ีหนึ่ง 
2023 หมายถึง  

20 =  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
2   =  มุ่งท่ีคน และระบบงาน  
3   =  กระบวนการบริหาร  

 กระบวนการเรียนการสอน  
 และการนิเทศการศึกษา 
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3.  ค าอธิบายรูปแบบ (Model) 
ภายในปี ค.ศ. 2023 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

มีความเป็นเลิศ ในการจัดการศึกษาทุกด้าน ทั้งด้านการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึง 
คุณภาพการศึกษาอย่างเทียมกัน ด้านคุณภาพการศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ เปิดโอกาส 
ให้มีส่วนร่วมพัฒนาในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ที่สร้างความเช่ือมั่นได้ และด้านการสนองนโยบายที่มีเอกภาพในทิศทางการพัฒนา 
แต่หลากหลายวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ มุ่งพัฒนาที่คนและระบบงานควบคู่กันผ่านกระบวนการบริหาร 
กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา 

 

 
 

แผนภาพ 1.3  การน านโยบายสู่กลยุทธ์การพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
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ตารางที่ 2.1  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของนโยบายทุกระดับ 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
นโยบาย
กระทรวง 

นโยบาย สพฐ. 
นโยบาย  

สพป.อบ.1 
กลยทุธ์การพัฒนา 

สพป.อบ.1 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม 

นโยบายที ่2 
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา  
 

นโยบายที ่4  
สร้างโอกาส 
ในการเข้าถึง
บริการการศึกษา  
ที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา  

นโยบายที ่1 
สร้างโอกาส 
ทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1  
การสร้างโอกาส 
ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

นโยบายที ่1 
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  
นโยบายที ่3  
มุ่งความเป็นเลิศ
และสร้างขีด
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
ของประเทศ  

นโยบายที ่2 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
นโยบายที ่3 
พัฒนาผู้บริหาร 
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

นโยบายที ่2 
คุณภาพ
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2  
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

นโยบายที ่4 
ปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

นโยบายที ่5  
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ  

นโยบายที ่3 
ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 3   
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

 
 
 

ส่วนที ่ 2 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ/แนวทางการด าเนินงาน 
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ตารางที่ 2.1  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของนโยบายทุกระดับ (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
นโยบาย
กระทรวง 

นโยบาย สพฐ. 
นโยบาย  

สพป.อบ.1 
กลยทุธ์การพัฒนา 

สพป.อบ.1 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้าง 
การเติบโต 
บนคุณภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

นโยบายที ่4 
ปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

นโยบายที ่5 
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

นโยบายที ่4 
ความปลอดภยั 

กลยุทธ์ที่ 4  
การส่งเสริมรักษา
ความปลอดภยั
ของสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

นโยบายที ่4 
ปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

นโยบายที่ 1  
จัดการศึกษา 
เพื่อความมั่นคง  

นโยบายที ่5  
การสนองนโยบาย
ทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 5  
การสนองนโยบาย
ทุกระดับ 
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กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา  
การสร้างโอกาสทางการศึกษา การเข้าใจ การเข้าถึง การบริการ 

ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดการออกกลางคัน เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงการบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน 
โดยสร้างความรู้ความเข้าใจความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
วางแผนการจัดการศึกษาทั้งระบบ ตั้ งแต่การส ารวจส ามะโนประชากรวัยเรียน  
การรับเด็กเข้าเรียน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สร้างความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
และผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ และดูแลก ากับติดตาม แก้ปัญหาการออกกลางคัน 
ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

แผนภาพ 1.4  กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา 
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ตารางที่ 2.2  ความสัมพันธ์ระหวา่งจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ  
และวิธีปฏิบตัิ กลยุทธ์ที่ 1 การสรา้งโอกาสทางการศึกษา 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 1  การสร้างโอกาส
ประชากรในวยัเรียนที่มีอายุ 
3-15 ปีได้รับการศึกษาทกุคน 
และเสมอภาค 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

1. ร้อยละ 100 ของเด็ก 
ที่มีอาย ุ3-5 ป ี ได้เข้าเรียน 
ในสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

2. รอ้ยละ 100 ของประชากร
วัยเรียน ที่มอีายุ 6-15 ป ี 
เข้าเรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษา 
ภาคบังคับ 9 ป ี
(เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) 

 

1. การส ารวจประชากรวัยเรียน
ที่มีอาย ุ3-5 ป ีตาม ทร.14  

2. สถานศึกษา ผู้น าชุมชน 
ท้องถิ่นประชาสัมพันธก์ารรับ
นักเรียน 

3. ประสานและร่วมมอื 
กับหน่วยงานอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
กับการจัดการศึกษาระดบัปฐมวยั 

4. การส ารวจประชากร 
วัยเรียนที่มีอายุ 6-15 ป ี
(ตามเกณฑ์บังคับเข้าเรียน) 
ในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา 
ได้เข้าเรียนครบทุกคน 

5. สถานศึกษา ผู้น า ชุมชน
ท้องถิ่นประชาสัมพันธก์ารรับ
นักเรียน 

6. ประสานและร่วมมอื 
กับหน่วยงานอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
กับการศึกษา ระดับการศึกษา 
ภาคบังคับและระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

1. ประสานส านัก 
ทะเบียนราษฎร์จัดท าข้อมูล
นักเรียน 

2. จัดท าแผ่นปลิว 
สปอร์ตประชาสัมพันธ ์ไวนิล
ประชาสัมพันธก์ารรับนักเรียน 

3. จัดท าเว็บไซด์ สื่อ
มัลติมีเดีย สื่อโซเชียลมีเดีย 
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ตารางที่ 2.2  ความสัมพันธ์ระหวา่งจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ  
และวิธีปฏิบตัิ กลยุทธ์ที่ 1 การสรา้งโอกาสทางการศึกษา (ต่อ) 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 2  การสร้างความเข้าใจ 
ความร่วมมือกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  
จัดการศึกษาให้สอดคล้อง 
กับบริบทของพื้นที ่
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

1. ร้อยละ 100 
ของเด็กวยัเรียนที่เข้ารับการศึกษา 
ในแต่ละระดับการศึกษา 

2. ร้อยละ 100  
ของสถานศึกษามีระบบ
ฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน
และสามารถน ามาใช ้
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ 

1. สถานศึกษาร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
วางแผนการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่ 

2. สถานศึกษาร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน 
(อาย ุ0 - 6  ปี) 

3. สถานศึกษาร่วมมอืกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชุมชน เอกชน จัดท าแผน 
การรับนักเรียนทุกระดบั 

4. สถานศึกษาร่วมกับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวยัเรียน 
ได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ 
ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน  

1. สถานศึกษาจัดท าระบบ 
ฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน 
และสามารถน ามาใช้ใน 
การวางแผนจัดการเรียนรู ้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาร่วมมอืกับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องระดับพื้นที่จัดท า
แผนการรับนักเรียนทกุระดับ 

 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2.2  ความสัมพันธ์ระหวา่งจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ  

และวิธีปฏิบตัิ กลยุทธ์ที่ 1 การสรา้งโอกาสทางการศึกษา (ต่อ) 
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จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 3  การเขา้ถึง 
สถานศึกษาเพื่อยกระดับ 
ให้มีมาตรฐานตามบริบท 
ของพื้นที่เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ทุกคนทุกประเภทผู้ที่มี 
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
และนักเรียนที่มีความสามารถ 
พิเศษให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน
เสมอกัน 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
กรอบมาตรฐานสถานศึกษา  

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
ผ่านการประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษาตามทีก่ าหนด 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน 
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
และนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย 

1. สถานศึกษาจัดท า 
มาตรฐานสถานศึกษา 
โดยพิจารณาจากปัจจัย 
หรือองค์ประกอบขั้นพื้นฐาน 
เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียน 
เข้าถึงบริการการเรียนรู้ 
ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ให้มีมาตรฐานเสมอกัน 
ตามบริบทของพื้นที่ 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง 
พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน 
ตามที่ก าหนด 

3. มีข้อมูลสารสนเทศ 
ของผู้เรียนที่มีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษและผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ที่เชื่อมโยง
กับหนว่ยงานที่เกีย่วข้องทกุระดับ 

4. สนับสนุนและส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
และผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
ให้เข้าถึงบริการการศึกษา 
อย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
สอดคล้องกับความต้องการ 
จ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 

1. สถานศึกษาจัดท าข้อมูล 
ปัจจัยดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
และสิ่งอ านวย ความสะดวก 
เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ 
หอประชุม สนามกีฬา 
ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ 
ครุภัณฑ์  เป็นต้น  

2. พัฒนาสถานศึกษา 
ให้มีมาตรฐานตามที่ก าหนด 

3. ส่งเสริม สนับสนุนระบบ 
การจัดการศึกษาพิเศษ 
ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการ 
ช่วงเชื่อมต่อ (Transitional 
Services) หรือการส่งต่อ 
(Referral) เข้าสู่การศึกษา  
ในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น 
หรือการอาชีพ หรือการด าเนิน 
ชีวิตในสังคมได้ตาม ศักยภาพ 
ของแต่ละบุคคล 

4. จัดหาทุนสนับสนุน 
การศึกษาส าหรับผู้เรียน 
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
และผู้เรียนที่มีความสามารถ 
พิเศษ 

5. โครงการวัดแววและพัฒนา 
ผูเ้รียนที่มีความสามารถพิเศษ 
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ตารางที่ 2.2  ความสัมพันธ์ระหวา่งจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ  
และวิธีปฏิบตัิ กลยุทธ์ที่ 1 การสรา้งโอกาสทางการศึกษา (ต่อ) 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 4  การบรกิาร 

ทางการศึกษาจัดสรรงบประมาณ 
สนับสนุนผู้เรยีน และสถานศึกษา 
อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 

ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรร
งบประมาณให้กับผู้เรียน 
และสถานศึกษา ทั้งด้าน 
ความเหมาะสมเพยีงพอ 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน 
และสถานศึกษาได้รับการจัดสรร 
งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้ 
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิธกีาร 
จัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน 
และสถานศึกษา ทั้งด้านความ
เหมาะสม เพียงพอ  

2. จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน 
และสถานศึกษาโดยตรง  

3. ประสานความร่วมมอื 
กับกองทุนความเสมอภาค 
ทางการศึกษา เพื่อลดความ 
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
เพื่อสนับสนุนงบประมาณ 
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
ให้แก่ผู้เรียน 

1. ประสานความร่วมมอื 
จากทุกภาคส่วน เพื่อให้ 
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาส 
เข้าถึงความช่วยเหลือ เช่น 
ทุนการศึกษา พ่อแม่อุปถัมภ์ 
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ตารางที่ 2.2  ความสัมพันธ์ระหวา่งจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ  
และวิธีปฏิบตัิ กลยุทธ์ที่ 1 การสรา้งโอกาสทางการศึกษา (ต่อ) 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 5  ลดเง่ือนไข 
ทางสภาพแวดลอ้มที่จะกอ่ให้เกิด 
ปัญหาการออกกลางคัน 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

1. ร้อยละของนักเรียน 
ออกกลางคัน 

2. ร้อยละ 100 ของคร ู
รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และแก้ปัญหาโดยใช้ระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
พัฒนาระบบดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียนและการแนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ 

1. ส ารวจติดตามอย่างใกล้ชิด 
เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียน 
ออกกลางคัน 

2. คร ูจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
ผูเ้รียนรายบุคคลและหาแนวทาง 
บ าบัด แก้ไขปัญหาตามระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

3. สร้างเครือขา่ยความรว่มมือ 
กับผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของระบบดูแล 
ช่วยเหลือนกัเรียน 

4. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และแนะแนวชว่ยเหลอื 
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธภิาพ 

1. โครงการเยี่ยมบ้านนกัเรียน 
2. โครงการบ้านสัมพันธ์รัก 
3. กิจกรรมเครือข่ายทางสังคม 
4. พัฒนาระบบดแูลชว่ยเหลอื

นักเรียน 
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กลยุทธ์ที ่2  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ของผู้เรียนให้สามารถตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การศึกษาระดับปฐมวัยตามแนวทางการจัดประสบการณ์ที่ก าหนดในหลักสูตรส่งเสริม
การน าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันหลักของชาติสร้างความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้ เ รี ยน 
มีความสามารถทางวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และการมีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริม
ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา และสนับสนุนความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ให้สามารถเข้าถึงโอกาสที่จะได้รับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  

โดยการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเอง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษาให้สามารถ 
ใช้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด   เร่งรัดการพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะ
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และกลไกระบบคุณธรรมในสถานศึกษา 

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้สามารถ 
ในการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นและมีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน มีทักษะการเขียน 
และคัดไทยลายมือสวย มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
และคิดสร้างสรรค์  เพิ่มสมรรถนะการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์และการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมิน PISA ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) 
ให้เหมาะสมกับระดับช้ัน มีสมรรถนะทางด้านดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น 
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แผนภาพ 1.5  กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

จุดเน้นที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให ้ม ีท ักษะการเร ียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 
ม ีความเป ็นเล ิศ ด้านว ิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

จุดเน้นที่ 1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามแนวทางการจัดประสบการณ ์
    ที่ก าหนดในหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย  
จุดเน้นที่ 1.2 ส่งเสริมการน าหลกัสตูรการศกึษาขัน้พื้นฐานไปใช้อยา่งมีประสิทธภิาพ 
จุดเน้นที่ 1.3  พัฒนาความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ คดิเลขเป็นและนิสัย 

 รักการอ่านอย่างยั่งยืน 
จุดเน้นที่ 1.4 ส่งเสริมการคัดและเขียนลายมือสวย 
จุดเน้นที่ 1.5 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    และคิดสรา้งสรรค ์
จุดเน้นที่ 1.6 ยกระดับสมรรถนะการรูเ้รื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร ์
   และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมิน PISA 
จุดเน้นที่ 1.7 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) ให้เหมาะสมกับระดับช้ัน 
จุดเน้นที่ 1.8 เร่งรัดการพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีสมรรถนะทางด้านดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
จุดเน้นที่ 1.9  ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษา 
  ระดับชาติ (O-NET/NT) 
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ตารางที่ 2.3  ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 

  และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่ 1  
 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 1.1  พัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยตามแนวทาง 
การจัดประสบการณ์ที่ก าหนด 
ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

1. ร้อยละ 100 ของเด็ก 
ปฐมวัยที่มีพัฒนาการสมวยั 
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ดา้นร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
และมีความพร้อม ขึ้นเรียนใน
ระดับประถมศึกษา  

2. รอ้ยละ 100 ของสถานศึกษา 
ที่ปรับปรุงหลักสูตรตามพ.ร.บ. 
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2562 
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 
พ.ศ. 2560 

3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา 
ที่มีรูปแบบหรือนวัตกรรม 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
ปฐมวัยที่โดดเด่น 

4. ร้อยละ 100 ของคร ู
ที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 
4 ด้าน ได้แก่ ดา้นร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาได้อย่างสมดุล 

1. สถานศึกษาที่ปรับปรุง
หลักสูตรตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 

2. ครูจัดการศึกษาปฐมวยั 
ตามแนวทางการจัดประสบการณ ์
ที่ก าหนดในหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560 

3. ครูจัดประสบการณ์ส่งเสริม 
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
ให้ครบทุกด้านของพัฒนาการ 
อย่างองค์รวม 

1. การจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี  

2. การจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา 

3. กิจกรรมพัฒนาสมอง 
เป็นฐาน (BBL) 

4. การจัดประสบการณ์ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น 
มอนเตสซอรี่ ไฮสโคบ โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย Project Approach   
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ตารางที่ 2.3  ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
  และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่ 1 (ต่อ) 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 1.2  ส่งเสริมการน า 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ไปใช้อย่างมีประสิทธภิาพ 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี

คุณภาพตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
มีสุขนิสัยและรักการออกก าลังกาย 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
จิตส านึก  ในความเป็นพลเมือง
ไทย ยึดมั่นในระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
จิตส านึก ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทย 

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาทักษะและ
เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 

1. พัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. พัฒนากระบวนการ
บริหารหลักสูตรให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

3. พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน ให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายศึกษา 
การจัดการเรียนการสอน และ
การวัดผล ในหลักสูตร 

4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
พัฒนาและประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อย่างเป็นระบบ
เช่ือถือได้ น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน 

5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะ 
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแกป้ัญหา 
ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
และความสามารถในการใช ้
เทคโนโลยี  

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
และสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ 
ตามความถนัดของผู้เรียน 

1. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาหลักสูตร 

2. โครงการพัฒนาสื่อ คู่มือ 
Application Website 

3. โครงการพัฒนาหนังสือ
เรียนเพื่อการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน 

4. โครงการพัฒนา
กระบวนการวัดและประเมินผล 

5. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
6. โครงการส่งเสริมกิจกรรม 

ลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

7. โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ 
อุบลราชธาน ี

8. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
ของนักเรียน 

9. โครงการแนะแนวการศึกษา 
อาชีพ เพือ่การมีงานท า 

 
 
 



 

แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1 : 2023 Model     27 
 

ตารางที่ 2.3  ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่ 1 (ต่อ) 
 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 1.3  พัฒนา
ความสามารถในการอา่นออก
เข ียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัย
รักการอ่านอยา่งยั่งยืน 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
1. รอ้ยละ 100 ของผู้เรยีน

ชั้น ป.1 อา่นออกเข ียนได้  
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรยีน

ชั้น ป.1-6  อา่นคล่อง และ 
อ่านรู้เรื่อง  

3. รอ้ยละ 100 ของผู้เรยีน
ชั้น ป.1-6 เขยีนคลอ่ง  

4. รอ้ยละ 100 ของผู้เรยีน 
ชั้น ป.1-6 คิดเลขเร็วและมี
ทักษะกระบวนการแกป้ัญหา
ทางคณิตศาสตร์ 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมสร้างนิสัย 
รักการอ่านอย่างยั่งยืน 

6. ร้อยละ 100 ของครูที่ผลิต 
สื่อนวัตกรรมแก้ปัญหา 
การอ่านออกเขยีนได้ 
และคิดเลขเป็น 

1. พัฒนาเครือขา่ยแก้ปญัหา 
การอ่านออกเขยีนได้ 100 % 
แบบมีส่วนร่วมทั้งผู้ปกครอง  
สถานศึกษา และเครือข่าย
สถานศึกษา 

2. พัฒนาการสังเคราะห์
กระบวนการเรยีนรู ้การคิดเลขเรว็
และแก้โจทย์ปญัหาเป็น 

3.  ส่งเสริมกิจกรรมสร้างนิสัย
รักการอ่านอยา่งยั่งยืน 

4.  ส่งเสริมครูให้ผลิต 
สื่อนวัตกรรมแก้ปญัหา 
การอา่นออก เขยีนได ้ คิดเลขเป็น 

5. นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ 
 

1. โครงการอ่านออกเขียนได้ 
100% 

2. โครงการคิดเลขเร็ว 
3. โครงการอ่าน คิด

วิเคราะห์ และแก้ปญัหาโจทย์ 
4. โครงการคลังสือ่นวัตกรรม 

การแก้ปญัหาการอา่นออกเขียนได้ 
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ตารางที่ 2.3  ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่ 1 (ต่อ) 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 1.4  ส่งเสริมการคัด
และเขียนลายมือสวย 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

1. รอ้ยละ 100 ของผู้เรยีนที่
คัดไทยถูกต้องตามแบบ
กระทรวงศึกษาธิการ 

2. รอ้ยละ 100 ของผู้เรยีน 
ที่คัดไทยลายมอืสวย 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดไทย 
ลายมือสวยอย่างต่อเนื่อง 

1. สร้างความเข้าใจในแนว 
ทางการคัดไทยตามแบบ
กระทรวง 
ศึกษาธกิาร 

2. จัดกิจกรรมเสริมสร้าง 
แรงบันดาลใจ  โดยใช้ส่ือ
ตัวอยา่งที่ดีเพื่อให้เห็นคุณค่า 
การคัดไทย 

3. สร้างสื่อต้นแบบการคัดไทย
ลายมอืสวย 

4. ส่งเสริมกิจกรรมประกวด
คัดไทยลายมือสวย 

5. นักเรียนชั้น ป. 1 ใช้สมุด
บรรทัด 5 เส้นในการเขียน 

1. โครงการคัดไทยลายมอืสวย 
2. โครงการรักษ์ภาษาไทย 
3. โครงการผู้บริหารและครู

คัดไทย 
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ตารางที่ 2.3  ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่ 1 (ต่อ) 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 1.5 พัฒนาทักษะการ
ค ิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และคิดสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

1. รอ้ยละ 100 ของผู้เรยีน 
มีทักษะการคิดวิเคราะห ์
สังเคราะห์ผ่านเกณฑ์ 
ของเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรยีนมี
ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณผ่านเกณฑ์ 
ของเขตพื้นที่การศึกษา 

3.  รอ้ยละ 100 ของผูเ้รียน 
มีทักษะการแสวงหาความรู ้
แบบวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ 
ของเขตพื้นที่การศึกษา 

4. ร้อยละ 80 ของครูที่ผลิต 
สือ่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ 
การคิดขั้นสูง 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน 
ผ่านการประเมินขั้นต่ าความคิด 
สร้างสรรค์ ตามเกณฑ์ 
ของเขตพื้นที่การศึกษา 

1. ส่งเสริมการผลิต 
สื่อนวัตกรรมทักษะการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิด 
อย่างมีวจิารณญาณ 

2. การจัดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัต ิ

3.  พัฒนากระบวนการ
นิเทศติดตามการใช้ 
สื่อนวัตกรรมทักษะการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิด
อย่างมีวจิารณญาณ 

4.  สังเคราะหแ์ละใช้กระบวน 
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทกัษะ 
การแสวงหาความรู้ 
แบบวิทยาศาสตร์ 

5. จัดหาสื่อ อุปกรณ์ 
เครื่องมือการเรียนรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ 
การจัดกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

1. โครงการส่งเสริมการวิจัย 
และพัฒนาสื่อนวัตกรรมทักษะ 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

2. สนับสนุนกิจกรรม 
การเรียนรู้จากการทดลอง 
โดยใช้สื่อธรรมชาติ หรือ  
สื่อจ าลอง 

3. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 
4. โครงการร่วมมือจัดหา 

สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ 

5. โครงการครูต้นแบบ 
เครือข่ายวิทยาศาสตร์ 

6. โครงการลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู ้

7. โครงการจัดการเรียนรู ้
ที่เน้นการปฏิบัต ิ
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ตารางที่ 2.3  ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่ 1 (ต่อ) 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 1.6  ยกระดับ
สมรรถนะการรู้เร่ืองการอ่าน 
การรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ 
และการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ 
ตามแนวทางการประเมิน PISA  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
สมรรถนะการรู้เร่ืองการอ่าน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
สมรรถนะการรู้เร่ือง
คณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
สมรรถนะการรู้เร่ือง
วิทยาศาสตร์ ผา่นเกณฑ์
มาตรฐาน 

4. ร้อยละ 100 ของคร ู
ที่ผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนา 
สมรรถนะการรู้เร่ืองการอ่าน 
การรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ 
และการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ 

 

1. ส่งเสริมครูให้พัฒนาสื่อ
นวัตกรรม รูปแบบการเรียนรู้ 
หรือกระบวนการเรียนรู้ 
เพื่อยกระดับสมรรถนะการรู้
เรื่องการอ่าน การรู้เร่ือง
คณิตศาสตร์  และการรู้เร่ือง
วิทยาศาสตร์ 

2. นิเทศติดตามช่วยเหลือ
การใช้สื่อพัฒนาสมรรถนะการ
รู้เรื่องการอ่าน การรู้เร่ือง
คณิตศาสตร์  และการรู้เร่ือง
วิทยาศาสตร์ 

 

1. โครงการอบรมพัฒนาครู
เพื่อสังเคราะห์รูปแบบ 
หรือกระบวนการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาการรู้เรื่องการอ่าน
การรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ 
และการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ 

2. โครงการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ 
เพื่อพัฒนาการรู้เร่ืองการอ่าน 
การรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ 
และการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ 
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ตารางที่ 2.3  ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่ 1 (ต่อ) 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 1.7  พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
(CLT) ให้เหมาะสมกับระดับชั้น 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

1. รอ้ยละ 80 ของผู้เรยีน 
มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เหมาะสมกับระดับชั้นในระดับดี
ขั้นไป 

2. ร้อยละ 80 ของครูที่ผลิต
สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
เหมาะสมกับระดับชั้นในระดับดี
ขึ้นไป 

1. พัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร 

2. จัดกิจกรรม Boot Camp 
ให้ทั่วถึง 

3. ผลิตสื่อบทเรียนภาษา
เพื่อการสื่อสารและน าไปใช ้

1. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

2. โครงการ Boot Camp 
3. โครงการผลิตสื่อบทเรียน

ภาษาเพือ่การสื่อสารและ
น าไปใช้ 

4. ส่งเสริมครูใช้ Digital 
Platform Online เช่น 
Echo English 

จุดเน้นที่ 1.8 เร่งรัดการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางด้าน
วิทยาการค านวณ และวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1. รอ้ยละ 80 ของผู้เรยีน 

มีสมรรถนะดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 

มีทักษะ Coding, Robotics, 
Computational Thinking 

3. ร้อยละ 80 ของครูที่มีส่ือ
นวัตกรรมพัฒนาสมรรถนะทาง 
Digital Competency  

1. พัฒนาการจัดการเรียนรู ้
ที่เน้นสมรรถนะทางดิจิทัล 
หรือการรู้เร่ืองดิจิทัล  

2. พัฒนาหลักสูตร 
และการจัดการเรียน 
การสอนวิทยาการค านวณ 
และวิทยาการคอมพิวเตอร ์

3. ส่งเสริมให้ครูมีส่ือ 
นวัตกรรมพัฒนา ดา้น Digital 
Competency 

4. นิเทศติดตามช่วยเหลือ
การพัฒนา Digital Competency 

1. จัดอบรมครูสร้างความเข้าใจ 
ในการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล 

2. จัดหาความรว่มมือ 
ในการพัฒนาครูและจัดหาสื่อ 
พัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณ 
(Computational Thinking)  

3. จัดท าคลังสื่อนวัตกรรม 
พัฒนาด้าน Digital Competency 
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ตารางที่ 2.3  ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่ 1 (ต่อ) 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 1.9  ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติ  (O-NET/NT) 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 10 ของผู้เรียน 

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คะแนน (O-NET/NT) มากกว่า 
ร ้อยละ 50 เพิ่มมากขึ้น 
กว่าปีที่ผ่านมา 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ (O-NET/NT) เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3 ต่อปี โดยระดับเขตพื้นที่
การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
(ปี 2562 = 53, ปี 2563 = 56, 
ปี 2564 = 59, ปี 2565 = 62) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
(ปี 2562 = 46, ปี 2563 = 49, 
ปี 2564 = 52, ปี 2565 = 55) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
(ปี 2562=35, ปี 2563 = 38, 
ปี 2564 = 41,ปี 2565 = 44) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
(ปี 2562= 31 ,ปี 2563 = 34, 
ปี 2564 = 37,ปี 2565 = 40 )  

3. ร้อยละของสถานศึกษา 
ที่มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานที่ทันสมัย 
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

2. สถานศึกษามีการวิเคราะห์
จุดเด่นจุดด้อยผลการทดสอบ
ระดับชาติปีที่ผ่านมาและน าผล
ไปใช้ในการวางแผนยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. ส่งเสริมการวิเคราะห์
มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่ใช้ทดสอบ
ระดับชาติ และน ามาใช ้
ในการจัดท าแผนยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. ส่งเสริมความร่วมมือ 
ทางวิชาการเพื่อยกระดับ 
ผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติ (O-NET/NT) 

5. ปรับปรุงระบบการทดสอบ 
และประเมินระดับชั้นเรียน 
ให้สอดคล้องกับประเมิน
ระดับชาติ 

1. โครงการติวฟรี.com 
https://www.ติวฟรี.com 
ผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ 

2.  โครงการค่าย O-Net 
3. โครงการพัฒนาเทคนิค

การสอน  การเขยีนอัตนัย 
4. โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 
5. โครงการติว ผ่าน DLTV 

https://www.ติวฟรี.com/
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จดุเน้นที่ 2  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีสมรรถนะทาง Digital Technology 

จุดเน้นที่ 2.1 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเอง  
  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
จุดเน้นที่ 2.2 ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
  (PLC) ระดับสถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษาให้สามารถ 
  ใช้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้นที่ 2.3 ส่งเสริมการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงข้ึนตามหลักเกณฑ์วิธีการ 
  ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
จุดเน้นที่ 2.4 เร่งรัดการพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผูเ้รียน 
  ในศตวรรษที่ 21 
จุดเน้นที่ 2.5 เร่งรัดให้ครูได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
จุดเน้นที่ 2.6 พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
จุดเน้นที่ 2.7  เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารในสถานศึกษา 
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ตารางที่ 2.4  ความสมัพันธร์ะหว่างจุดเน้น ตวัช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาคณุภาพการศึกษา จดุเนน้ที่ 2 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 2.1 ส่งเสริมให้ม ี
การพัฒนาตนเอง ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ที่พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่
ก.ค.ศ.ก าหนด และน าความรู ้
ไปใช้พัฒนาผู้เรียน 

1. ส่งเสริมให้ครูประเมิน
ตนเอง จัดท าแผนพัฒนาตนเอง 
และพัฒนาตนเองตามแผน
อย่างเป็นระบบ  และตอ่เนื่อง 

2. ส่งเสริมให้สถานศึกษา
สังเคราะห์แผนพัฒนาตนเอง
ของครูเป็นแผนพัฒนาครู 
ที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของครูและสถานศึกษา 

3. ส่งเสริมครูให้เข้ารับ 
การพัฒนาตนเองตามหลักสูตร 
ที่สถาบันคุรุพัฒนา หรือ ก.ค.ศ.
รับรอง ผ่านระบบ Online และ 
แบบ Face-to-Face Training 

4. ส่งเสริมให้ครูน าความรู้ 
จากการพัฒนามาสร้างชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ในสถานศึกษา 

5. นิเทศติดตามการน าความรู้ 
จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนา 
ผู้เรียน 

1. การจัดท าแผนพัฒนา 
ตนเองของครู 

2. การสังเคราะห์แผนพัฒนา 
ตนเองของคร ูเป็นแผนพัฒนา
บุคลากร ของสถานศึกษา 

3. การจัดกิจกรรมถอดบทเรียน 
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
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ตารางที่ 2.4  ความสมัพันธร์ะหว่างจุดเน้น ตวัช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาคณุภาพการศึกษา จดุเนน้ที่ 2 (ต่อ) 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 2.2 ขบัเคลื่อน
กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชพี 
(PLC) ระดับสถานศึกษา 
และเครือขา่ยสถานศึกษา 
ให้สามารถใช้เปน็เครื่องมอื
แก้ปญัหาคุณภาพผู้เรียน 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

1. ร้อยละ 100 ของครู 
ที่พัฒนาวิชาชีพด้วยการเข้าร่วม 
กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ระดับสถานศึกษา 
และเครือข่ายสถานศึกษา 

2. ร้อยละ 100 ของคร ู
ที่น านวัตกรรม ที่เกิดจากชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพไปแก้ปัญหา 
คุณภาพผู้เรยีน 

1. ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา 
และเครือข่ายสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมการน านวัตกรรม 
ที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพไปแก้ปัญหา
คุณภาพผู้เรียน 

3. จัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
นวัตกรรม PLC 

4. นิเทศติดตามการสรา้งชุมชน 
การเรียนรู้ทางวชิาชพี 

1. จัดตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน PLC ระดับเขตพื้นที ่
จัดท าแนวทางและส่งเสริม 
ให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 

2. จัดกิจกรรมขับเคลื่อน 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชพี 
ระดับเครือข่ายสถานศึกษา 

3. จัดกิจกรรมพัฒนาแกนน า 
PLC  
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ตารางที่ 2.4  ความสมัพันธร์ะหว่างจุดเน้น ตวัช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาคณุภาพการศึกษา จดุเนน้ที่ 2 (ต่อ) 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 2.3 ส่งเสริมการขอม ี
และเล่ือนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
ตามหลักเกณฑ์วธิีการที ่ก.ค.ศ.
ก าหนด 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

1. ร้อยละ 50 ของครู 
ได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
เช่ือมโยงการมีและขอเล่ือน 
วิทยฐานะตามหลักเกณฑ ์
และวิธกีารที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 
มีกิจกรรมการส่งเสริมให้ครู
พัฒนาตนเองและวิชาชพี 
เพื่อให้มีคุณสมบัติในการขอม ี
และเล่ือนวิทยฐานะได้ครบถ้วน
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 

3. ร้อยละ 20 ของครู
ประสบความส าเร็จได้เลื่อน
วิทยฐานะสูงขึ้น 

1. สถานศึกษาวางแผนพัฒนา
ครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
โดยน าตัวชีว้ัดในการประเมินผล 
การปฏิบัติงานในหนา้ที่เพื่อขอม ี
และเลื่อนวิทยฐานะมาบูรณาการ 
กับการประเมินเพื่อขอเล่ือน
เงินเดือน 

2. สถานศึกษามีกิจกรรม
กระตุ้น ส่งเสริม สร้างแรง
บันดาลใจ ในการพัฒนาตนเอง
และวชิาชพี ที่เชือ่มโยงการขอมี
และวทิยฐานะ อย่างเป็นระบบ 

3. เขตพื้นที่การศึกษา 
สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพเช่ือมโยง 
การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
ทุกช่องทางที่เหมาะสม 

4) สถานศึกษา เครือข่าย
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา 
แสวงหาความร่วมมือกับ 
หน่วยงานภายนอกที่เกีย่วข้อง 
กับการพัฒนาวิทยฐานะของครู 
อย่างสม่ าเสมอ 

1. โครงการประเมินผล 
การปฏิบัติงานในหนา้ที่ของครู 
สายงานการสอนแบบบูรณาการ 
เพื่อขอเลื่อนเงินเดือนและขอเลื่อน 
วิทยฐานะ 

2. โครงการประชุมสร้าง 
ความเข้าใจแนวทางการขอมี 
และเล่ือนวิทยฐานะตามเกณฑ ์
ว.21 

3. โครงการความร่วมมือกับ 
หน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนา 
วิทยฐานะของครู 
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ตารางที่ 2.4  ความสมัพันธร์ะหว่างจุดเน้น ตวัช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาคณุภาพการศึกษา จดุเนน้ที่ 2 (ต่อ) 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 2.4 เร่งรัดการพัฒนา 
ครใูห้ออกแบบการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

1. ร้อยละ 100 ของครู 
ที่ออกแบบการเรยีนรู้ที่เนน้ 
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 

2. ร้อยละ 100 ของครู 
ที่ออกแบบการเรียนรู้โดยบูรณาการ 
STEM ศึกษา  

3. ร้อยละ 100 ของครู 
ที่ออกแบบการเรยีนรูท้ี่เน้น
กระบวนการสร้างความรู้ดว้ย
ตนเอง 

4. ร้อยละ 100 ของครู 
ที่ออกแบบการเรยีนรูท้ี่พัฒนา
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

1. จัดอบรมครทูี่ออกแบบ
การเรยีนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง 
(Active Learning)  

2. จัดอบรมครทูี่ออกแบบ
การเรยีนรูโ้ดยบูรณาการ 
STEM ศึกษา  

3. จัดอบรมครทูี่ออกแบบ
การเรยีนรู้ที่เน้นกระบวนการ 
สร้างความรู้ด้วยตนเอง 

4. สร้างเครือข่ายครูศตวรรษ
ที่ 21 เป็นเครือข่ายทาง
วิชาการเพื่อช่วยเหลือ แบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

5. นิเทศติดตามดูแลช่วยเหลือ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
เพื่อการพัฒนาทกัษะผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 

1. จัดอบรมครทูี่ออกแบบ 
การเรยีนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง 
(Active Learning), 
การบูรณาการ STEM ศึกษา 
และการสรา้งความรู้ดว้ยตนเอง 

2. สร้างเครือข่ายครูศตวรรษ
ที่ 21 เป็นเครือข่ายทาง
วิชาการเพื่อช่วยเหลือ แบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

3. นิเทศติดตามดูแล
ช่วยเหลือการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะ 
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

4. ยกย่อง เชิดชู ขยายผลเป็น
ต้นแบบครู 
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ตารางที่ 2.4  ความสมัพันธร์ะหว่างจุดเน้น ตวัช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาคณุภาพการศึกษา จดุเนน้ที่ 2 (ต่อ) 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 2.5 เร่งรัดให้ครู

ได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของครู 

ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 

2. ร้อยละ 100 ของครู 
ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอ ังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร 

3. ร้อยละ 100 ของครู 
ที่ผลิตสื่อบทเรียนพัฒนาทักษะ 
ภาษาอ ังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร แก่ครูผู้สอน 

2. นิเทศติดตามช่วยเหลือครู
ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอ ังกฤษ
เพื่อการสื่อสารตาม 

3.  ส่งเสรมิสนบัสนุนคร ู
ให้ผลิตสื่อบทเรยีนพัฒนาทกัษะ 
ภาษาอ ังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

1. อบรมครูพัฒนาทักษะ
ภาษาอ ังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

2. นิเทศติดตามช่วยเหลือครู
ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอ ังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร 

3. ส่งเสริมสนบัสนุนคร ู
ให้ผลิตสื่อบทเรียนพัฒนาทักษะ
ภาษาอ ังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

4. ส่งเสริมครูใช้ Digital 
Platform Online เช่น 
Echo English 

จุดเน้นที่ 2.6 พัฒนาทักษะ
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถ 
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของครู 

ที่ได้รับการพ ัฒนา Digital 
Pedagogy 

2. ร้อยละ 100 ของคร ู
ที่ใช้ Digital Platform  
ในการจัดการเรียนการสอน 
ในรายวิชาตา่งๆ   

3. ร้อยละ 100 ของคร ู
ที่สร้าง Digital Content 
เพื่อน ามาเป็นคลัง Big Data 
การเรียนการสอน 

1. จัดอบรมครพู ัฒนา 
Digital Pedagogy 

2. ส่งเสริมครูที่ใช้ Digital 
Platform  ในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาต่างๆ เช่น 
ติวฟรีดอทคอม ฯลฯ  

3. ส่งเสริมครูสร้าง Digital 
Content เช่น คลิปการสอน
ต่างๆ ตามตัวชีว้ัด 

4. จัดหาคลังดิจิตัล  
Big Data เพื่อแลกเปลี่ยน 
Digital Content 
เพื่อการเรียนการสอน 

1. โครงการอบรมครูพ ัฒนา 
Digital Pedagogy 

2. โครงการส่งเสริมครูที่ใช้ 
Digital Platform ในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ เช่น ติวฟรี.com  
https://www.ติวฟรี.com 

3. โครงการส่งเสริมครูสร้าง 
Digital Content เช่น คลิป
การสอนต่างๆ ตามตวัชี้วัด 

4. โครงการจัดหาคลังดิจิตัล 
Big Data เพื่อแลกเปลี่ยน 
Digital Content เพื่อการเรียน
การสอน 

https://www.ติวฟรี.com/
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ตารางที่ 2.4  ความสมัพันธร์ะหว่างจุดเน้น ตวัช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาคณุภาพการศึกษา จดุเนน้ที่ 2 (ต่อ) 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 2.7 เสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร
ในสถานศึกษา 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร

ผ่านกิจกรรมการพัฒนา
คุณธรรมจรยิธรรมทกุป ี

2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร
บุคลากรปฏิบัติงานในหนา้ที่
ตามกลไกระบบคุณธรรม 
และหลักธรรมาภิบาล 

3. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร
ไม่มีเหตุร้องเรียน รอ้งทกุข ์
ถูกด าเนินคด ีด าเนินการทางวินยั 

1. ก าหนดมาตรฐาน
จริยธรรม แนวทางการปฏิบัติ
และแนวทางการใช้ดุลพินิจ 
เพื่อขบัเคลือ่นกลไกระบบ
คุณธรรมให้มีความโปร่งใส 

2. เสริมสร้างความเข้าใจ 
และความตระหนักรู้เชิงคุณธรรม
ตามนโยบายของส่วนราชการ
ทุกรายการ เช่น โรงเรียนสุจริต 
เขตสุจริต  

3. ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อ 
บ้านเมือง ความปรองดอง 
สมานฉันท์ ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตราที่ 50 ด้วยวธิีการ 
ที่หลากหลาย 

1. โครงการพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรมผูบ้ริหารสถานศึกษา 

2. โครงการครูดีท่ีศิษย์รัก 
3. โครงการโรงเรียนในหวัใจ 

ชุมชน 
4. เครอืขา่ยปรองดอง

สมานฉันท ์
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จุดเน้นที่ 3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้สามารถ
ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดเน้นที่ 3.1  จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบ ันหล ักของชาต ิสร้างความเปน็พลเมือง 
และพลเมอืงโลกท่ีดี ม ีคุณธรรม จริยธรรม 

จุดเน้นที่ 3.2  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนมีความสามารถ       
ทางวิชาการ ทักษะอาช ีพ ทักษะช ีว ิต และการมีสุขภาวะที่ดี  

จุดเน้นที่ 3.3  พ ัฒนาความสามารถพ ิเศษด ้านศ ิลปะ ดนตรี ก ีฬา และการม ีงานท า  
จุดเน้นที่ 3.4  จัดกิจกรรมน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10  

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย ่างยั่งย ืน (SDGs) 
และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป ็นม ิตรกับสิ่งแวดล้อม  

จุดเน้นที่ 3.5  พัฒนาค ุณภาพผู้เรยีนทีม่ ีความต้องการจ าเป็นพิเศษให้สามารถเข้าถึง
โอกาสที่จะไดร้ับบริการทางการศกึษาที่มีคุณภาพอยา่งเท่าเทียม 

จุดเน้นที่ 3.6  ส ่งเสร ิมการน า Digital Technology มาใช ้ในการจ ัดการเร ียนรู ้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
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ตารางที่ 2.5  ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
 และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ จุดเน้นที่ 3 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 3.1 จัดกิจกรรม

เทิดทูนสถาบ ันหล ักของชาติ 
สร้างความเป็นพลเมืองและพลเมือง 
โลกที่ดี ม ีคุณธรรม จริยธรรม 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 

ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
พลเมืองไทย และพลเมืองโลก 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 
ที่จัดกจิกรรมเทิดทูนสถาบันหลกั
ของชาติ 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 
ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ไทย 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 
ที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึก
ร่วมประวัติศาสตร์ของชุมชน
ท้องถิ่น 

1. สถานศึกษาที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริม ความเป็นพลเมืองไทย 
และพลเมืองโลก  

2. สถานศึกษาจัดกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันหลักของชาต ิ

3. สถานศึกษาจัดกจิกรรมการ
เรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทย 

4. สถานศึกษาจัดกิจกรรม
เสริมสร้างจิตส านึกร่วม
ประวัติศาสตร์ของชุมชน
ท้องถิ่น 

5. นิเทศติดตาม ช่วยเหลือ
การด าเนินงาน 

1. จัดท าคู่มือการจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทย 
และพลเมืองโลก 

2. จัดท าแนวทางการจัดกิจกรรม 
เทิดทูนสถาบันหลักของชาต ิ

3. อบรมการปรับปรุง
หลักสูตร และจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ไทย 

4. อบรมการปรบัปรุงหลักสูตร 
และการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง 
จิตส านึกร่วมประวัติศาสตร์ 
ของชุมชนท้องถิ่น 

จุดเน้นที่ 3.2 พัฒนาหลกัสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียน
มีความสามารถทางวิชาการ 
ทักษะอาชีพ ทกัษะชวีิต 
และการมีสุขภาวะที่ด ี

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่

ปรับหลกัสูตรและจัดการเรยีนรู ้
ที่เน้นทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 

1. สถานศึกษาปรับหลักสูตร
และจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
อาชีพและทกัษะชวีิต 

2. สถานศึกษาที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้เน้นการมีสุขภาวะ 
ที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 
ไดอ้ย่างม ีความส ุข 

3. นิเทศติดตาม ช่วยเหลือ
การด าเนินงาน 

 

1. อบรมครูและส่งเสริม 
การปรับหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นทักษะอาชพีและทักษะชวีิต 

2. จัดท าคู่มือการจัดการ
เรียนรู้เน้นการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถด ารงช ีว ิตอยู่ในสังคม 
ไดอ้ย่างม ีความส ุข 
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ตารางที่ 2.5  ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ จุดเน้นที่ 3 (ต่อ) 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการ
มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงช ีว ิต
อยู่ใน สังคมได้ 
อย่างม ีความส ุข 

  

จุดเน้นที่ 3.3 พัฒนาความสามารถ 
พ ิเศษด ้านศิลปะ ดนตร ีกีฬา  
และการมีงานท า 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

1. ร้อยละ 10 ของนักเรียน
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถพ ิเศษด ้าน
ศ ิลปะ ดนตรี และก ีฬา 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที ่6 ม ีID Plan 
และ Portfolioเพือ่การศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ 

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาความสามารถพิเศษ 
ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

2. สถานศึกษาจัดท ารายวิชา
เพิ่มเติมการงานอาชีพในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3. นิเทศติดตาม ช่วยเหลือ 
การด าเนินงาน 

1. อบรม พัฒนาครูผู้สอน
ด้านศิลปะ ดนตรี และก ีฬา 

2. อบรม พัฒนาครูผู้สอน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
หรือจัดหาวิทยากรภูมปิัญญา 
ท้องถิ่น ในการจัดการเรียนรู้ 
งานอาชีพเฉพาะทาง 
 

จุดเน้นที่ 3.4 จัดกิจกรรม
น้อมน าพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษา ของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีงสู่การพัฒนา 
อย่างยั่งยืน(SDGs) และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรม 
น้อมน าพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษา ของในหลวง
รัชกาลที่ 10 มาใช้ ทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ มีทัศนคติที่ถูกต้อง 
ต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชวีิต 
ที่มั่นคง มีงานท ามีอาชีพ  
และเป็นพลเมืองด ี

2. สถานศึกษาน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่กระบวนการเรียนรู้ 

1. จัดท าคู่มือจัดกิจกรรม
น้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา ของในหลวงรัชกาล
ที่ 10 มาใช ้

2. จัดท าคู่มือการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
สู่กระบวนการเรียนรู ้

3. จัดท าคู่มือการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย ่าง 
ยั่งย ืน (SDGs) 
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ตารางที่ 2.5  ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ จุดเน้นที่ 3 (ต่อ) 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่

จัดกิจกรรมน้อมน าพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษา ของในหลวง
รัชกาลที ่10 มาใช้  

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 
ที่น าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กระบวนการเรียนรู้ 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม 

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา 
อย ่างยั่งย ืน (SDGs) 

4. สถานศึกษาจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

5. นิเทศติดตาม ช่วยเหลือ
การด าเนินงาน 

4. จัดท าคู่มือ สถานศึกษา 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม 

จุดเน้นที่ 3.5 พัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนที่ม ีความตอ้งการจ าเป็น 
พิเศษให้สามารถเข้าถึงโอกาส 
ที่จะได้รับบริการทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา

จัดการบ าบัดฟื้นฟูผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 
ที่ส่งเสริมให้ครูจัดการศึกษา 
ตามแผนเฉพาะบุคคล (IEP) 

 

1. สถานศึกษาจัดการบ าบัด 
ฟื้นฟูผู้เรียนที่มีความต้องการ 
จ าเป็นพิเศษ 

2. สถานศึกษาส่งเสริมให้คร ู
จัดการศึกษาตามแผนเฉพาะ 
บุคคล (IEP) 

3. สถานศึกษาจัดหาสิ่งอ านวย 
ความสะดวกในการเรียนรู ้
ของผู้ที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 

4. สถานศึกษาจัดระบบดูแล 
ช่วยเหลอืนกัเรียนอย่างเป็นระบบ 
มีประสิทธิภาพ 

5. นิเทศติดตาม ช่วยเหลือ 
การด าเนินงาน 

1. อบรมครูให้มีความเข้าใจ
เทคนิควิธีการบ าบัด ฟื้นฟู
ผู้เรียนที่มีความต้องการ 
จ าเป็นพิเศษ 

2. นิเทศครูให้จัดการศึกษา 
ตามแผนเฉพาะบุคคล (IEP) 

3. สร้างความเข้าใจการจัดหา
สิ่งอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ของผู้ที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 

4. นิเทศสถานศึกษา
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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ตารางที่ 2.5  ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
 และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ จุดเน้นที่ 3 (ต่อ) 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่

จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ของผู้ที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
จัดระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียน
อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 

 

 

จุดเน้นที่ 3.6 ส่งเสริม 
การน า Digital Technology 
 มาใช ้ในการจ ัดการเร ียนรู ้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 

ที่น า Digital Technology  
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ตามสมรรถนะ ความต้องการ  
และความถนัด 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
นวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
พัฒนาระบบคล ังข ้อม ูลองค ์
ความรู้ ในรูป Digital Textbook 

4. ร้อยละ 60 ของผู้เรียน 
พัฒนาตนเองผ่าน Digital 
Platform ได ้

1. สถานศึกษาน า Digital 
Technology มาใช้ในการจัด 
การเร ียนรูพ้ัฒนาศักยภาพ
ผูเ้รียนตามสมรรถนะความต้องการ 
และความถนัด 

2. สถานศึกษาจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นนวัตกร 
ผู้สร้างนวัตกรรม 

3. สถานศึกษาพ ัฒนาระบบ
คล ังข ้อม ูล  องค์ความรู ้
ในรูป Digital Textbook 

4. สถานศึกษาจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาตนเอง 
ผ ่าน Digital Platform 
ได้อย่างต่อเนื่อง 

1. จัดท าแนวทางสถานศึกษา 
Digital Technology มาใช ้
ในการจัดการเรียนรู้พัฒนา 
ศักยภาพผู้เรียนตามสมรรถนะ 
ความต้องการ และความถนัด 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
พัฒนาความเป็นนวัตกรผู้สร้าง
นวัตกรรม 

3. ส่งเสริมสถานศึกษา
พ ัฒนาระบบคล ังข ้อม ูลองค ์
ความรู ้ในรูป Digital 
Textbook 

4. ส่งเสริมสถานศึกษา 
จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน
พัฒนาตนเองผ่าน Digital 
Platform ได้อยา่งต่อเนื่อง 

 
 



 

แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1 : 2023 Model     45 
 

กลยุทธ์ที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มุ่งเน้น

การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
ในการท างานและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนด สามารถบริการประชาชน  
ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส 
เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
และผลประโยชน์ส่ วนรวม มีความทันสมัย  และพร้อมที่ จะปรับตั วให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม 
 เทคโนโลยี  ระบบการท างานที่ เป็น Digital เข้ามาประยุกต์ ใ ช้อย่างคุ้ มค่ า 
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกัน 
และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 

 
 

แผนภาพ 1.6  กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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ตารางที่ 2.6  ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ  
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 1  การพัฒนาระบบ 
การประกันคุณภาพภายใน 
และการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

1. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ในระดับดีขึ้น
ไปทุกมาตรฐาน 

2. ร้อยละ 80 
ของสถานศึกษาที่มีผล 
การประเมินภายนอก 
ในระดับดีขึ้นไป 

3. ร้อยละ 100 
ของสถานศึกษาที่ผ่าน 
การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Intergrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

1. ส่งเสริมระบบประกัน 
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ให้เข้มแข็ง 

2. ก าหนดให้สถานศึกษา 
ใช้ระบบการบริหารจัดการ 
ที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการท างานตามหลักการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานของหนว่ยงาน 
ภาครัฐ (integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 

3. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลเพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธภิาพ 
โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 

4. ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
สถานศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

 

1. โครงการ กิจกรรม 
พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. โครงการ กิจกรรม
โรงเรียนสุจริต 

3. โครงการ กิจกรรม
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

4. โครงการ กิจกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธ 
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ตารางที่ 2.6  ความสัมพันธ์ระหวา่งจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ท่ี 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (ต่อ) 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 2 การสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือและส่งเสริมให้ 
ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีสว่น 
ร่วมบริหารจัดการการศึกษา 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 
ที่มีการบรหิารงานแบบมีสว่นร่วม 

2. รอ้ยละ 100 ของเครือขา่ย
สถานศึกษาที่มกีารบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม 

1. ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการโดยใชส้ถานศึกษา 
เป็นฐาน (School Based 
Management) 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จัดท าแผนบูรณาการจัด
การศึกษาในระดับพื้นที ่

3. สร้างความเข้มแข็ง 
ในการยกระดบัคุณภาพการศึกษา
ในรูปแบบเครือข่ายสถานศึกษา 

4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
ของสังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการ 
ที่ตอบสนองความต้องการ 
ของท้องถิ่นและชุมชน 

5. ส่งเสริม สนับสนุน 
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและ
สาธารณชน ให้มีความรู้  
ความเข้าใจ และมีส่วนรว่ม
รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
การศึกษา 

6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

1. โครงการ กิจกรรม
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
ของเครือข่ายสถานศึกษา 

2. โครงการ กิจกรรมผ้าป่า
เพื่อการศึกษา 

3. โครงการ กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 

4. โครงการ กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 

5. โครงการ กิจกรรม 
กองทุนขา้วเปลือกเพื่อการศึกษา 
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ตารางที่ 2.6  ความสัมพันธ์ระหวา่งจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ท่ี 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (ต่อ) 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 3 การยกระดับ 

การบริหารของสถานศึกษา 
ให้มีอิสระน าไปสู่การกระจาย 
อ านาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษา
เป็นศูนย์กลาง ในการจัดการศึกษา 
ตามบริบทของพื้นที ่

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100  

ของสถานศึกษาที่มีรูปแบบและ 
แนวทางในการบริหารจัดการ 
ของสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน 
ที่อยู่ในสถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูงขึ้น 

3. ร้อยละ 100ของสถานศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน การศึกษาปฐมวัย
หรือพัฒนาสู่ระดับสากล 

 

1. ศึกษาวิเคราะห ์ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษา บทบาท
หน้าที่ทั้งระดับปฏิบัต ิ
และรับการก ากับติดตาม 

2. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ 
และพัฒนารูปแบบการกระจาย
อ านาจการจัดการศึกษา 4 ด้าน 
ให้สถานศึกษา 

3. สนับสนุน ส่งเสริม 
ให้สถานศึกษาจัดหาเจา้หน้าที ่
เพื่อปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู ้
เพื่อให้ครูสายผู้สอนปฏิบัตหินา้ที ่
เฉพาะด้านที่เกีย่วข้องกับ 
การจัดการเรียนรู้ใหแ้ก่ผู้เรยีนเทา่นั้น 

4. ยกระดับสถานศึกษา 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
ทักษะและคุณภาพชีวิตของชุมชน 

5. สร้างความเข้มแข็ง 
และยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 
ตามบริบทของพื้นที่ เช่น 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา 
โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
โรงเรียนร่วมพัฒนา 

1. โครงการ กิจกรรม 
การจัดการเรียนการสอน 
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

2.โครงการ กิจกรรม 
การจัดการเรียนการสอนแบบ
คละชั้น 

3. โครงการ กิจกรรม 
การจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดมอนเตสซอรี 

4. โครงการ กิจกรรม 
การจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดไฮสโคป 

5.โครงการ กิจกรรม 
เติมเต็มเสริมความรู้สู่ O-net 

6. โครงการพัฒนารูปแบบ 
การบริหารสถานศึกษาที่เน้น
ความเป็นตัวตน 
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ตารางที่ 2.6  ความสัมพันธ์ระหวา่งจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ท่ี 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (ต่อ) 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
 6. น าผลการประกนัคุณภาพ 

การศึกษา มาใช้ในการวางแผน 
การปฏิบัติ การตรวจสอบ ติดตาม
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพและเป็นไป 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

7. สร้างมาตรฐานและก าหนด 
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการสถานศึกษา
ขนาดเล็ก 

8. ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานศึกษาขนาดเล็กมีระบบ
การบริหารจัดการที่หลากหลาย
เช่น การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
การจัดการเรียนการสอนแบบ
คละชั้น 

9. ส่งเสริมให้สถานศึกษา 
มีอิสระในการบริหารงาน 
และจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐาน 
คุณภาพผู้เรียน สอดคล้อง 
กับความต้องการของท้องถิ่น 
น าไปสู่การพัฒนาทกัษะชวีิต 
ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 2.6  ความสัมพันธ์ระหวา่งจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ท่ี 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (ต่อ) 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 4 การน า Digital 
Technology มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

1. ร้อยละ 100  
ของสถานศึกษาที่มีระบบข้อมูล 
สารสนเทศที่สามารถ 
ใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละ 100  
ของสถานศึกษาที่มีข้อมูลผู้เรียน 
รายบุคคลที่สามารถเช่ือมโยง 
ข้อมูลตา่ง ๆ  น าไปสู่การวิเคราะห ์
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ของสถานศึกษา ที่สามารถ
เช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูล 
ด้านการบริหารจัดการระหว่าง
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

2. พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร
ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่
การคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง 
ตลอดจนเชื่อมโยงการพัฒนา
ครู เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหนา้ในอาชีพ 

3. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ 
ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเช่ือมโยง 
กับหน่วยงาน ที่เกีย่วข้อง 

4. พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเช่ือมโยงขอ้มูล 
วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิต ิน าไปสู่
การวางแผนการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

1. โครงการ กิจกรรม 
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ของสถานศึกษา 

2. โครงการ กิจกรรมพัฒนา
ระบบอินเทอร์เนต็ความเร็วสูง 
ในสถานศึกษา 

3. โครงการ กิจกรรมพัฒนา 
บุคลากรด้านการใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
เพื่อการจัดท าระบบข้อมูล 
สารสนเทศในสถานศึกษา 
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ตารางที่ 2.6  ความสัมพันธ์ระหวา่งจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ท่ี 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ(ต่อ) 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 5 พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา 
น า Digital Technology มาใช ้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

5.1 ร้อยละ 100  
ของสถานศึกษา มีระบบ
โครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่
สามารถเช่ือมต่อกับ โครงข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย  

5.2 ร้อยละ 100  
ของสถานศึกษา  มี Digital 
Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานศึกษามโีครงข่าย 
สื่อสารโทรคมนาคมที่มี 
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

2. ส่งเสริม สนับสนุน  
ให้สถานศึกษา  มีระบบ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 
ที่ใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนา 
ทักษะด้าน Digital Literacy 
แก่ผู้เรียน 

3. ส่งเสริม สนับสนุน  
ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนา
ห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน 
Digital 

4.  ส่งเสริม สนับสนุน 
Digital Device ส าหรับผู้เรียน
ทุกระดับอยา่งเหมาะสม  

5.  ส่งเสริม สนับสนุน 
Digital Device และพัฒนา 
Digital Pedagogy ส าหรับครู 
อยา่งเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมอื 
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance Learning 
Information Technology: 
DLIT) 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดว้ยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(Distance Learning 
Television: DLTV) 
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กลยุทธ์ที่ 4  การส่งเสริมรักษาความปลอดภัยของสถานศกึษา 
 นักเรียน คือ หัวใจของการจัดการศึกษา ความปลอดภัยของนักเรียน 
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงตระหนักและเล็งเห็นความจ าเป็นเร่งด่วน  
ที่สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมกับหาแนวทางที่เป็นรูปธรรม 
ในการดูแล ช่วยเหลือ รักษาความปลอดภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตสามารถดูแลตนเอง 
ให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุและอุบัติภัยที่จะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่นักเรียน 
 

 
 

แผนภาพ 1.7  กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมรักษาความปลอดภัย 
 ของสถานศึกษา 
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ตารางที่ 2.7  ความสัมพันธร์ะหวา่งจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการและวิธีปฏิบตั ิ
กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 1 จัดระบบรักษา

ความปลอดภยัของสถานศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมของครู 
ผู้ปกครอง เครือข่ายทั้งภาครัฐ
และเอกชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100  

ของสถานศึกษาทกุแห่ง
จัดระบบรักษา ความปลอดภยั
ของสถานศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

 

1. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก าหนดแนวทาง 
การจัดระบบการรักษา 
ความปลอดภยัของสถานศึกษา 
“แนวทางการรักษา 
ความปลอดภัยของสถานศึกษา” 

1.1 ด้านป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุ เช่น อุบัติเหตุจากอาคาร
เรียน อาคารประกอบ, 
จากบริเวณสถานศึกษา, 
จากสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา,
จากเครื่องมือ เครื่องใช้และ
อุปกรณ์ต่าง  ๆ,จากยานพาหนะ, 
การพานกัเรียนไปศึกษานอก
สถานศึกษาและร่วมกจิกรรม
ส าคัญ,ยานพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน 

1.2 ด้านการป้องกัน
และแก้ไขอุบัตภิัย เช่น อัคคีภยั 
วาตภยั อุทกภยั ธรณีพิบัติภยั  

1.3 ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาทางสังคม เช่น 
การล่วงละเมิดทางร่างกาย 
และจิตใจ, การท าร้ายตัวเอง 
และการฆา่ตัวตาย สารเสพติด 
การอุปโภคบริโภค การทะเลาะ 
วิวาท การถูกล่อลวงและลักพา
สื่อลามก อนาจาร อบายมุข, 
พฤติกรรมชู้สาว, อินเทอร์เน็ต, 
เกมส์, Cyber  

1. โครงการสถานศึกษา
ปลอดภัย 

2. โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

3. โครงการโรงเรียนสุขภาวะ 
4. โครงการโรงเรียนปลอด

สารเสพติด บุหรี่ เหล้า  
5. โครงการลูกเสือ 

ต้านยาเสพติด 
6. โครงการป้องกันอุบัติภยั

ในสถานศึกษาและความปลอดภยั
ในท้องถนน 

7. ภัยจากโรคติดต่อและไม่
ติดต่อ 

8. การล่วงละเมิดทางเพศ 
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ตารางที่ 2.7  ความสัมพันธร์ะหวา่งจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการและวิธีปฏิบตัิ 

กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา (ต่อ) 
 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ

 

1.4 ภัยจากโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อ 

1.5 ความปลอดภัย 
ด้านอื่น ๆ ตามความจ าเป็น 
ของสถานศึกษา 

2. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดระบบรักษา
ความปลอดภยัของสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 

3. สถานศึกษาจัดระบบ
รักษาความปลอดภยัของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
ของครู ผู้ปกครอง เครือข่าย 
ทั้งภาครัฐและเอกชนอยา่งมี
ประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 

4. พัฒนาความเข้มแข็ง 
ของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนการแนะแนวและ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ตารางที่ 2.7  ความสัมพันธร์ะหวา่งจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการและวิธีปฏิบตัิ 
กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา (ต่อ) 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 2  มาตรการรักษา 

ความปลอดภยัการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาของสถานศึกษา 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100  

ของสถานศึกษามีมาตรการ
รักษาความปลอดภยัการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาของ
สถานศึกษาของสถานศึกษา 

2. ร้อยละ 100 ของผูเ้รียน
ได้รับการคุ้มครองและรักษา
ความปลอดภยั 

3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ที่ว่ายน้ าเป็นก่อนจบการศึกษา 

1. สถานศึกษามีมาตรการ
รักษาความปลอดภัยการปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหาของสถานศึกษา
ที่มปีระสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาก าหนด
โครงการ กิจกรรมที่ปอ้งกัน
และรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา 

1. โครงการสร้างความ
ปลอดภัยทางน้ าให้แก่นกัเรียน
ในสถานศึกษา “กิจกรรมว่าย
น้ าเพื่อชีวิต” 

2. โครงการว่ายน้ าเป็น เล่น
น้ าปลอดภยั 

จุดเน้นที่ 3 การเสริมสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหวา่งครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน ที่เอื้อ 
ต่อการพัฒนาผู้เรียน 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100  

ของสถานศึกษา มีการก าหนด
แนวทางการปฏิบัติการสร้าง 
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

2. ร้อยละ 100  
ของสถานศึกษาก าหนด
ระเบียบวา่ด้วยความประพฤติ
ร่วมกับครู ผู้ปกครอง  
และชุมชน 

1. สถานศึกษาก าหนด 
แนวทางการปฏิบัตกิารสร้าง
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

2. สถานศึกษาก าหนด 
ระเบียบวา่ด้วยความประพฤติ 
ร่วมกับครู ผู้ปกครอง 
และชุมชน 

3. สถานศึกษาก ากับ ติดตาม 
ไม่ให้ช้าราชการครูลงโทษ 
นักเรียนด้วยวิธกีารรุนแรง 
หรือแบบกลั่นแกล้งความโกรธ 
หรือความพยาบาทโดยค านึงถึง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

1. โครงการบ้านสานรัก 
2. โครงการต้นกล้าคุณธรรม 
3. กิจกรรมการประชุม 

ผู้ปกครอง ชุมชน  
4. กิจกรรมเพื่อสร้าง

ความสัมพันธภ์ายใน
สถานศึกษา 

5. โครงการโรงเรียนของเรา 
น่าอยู ่

6. โครงการเสริมสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหวา่งครู 
กับนักเรียน 
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ตารางที่ 2.7  ความสัมพันธร์ะหวา่งจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการและวิธีปฏิบตัิ 
กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา (ต่อ) 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
3. ร้อยละ 100 

ของสถานศึกษาก ากับ ติดตาม 
ไม่ให้ข้าราชการครูลงโทษ 
นักเรียนด้วยวิธกีารรุนแรง 

  

จุดเน้นที่ 4 มกีารก ากับ 
ติดตาม ประเมินและรายงาน
ผลการด าเนินงานการรักษา
ความปลอดภยัของสถานศึกษา 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100  

ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก ากบั ติดตามและ
ประเมินผลระบบการรักษา 
ความปลอดภยัของสถานศึกษา 

2. ร้อยละ 100  
ของสถานศึกษามกีารก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงาน 
การรักษาความปลอดภัย 
ของสถานศึกษา 

1. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก ากบั ติดตาม 
และประเมินผลระบบการรักษา
ความปลอดภยัของสถานศึกษา 

2. สถานศึกษามกีารก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
ผลการด าเนินงานการรักษา 
ความปลอดภยัของสถานศึกษา 

1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานการรักษา 
ความปลอดภยัของสถานศึกษา 

2. การประเมินและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
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กลยุทธ์ที่ 5  การสนองนโยบายทุกระดับ 
เป็นการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการการบริหารจัดการ

และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ความยั่งยืน ส่งเสริม สนับสนุน การประเมิน ประกวด 
แข่งขันสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทุกระดับ ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่สถานศึกษา 
ที่ได้รับรางวัลจากการประเมิน ประกวด แข่งขันทุกระดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 1.7  กลยุทธ์ที่ 5 การสนองนโยบายทุกระดับ 
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ตารางที่ 2.8  ความสัมพันธ์ระหวา่งจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
และวิธีปฏิบตัิ กลยุทธ์ที่ 5 การสนองนโยบายทุกระดับ 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 1 การน้อมน าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปบูรณาการการบริหารจัดการ
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สู่ความยั่งยืน 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100  

ของสถานศึกษาที่นอ้มน า 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพัฒนาผู้เรียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละ 100  
ของอ าเภอที่เป็นศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอยา่งน้อย 
อ าเภอละ 1 ศูนย ์

1. สถานศึกษาน้อมน าหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปบูรณาการบริหารจัดการ 
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
อยา่งเป็นรปูธรรม 

2. อ าเภอคัดเลือกสถานศึกษา
ที่มีความพร้อม เพือ่ประเมิน
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

1. โครงการปลูกผักสวนครัว 
2. โครงการเลี้ยงไก่,ปลา 
3. โครงการเงินออม 
4. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  
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ตารางที่ 2.8  ความสัมพันธ์ระหวา่งจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
และวิธีปฏิบตัิ กลยุทธ์ที่ 5 การสนองนโยบายทุกระดับ (ต่อ) 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 2 การส่งเสริม 

สนับสนุน การประเมิน 
ประกวด  แข่งขันสถานศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศทุกระดับ 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 80 

ของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล 
จากการประเมิน ประกวด  
แข่งขัน 

2. ร้อยละ 100  
ของสถานศึกษาในเขตพื้นที ่
การศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม 
การประเมิน ประกวด แข่งขัน 
ทุกระดับ 

3. รอ้ยละ 60 ของนักเรียน 
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

4. ผลการประกวดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ไม่เกิน
อันดับที่ 10 ของประเทศ 

5. ร้อยละ 100  
ของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
จากการร่วมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 

6. สถานศึกษาได้รับรางวัล
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน  
ปีละ 1 โรงเรียน 

1. สถานศึกษาเข้ารว่ม
กิจกรรมการประเมิน ประกวด  
แข่งขันทุกระดับ 

2. พัฒนาครูแกนน า 
แต่ละกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน 
เทคนิควิธีการในการส่งเสริม 
ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 

3. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

1. โรงเรียนพระราชทาน 
2. โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

3. โรงเรียนในโครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 

4. ประกวดหนึ่งโรงเรียน
หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

5. ประกวดโรงเรียนดีเด่น 
ห้องเรียนคุณภาพ 

6. OBEC AWARDS 
7. MOE AWARDS 
8. IQA AWARD 
9. เสมา ป.ป.ส.  
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ตารางที่ 2.8  ความสัมพันธ์ระหวา่งจุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
และวิธีปฏิบตัิ กลยุทธ์ที่ 5 การสนองนโยบายทุกระดับ (ต่อ) 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าไปสู่การปฏบิัต ิ
จุดเน้นที่ 3 การยกยอ่ง ชมเชย  
ให้รางวัลแก่สถานศึกษาที่ได้รับ
รางวัล จากการประเมิน 
ประกวด แข่งขันทุกระดับ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ร้อยละ 100  
ของสถานศึกษาที่ได้รับ 
การยกย่อง ชมเชย รางวัล 
จากผลการประเมิน ประกวด  
แข่งขันทุกระดับ 

1. ส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษา ก าหนดกรอบ  
เกณฑ์การยกย่อง ชมเชย  
ให้รางวัล 

2. สถานศึกษาน ากรอบ 
เกณฑ์การยกย่อง ชมเชย 
ให้รางวัล ไปสู่การปฏิบัติ 

3. เครือข่ายสถานศึกษา 
มีส่วนร่วมในการพจิารณา 
การรับรางวัล 

 

1. ให้ความดีความชอบ 
ในการเลื่อนเงินเดือน 

2. ประกาศเกียรติคุณ 
ในวาระการประชุม 
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การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบการพัฒนาที่สังเคราะห์ขึ้นนี้ 
ในการน าสู่การปฏิบัติย่อมมีความเกี่ยวข้องกับผู้เกี่ยวข้องหลายๆ ส่วนทั้งนักเรียน ครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา ชุมชน เครือข่ายสถานศึกษา หน่วยงานภายในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และผู้บริหารการศึกษา จึงจ าเป็นระบุเป็นแนวทางกว้างๆ เพื่อสร้างกลไก 
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1.  บทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
• ครู    ปรับทิศทางการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกับจุดเน้น 

  เชิงกลยุทธ์ 
• ผู้บริหาร ใช้กระบวนการบริหาร กระบวนการเรยีนการสอน  

   และกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกลไกส าคัญ 
• สถานศึกษา  น าไปประยุกต์ใช้กับแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 หรือแผนปฏบิัติการประจ าป ี
• เครือข่ายสถานศึกษา สร้างกลไกความร่วมมือเชิงรุก ใช้แผนเป็นเครื่องมือ 
• ศึกษานิเทศก ์  บูรณาการแผนกับภารกจิ โครงการเป็นเนื้อเดียวกัน 

 เร่งรัดการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
• ก.ต.ป.น.  ก ากับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห ์

 วิจัยสู่การพัฒนา 
• ผู้บริหารเขตพื้นที ่ ใช้แผนเป็นตัวช้ีน าการบรหิารเชิงรุก 

2.  เคร่ืองมือการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
• แผนยกระดับคณุภาพระดับสถานศึกษา หรือแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
• แผนความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายสถานศึกษา 
• แผนการนิเทศการศึกษา เครื่องมอื ปฏิทินนิเทศ และรายงาน ของกลุ่มนิเทศฯ 
• เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมลู และการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ ก.ต.ป.น. 
• กิจกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู้วิธปีฏิบัติที่ดีของผู้บริหารเขตพื้นท่ี 

ส่วนที่  3 
กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา UBON 1 : 2023 Model  
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3.  การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ด าเนินการในระหว่าง ปีการศึกษา 2562 – 2565 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้

3.1  ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
• พฤษภาคม  เตรียมความพร้อม ศึกษา ทบทวนภารกิจ 
• มิถุนายน ศึกษารูปแบบ พจิารณาให้ความเหน็ชอบแผนขับเคลื่อน 
• กรกฎาคม ประชุมท าความเข้าใจสถานศึกษาในสังกัด 
• สิงหาคม เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา กลุม่นิเทศ สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
• กันยายน เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา กลุม่นิเทศ สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
• ตุลาคม ทบทวนและสะท้อนผลการเรยีนรู ้ในแต่ละกลยุทธ์ 
• พฤศจิกายน เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา กลุม่นิเทศ สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
• ธันวาคม เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา กลุม่นิเทศ สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
• มกราคม เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา กลุม่นิเทศ สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
• กุมภาพันธ ์ เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา กลุม่นิเทศ สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
• มีนาคม จัดเวทีแลกเปลี่ยน มหกรรม Best Practice นวัตกรรม PLC 
• เมษายน  สรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 

3.2  ระดับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศการจัดการศกึษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

• มิถุนายน ศึกษารูปแบบ น าไปบรูณาการใหส้อดคล้องกับอ านาจ 
หน้าท่ีและจดัท าแผนปฏิบัติงาน ก.ต.ป.น. 

• กรกฎาคม จัดท ากรอบแนวคิด เครื่องมือวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย 
ก าหนดปฏิทินการเก็บข้อมูลสถานศึกษาตัวอย่าง  
และหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

• สิงหาคม เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา เก็บข้อมูลการวจิัยสถานศึกษา 
ตัวอย่าง และหน่วยงานในสังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 

• กันยายน เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา เก็บข้อมูลการวจิัยสถานศึกษา 
ตัวอย่าง และหน่วยงานในสังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 

• ตุลาคม ทบทวนและสะท้อนผลการเรยีนรู ้ในแต่ละกลยุทธ์ 
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• พฤศจิกายน ปรับกลยุทธ์สู่ความส าเร็จ 
• ธันวาคม เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา เก็บข้อมูลการวจิัยสถานศึกษา 

ตัวอย่าง และหน่วยงานในสังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
• มกราคม เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา เก็บข้อมูลการวจิัยสถานศึกษา 

ตัวอย่าง และหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

• กุมภาพันธ ์ สังเคราะห์ สรุปผลการวิจยั เตรียมเสนอผลการวิจัย 
• มีนาคม น าเสนอผลการวจิัยและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

3.3  ระดับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
• มิถุนายน  ศึกษารูปแบบ น าไปบรูณาการกับภารกิจ และจัดท าแผน

นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
• กรกฎาคม  จัดท าเครื่องมือ ปฏิทินนเิทศ และแบบรายงาน 
• สิงหาคม  นิเทศ ติดตาม ตามแผน เป็นพี่เลี้ยงสถานศึกษา 
• กันยายน  นิเทศ ติดตาม ตามแผน เป็นพี่เลี้ยงสถานศึกษา 
• ตุลาคม  ทบทวนและสะท้อนผลการเรยีนรู ้ในแต่ละกลยุทธ์ 
• พฤศจิกายน  ปรับกลยุทธ์สู่ความส าเร็จ 
• ธันวาคม  นิเทศ ติดตาม ตามแผน เป็นพี่เลี้ยงสถานศึกษา 
• มกราคม  นิเทศ ติดตาม ตามแผน เป็นพี่เลี้ยงสถานศึกษา 
• กุมภาพันธ์  สรุปผลการเรยีนรู้ เตรียมน าเสนอ Best Practice 

การนิเทศ ก ากับ ตดิตาม 
• มีนาคม  น าเสนอวิธีปฏิบตัิที่ดี (Best Practice) 

3.4  ระดับเครือข่ายสถานศึกษา 
• มิถุนายน  ศึกษารูปแบบน าไปบรูณาการกับแผนความร่วมมือการพัฒนา 

คุณภาพระดับเครือข่ายสถานศึกษา เสนอที่ปรึกษา 
• กรกฎาคม  ประชุมสร้างความเขา้ใจ สร้างชุมชน PLC เริ่มปฏิบัตติามแผน  

ขอรับค าแนะน า 
• สิงหาคม  ปฏิบัติตามแผนพัฒนาเครือข่าย เป็นพ่ีเลี้ยงสถานศึกษา  

ขอค าแนะน าจากท่ีปรึกษา 
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• กันยายน  ปฏิบัติตามแผนพัฒนาเครือข่าย เป็นพ่ีเลี้ยงสถานศึกษา  
ขอค าแนะน าจากท่ีปรึกษา 

• ตุลาคม  ทบทวนและสะท้อนผลการเรียนรู้ ในแต่ละกลยุทธ์ในระดับ 
เครือข่าย 

• พฤศจิกายน  ปรับกลยุทธ์สู่ความส าเร็จ 
• ธันวาคม  ปฏิบัติตามแผนพัฒนาเครือข่าย เป็นพ่ีเลี้ยงสถานศึกษา 

ขอค าแนะน าจากท่ีปรึกษา 
• มกราคม  ปฏิบัติตามแผนพัฒนาเครือข่าย เป็นพ่ีเลี้ยงสถานศึกษา  

ขอค าแนะน าจากท่ีปรึกษา 
• กุมภาพันธ์  สรุปผลการเรยีนรู้ เตรียมน าเสนอ Best Practice   

นวัตกรรม PLC 
• มีนาคม  น าเสนอวิธีปฏิบตัิที่ดี (Best Practice) นวัตกรรม PLC 

3.5  ระดับสถานศึกษา 
• มิถุนายน  ศึกษารูปแบบ, น าไปประยุกต์กับแผนยกระดับ 

คุณภาพการศึกษาเสนอพี่เลีย้ง ที่ปรึกษา 
• กรกฎาคม  ปฏิบัติตามแผน ขอรับค าแนะน า 
• สิงหาคม  ปฏิบัติตามแผน ขอรับค าแนะน า 
• กันยายน  ปฏิบัติตามแผน ขอรับค าแนะน า 
• ตุลาคม  ทบทวน และสะท้อนผลการเรยีนรู้ในแต่ละกลยุทธ์ 
• พฤศจิกายน  ปรับกลยุทธ์สู่ความส าเร็จ 
• ธันวาคม  ปฏิบัติตามแผน ขอรับค าแนะน า 
• มกราคม  ปฏิบัติตามแผน ขอรับค าแนะน า 
• กุมภาพันธ์  ปฏิบัติตามแผน ขอรับค าแนะน า สรุปผลการเรยีนรู้  

เตรียมเสนอ Best Practice นวัตกรรม PLC 
• มีนาคม  น าเสนอวิธีปฏิบตัิที่ดี (Best Practice) นวัตกรรม PLC 
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ค าส่ังส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธาน ีเขต ๑ 
ที่   269 / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
Best Practice UBON 1 : 2023  

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

ด้วย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จะด าเนินการจัดท าแผน 
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นนโยบายในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ Best Practice UBON 1 : 2023   

เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผน 
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1 : 2023  ดังนี้ 
 
๑.  ท่ีปรึกษา   ประกอบด้วย  

๑.๑  นายถาวร  คูณริัตน์   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาอบุลราชธาน ีเขต ๑     
๑.๒  นายสาญัณห์  รัตนโสภา รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาอุบลราชธานี เขต ๑  

มีหน้าท่ี  ให้ค าปรึกษา แนะน า ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการจดัท าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 
๒.  คณะท างาน  ประกอบด้วย 

๒.๑ นายพิจิตร  ทาทอง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ประธานคณะท างาน 
๒.๒ นายอภัย  สบายใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี รองประธานคณะท างาน 
๒.๓ นายเฉลิมพล  เกตุมาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะท างาน 
๒.๔ นายปิติพัฒน์  ยิ่งภัสสรานนัท์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางนอ้ย(พรหมพทิยา) คณะท างาน 
๒.๕ นายกฤตเิดช  สขุสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชทีวน คณะท างาน 
๒.๖ นายสุริยา  โทนกุาร ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง คณะท างาน 
๒.๗ นายสุริยัน  พรมจ าปา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า คณะท างาน 
๒.๘ นายไพศาล  สุวรรณพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเมือง คณะท างาน 
๒.๙ นายรัชศักดิ์  แก้วมาลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าไฮนอ้ย คณะท างาน 
 ๒.๑๐ นายสุเมธ  มัดธน ู หัวหน้ากลุม่งานพัฒนาระบบประกนัฯ คณะท างาน 
 ๒.๑๑ นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล หัวหน้ากลุม่งานพัฒนาหลักสูตรฯ คณะท างาน 
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 ๒.๑๒ นางวิไลลักษณ์ จรญูโรจนว์ิทย์ หัวหน้ากลุม่งานวดัและประเมินผลฯ คณะท างานและเลขานุการ 
 ๒.๑๓ นางสาววราพร  ดาราศาสตร ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๑๔ นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๑5 นางชาลินี ศรีสันต ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 

มีหน้าท่ี  พิจารณาและวางแผนการจัดท ารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในทุกระดับ เพื่อน าเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาต่อไป 
 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วนัที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อคณะจัดท าเอกสาร 
 

ท่ีปรึกษา 
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1. นายระลึก  ธาน ี อดีตผู้อ านวยการส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี
2. นายถาวร  คูณิรัตน์ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 
3. นายสาญัณห ์ รัตนโสภา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
4. นายเข็มพรชัย  ทองน้อย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
5. นายสุริยะ  พุทธิผล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 

คณะท างาน 
1. นายพิจิตร  ทาทอง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. นายอภัย  สบายใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 
3. นายเฉลิมพล  เกตุมาตย ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม 
4. นายปิติพัฒน์  ยิ่งภัสสรานันท ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยาคาร) 
5. นายกฤติเดช  สุขสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชีทวน 
6. นายสุริยา  โทนุการ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 
7. นายสุริยัน  พรมจ าปา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 
8. นายไพศาล  สุวรรณพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทา่เมือง 
9. นายรัชศักดิ์  แกว้มาลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าไฮน้อย 
10. นายอนุชา  กัลยา ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
11. นางทิยานันท์  พละไกร ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
12. นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
13. นายไพฑูรย์  ตระการไทย ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
14. นางสาวนันทนา  บัพพคุต ผู้อ านวยการหนว่ยตรวจสอบภายใน 
15. นางวิจิตรา  สขุสาย นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16. นางกฤษณา  กฤตาคม นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหนา้ที่ 
                                               ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
17. นายวิลาศ  วรรณแสง นิติกร ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหนา้ที่ 

ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคด ี
18. นางธนิษฐา  ศรีอุฬารวัฒน ์ นักประชาสัมพันธ์ ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
19. นายปรีชา  ทาศิร ิ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
20. นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
21. นายสุเมธ  มัดธน ู หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
22. นางชุติปภา  วรเดชนันทสกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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23. นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจนว์ิทย ์ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
24. นางนันท์นภัส ปภินวัช หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหารฯ 
25. นางฉวีวรรณ วะรงค์ หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
26. นายรวินันท์  หมื่นสุข ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
27. นางศรีเศวต จอมหงษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
28. นางธนพร  ค านวณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
29. นางจินตนา  ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
30. นางสาววัชรากร  ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
31. นางสาววราพร  ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
32. นายปัญญา  ตรีเลิศพจน์กุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
33. นายศิริพงษ์  ศิริวารินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
34. นางกัญญลักษณ์  ศิริวารินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
35. นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
36. นายอดุลย์ศักดิ ์ ศรีวิชยั ศึกษานิเทศก์ 
37. นางชาลินี  ศรีสันต์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
38. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอบุลราชธานี เขต 1 ทุกคน 
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