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บทนา
รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช 2560 ได้ บั ญญั ติ ในมาตรา 54
ว่า “รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรี ยน
จนจบการศึ กษาภาคบั งคั บอย่ างมี คุ ณ ภาพโดยไม่ เก็ บค่ าใช้ จ่ าย” และค าสั่ งหั วหน้ า
คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 28/2559 เรื่ อง ให้ จั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน 15 ปี
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีคาสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ขั้ นพื้ นฐานด าเนิ น การจั ด การศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน 15 ปี ให้ มี มาตรฐานและคุ ณ ภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ก าหนดวิ สั ยทั ศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ได้กาหนดทิศทางการพัฒนาด้านการศึกษาไว้ว่า 1) ให้มีการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 2) การพัฒนา
ศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การพัฒนา
ผลิตภาพแรงงาน เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนา
ก าลั งคนและแรงงาน แผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ระบุ หลั กส าคั ญ
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)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจที่สาคัญ ในการพัฒนา
ประชากรของชาติให้มี “ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
และมี สุ ข ภาวะที่ ดี ใ นทุ ก ช่ ว งวั ย มี จิ ต สาธารณะ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและผู้ อื่ น
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี ของชาติ
แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1 : 2023 Model
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มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ ภาษาท้ องถิ่ น มีนิสัยรักการเรี ยนรู้ และการพั ฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบ
การเกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีหน้าที่กากับ
ประสาน ส่ งเสริ มการจั ดการศึ กษา ให้ สถานศึ กษาในสั งกั ด เป็ นหน่ วยปฏิ บั ติ การ
ในการจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับ
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ บลราชธานี เขต 1
สู่สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
อย่ า งจริ ง จั ง จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งก าหนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ ใ ช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่สถานศึกษาให้เห็นภาพความสาเร็จในภาพรวม ฉะนั้น
จึงเชื่อมั่นว่ า แบบจาลองเชิ งโครงสร้ าง ที่เรียกชื่ อว่า “แผนการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1 : 2023 Model” นี้ จะเป็นเครื่องมือชี้ทิศทาง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน ด้วยการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับรู้สู่ความส าเร็จ
และใช้เป็นแผนที่นาทางในการพัฒนาทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ทุกสถานศึกษาในสังกัด
ภายใต้ หลักคิด “เอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลายวิธีปฏิบัติ” ในระยะเวลาที่คาดหมาย
ปี ค.ศ. 2023 ให้ได้
วัตถุประสงค์ของแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม ร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมรับรู้สู่ความสาเร็จ
2. เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบแนวคิ ด หลั ก ที่ ส ะท้ อ นภาพความเป็ น เลิ ศ ในภาพรวม
ของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาอุ บลราชธานี เขต 1 ตามเป้ าหมาย
ที่กาหนด
3. เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แผนที่ น าทางบู ร ณาการในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสู่ ก ารปฏิ บั ติ
ของทุกระดับทั้งหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดภายใต้หลักคิด “เอกภาพเชิง
นโยบาย หลากหลายวิธีปฏิบัติ”

2

ข้อมูลพื้นฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
1. ทรัพยากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีโรงเรียน
ในสังกัด จานวน 248 โรง แบ่งเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก (จานวนนักเรียน.1 - 120 คน)
จานวน 166 โรง, โรงเรียนขนาดกลาง (จานวนนักเรียน 121 - 600 คน) จานวน 67 โรง,
โรงเรียนขนาดใหญ่ (จานวนนักเรียน 601 - 1500 คน) จานวน 1 โรง โรงเรียนขนาด
ใหญ่ พิ เ ศษ (จ านวนนั ก เรี ย น 1,501 คนขึ้ น ไป) จ านวน 5 โรง และโรงเรี ย น
ที่ไม่มีนักเรียน จานวน 9 โรง
นั ก เรี ย นจ านวน 33,734 คน แบ่ ง เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น ปฐมวั ย จ านวน
5,939 คน, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จานวน 24,187 คน, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้ น จ า น ว น 3 , 4 3 7 ค น แ ล ะ นั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย
จานวน 171 คน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 2,062 คน แบ่งเป็น
ผู้บริหารการศึกษา จานวน 4 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 248 คน ครูสายงานการสอน
จานวน 1,749 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 20 คน และบุคลากรทางการศึกษาอื่ น
จานวน 41 คน
2. วิสัยทัศน์ (Vision)
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 1
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน มุ่งสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
3. พันธกิจ (Mission)
3.1 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความมั่ น คง
ของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
3.2 พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เ รี ย นเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ
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3.3 พั ฒ นาระบบบริห ารจัดการที่ มี ประสิท ธิ ภาพ เน้ น การมี ส่วนร่วม
และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา
3.4 เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคี วามเชี่ยวชาญ
ในงานที่รับผิดชอบและสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
3.5 ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร
กั บ สิ่ งแวดล้ อ ม ยึ ด หลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และเป้ า หมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs)
3.6 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้าประสงค์ (Goal)
4.1 ผู้ เ รี ย นทุ ก คนเป็ น บุ ค คลแห่ งการเรี ยนรู้ คิ ด ริ เ ริ่ ม และสร้า งสรรค์
นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ
ที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อการเป็นพลเมือง
และพลโลกที่ดี
4.2 ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.3 ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยาทางวิชาการ
และมี ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย ตอบสนองผู้ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คล
เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
4.4 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์ และเป็นนวัตกร มีภาวะผู้นาทางวิชาการ ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
4.5 สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้
ร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชน ภาคเอกชน และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ พื้ น ที่
จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นสถานศึกษานวัตกรรม
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4.6 ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา ปรั บ เปลี่ย นวั ฒ นธรรมการทางาน
มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศ
และการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ
4.7 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา การจั ด การเรี ย นรู้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
4.8 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถ
นาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
5. ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Values and Corporate Culture)
UBON1 L SMART D
U : Unity
ความเป็นเอกภาพ
N : Network
การสร้างเครือข่าย
S : Smile
ยิ้มแย้มแจ่มใส
R : Readiness
พร้อมเรียนรู้สู่มาตรฐาน

B : Balance
ความสมดุล
1: 1
ความเป็นที่หนึ่ง
M : Morality
มีจรรยาบรรณคุณธรรม จริยธรรม
T : Transparency
โปร่งใส ตรวจสอบได้

O : Organization
เป็นองค์กรต้นแบบ
L : Love
รู้รักสามัคคี
A : Accountability
ความรับผิดชอบ
D : Decentralization
การกระจายอานาจ
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6. การวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน 2562
6.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)
โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Threat)

1. ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีเจตคติที่ดี มีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและให้ความร่วมมือ สนับสนุนด้านต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง (S)
2. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่ครอบคลุม
(P)
3. มีโครงข่ายโทรคมนาคมครอบคลุมพืน้ ที่
การจัดการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ
ทาให้มีการพัฒนาการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่งผลให้นักเรียนสามารถสืบค้น
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความสนใจ
(T)
4. การประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ.
ส่งผลให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน (P)
5. นโยบายเรียนฟรี ทาให้ผปู้ กครองลดค่าใช้จ่าย
และมีแผนงานที่ชัดเจน หลักสูตรสถานศึกษา
มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น จึงสามารถจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง
และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่นกั เรียน
ระหว่างเรียนได้ (P,E)
6. นโยบายด้านการศึกษามีความสอดคล้อง
ทุกระดับ (P)
7. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ กาหนดให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัย ส่งผลให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน
และสามารถลดอัตราการออกกลางคันได้ (P)

1. ผู้ปกครองมีฐานะยากจนทาให้ต้องย้ายถิ่น
เพื่อประกอบอาชีพ ไม่มีเวลาดูแลการศึกษา
ของบุตรหลานอย่างเพียงพอ (E)
2. ผู้ปกครองบางส่วนไม่นิยมส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนในสถานศึกษาใกล้บ้าน (S)
3. สภาพสังคมเป็นครอบครัวเดี่ยวและแตกแยก
มากขึ้น การอบรมเลี้ยงดูน้อยลง ทาให้เด็กขาด
ความอบอุ่นนาไปสู่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (S)
4. นโยบายการศึกษามีการปรับเปลีย่ นบ่อย
ทาให้การจัดการศึกษาขาดความต่อเนื่อง (P)
5. การจัดสรรงบประมาณล่าช้าและไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของพื้นที่ทาให้ไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ (P)
6. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดศึก ษา
โดยครอบครัว สถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ
สถาบันทางศาสนา ยังไม่ทั่วถึง (P)
7. การกระจายอานาจในการบริหารจัดการศึกษา
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 มีขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งผลให้สามารถขยาย
แนวคิดการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจากชุมชนสู่สถานศึกษา ได้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิต (S,E)
9. ชุมชนมีปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างหลากหลายที่สามารถเข้ามาช่วยจัดการศึกษา
ส่งผลให้มีส่วนร่วมใช้การจัดการศึกษาและเป็นแบบอย่าง
การเรียนรู้และดารงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่น
(T,S)
10. กฎหมายการศึกษาเอื้อประโยชน์
แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา
มากขึ้นเข้าถึงสื่อบริการ สิ่งอานวยความสะดวก
ได้มากขึ้น (P)
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6.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)
จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

1. มีการจัดโครงสร้างการบริหาร และกาหนดบทบาท
หน้าที่อย่างชัดเจน การบริหารงานของหน่วยงานเป็นระบบ
สามารถบริหารจัดการได้มาตรฐาน เนื่องจากดาเนินงาน
ตามกฎหมายระเบียบกาหนด มีแผนกลยุทธ์สอดคล้อง
กับภารกิจและความต้องการของหน่วยงาน มีความชัดเจน
ในการนาสู่การปฏิบัติตลอดจนมีการถ่ายทอดกลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่มและระดับบุคคลได้
อย่างทั่วถึง เนื่องจากใช้วธิ ีการที่หลากหลาย (S1, S2)
2. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
มีกระบวนการบริหารจัดการภายในเป็นระบบ
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากบริหารจัดการสอดคล้อง
กับกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน และหลักการกระจายอานาจ
รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน โดยการบริหารจัดการยึดหลัก
ธรรมาภิบาล มีการกระจายอานาจและเน้นการมีส่วนร่วม
(S3)
3. การบริ หารเอกสารและงบประมาณ โดยใช้ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ มีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา บุคลากร
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการติดต่อสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ (S3)
4. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษา ทาให้เรียนจบการศึกษา (S3)
5. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบการกากับ ติดตาม
ประเมินผลและรายงาน (S3)
6. ผูบ้ ริหารมีภาวะผู้นาสูง มีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษาเชิงกลยุทธ์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ (S4)
8. หน่วยงานมีค่านิยม มีการบริหารงานโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล (S7)
9. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

1. การให้บริการทางการศึกษาสาหรับ
เด็กด้อยโอกาสยังไม่ทั่วถึง(S3)
2. การบริหารอัตรากาลังยังไม่สอดคล้อง
กับจานวนนักเรียน และสอนไม่ตรงกับสาขาวิชา
(S5)
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วน
ยังขาดความชานาญการทางด้านเทคโนโลยี
(S6)
4. มีสถานศึกษาขนาดเล็กจานวนมาก
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากาลัง ตามที่
ก.ค.ศ.กาหนด ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
ที่มีจานวนมาก
6. การได้รับจัดสรรงบประมาณ
ไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
7. การสื่อสารในองค์กรยังขาด
ประสิทธิภาพ

8

ส่วนที่ 1
ทิศทางการพัฒนา
1. กรอบทิศทางการพัฒนา
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ 2 ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 3 มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
1) โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)
2) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
3) โครงการโรงเรียนประชารัฐ
4) โครงการพัฒนาสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
5) โครงการเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
1.3 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2562
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1 : 2023 Model
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นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มคี ุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคน
ได้รับบริการทางการศึกษาอย่ างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่ ว นร่ ว มในการจั ดการศึกษา

10

โครงการตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1) โครงการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น
2) โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (Big Data)
3) โครงการจัดตั้งกลุม่ โรงเรียน
4) โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
5) โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
6) โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (สพฐ.) กับสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น
และโครงการห้องเรียนอาชีพ (การแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ
และการมีงานทา)
7) โครงการอาหารกลางวัน
8) โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
9) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
10) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1 : 2023 Model
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1.4. นโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
นโยบายที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษา
นโยบายที่ 2 คุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
นโยบายที่ 4 ความปลอดภัย
นโยบายที่ 5 การสนองนโยบายทุกระดับ

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

แผนภาพ 1.2 แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Best Practice UBON 1 : 2023 Model
คาสาคัญ (Keyword)
U = Unity
ความเป็นเอกภาพของทิศทาง
B = Best Practice ความหลากหลายวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
O = Opportunity โอกาสมีส่วนร่วมการพัฒนา
N = Network
เครือข่ายความร่วมมือ
1 = Be the first มุ่งสู่ความเป็นที่หนึ่ง
2023 หมายถึง
20 = ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
2 = มุ่งที่คน และระบบงาน
3 = กระบวนการบริหาร
กระบวนการเรียนการสอน
และการนิเทศการศึกษา

แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1 : 2023 Model
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3. คาอธิบายรูปแบบ (Model)
ภายในปี ค.ศ. 2023 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
มี ความเป็ นเลิ ศ ในการจั ดการศึ กษาทุ กด้ าน ทั้ งด้ านการสร้ างโอกาสให้ ผู้ เรี ยนได้ เข้ าถึ ง
คุ ณภาพการศึ กษาอย่ างเที ยมกั น ด้ านคุ ณภาพการศึกษาที่ ทั นต่ อการเปลี่ ยนแปลงของสั งคม
และสนองยุ ทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ด้ านประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจั ดการที่ เปิ ดโอกาส
ให้ มี ส่ วนร่ วมพั ฒนาในรู ปแบบเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ านความมั่ น คงปลอดภั ย
ที่ สร้ างความเชื่ อมั่ นได้ และด้ านการสนองนโยบายที่ มี เอกภาพในทิ ศทางการพั ฒนา
แต่หลากหลายวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ มุ่งพัฒนาที่คนและระบบงานควบคู่กันผ่านกระบวนการบริหาร
กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา

แผนภาพ 1.3 การนานโยบายสู่กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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ส่วนที่ 2
กลยุทธ์/ตัวชี้วัดความสาเร็จ/แนวทางการดาเนินงาน
ตารางที่ 2.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของนโยบายทุกระดับ
นโยบาย
นโยบาย สพฐ.
กระทรวง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 นโยบายที่ 2
นโยบายที่ 4
ด้านการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อม สร้างโอกาส
และความเสมอภาค ล้าทางการศึกษา ในการเข้าถึง
ทางสังคม
บริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 นโยบายที่ 1
นโยบายที่ 2
ด้านการสร้าง
ยกระดับคุณภาพ พัฒนาคุณภาพ
ความสามารถ
การศึกษา
ผู้เรียน
ในการแข่งขัน
นโยบายที่ 3
นโยบายที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งความเป็นเลิศ พัฒนาผู้บริหาร
ด้านการพัฒนา และสร้างขีด
ครู และบุคลากร
และเสริมสร้าง ความสามารถ
ทางการศึกษา
ศักยภาพ
ในการแข่งขัน
ทรัพยากรมนุษย์ ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบายที่ 4
นโยบายที่ 5
ด้านการปรับ
ปรับปรุงระบบ เพิ่มประสิทธิภาพ
สมดุลและพัฒนา การศึกษาให้มี
การบริหารจัดการ
ระบบการบริหาร ประสิทธิภาพ
จัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติ

นโยบาย
สพป.อบ.1
นโยบายที่ 1
สร้างโอกาส
ทางการศึกษา

กลยุทธ์การพัฒนา
สพป.อบ.1
กลยุทธ์ที่ 1
การสร้างโอกาส
ทางการศึกษา

นโยบายที่ 2
คุณภาพ
การศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

นโยบายที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3
ประสิทธิภาพ
การเพิม่
การบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ

แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1 : 2023 Model
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ตารางที่ 2.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของนโยบายทุกระดับ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านความมั่นคง
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นโยบาย
กระทรวง
นโยบายที่ 4
ปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ

นโยบาย
สพป.อบ.1
นโยบายที่ 5
นโยบายที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย
การบริหารจัดการ

นโยบายที่ 4
ปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ

นโยบายที่ 1
จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง

นโยบาย สพฐ.

กลยุทธ์การพัฒนา
สพป.อบ.1
กลยุทธ์ที่ 4
การส่งเสริมรักษา
ความปลอดภัย
ของสถานศึกษา

นโยบายที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5
การสนองนโยบาย การสนองนโยบาย
ทุกระดับ
ทุกระดับ

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา
การสร้ า งโอกาสทางการศึ ก ษา การเข้ า ใจ การเข้ า ถึ ง การบริ ก าร
ทางการศึ กษาที่ มี คุ ณภาพ ลดการออกกลางคั น เพื่ อให้ ประชากรในวั ยเรี ยนทุ กคน
และทุ กกลุ่ มเป้ าหมาย เข้ าถึ งการบริ การทางการศึ กษาที่ มี คุ ณภาพและมี มาตรฐาน
โดยสร้างความรู้ความเข้ าใจความร่ วมมื อกั บองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ภาคเอกชน
วางแผนการจั ด การศึ ก ษาทั้ งระบบ ตั้ งแต่ ก ารส ารวจส ามะโนประชากรวั ยเรี ยน
การรับเด็กเข้าเรียน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
สร้างความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
และผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ และดูแลกากับติดตาม แก้ปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนภาพ 1.4 กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา

แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1 : 2023 Model
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ตารางที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบตั ิ กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
จุดเน้นที่ 1 การสร้างโอกาส
ประชากรในวัยเรียนที่มีอายุ
3-15 ปีได้รับการศึกษาทุกคน
และเสมอภาค
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของเด็ก
ที่มีอายุ 3-5 ปี ได้เข้าเรียน
ในสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
2. ร้อยละ 100 ของประชากร
วัยเรียน ที่มอี ายุ 6-15 ปี
เข้าเรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี
(เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
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ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
1. การสารวจประชากรวัยเรียน 1. ประสานสานัก
ที่มีอายุ 3-5 ปี ตาม ทร.14
ทะเบียนราษฎร์จัดทาข้อมูล
2. สถานศึกษา ผู้นาชุมชน นักเรียน
ท้องถิ่นประชาสัมพันธ์การรับ
2. จัดทาแผ่นปลิว
นักเรียน
สปอร์ตประชาสัมพันธ์ ไวนิล
3. ประสานและร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน
กับหน่วยงานอื่นที่เกีย่ วข้อง
3. จัดทาเว็บไซด์ สื่อ
กับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มัลติมีเดีย สื่อโซเชียลมีเดีย
4. การสารวจประชากร
วัยเรียนที่มีอายุ 6-15 ปี
(ตามเกณฑ์บังคับเข้าเรียน)
ในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา
ได้เข้าเรียนครบทุกคน
5. สถานศึกษา ผู้นา ชุมชน
ท้องถิ่นประชาสัมพันธ์การรับ
นักเรียน
6. ประสานและร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่นที่เกีย่ วข้อง
กับการศึกษา ระดับการศึกษา
ภาคบังคับและระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
แนวดาเนินการ

ตารางที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบตั ิ กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
จุดเน้นที่ 2 การสร้างความเข้าใจ 1. สถานศึกษาร่วมกับองค์กร 1. สถานศึกษาจัดทาระบบ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครอง ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
วางแผนการจัดการศึกษาให้
และสามารถนามาใช้ใน
จัดการศึกษาให้สอดคล้อง
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบท การวางแผนจัดการเรียนรู้
กับบริบทของพื้นที่
ของพื้นที่
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
2. สถานศึกษาร่วมกับ
ประสิทธิภาพ
1. ร้อยละ 100
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สถานศึกษาร่วมมือกับ
ของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษา จัดทาสามะโนประชากรวัยเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละระดับการศึกษา
(อายุ 0 - 6 ปี)
ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน
2. ร้อยละ 100
3. สถานศึกษาร่วมมือกับ ที่ เกี่ยวข้องระดับพื้นที่จัดทา
ของสถานศึกษามีระบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนการรับนักเรียนทุกระดับ
ฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน ชุมชน เอกชน จัดทาแผน
และสามารถนามาใช้
การรับนักเรียนทุกระดับ
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้
4. สถานศึกษาร่วมกับ
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประสิทธิภาพ
ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียน
ได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้
ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แนวดาเนินการ

ตารางที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบตั ิ กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา (ต่อ)
แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1 : 2023 Model
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จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แนวดาเนินการ

จุดเน้นที่ 3 การเข้าถึง
สถานศึกษาเพื่อ ยกระดับ
ให้ มีมาตรฐานตามบริบ ท
ของพื้นที่เพื่อ พัฒนาผู้เรีย น
ทุกคนทุกประเภทผู้ท่ีมี
ความต้อ งการจาเป็นพิเศษ
และนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน
เสมอกัน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
กรอบมาตรฐานสถานศึกษา
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
ผ่านการประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษาตามทีก่ าหนด
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
และนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย

1. สถานศึกษาจัดทา
มาตรฐานสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากปัจ จัย
หรือองค์ป ระกอบขั้นพื้นฐาน
เพื่อ สร้า งโอกาสให้ ผู้เรียน
เข้า ถึงบริการการเรียนรู้
ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรีย น
ให้ มีมาตรฐานเสมอกัน
ตามบริบทของพื้นที่
2. ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง
พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน
ตามที่กาหนด
3. มีข้ อ มูล สารสนเทศ
ของผู้เรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษและผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ที่เชื่อมโยง
กับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องทุกระดับ
4. สนับสนุนและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
และผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ให้ เข้าถึ งบริการการศึกษา
อย่า งทั่ว ถึงและเสมอภาค
สอดคล้อ งกับ ความต้องการ
จาเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล
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ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
1. สถานศึกษาจัดทาข้อมูล
ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอานวย ความสะดวก
เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ
หอประชุม สนามกีฬา
ห้อ งเรียน ห้อ งพิเศษ วัสดุ
ครุภัณฑ์ เป็นต้น
2. พัฒนาสถานศึก ษา
ให้มีมาตรฐานตามที่กาหนด
3. ส่งเสริม สนับสนุนระบบ
การจัดการศึกษาพิเศษ
ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการ
ช่วงเชื่อมต่อ (Transitional
Services) หรือการส่งต่อ
(Referral) เข้า สู่การศึกษา
ในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น
หรือการอาชีพ หรือการดาเนิน
ชีวิตในสังคมได้ตาม ศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล
4. จัดหาทุนสนับ สนุน
การศึกษาสาหรับ ผู้เรียน
ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
และผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ
5. โครงการวัดแววและพัฒนา
ผูเ้ รียนทีม่ ีความสามารถพิเศษ

ตารางที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบตั ิ กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา (ต่อ)
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
จุดเน้นที่ 4 การบริการ
ทางการศึกษาจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษา
อย่างเหมาะสม เพียงพอ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรร
งบประมาณให้กับผู้เรียน
และสถานศึกษา ทั้งด้าน
ความเหมาะสมเพียงพอ
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
และสถานศึกษาได้รับการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิธกี าร
1. ประสานความร่วมมือ
จัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน จากทุกภาคส่วน เพื่อให้
และสถานศึกษา ทั้งด้านความ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาส
เหมาะสม เพียงพอ
เข้าถึงความช่วยเหลือ เช่น
2. จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน ทุนการศึกษา พ่อแม่อุปถัมภ์
และสถานศึกษาโดยตรง
3. ประสานความร่วมมือ
กับกองทุนความเสมอภาค
ทางการศึกษา เพื่อลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน
แนวดาเนินการ
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ตารางที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบตั ิ กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
จุดเน้นที่ 5 ลดเงื่อนไข
1. สารวจติดตามอย่างใกล้ชิด 1. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ทางสภาพแวดล้อมที่จะก่อให้เกิด เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียน
2. โครงการบ้านสัมพันธ์รัก
ปัญหาการออกกลางคัน
ออกกลางคัน
3. กิจกรรมเครือข่ายทางสังคม
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
2. ครู จัดทาข้อมูลสารสนเทศ 4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
1. ร้อยละของนักเรียน
ผูเ้ รียนรายบุคคลและหาแนวทาง นักเรียน
ออกกลางคัน
บาบัด แก้ไขปัญหาตามระบบ
2. ร้อยละ 100 ของครู
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
และแก้ปัญหาโดยใช้ระบบดูแล กับผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้าง
ช่วยเหลือนักเรียน
ความเข้มแข็งของระบบดูแล
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ ช่วยเหลือนักเรียน
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
4. ดาเนินการนิเทศ กากับ
นักเรียนและการแนะแนว
ติดตาม และแนะแนวช่วยเหลือ
ที่มีประสิทธิภาพ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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แนวดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยพั ฒ นากระบวนการจัด การเรียนรู้
ของผู้เรียนให้สามารถตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การศึกษาระดับปฐมวัยตามแนวทางการจัดประสบการณ์ที่กาหนดในหลักสูตรส่งเสริม
การนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันหลักของชาติสร้างความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ ผู้ เ รี ย น
มีความสามารถทางวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และการมีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริม
ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา และสนับสนุนความต้องการจาเป็นพิเศษ
ให้สามารถเข้าถึงโอกาสที่จะได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม
โดยการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเอง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษาให้สามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด เร่งรัดการพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะ
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และกลไกระบบคุณธรรมในสถานศึกษา
ทั้ งนี้ เพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ยน ให้ มี ทั กษะการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21
มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ นาไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้สามารถ
ในการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นและมีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน มีทักษะการเขียน
และคัดไทยลายมือสวย มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และคิดสร้างสรรค์ เพิ่มสมรรถนะการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์และการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมิน PISA ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT)
ให้เหมาะสมกับระดับชั้น มีสมรรถนะทางด้านดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น
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แผนภาพ 1.5 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จุดเน้นที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ มี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
มี ค วามเป็ น เลิ ศ ด้านวิชาการ นาไปสู่การสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
จุดเน้นที่ 1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามแนวทางการจัดประสบการณ์
ที่กาหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
จุดเน้นที่ 1.2 ส่งเสริมการนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐานไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดเน้นที่ 1.3 พัฒนาความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นและนิสัย
รักการอ่านอย่างยั่งยืน
จุดเน้นที่ 1.4 ส่งเสริมการคัดและเขียนลายมือสวย
จุดเน้นที่ 1.5 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และคิดสร้างสรรค์
จุดเน้นที่ 1.6 ยกระดับสมรรถนะการรูเ้ รื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์
และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมิน PISA
จุดเน้นที่ 1.7 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) ให้เหมาะสมกับระดับชั้น
จุดเน้นที่ 1.8 เร่งรัดการพัฒนาผูเ้ รียนให้มีสมรรถนะทางด้านดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
จุดเน้นที่ 1.9 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET/NT)
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ตารางที่ 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่ 1
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แนวดาเนินการ

จุดเน้นที่ 1.1 พั ฒ นาการจั ด
การศึกษาระดับปฐมวัยตามแนวทาง
การจัดประสบการณ์ที่กาหนด
ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของเด็ก
ปฐมวัยที่มีพัฒนาการสมวัย
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา
และมีความพร้อม ขึ้นเรียนใน
ระดับประถมศึกษา
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่ปรับปรุงหลักสูตรตามพ.ร.บ.
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2562
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. 2560
3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
ที่มีรูปแบบหรือนวัตกรรม
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ปฐมวัยที่โดดเด่น
4. ร้อยละ 100 ของครู
ที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้
ปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย
อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาได้อย่างสมดุล

1. สถานศึกษาที่ปรับปรุง
หลักสูตรตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
2. ครูจัดการศึกษาปฐมวัย
ตามแนวทางการจัดประสบการณ์
ที่กาหนดในหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560
3. ครูจัดประสบการณ์ส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ให้ครบทุกด้านของพัฒนาการ
อย่างองค์รวม

ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
1. การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี
2. การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา
3. กิจกรรมพัฒนาสมอง
เป็นฐาน (BBL)
4. การจัดประสบการณ์
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น
มอนเตสซอรี่ ไฮสโคบ โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย Project Approach
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ตารางที่ 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่ 1 (ต่อ)
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แนวดาเนินการ

จุดเน้นที่ 1.2 ส่งเสริมการนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
คุณภาพตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
มีสุขนิสัยและรักการออกกาลังกาย
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
จิตสานึก ในความเป็นพลเมือง
ไทย ยึดมั่นในระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
จิตสานึก ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาไทย
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาทักษะและ
เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. พัฒนากระบวนการ
บริหารหลักสูตรให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
3. พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน ให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายศึกษา
การจัดการเรียนการสอน และ
การวัดผล ในหลักสูตร
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
พัฒนาและประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อย่างเป็นระบบ
เชื่อถือได้ นาผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน
5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
และสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามความถนัดของผู้เรียน
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ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
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
อุบลราชธานี
8. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
ของนักเรียน
9. โครงการแนะแนวการศึกษา
อาชีพ เพือ่ การมีงานทา

ตารางที่ 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่ 1 (ต่อ)
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
จุดเน้นที่ 1.3 พัฒนา
ความสามารถในการอ่านออก
เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัย
รักการอ่านอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ชั้น ป.1 อ่านออกเขียนได้
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ชั้น ป.1-6 อ่านคล่อง และ
อ่านรู้เรื่อง
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ชั้น ป.1-6 เขียนคล่อง
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ชั้น ป.1-6 คิดเลขเร็วและมี
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
เข้า ร่วมกิจกรรมสร้า งนิสัย
รักการอ่า นอย่า งยั่งยืน
6. ร้อยละ 100 ของครูที่ผลิต
สื่อนวัตกรรมแก้ปัญหา
การอ่านออกเขียนได้
และคิดเลขเป็น

ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
1. พัฒนาเครือข่ายแก้ปญ
ั หา
1. โครงการอ่านออกเขียนได้
การอ่านออกเขียนได้ 100 % 100%
แบบมีส่วนร่วมทั้งผู้ปกครอง
2. โครงการคิดเลขเร็ว
สถานศึกษา และเครือข่าย
3. โครงการอ่าน คิด
สถานศึกษา
วิเคราะห์ และแก้ปญ
ั หาโจทย์
2. พัฒนาการสังเคราะห์
4. โครงการคลังสือ่ นวัตกรรม
กระบวนการเรียนรู้ การคิดเลขเร็ว การแก้ปญ
ั หาการอ่านออกเขียนได้
และแก้โจทย์ปญ
ั หาเป็น
3. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างนิสัย
รักการอ่านอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมครูให้ผลิต
สื่อนวัตกรรมแก้ปญ
ั หา
การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
5. นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ
แนวดาเนินการ
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ตารางที่ 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่ 1 (ต่อ)
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
จุดเน้นที่ 1.4 ส่งเสริมการคัด
และเขียนลายมือสวย
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่
คัดไทยถูกต้องตามแบบ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ที่คัดไทยลายมือสวย
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดไทย
ลายมือสวยอย่างต่อเนื่อง

28

ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
1. สร้างความเข้าใจในแนว
1. โครงการคัดไทยลายมือสวย
ทางการคัดไทยตามแบบ
2. โครงการรักษ์ภาษาไทย
กระทรวง
3. โครงการผู้บริหารและครู
ศึกษาธิการ
คัดไทย
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
แรงบันดาลใจ โดยใช้สื่อ
ตัวอย่างที่ดีเพื่อให้เห็นคุณค่า
การคัดไทย
3. สร้างสื่อต้นแบบการคัดไทย
ลายมือสวย
4. ส่งเสริมกิจกรรมประกวด
คัดไทยลายมือสวย
5. นักเรียนชั้น ป. 1 ใช้สมุด
บรรทัด 5 เส้นในการเขียน
แนวดาเนินการ

ตารางที่ 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่ 1 (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
จุดเน้นที่ 1.5 พัฒนาทักษะการ 1. ส่งเสริมการผลิต
1. โครงการส่งเสริมการวิจัย
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
สื่อนวัตกรรมทักษะการคิด และพัฒนาสื่อนวัตกรรมทักษะ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิด การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และคิดสร้างสรรค์
อย่างมีวจิ ารณญาณ
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
2. การจัดการเรียนรู้จากการ 2. สนับ สนุนกิจกรรม
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ปฏิบัติ
การเรีย นรู้จากการทดลอง
มีทักษะการคิดวิเคราะห์
3. พัฒนากระบวนการ
โดยใช้สื่อธรรมชาติ หรือ
สังเคราะห์ ผ่านเกณฑ์
นิเทศติดตามการใช้
สื่อ จาลอง
ของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
สื่อนวัตกรรมทักษะการคิด
3. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี วิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิด
4. โครงการร่วมมือจัดหา
ทักษะการคิดอย่า งมี
อย่างมีวจิ ารณญาณ
สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือการเรียนรู้
วิจารณญาณผ่านเกณฑ์
4. สังเคราะห์และใช้กระบวน ทางวิทยาศาสตร์
ของเขตพื้นที่ก ารศึกษา
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
5. โครงการครูต้นแบบ
3. ร้อยละ 100 ของผูเ้ รียน การแสวงหาความรู้
เครือข่ายวิทยาศาสตร์
มีทักษะการแสวงหาความรู้
แบบวิทยาศาสตร์
6. โครงการลดเวลาเรียน
แบบวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์
5. จัดหาสื่อ อุ ป กรณ์
เพิ่มเวลารู้
ของเขตพื้นที่การศึกษา
เครื่อ งมือ การเรีย นรู้
7. โครงการจัดการเรียนรู้
4. ร้อยละ 80 ของครูที่ผลิต ทางวิทยาศาสตร์สาหรับ
ที่เน้นการปฏิบัติ
สือ่ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ การจัดกิจกรรมการปฏิบัติจริง
การคิดขั้นสูง
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ผ่านการประเมินขั้นต่าความคิด
สร้า งสรรค์ ตามเกณฑ์
ของเขตพื้นที่ก ารศึกษา
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แนวดาเนินการ
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ตารางที่ 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่ 1 (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
จุดเน้นที่ 1.6 ยกระดับ
1. ส่งเสริมครูให้พัฒนาสื่อ
1. โครงการอบรมพัฒนาครู
สมรรถนะการรู้เรื่องการอ่าน นวัตกรรม รูปแบบการเรียนรู้ เพื่อ สังเคราะห์รูปแบบ
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์
หรือกระบวนการเรีย นรู้
หรือกระบวนการเรีย นรู้
และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
เพื่อยกระดับสมรรถนะการรู้ เพื่อ พัฒนาการรู้เรื่อ งการอ่า น
ตามแนวทางการประเมิน PISA เรื่อ งการอ่า น การรู้เรื่อง
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
คณิตศาสตร์ และการรู้เรื่อง และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี วิทยาศาสตร์
2. โครงการพัฒนาเครือข่าย
สมรรถนะการรู้เรื่องการอ่าน
2. นิเทศติดตามช่วยเหลือ ความร่ว มมือ ทางวิชาการ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การใช้สื่อพัฒนาสมรรถนะการ เพื่อพัฒนาการรู้เรื่องการอ่าน
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี รู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่อง
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์
สมรรถนะการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ และการรู้เรื่อง และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์
วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
สมรรถนะการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
4. ร้อยละ 100 ของครู
ที่ผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการรู้เรื่องการอ่าน
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์
และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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แนวดาเนินการ

ตารางที่ 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่ 1 (ต่อ)
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
จุดเน้นที่ 1.7 พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(CLT) ให้เหมาะสมกับระดับชั้น
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เหมาะสมกับระดับชั้นในระดับดี
ขั้นไป
2. ร้อยละ 80 ของครูที่ผลิต
สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เหมาะสมกับระดับชั้นในระดับดี
ขึ้นไป
จุดเน้นที่ 1.8 เร่งรัดการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางด้าน
วิทยาการคานวณ และวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
มีสมรรถนะดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
มีทักษะ Coding, Robotics,
Computational Thinking
3. ร้อยละ 80 ของครูที่มีสื่อ
นวัตกรรมพัฒนาสมรรถนะทาง
Digital Competency

ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
1. โครงการพัฒนาทักษะ
เพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2. จัดกิจกรรม Boot Camp
2. โครงการ Boot Camp
ให้ทั่วถึง
3. โครงการผลิตสื่อบทเรียน
3. ผลิตสื่อบทเรียนภาษา ภาษาเพือ่ การสื่อสารและ
เพื่อการสื่อสารและนาไปใช้ นาไปใช้
4. ส่งเสริมครูใช้ Digital
Platform Online เช่น
Echo English
แนวดาเนินการ

1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นสมรรถนะทางดิจิทัล
หรือการรู้เรื่องดิจิทัล
2. พัฒนาหลัก สูตร
และการจัดการเรีย น
การสอนวิทยาการคานวณ
และวิทยาการคอมพิวเตอร์
3. ส่งเสริมให้ครูมีสื่อ
นวัตกรรมพัฒนา ด้าน Digital
Competency
4. นิเทศติดตามช่วยเหลือ
การพัฒนา Digital Competency

1. จัดอบรมครูสร้างความเข้าใจ
ในการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล
2. จัดหาความร่วมมือ
ในการพัฒนาครูและจัดหาสื่อ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงคานวณ
(Computational Thinking)
3. จัดทาคลังสื่อนวัตกรรม
พัฒนาด้าน Digital Competency
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ตารางที่ 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่ 1 (ต่อ)
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แนวดาเนินการ

จุดเน้นที่ 1.9 ยกระดับ
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย น
และผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดั บ ชาติ (O-NET/NT)
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้ อยละ 10 ของผู้เรียน
ที่มีผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น
คะแนน (O-NET/NT) มากกว่า
ร้ อ ยละ 50 เพิ่มมากขึ้ น
กว่า ปี ที่ผ่า นมา
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ (O-NET/NT) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 ต่อปี โดยระดับเขตพื้นที่
การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยดังนี้

1. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่ทันสมัย
ต่อการเปลี่ยนแปลง
2. สถานศึกษามีการวิเคราะห์
จุดเด่นจุดด้อยผลการทดสอบ
ระดับชาติปีที่ผ่านมาและนาผล
ไปใช้ในการวางแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. ส่งเสริมการวิเคราะห์
มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่ใช้ทดสอบ
ระดับชาติ และนามาใช้
ในการจัดทาแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. ส่งเสริมความร่วมมือ
ทางวิชาการเพื่อยกระดับ
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET/NT)
5. ปรับปรุงระบบการทดสอบ
และประเมินระดับชั้นเรียน
ให้สอดคล้องกับประเมิน
ระดับชาติ

ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 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
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ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
1. โครงการติวฟรี.com
https://www.ติวฟรี.com
ผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์
2. โครงการค่าย O-Net
3. โครงการพัฒนาเทคนิค
การสอน การเขียนอัตนัย
4. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
5. โครงการติว ผ่าน DLTV

จุดเน้นที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีสมรรถนะทาง Digital Technology
จุดเน้นที่ 2.1 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเอง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
จุดเน้นที่ 2.2 ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ระดับสถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษาให้สามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียน
จุดเน้นที่ 2.3 ส่งเสริมการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์วิธีการ
ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
จุดเน้นที่ 2.4 เร่งรัดการพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผูเ้ รียน
ในศตวรรษที่ 21
จุดเน้นที่ 2.5 เร่งรัดให้ครูได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จุดเน้นที่ 2.6 พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
จุดเน้นที่ 2.7 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารในสถานศึกษา

แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1 : 2023 Model
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ตารางที่ 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่ 2
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
จุดเน้นที่ 2.1 ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาตนเอง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ.กาหนด และนาความรู้
ไปใช้พัฒนาผู้เรียน

34

ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
1. ส่งเสริมให้ครูประเมิน
1. การจัดทาแผนพัฒนา
ตนเอง จัดทาแผนพัฒนาตนเอง ตนเองของครู
และพัฒนาตนเองตามแผน
2. การสังเคราะห์แผนพัฒนา
อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ตนเองของครู เป็นแผนพัฒนา
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษา บุคลากร ของสถานศึกษา
สังเคราะห์แผนพัฒนาตนเอง
3. การจัดกิจกรรมถอดบทเรียน
ของครูเป็นแผนพัฒนาครู
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา
3. ส่งเสริมครูให้เข้ารับ
การพัฒนาตนเองตามหลักสูตร
ที่สถาบันคุรุพัฒนา หรือ ก.ค.ศ.
รับรอง ผ่านระบบ Online และ
แบบ Face-to-Face Training
4. ส่งเสริมให้ครูนาความรู้
จากการพัฒนามาสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในสถานศึกษา
5. นิเทศติดตามการนาความรู้
จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนา
ผู้เรียน
แนวดาเนินการ

ตารางที่ 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่ 2 (ต่อ)
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แนวดาเนินการ

จุดเน้นที่ 2.2 ขับเคลื่อน
กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ระดับสถานศึกษา
และเครือข่ายสถานศึกษา
ให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือ
แก้ปญ
ั หาคุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของครู
ที่พัฒนาวิชาชีพด้วยการเข้าร่วม
กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ระดับสถานศึกษา
และเครือข่ายสถานศึกษา
2. ร้อยละ 100 ของครู
ที่นานวัตกรรม ที่เกิดจากชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพไปแก้ปัญหา
คุณภาพผู้เรียน

1. ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา
และเครือข่ายสถานศึกษา
2. ส่งเสริมการนานวัตกรรม
ที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพไปแก้ปัญหา
คุณภาพผู้เรียน
3. จัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรม PLC
4. นิเทศติดตามการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
1. จัดตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน PLC ระดับเขตพื้นที่
จัดทาแนวทางและส่งเสริม
ให้เกิดชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในสถานศึกษา
2. จัดกิจกรรมขับเคลื่อน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระดับเครือข่ายสถานศึกษา
3. จัดกิจกรรมพัฒนาแกนนา
PLC

แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1 : 2023 Model
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ตารางที่ 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่ 2 (ต่อ)
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แนวดาเนินการ

จุดเน้นที่ 2.3 ส่งเสริมการขอมี
และเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
ตามหลักเกณฑ์วธิ ีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 50 ของครู
ได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
เชื่อมโยงการมีและขอเลื่อน
วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ.กาหนด
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
มีกิจกรรมการส่งเสริมให้ครู
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
เพื่อให้มีคุณสมบัติในการขอมี
และเลื่อนวิทยฐานะได้ครบถ้วน
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
3. ร้อยละ 20 ของครู
ประสบความสาเร็จได้เลื่อน
วิทยฐานะสูงขึ้น

1. สถานศึกษาวางแผนพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยนาตัวชีว้ ัดในการประเมินผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อขอมี
และเลื่อนวิทยฐานะมาบูรณาการ
กับการประเมินเพื่อขอเลื่อน
เงินเดือน
2. สถานศึกษามีกิจกรรม
กระตุ้น ส่งเสริม สร้างแรง
บันดาลใจ ในการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ ที่เชือ่ มโยงการขอมี
และวิทยฐานะ อย่างเป็นระบบ
3. เขตพื้นที่การศึกษา
สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพเชื่อมโยง
การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
ทุกช่องทางที่เหมาะสม
4) สถานศึก ษา เครือ ข่าย
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
แสวงหาความร่ว มมือ กับ
หน่วยงานภายนอกที่เกีย่ วข้อง
กับการพัฒนาวิทยฐานะของครู
อย่างสม่าเสมอ
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ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
1. โครงการประเมินผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของครู
สายงานการสอนแบบบูรณาการ
เพื่อขอเลื่อนเงินเดือนและขอเลื่อน
วิทยฐานะ
2. โครงการประชุมสร้าง
ความเข้าใจแนวทางการขอมี
และเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์
ว.21
3. โครงการความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนา
วิทยฐานะของครู

ตารางที่ 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่ 2 (ต่อ)
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แนวดาเนินการ

จุดเน้นที่ 2.4 เร่งรัดการพัฒนา
ครูให้ ออกแบบการเรีย นรู้
เพื่อ พัฒนาทัก ษะผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของครู
ที่ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น
การปฏิบัติจริง (Active Learning)
2. ร้อยละ 100 ของครู
ที่ออกแบบการเรียนรู้โดยบูรณาการ
STEM ศึกษา
3. ร้อยละ 100 ของครู
ที่ออกแบบการเรียนรูท้ ่ีเน้น
กระบวนการสร้างความรู้ดว้ ย
ตนเอง
4. ร้อยละ 100 ของครู
ที่ออกแบบการเรียนรูท้ ่ีพัฒนา
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

1. จัดอบรมครูที่ออกแบบ
การเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง
(Active Learning)
2. จัดอบรมครูที่ออกแบบ
การเรียนรูโ้ ดยบูรณาการ
STEM ศึกษา
3. จัดอบรมครูที่ออกแบบ
การเรียนรูท้ ี่เน้นกระบวนการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง
4. สร้างเครือข่ายครูศตวรรษ
ที่ 21 เป็นเครือข่ายทาง
วิชาการเพื่อช่วยเหลือ แบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. นิเทศติดตามดูแลช่วยเหลือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาทักษะผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21

ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
1. จัดอบรมครูที่ออกแบบ
การเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง
(Active Learning),
การบูรณาการ STEM ศึกษา
และการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง
2. สร้างเครือข่ายครูศตวรรษ
ที่ 21 เป็นเครือข่ายทาง
วิชาการเพื่อช่วยเหลือ แบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นิเทศติดตามดูแ ล
ช่วยเหลือการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. ยกย่อง เชิดชู ขยายผลเป็น
ต้นแบบครู
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ตารางที่ 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่ 2 (ต่อ)
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แนวดาเนินการ

จุดเน้นที่ 2.5 เร่งรัดให้ครู
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของครู
ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
2. ร้อยละ 100 ของครู
ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
3. ร้อยละ 100 ของครู
ที่ผลิตสื่อบทเรียนพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จุดเน้นที่ 2.6 พัฒนาทักษะ
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของครู
ที่ได้รับการพฒ
ั นา Digital
Pedagogy
2. ร้อยละ 100 ของครู
ที่ใช้ Digital Platform
ในการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาต่างๆ
3. ร้อยละ 100 ของครู
ที่สร้าง Digital Content
เพื่อนามาเป็นคลัง Big Data
การเรียนการสอน

1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร แก่ครูผู้สอน
2. นิเทศติดตามช่วยเหลือครู
ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารตาม
3. ส่งเสริมสนับสนุนครู
ให้ผลิตสื่อบทเรียนพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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1. จัดอบรมครูพฒ
ั นา
Digital Pedagogy
2. ส่งเสริมครูที่ใช้ Digital
Platform ในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาต่างๆ เช่น
ติวฟรีดอทคอม ฯลฯ
3. ส่งเสริมครูสร้าง Digital
Content เช่น คลิปการสอน
ต่างๆ ตามตัวชีว้ ัด
4. จัดหาคลังดิจิตัล
Big Data เพื่อแลกเปลี่ยน
Digital Content
เพื่อการเรียนการสอน

ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
1. อบรมครูพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2. นิเทศติดตามช่วยเหลือครู
ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
3. ส่งเสริมสนับสนุนครู
ให้ผลิตสื่อบทเรียนพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4. ส่งเสริมครูใช้ Digital
Platform Online เช่น
Echo English
1. โครงการอบรมครูพฒ
ั นา
Digital Pedagogy
2. โครงการส่งเสริมครูที่ใช้
Digital Platform ในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ เช่น ติวฟรี.com
https://www.ติวฟรี.com
3. โครงการส่งเสริมครูสร้าง
Digital Content เช่น คลิป
การสอนต่างๆ ตามตัวชี้วัด
4. โครงการจัดหาคลังดิจิตัล
Big Data เพื่อแลกเปลี่ยน
Digital Content เพื่อการเรียน
การสอน

ตารางที่ 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่ 2 (ต่อ)
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
จุดเน้นที่ 2.7 เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร
ในสถานศึกษา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร
ผ่านกิจกรรมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมทุกปี
2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร
บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่
ตามกลไกระบบคุณธรรม
และหลักธรรมาภิบาล
3. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร
ไม่มีเหตุร้องเรียน ร้องทุกข์
ถูกดาเนินคดี ดาเนินการทางวินยั

ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
1. กาหนดมาตรฐาน
1. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม แนวทางการปฏิบัติ จริยธรรมผูบ้ ริหารสถานศึกษา
และแนวทางการใช้ดุลพินิจ
2. โครงการครูดีที่ศิษย์รัก
เพื่อขับเคลือ่ นกลไกระบบ
3. โครงการโรงเรียนในหัวใจ
คุณธรรมให้มีความโปร่งใส
ชุมชน
2. เสริมสร้างความเข้าใจ
4. เครือข่ายปรองดอง
และความตระหนักรู้เชิงคุณธรรม สมานฉันท์
ตามนโยบายของส่วนราชการ
ทุกรายการ เช่น โรงเรียนสุจริต
เขตสุจริต
3. ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง ความปรองดอง
สมานฉันท์ ตามรัฐธรรมนูญ
มาตราที่ 50 ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย
แนวดาเนินการ
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จุดเน้นที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้สามารถ
ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดเน้นที่ 3.1 จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบนั หลักของชาติ สร้างความเป็นพลเมือง
และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
จุดเน้นที่ 3.2 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ทางวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และการมีสุขภาวะที่ดี
จุดเน้นที่ 3.3 พัฒนาความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และการมงี านทา
จุดเน้นที่ 3.4 จัดกิจกรรมน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จุดเน้นที่ 3.5 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทีม่ ีความต้องการจาเป็นพิเศษให้สามารถเข้าถึง
โอกาสที่จะได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม
จุดเน้นที่ 3.6 ส่ งเสริ มการนา Digital Technology มาใช้ ในการจั ดการเรี ยนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
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ตารางที่ 2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ จุดเน้นที่ 3
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แนวดาเนินการ

จุดเน้นที่ 3.1 จัดกิจกรรม
1. สถานศึกษาที่จัดกิจกรรม
เทิดทูนสถาบนั หลักของชาติ ส่งเสริม ความเป็นพลเมืองไทย
สร้างความเป็นพลเมืองและพลเมือง และพลเมืองโลก
โลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรม
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็น เรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทย
พลเมืองไทย และพลเมืองโลก
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรม
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา เสริมสร้างจิตสานึกร่วม
ที่จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลัก ประวัติศาสตร์ของชุมชน
ของชาติ
ท้องถิ่น
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 5. นิเทศติดตาม ช่วยเหลือ
ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การดาเนินงาน
ประวัติศาสตร์ไทย
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึก
ร่วมประวัติศาสตร์ของชุมชน
ท้องถิ่น
จุดเน้นที่ 3.2 พัฒนาหลักสูตร 1. สถานศึกษาปรับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียน และจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
มีความสามารถทางวิชาการ อาชีพและทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต
2. สถานศึกษาที่จัดกิจกรรม
และการมีสุขภาวะที่ดี
การเรียนรู้เน้นการมีสุขภาวะ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ที่ดีสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ ได้อย่างมคี วามสขุ
ปรับหลักสูตรและจัดการเรียนรู้
3. นิเทศติดตาม ช่วยเหลือ
ที่เน้นทักษะอาชีพและทักษะชีวิต การดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
1. จัดทาคู่มือการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก
2. จัดทาแนวทางการจัดกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
3. อบรมการปรับปรุง
หลักสูตร และจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ไทย
4. อบรมการปรับปรุงหลักสูตร
และการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตสานึกร่วมประวัติศาสตร์
ของชุมชนท้องถิ่น

1. อบรมครูและส่งเสริม
การปรับหลักสูตรและจัดการเรียนรู้
ที่เน้นทักษะอาชีพและทักษะชีวิต
2. จัดทาคู่มือการจัดการ
เรียนรู้เน้นการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถดารงชวี ิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมคี วามสขุ
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ตารางที่ 2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ จุดเน้นที่ 3 (ต่อ)
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการ
มีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชวี ิต
อยู่ใน สังคมได้
อย่างมคี วามสขุ
จุดเน้นที่ 3.3 พัฒนาความสามารถ
พิเศษด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
และการมีงานทา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 10 ของนักเรียน
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถพิเศษด้าน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มี ID Plan
และ Portfolioเพือ่ การศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ
จุดเน้นที่ 3.4 จัดกิจกรรม
น้อมนาพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา ของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน(SDGs) และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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แนวดาเนินการ

ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาความสามารถพิเศษ
ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
2. สถานศึกษาจัดทารายวิชา
เพิ่มเติมการงานอาชีพในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึก ษาตอนปลาย
3. นิเทศติดตาม ช่วยเหลือ
การดาเนินงาน

1. อบรม พัฒนาครูผู้สอน
ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
2. อบรม พัฒนาครูผู้สอน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
หรือจัดหาวิทยากรภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น ในการจัดการเรียนรู้
งานอาชีพเฉพาะทาง

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรม
น้อมนาพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา ของในหลวง
รัชกาลที่ 10 มาใช้ ทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิต
ที่มั่นคง มีงานทามีอาชีพ
และเป็นพลเมืองดี
2. สถานศึกษานาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่กระบวนการเรียนรู้

1. จัดทาคู่มือจัดกิจกรรม
น้อมนาพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา ของในหลวงรัชกาล
ที่ 10 มาใช้
2. จัดทาคู่มือการนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่กระบวนการเรียนรู้
3. จัดทาคู่มือการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDGs)

ตารางที่ 2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ จุดเน้นที่ 3 (ต่อ)
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
จัดกิจกรรมน้อมนาพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษา ของในหลวง
รัชกาลที่ 10 มาใช้
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่นาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กระบวนการเรียนรู้
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อการ
พัฒนาอย่า งยั่งยืน (SDGs)
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
จุดเน้นที่ 3.5 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษให้สามารถเข้าถึงโอกาส
ที่จะได้รับบริการทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
จัดการบาบัดฟื้นฟูผู้เรียนที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษ
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่ส่งเสริมให้ครูจัดการศึกษา
ตามแผนเฉพาะบุคคล (IEP)

แนวดาเนินการ
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (SDGs)
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
5. นิเทศติดตาม ช่วยเหลือ
การดาเนินงาน

1. สถานศึกษาจัดการบาบัด
ฟื้นฟูผู้เรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ
2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู
จัดการศึกษาตามแผนเฉพาะ
บุคคล (IEP)
3. สถานศึกษาจัดหาสิ่งอานวย
ความสะดวกในการเรียนรู้
ของผู้ที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ
4. สถานศึกษาจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
มีประสิทธิภาพ
5. นิเทศติดตาม ช่วยเหลือ
การดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
4. จัดทาคู่มือ สถานศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม

1. อบรมครูให้มีความเข้าใจ
เทคนิควิธีการบาบัด ฟื้นฟู
ผู้เรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ
2. นิเทศครูให้จัดการศึกษา
ตามแผนเฉพาะบุคคล (IEP)
3. สร้างความเข้าใจการจัดหา
สิ่งอานวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ของผู้ที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ
4. นิเทศสถานศึกษา
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1 : 2023 Model
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ตารางที่ 2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ จุดเน้นที่ 3 (ต่อ)
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ของผู้ที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ
จุดเน้นที่ 3.6 ส่งเสริม
การนา Digital Technology
มาใช้ ในการจั ดการเรี ยนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่นา Digital Technology
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามสมรรถนะ ความต้องการ
และความถนัด
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
นวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
พัฒนาระบบคลั งข้อ มูลองค์
ความรู้ ในรูป Digital Textbook
4. ร้อยละ 60 ของผู้เรียน
พัฒนาตนเองผ่าน Digital
Platform ได้
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แนวดาเนินการ

1. สถานศึกษานา Digital
Technology มาใช้ในการจัด
การเรี ยนรูพ้ ั ฒ นาศักยภาพ
ผูเ้ รียนตามสมรรถนะความต้องการ
และความถนัด
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นนวัตกร
ผู้สร้างนวัตกรรม
3. สถานศึกษาพัฒ นาระบบ
คลั งข้อ มูล องค์ความรู้
ในรูป Digital Textbook
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรม
ส่ งเสริมผู้เรียนพัฒนาตนเอง
ผ่ า น Digital Platform
ได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ

1. จัดทาแนวทางสถานศึกษา
Digital Technology มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนตามสมรรถนะ
ความต้องการ และความถนัด
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
พัฒนาความเป็นนวัตกรผู้สร้าง
นวัตกรรม
3. ส่งเสริมสถานศึกษา
พัฒ นาระบบคลั งข้อ มูลองค์
ความรู้ ในรูป Digital
Textbook
4. ส่งเสริมสถานศึกษา
จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน
พัฒนาตนเองผ่าน Digital
Platform ได้อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มุ่งเน้น
การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิท ธิภาพ
ในการทางานและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนด สามารถบริการประชาชน
ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส
เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์
และผลประโยชน์ ส่ ว นรวม มี ค วามทั น สมั ย และพร้ อ มที่ จ ะปรั บ ตั ว ให้ ทั น
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของโลกอยู่ต ลอดเวลา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งการน านวั ตกรรม
เทคโนโลยี ระบบการท างานที่ เ ป็ น Digital เข้ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน
และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

แผนภาพ 1.6 กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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ตารางที่ 2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แนวดาเนินการ

จุดเน้นที่ 1 การพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency
Assessment : ITA)
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ในระดับดีขึ้น
ไปทุกมาตรฐาน
2. ร้อยละ 80
ของสถานศึกษาที่มีผล
การประเมินภายนอก
ในระดับดีขึ้นไป
3. ร้อยละ 100
ของสถานศึกษาที่ผ่าน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
(Intergrity & Transparency
Assessment : ITA)

1. ส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้เข้มแข็ง
2. กาหนดให้สถานศึกษา
ใช้ระบบการบริหารจัดการ
ที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการทางานตามหลักการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (integrity &
Transparency Assessment : ITA)
3. กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลเพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4. ยกย่องเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์
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ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
1. โครงการ กิจกรรม
พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
2. โครงการ กิจกรรม
โรงเรียนสุจริต
3. โครงการ กิจกรรม
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
4. โครงการ กิจกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธ

ตารางที่ 2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (ต่อ)
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
จุดเน้นที่ 2 การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีสว่ น
ร่วมบริหารจัดการการศึกษา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่มีการบริหารงานแบบมีสว่ นร่วม
2. ร้อยละ 100 ของเครือข่าย
สถานศึกษาที่มกี ารบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม

ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
1. ส่งเสริมให้มีการบริหาร
1. โครงการ กิจกรรม
จัดการโดยใช้สถานศึกษา
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
เป็นฐาน (School Based
ของเครือข่ายสถานศึกษา
Management)
2. โครงการ กิจกรรมผ้าป่า
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อการศึกษา
จัดทาแผนบูรณาการจัด
3. โครงการ กิจกรรมประชุม
การศึกษาในระดับพื้นที่
ผู้ปกครองนักเรียน
3. สร้างความเข้มแข็ง
4. โครงการ กิจกรรม
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
ในรูปแบบเครือข่ายสถานศึกษา 5. โครงการ กิจกรรม
4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน กองทุนข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา
ของสังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการ
ที่ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นและชุมชน
5. ส่งเสริม สนับสนุน
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและ
สาธารณชน ให้มีความรู้
ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
การศึกษา
6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
แนวดาเนินการ
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ตารางที่ 2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (ต่อ)
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แนวดาเนินการ

จุดเน้นที่ 3 การยกระดับ
การบริหารของสถานศึกษา
ให้มีอิสระนาไปสู่การกระจาย
อานาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษา
เป็นศูนย์กลาง ในการจัดการศึกษา
ตามบริบทของพื้นที่
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100
ของสถานศึกษาที่มีรูปแบบและ
แนวทางในการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ที่อยู่ในสถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
3. ร้อยละ 100ของสถานศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การศึกษาปฐมวัย
หรือพัฒนาสู่ระดับสากล

1. ศึกษาวิเคราะห์ ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษา บทบาท
หน้าที่ทั้งระดับปฏิบัติ
และรับการกากับติดตาม
2. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนารูปแบบการกระจาย
อานาจการจัดการศึกษา 4 ด้าน
ให้สถานศึกษา
3. สนับสนุน ส่งเสริม
ให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ครูสายผู้สอนปฏิบัตหิ น้าที่
เฉพาะด้านที่เกีย่ วข้องกับ
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น
4. ยกระดับสถานศึกษา
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
ทักษะและคุณภาพชีวิตของชุมชน
5. สร้างความเข้มแข็ง
และยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
ตามบริบทของพื้นที่ เช่น
โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา
โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
โรงเรียนร่วมพัฒนา
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ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
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

ตารางที่ 2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (ต่อ)
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แนวดาเนินการ

ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ

6. นาผลการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาใช้ในการวางแผน
การปฏิบัติ การตรวจสอบ ติดตาม
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพและเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา
7. สร้างมาตรฐานและกาหนด
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสถานศึกษา
ขนาดเล็ก
8. ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาขนาดเล็กมีระบบ
การบริหารจัดการที่หลากหลาย
เช่น การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
การจัดการเรียนการสอนแบบ
คละชั้น
9. ส่งเสริมให้สถานศึกษา
มีอิสระในการบริหารงาน
และจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐาน
คุณภาพผู้เรียน สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น
นาไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1 : 2023 Model
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ตารางที่ 2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (ต่อ)
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
จุดเน้นที่ 4 การนา Digital
Technology มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100
ของสถานศึกษาที่มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถ
ใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 100
ของสถานศึกษาที่มีข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่การวิเคราะห์
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
1. โครงการ กิจกรรม
ของสถานศึกษา ที่สามารถ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล ของสถานศึกษา
ด้านการบริหารจัดการระหว่าง 2. โครงการ กิจกรรมพัฒนา
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
2. พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ในสถานศึกษา
ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่
3. โครงการ กิจกรรมพัฒนา
การคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง
บุคลากรด้านการใช้โปรแกรม
ตลอดจนเชื่อมโยงการพัฒนา คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ครู เพื่อให้สอดคล้องกับ
เพื่อการจัดทาระบบข้อมูล
ความก้าวหน้าในอาชีพ
สารสนเทศในสถานศึกษา
3. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่
ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง
กับหน่วยงาน ที่เกีย่ วข้อง
4. พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ นาไปสู่
การวางแผนการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
แนวดาเนินการ

ตารางที่ 2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ(ต่อ)
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แนวดาเนินการ

จุดเน้นที่ 5 พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
นา Digital Technology มาใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
5.1 ร้อยละ 100
ของสถานศึกษา มีระบบ
โครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่
สามารถเชื่อมต่อกับ โครงข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย
5.2 ร้อยละ 100
ของสถานศึกษา มี Digital
Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษามีโครงข่าย
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 สาหรับผู้เรียน
ทุกระดับอย่างเหมาะสม
5. ส่งเสริม สนับสนุน
Digital Device และพัฒนา
Digital Pedagogy สาหรับครู
อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Distance Learning
Information Technology:
DLIT)
2. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(Distance Learning
Television: DLTV)
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กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
นักเรียน คือ หัวใจของการจัดการศึกษา ความปลอดภัยของนักเรียน
เป็นเรื่องที่มีความสาคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 1 จึ งตระหนั ก และเล็ งเห็ น ความจ าเป็ น เร่ งด่ ว น
ที่สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมกับหาแนวทางที่เป็นรูปธรรม
ในการดู แ ล ช่ ว ยเหลื อ รั ก ษาความปลอดภั ย ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ
ให้ นั ก เรี ย นเรียนรู้ อย่ า งมีค วามสุข ตามหลัก สูตร มี ทั ก ษะชี วิ ต สามารถดู แลตนเอง
ให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุและอุบัติภัยที่จะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่นักเรียน

แผนภาพ 1.7 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมรักษาความปลอดภัย
ของสถานศึกษา
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ตารางที่ 2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการและวิธีปฏิบตั ิ
กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
จุดเน้นที่ 1 จัดระบบรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษา
โดยการมีสว่ นร่วมของครู
ผู้ปกครอง เครือข่ายทั้งภาครัฐ
และเอกชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100
ของสถานศึกษาทุกแห่ง
จัดระบบรักษา ความปลอดภัย
ของสถานศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
1. สานักงานเขตพื้นที่
1. โครงการสถานศึกษา
การศึกษากาหนดแนวทาง
ปลอดภัย
การจัดระบบการรักษา
2. โครงการโรงเรียนส่งเสริม
ความปลอดภัยของสถานศึกษา สุขภาพ
“แนวทางการรักษา
3. โครงการโรงเรียนสุขภาวะ
ความปลอดภัยของสถานศึกษา” 4. โครงการโรงเรียนปลอด
1.1 ด้านป้องกันและแก้ไขสารเสพติด บุหรี่ เหล้า
อุบัติเหตุ เช่น อุบัติเหตุจากอาคาร 5. โครงการลูกเสือ
เรียน อาคารประกอบ,
ต้านยาเสพติด
จากบริเวณสถานศึกษา,
6. โครงการป้องกันอุบัติภยั
จากสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา, ในสถานศึกษาและความปลอดภัย
จากเครื่องมือ เครื่องใช้และ ในท้องถนน
อุปกรณ์ต่าง ๆ ,จากยานพาหนะ, 7. ภัยจากโรคติดต่อและไม่
การพานักเรียนไปศึกษานอก ติดต่อ
สถานศึกษาและร่วมกิจกรรม
8. การล่วงละเมิดทางเพศ
สาคัญ,ยานพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน
1.2 ด้านการป้องกัน
และแก้ไขอุบัตภิ ัย เช่น อัคคีภยั
วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภยั
1.3 ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาทางสังคม เช่น
การล่วงละเมิดทางร่างกาย
และจิตใจ, การทาร้ายตัวเอง
และการฆ่าตัวตาย สารเสพติด
การอุปโภคบริโภค การทะเลาะ
วิวาท การถูกล่อลวงและลักพา
สื่อลามก อนาจาร อบายมุข,
พฤติกรรมชู้สาว, อินเทอร์เน็ต,
เกมส์, Cyber
แนวดาเนินการ
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ตารางที่ 2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการและวิธีปฏิบตั ิ
กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา (ต่อ)
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แนวดาเนินการ
1.4 ภัยจากโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อ
1.5 ความปลอดภัย
ด้านอื่น ๆ ตามความจาเป็น
ของสถานศึกษา
2. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดระบบรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษาจัดระบบ
รักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
ของครู ผู้ปกครอง เครือข่าย
ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4. พัฒนาความเข้มแข็ง
ของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนการแนะแนวและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ

ตารางที่ 2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการและวิธีปฏิบตั ิ
กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
จุดเน้นที่ 2 มาตรการรักษา 1. สถานศึกษามีมาตรการ
1. โครงการสร้างความ
ความปลอดภัยการป้องกันและ รักษาความปลอดภัยการป้องกัน ปลอดภัยทางน้าให้แก่นกั เรียน
แก้ไขปัญหาของสถานศึกษา และแก้ไขปัญหาของสถานศึกษา ในสถานศึกษา “กิจกรรมว่าย
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ที่มปี ระสิทธิภาพ
น้าเพื่อชีวิต”
1. ร้อยละ 100
2. สถานศึกษากาหนด
2. โครงการว่ายน้าเป็น เล่น
ของสถานศึกษามีมาตรการ
โครงการ กิจกรรมที่ปอ้ งกัน น้าปลอดภัย
รักษาความปลอดภัยการ
และรักษาความปลอดภัยของ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาของ สถานศึกษา
สถานศึกษาของสถานศึกษา
2. ร้อยละ 100 ของผูเ้ รียน
ได้รับการคุ้มครองและรักษา
ความปลอดภัย
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ที่ว่ายน้าเป็นก่อนจบการศึกษา
จุดเน้นที่ 3 การเสริมสร้าง
1. สถานศึกษากาหนด
1. โครงการบ้านสานรัก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน แนวทางการปฏิบัตกิ ารสร้าง
2. โครงการต้นกล้าคุณธรรม
ผู้ปกครอง ชุมชน ที่เอื้อ
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
3. กิจกรรมการประชุม
ต่อการพัฒนาผู้เรียน
2. สถานศึกษากาหนด
ผู้ปกครอง ชุมชน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ระเบียบว่าด้วยความประพฤติ
4. กิจกรรมเพื่อสร้าง
1. ร้อยละ 100
ร่วมกับครู ผู้ปกครอง
ความสัมพันธ์ภายใน
ของสถานศึกษา มีการกาหนด และชุมชน
สถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติการสร้าง
3. สถานศึกษากากับ ติดตาม 5. โครงการโรงเรียนของเรา
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
ไม่ให้ช้าราชการครูลงโทษ
น่าอยู่
2. ร้อยละ 100
นักเรียนด้วยวิธกี ารรุนแรง
6. โครงการเสริมสร้าง
ของสถานศึกษากาหนด
หรือแบบกลั่นแกล้งความโกรธ ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู
ระเบียบว่าด้วยความประพฤติ หรือความพยาบาทโดยคานึงถึง กับนักเรียน
ร่วมกับครู ผู้ปกครอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
และชุมชน
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แนวดาเนินการ
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ตารางที่ 2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการและวิธีปฏิบตั ิ
กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา (ต่อ)
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3. ร้อยละ 100
ของสถานศึกษากากับ ติดตาม
ไม่ให้ข้าราชการครูลงโทษ
นักเรียนด้วยวิธกี ารรุนแรง
จุดเน้นที่ 4 มีการกากับ
ติดตาม ประเมินและรายงาน
ผลการดาเนินงานการรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100
ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากากับ ติดตามและ
ประเมินผลระบบการรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษา
2. ร้อยละ 100
ของสถานศึกษามีการกากับ
ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการดาเนินงาน
การรักษาความปลอดภัย
ของสถานศึกษา
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แนวดาเนินการ

ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ

1. สานักงานเขตพื้นที่
1. การนิเทศ กากับ ติดตาม
การศึกษากากับ ติดตาม
การดาเนินงานการรักษา
และประเมินผลระบบการรักษา ความปลอดภัยของสถานศึกษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษา 2. การประเมินและรายงาน
2. สถานศึกษามีการกากับ ผลการดาเนินงาน
ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลการดาเนินงานการรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 5 การสนองนโยบายทุกระดับ
เป็นการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการการบริหารจัดการ
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 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบตั ิ กลยุทธ์ที่ 5 การสนองนโยบายทุกระดับ
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แนวดาเนินการ

จุดเน้นที่ 1 การน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปบูรณาการการบริหารจัดการ
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สู่ความยั่งยืน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100
ของสถานศึกษาที่นอ้ มนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 100
ของอาเภอที่เป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างน้อย
อาเภอละ 1 ศูนย์

1. สถานศึกษาน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปบูรณาการบริหารจัดการ
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม
2. อาเภอคัดเลือกสถานศึกษา
ที่มีความพร้อม เพือ่ ประเมิน
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นิเทศ กากับ ติดตาม

58

ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
1. โครงการปลูกผักสวนครัว
2. โครงการเลี้ยงไก่,ปลา
3. โครงการเงินออม
4. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

ตารางที่ 2.8 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบตั ิ กลยุทธ์ที่ 5 การสนองนโยบายทุกระดับ (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
จุดเน้นที่ 2 การส่งเสริม
1. สถานศึกษาเข้าร่วม
1. โรงเรียนพระราชทาน
สนับสนุน การประเมิน
กิจกรรมการประเมิน ประกวด
2. โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้
ประกวด แข่งขันสถานศึกษา แข่งขันทุกระดับ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
เพื่อความเป็นเลิศทุกระดับ
2. พัฒนาครูแกนนา
พอเพียง
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
แต่ละกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน
3. โรงเรียนในโครงการ
1. ร้อยละ 80
เทคนิควิธีการในการส่งเสริม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ประเทศไทย
จากการประเมิน ประกวด
3. สานักงานเขตพื้นที่
4. ประกวดหนึ่งโรงเรียน
แข่งขัน
การศึกษา นิเทศ กากับ ติดตาม หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์
2. ร้อยละ 100
5. ประกวดโรงเรียนดีเด่น
ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่
ห้องเรียนคุณภาพ
การศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
6. OBEC AWARDS
การประเมิน ประกวด แข่งขัน
7. MOE AWARDS
ทุกระดับ
8. IQA AWARD
3. ร้อยละ 60 ของนักเรียน
9. เสมา ป.ป.ส.
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
4. ผลการประกวดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ไม่เกิน
อันดับที่ 10 ของประเทศ
5. ร้อยละ 100
ของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
จากการร่วมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10
6. สถานศึกษาได้รับรางวัล
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ปีละ 1 โรงเรียน
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แนวดาเนินการ
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ตารางที่ 2.8 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ แนวดาเนินการ
และวิธีปฏิบตั ิ กลยุทธ์ที่ 5 การสนองนโยบายทุกระดับ (ต่อ)
จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
จุดเน้นที่ 3 การยกย่อง ชมเชย
ให้รางวัลแก่สถานศึกษาที่ได้รับ
รางวัล จากการประเมิน
ประกวด แข่งขันทุกระดับ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ 100
ของสถานศึกษาที่ได้รับ
การยกย่อง ชมเชย รางวัล
จากผลการประเมิน ประกวด
แข่งขันทุกระดับ
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แนวดาเนินการ
1. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา กาหนดกรอบ
เกณฑ์การยกย่อง ชมเชย
ให้รางวัล
2. สถานศึกษานากรอบ
เกณฑ์การยกย่อง ชมเชย
ให้รางวัล ไปสู่การปฏิบัติ
3. เครือข่ายสถานศึกษา
มีส่วนร่วมในการพิจารณา
การรับรางวัล

ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
1. ให้ความดีความชอบ
ในการเลื่อนเงินเดือน
2. ประกาศเกียรติคุณ
ในวาระการประชุม

ส่วนที่ 3
กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา UBON 1 : 2023 Model
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบการพัฒนาที่สังเคราะห์ขึ้นนี้
ในการนาสู่การปฏิบัติย่อมมีความเกี่ยวข้องกับผู้เกี่ยวข้องหลายๆ ส่วนทั้งนักเรียน ครู
ผู้บริหารสถานศึกษา ชุมชน เครือข่ายสถานศึกษา หน่วยงานภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และผู้บริหารการศึกษา จึงจาเป็นระบุเป็นแนวทางกว้ างๆ เพื่อสร้างกลไก
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. บทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
• ครู
ปรับทิศทางการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับจุดเน้น
เชิงกลยุทธ์
• ผู้บริหาร
ใช้กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน
และกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกลไกสาคัญ
• สถานศึกษา
นาไปประยุกต์ใช้กับแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา
หรือแผนปฏิบัติการประจาปี
• เครือข่ายสถานศึกษา สร้างกลไกความร่วมมือเชิงรุก ใช้แผนเป็นเครื่องมือ
• ศึกษานิเทศก์
บูรณาการแผนกับภารกิจ โครงการเป็นเนื้อเดียวกัน
เร่งรัดการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
• ก.ต.ป.น.
กากับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์
วิจัยสู่การพัฒนา
• ผู้บริหารเขตพื้นที่
ใช้แผนเป็นตัวชี้นาการบริหารเชิงรุก
2. เครื่องมือการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
• แผนยกระดับคุณภาพระดับสถานศึกษา หรือแผนปฏิบตั ิการประจาปี
• แผนความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายสถานศึกษา
• แผนการนิเทศการศึกษา เครื่องมือ ปฏิทินนิเทศ และรายงาน ของกลุ่มนิเทศฯ
• เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล และการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ก.ต.ป.น.
• กิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้วิธปี ฏิบัติที่ดีของผู้บริหารเขตพื้นที่
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3. การนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล
การนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดาเนินการในระหว่าง ปีการศึกษา 2562 – 2565 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
• พฤษภาคม เตรียมความพร้อม ศึกษา ทบทวนภารกิจ
• มิถุนายน
ศึกษารูปแบบ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนขับเคลื่อน
• กรกฎาคม ประชุมทาความเข้าใจสถานศึกษาในสังกัด
• สิงหาคม
เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา กลุม่ นิเทศ สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• กันยายน
เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา กลุม่ นิเทศ สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• ตุลาคม
ทบทวนและสะท้อนผลการเรียนรู้ ในแต่ละกลยุทธ์
• พฤศจิกายน เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา กลุม่ นิเทศ สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• ธันวาคม
เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา กลุม่ นิเทศ สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• มกราคม
เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา กลุม่ นิเทศ สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• กุมภาพันธ์ เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา กลุม่ นิเทศ สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• มีนาคม
จัดเวทีแลกเปลี่ยน มหกรรม Best Practice นวัตกรรม PLC
• เมษายน
สรุปผลการดาเนินงานในรอบปี
3.2 ระดับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
• มิถุนายน
ศึกษารูปแบบ นาไปบูรณาการให้สอดคล้องกับอานาจ
หน้าที่และจัดทาแผนปฏิบัติงาน ก.ต.ป.น.
• กรกฎาคม จัดทากรอบแนวคิด เครื่องมือวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย
กาหนดปฏิทินการเก็บข้อมูลสถานศึกษาตัวอย่าง
และหน่วยงานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
• สิงหาคม
เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา เก็บข้อมูลการวิจัยสถานศึกษา
ตัวอย่าง และหน่วยงานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
• กันยายน
เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา เก็บข้อมูลการวิจัยสถานศึกษา
ตัวอย่าง และหน่วยงานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
• ตุลาคม
ทบทวนและสะท้อนผลการเรียนรู้ ในแต่ละกลยุทธ์
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• พฤศจิกายน ปรับกลยุทธ์สู่ความสาเร็จ
• ธันวาคม
เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา เก็บข้อมูลการวิจัยสถานศึกษา
ตัวอย่าง และหน่วยงานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
• มกราคม
เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา เก็บข้อมูลการวิจัยสถานศึกษา
ตัวอย่าง และหน่วยงานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
• กุมภาพันธ์ สังเคราะห์ สรุปผลการวิจยั เตรียมเสนอผลการวิจัย
• มีนาคม
นาเสนอผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
3.3 ระดับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
• มิถุนายน
ศึกษารูปแบบ นาไปบูรณาการกับภารกิจ และจัดทาแผน
นิเทศ กากับ ติดตาม
• กรกฎาคม จัดทาเครื่องมือ ปฏิทินนิเทศ และแบบรายงาน
• สิงหาคม
นิเทศ ติดตาม ตามแผน เป็นพี่เลี้ยงสถานศึกษา
• กันยายน
นิเทศ ติดตาม ตามแผน เป็นพี่เลี้ยงสถานศึกษา
• ตุลาคม
ทบทวนและสะท้อนผลการเรียนรู้ ในแต่ละกลยุทธ์
• พฤศจิกายน ปรับกลยุทธ์สู่ความสาเร็จ
• ธันวาคม
นิเทศ ติดตาม ตามแผน เป็นพี่เลี้ยงสถานศึกษา
• มกราคม
นิเทศ ติดตาม ตามแผน เป็นพี่เลี้ยงสถานศึกษา
• กุมภาพันธ์ สรุปผลการเรียนรู้ เตรียมนาเสนอ Best Practice
การนิเทศ กากับ ติดตาม
• มีนาคม
นาเสนอวิธีปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice)
3.4 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา
• มิถุนายน
ศึกษารูปแบบนาไปบูรณาการกับแผนความร่วมมือการพัฒนา
คุณภาพระดับเครือข่ายสถานศึกษา เสนอที่ปรึกษา
• กรกฎาคม ประชุมสร้างความเข้าใจ สร้างชุมชน PLC เริ่มปฏิบัตติ ามแผน
ขอรับคาแนะนา
• สิงหาคม
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาเครือข่าย เป็นพี่เลี้ยงสถานศึกษา
ขอคาแนะนาจากที่ปรึกษา
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• กันยายน

ปฏิบัติตามแผนพัฒนาเครือข่าย เป็นพี่เลี้ยงสถานศึกษา
ขอคาแนะนาจากที่ปรึกษา
• ตุลาคม
ทบทวนและสะท้อนผลการเรียนรู้ ในแต่ละกลยุทธ์ในระดับ
เครือข่าย
• พฤศจิกายน ปรับกลยุทธ์สู่ความสาเร็จ
• ธันวาคม
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาเครือข่าย เป็นพี่เลี้ยงสถานศึกษา
ขอคาแนะนาจากที่ปรึกษา
• มกราคม
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาเครือข่าย เป็นพี่เลี้ยงสถานศึกษา
ขอคาแนะนาจากที่ปรึกษา
• กุมภาพันธ์ สรุปผลการเรียนรู้ เตรียมนาเสนอ Best Practice
นวัตกรรม PLC
• มีนาคม
นาเสนอวิธีปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice) นวัตกรรม PLC
3.5 ระดับสถานศึกษา
• มิถุนายน
ศึกษารูปแบบ, นาไปประยุกต์กับแผนยกระดับ
คุณภาพการศึกษาเสนอพี่เลีย้ ง ที่ปรึกษา
• กรกฎาคม ปฏิบัติตามแผน ขอรับคาแนะนา
• สิงหาคม
ปฏิบัติตามแผน ขอรับคาแนะนา
• กันยายน
ปฏิบัติตามแผน ขอรับคาแนะนา
• ตุลาคม
ทบทวน และสะท้อนผลการเรียนรู้ในแต่ละกลยุทธ์
• พฤศจิกายน ปรับกลยุทธ์สู่ความสาเร็จ
• ธันวาคม
ปฏิบัติตามแผน ขอรับคาแนะนา
• มกราคม
ปฏิบัติตามแผน ขอรับคาแนะนา
• กุมภาพันธ์ ปฏิบัติตามแผน ขอรับคาแนะนา สรุปผลการเรียนรู้
เตรียมเสนอ Best Practice นวัตกรรม PLC
• มีนาคม
นาเสนอวิธีปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice) นวัตกรรม PLC
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
ที่ 269 / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Best Practice UBON 1 : 2023
.....................................................................................
ด้ วย ส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุ บลราชธานี เขต ๑ จะด าเนิ น การจั ด ท าแผน
การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา เพื่ อ ใช้ เ ป็ น นโยบายในการขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ Best Practice UBON 1 : 2023
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างานจั ด ท าแผน
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1 : 2023 ดังนี้
๑. ที่ปรึกษา ประกอบด้วย
๑.๑ นายถาวร คูณริ ัตน์
๑.๒ นายสาญัณห์ รัตนโสภา

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา ตลอดจนอานวยความสะดวกในการจัดทาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะทางาน ประกอบด้วย
๒.๑ นายพิจิตร ทาทอง
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ประธานคณะทางาน
๒.๒ นายอภัย สบายใจ
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี รองประธานคณะทางาน
๒.๓ นายเฉลิมพล เกตุมาตย์
ผู้อานวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณะทางาน
๒.๔ นายปิติพัฒน์ ยิ่งภัสสรานันท์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
คณะทางาน
๒.๕ นายกฤติเดช สุขสาร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชีทวน
คณะทางาน
๒.๖ นายสุริยา โทนุการ
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง
คณะทางาน
๒.๗ นายสุริยัน พรมจาปา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า คณะทางาน
๒.๘ นายไพศาล สุวรรณพงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเมือง
คณะทางาน
๒.๙ นายรัชศักดิ์ แก้วมาลา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาไฮน้อย
คณะทางาน
๒.๑๐ นายสุเมธ มัดธนู
หัวหน้ากลุม่ งานพัฒนาระบบประกันฯ
คณะทางาน
๒.๑๑ นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล หัวหน้ากลุม่ งานพัฒนาหลักสูตรฯ
คณะทางาน
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๒.๑๒ นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์
๒.๑๓ นางสาววราพร ดาราศาสตร์
๒.๑๔ นางสาวสวาสฎิพร แสนคา
๒.๑5 นางชาลินี ศรีสันต์

หัวหน้ากลุม่ งานวัดและประเมินผลฯ คณะทางานและเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ พิจารณาและวางแผนการจัดทารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในทุกระดับ เพื่อนาเสนอผู้มีอานาจพิจารณาต่อไป
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายชื่อคณะจัดทาเอกสาร
ที่ปรึกษา
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1. นายระลึก ธานี
2. นายถาวร คูณิรัตน์
3. นายสาญัณห์ รัตนโสภา
4. นายเข็มพรชัย ทองน้อย
5. นายสุริยะ พุทธิผล

อดีตผู้อานวยการสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

คณะทางาน
1. นายพิจิตร ทาทอง
2. นายอภัย สบายใจ
3. นายเฉลิมพล เกตุมาตย์
4. นายปิติพัฒน์ ยิ่งภัสสรานันท์
5. นายกฤติเดช สุขสาร
6. นายสุริยา โทนุการ
7. นายสุริยัน พรมจาปา
8. นายไพศาล สุวรรณพงศ์
9. นายรัชศักดิ์ แก้วมาลา
10. นายอนุชา กัลยา
11. นางทิยานันท์ พละไกร
12. นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
13. นายไพฑูรย์ ตระการไทย
14. นางสาวนันทนา บัพพคุต
15. นางวิจิตรา สุขสาย
16. นางกฤษณา กฤตาคม
17. นายวิลาศ วรรณแสง
18. นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

19. นายปรีชา ทาศิริ
20. นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์
21. นายสุเมธ มัดธนู
22. นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล

ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ผู้อานวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยาคาร)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชีทวน
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเมือง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาไฮน้อย
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิติกร ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นักประชาสัมพันธ์ ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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23. นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
24. นางนันท์นภัส ปภินวัช
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหารฯ
25. นางฉวีวรรณ วะรงค์
หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
26. นายรวินันท์ หมื่นสุข
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
27. นางศรีเศวต จอมหงษ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
28. นางธนพร คานวณ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
29. นางจินตนา ดอกพุฒ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
30. นางสาววัชรากร ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
31. นางสาววราพร ดาราศาสตร์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
32. นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
33. นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
34. นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
35. นางสาวสวาสฎิพร แสนคา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
36. นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชยั
ศึกษานิเทศก์
37. นางชาลินี ศรีสันต์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
38. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกคน
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