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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ภำยใต้
หลักคิด “เอกภำพเชิงนโยบำย หลำกหลำยวิธีปฏิบัติ” เป็นหน่วยงำนท่ีมีภำรกิจหลัก
ในกำรน ำยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี นโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และ
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่กำรปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรม จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องก ำหนดวิธีปฏิบัติที่ดีที่จะใช้เป็นเครื่องมือ               
ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยลงสู่สถำนศึกษำให้เห็นภำพควำมส ำเร็จในภำพรวมของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1   
 ท่ำมกลำงควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของลักษณะสถำนศึกษำในสังกัด 
ข้อจ ำกัดของทรัพยำกรในมิติต่ำงๆ และศักยภำพของทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ      
เมื่อวิเครำะห์โอกำส และอุปสรรคจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก ร่วมกับจุดแข็ง 
จุดอ่อนจำกสภำพแวดล้อมภำยใน จึงได้ก ำหนดรูปแบบโครงสร้ำง ที่เรียกช่ือว่ำ 
“แผนกำรขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1 : 2023  
Model” ขึ้น ด้วยหวังว่ำ น่ำจะเป็นเครื่องมือช้ีทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
จำกกำรมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมรับรู้สู่ควำมส ำเร็จได้ และใช้เป็นแผนที่น ำ
ทำงในกำรพัฒนำทุกระดับ ท้ังหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
ในระยะเวลำที่คำดหมำยใน ปี ค.ศ. 2023 ให้ได้ 
 ขอบคุณทีมคิดที่ช่วยกันระดมชุดควำมรู้ที่ใช้เป็นองค์ประกอบของรูปแบบ    
ได้ส ำเร็จ ขอบคุณทีมท ำที่จะน ำรูปแบบนี้ลงสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง และขอบคุณทุกฝ่ำยที่จะช่วยกันสะท้อนผลกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ            
เพื่อย้อนกลับมำปรับปรุงแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
Best Practice UBON 1 : 2023  Model ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งๆ ข้ึนไป 
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แผนการขับเคลื่อนรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON1:2023 Model 

 
เกริ่นน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติในมาตรา 
54  ว่า “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัย
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีค าสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา ขั้นพื้นฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพ ียง” แผนพัฒนาเศรษฐก ิจ และส ังคมแห ่งชาติ ฉบ ับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2565) ได ้กำหนดท ิศทางการพัฒนาด ้านการศ ึกษาไว้ว่า 1) ให ้ม ีการ
ยกระด ับค ุณภาพการศ ึกษาและการเร ียนรู ้ให ้ม ีค ุณภาพ เท ่าเทียม และท ั่วถึง 2) การ
พ ัฒนาศกัยภาพคนในทุกช่วงว ัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การ
พ ัฒนาผล ิตภาพแรงงาน เป็นการสร้างความร่วมม ือระหว่างภาคร ัฐและภาคเอกชนใน
การพ ัฒนาก าล ังคนและแรงงาน  แผนการ ศึกษาแห ่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ระบุ
หล ักสำคัญในการจ ัดการศ ึกษา ประกอบด ้วย หล ักการจ ัดการศ ึกษาเพื่อปวงชน 
(Education for All) หล ักการจ ัด การศ ึกษา เพื ่อค ว าม เท ่า เ ทียมและทั่ว ถ ึง 
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ียง (Sufficiency Economy) 
และหลักการมีส่วนร่วมของท ุกภาคส ่วนของส ังคม (All for Education) อ ีกทั้งย ึด
ตาม เป ้าหมายโลกเพื ่อการพ ัฒนาที่ยั่งย ืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs, 2030) 
 สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพื้นฐาน ได ้มีภารก ิจที่สำค ัญใน
การพ ัฒนาประชากรของชาต ิให ้ม ี “ความพร ้อมทั้งกาย ใจ สต ิป ัญ ญ า ม ี
พ ัฒนาการที่ด ีรอบด ้านและ มีสุขภาวะที่ด ีในทุกช่วงว ัย ม ีจ ิตสาธารณะ รับผิดชอบ
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ต ่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา ศ ีลธรรม และเป ็น
พลเม ืองด ีของชาต ิม ีหล ักค ิดที่ถ ูกต ้อง ม ีท ักษะที่จำเป ็นในศตวรรษที ่ 21 ม ี 
ท ักษะสื่อสาร ภาษาอ ังกฤษและภาษาที่ 3 และอน ุร ักษ ์ภาษาท ้องถิ่น ม ีน ิส ัยร ัก
การเร ียนรู ้และการพ ัฒนาตนเองอย ่างต ่อเนื่อง ตลอดช ีว ิตสู ่การเป ็นคนไทยที่ม ี
ท ักษะส ูง เป ็นนว ัตกร น ักค ิด ผู ้ประกอบการ เกษตรกรย ุคใหม ่และอ ื่นๆ โดยม ี
ส ัมมาช ีพตามความถน ัดของตนเอง”  
  โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1   มีหน้าที่ก ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้สถานศึกษาในสังกัดเป็น
หน่วยปฏิบัติการในการจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพ
ปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สู่สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องก าหนดวิธีปฏิบัติที่ดีที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่
สถานศึกษาให้เห็นภาพความส าเร็จในภาพรวม ฉะนั้นจึงเช่ือมั่นว่า แบบจ าลองเชิง
โครงสร้าง ที่ เรียกช่ือว่า “แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
Best Practice UBON 1 : 2023  Model” นี้ จะเป็นเครื่องมือช้ีทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาร่วมกัน ด้วยการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับรู้สู่ความส าเร็จ และใช้เป็น
แผนที่น าทางในการพัฒนาทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ทุกสถานศึกษาในสังกัดภายใต้ 
หลักคิด “เอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลายวิธีปฏิบัติ” ในระยะเวลาที่คาดหมายปี ค.ศ.
2023 ให้ได้ 
 
วัตถุประสงค์ของแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  1. เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับรู้สู่ความส าเร็จ  
 2. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดหลักที่สะท้อนภาพความเป็นเลิศในภาพรวม
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 3. เพื่อใช้เป็นแผนที่บูรณาการในการพัฒนาคุณภาพสู่การปฏิบัติของทุก
ระดับ ทั้งหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดภายใต้หลักคิด “เอกภาพเชิงนโยบาย 
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หลากหลายวิธีปฏิบัติ” 
สภาพพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 1. ทรัพยากรทางการศึกษา 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มี
โรงเรียนในสังกัด 248 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (จ านวน นร.1-120 คน) 
จ านวน 166 โรงเรียน, ขนาดกลาง (จ านวน นร. 121-600) จ านวน 67 โรงเรียน, 
ขนาดใหญ่ (จ านวน นร. 601-1500) จ านวน 1 โรงเรียน ขนาดใหญ่พิเศษ (จ านวน 
นร. 1501 คนขึ้นไป) จ านวน 5 โรงเรียน และโรงเรียนที่ไม่มีจ านวนนักเรียน 9 
โรงเรียน  มีจ านวนนักเรียนปฐมวัย 5,939 คน, ประถมศึกษาปีที่ 1 -6 จ านวน 
24,187 คน, มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3,437 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 171 คน รวมทั้งสิ้น 33,734 คน  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  2,062 คน  แบ่งเป็น 
ผู้บริหารการศึกษา จ านวน 4 คน  ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 248 คน ครูสายงาน
การสอน จ านวน 1,749 คน ศึกษานิเทศก์ จ านวน 20 คนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
จ านวน 41 คน   
 2. วิสัยทัศน์ (Vision) 
             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน มุ่งสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย  
  3. พันธกิจ (Mission) 
    1) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
    2) พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ง
ด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ 
    3) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  เน้นการมีส่วนร่วม
และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
    4) เสริมสรา้งศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
เชี่ยวชาญในงานท่ีรับผิดชอบและสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน  
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    5) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) 
    6) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตโดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. เป้าประสงค์ (Goal) 
   1) ผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์
นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่
เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อการเป็นพลเมือง
และพลโลกท่ีดี 
    2) ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3) ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทาง
วิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี          
   4) ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และป็นนวัตกร มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
   5) สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ 
ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
   6) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน มี
การบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศ
และการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน
ผลอย่างเป็นระบบ 
   7) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาสื่อเทคโนโลยี 
และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ 
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   8) ส านักงานเขตพื้นท่ีและสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 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  

  
 6. การวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน 2562 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  (External Environment) 
 

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

มีเจตคติที่ดี มีความเชื่อมั่นในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนและให้ความรว่มมือ 
สนับสนุนด้านต่างๆ อยา่งต่อเนื่อง (S) 

2. สถานศึกษามกีารจัดการศึกษาที่ครอบคลุม (P) 
3. มีโครงข่ายโทรคมนาคมครอบคลุมพืน้ที่การ

จัดการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีมี
ประสิทธิภาพ  ท าให้มกีารพัฒนาการศึกษา
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่งผลให้
นักเรียนสามารถสืบค้นและสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ตามความสนใจ (T) 

1. ผู้ปกครองมีฐานะยากจนท าให้ต้องยา้ยถิ่น 
เพื่อประกอบอาชีพ  ไม่มีเวลาดแูลการศึกษา
ของบุตรหลานอยา่งเพียงพอ (E) 

2. ผู้ปกครองบางส่วนไม่นิยมส่งบุตรหลานเข้า
เรียนในสถานศึกษาใกล้บา้น (S) 

3. สภาพสังคมเป็นครอบครัวเด่ียวและแตกแยก
มากขึ้น  การอบรมเลี้ยงดูน้อยลง ท าให้เด็ก
ขาดความอบอุ่นน าไปสู่พฤตกิรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ (S) 

4.  นโยบายการศึกษามีการปรับเปลี่ยนบ่อย 
 ท าให้การจัดการศึกษาขาดความต่อเนือ่ง (P) 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
4. การประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. 

ส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน (P) 

5. นโยบายเรียนฟรี ท าให้ผู้ปกครองลดค่าใช้จ่าย
และมีแผนงานที่ชัดเจน หลักสูตรสถานศึกษามี
ความยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น จึงสามารถจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง
และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่นกัเรียน
ระหว่างเรียนได้ (P,E) 
6. นโยบายด้านการศึกษามีความสอดคล้องทุก
ระดับ (P) 

7. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ก าหนดใหโ้รงเรียน
สามารถจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอธัยาศัย ส่งผลให้โรงเรียนสามารถ
จัดการศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน
และสามารถลดอัตราการออกกลางคันได้ (P) 

8. โดยภาพรวมเป็นสังคมเกษตรกรรมทีส่ืบทอด
กันมา มีขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงาม ส่งผลให้สามารถขยาย
แนวคิดการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจากชุมชนสู่โรงเรียนได้
สอดคล้องกับวิถีชีวิต (S,E) 
9. ชุมชนมีปราชญ์ชาวบ้าน /ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อยา่งหลากหลายที่สามารถเข้ามา
ช่วยจัดการศึกษา ส่งผลให้มีส่วนร่วมใชก้าร
จัดการศึกษาและเป็นแบบอยา่งการเรียนรู้
และด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่น (T,S) 

10. กฎหมายการศึกษาเอื้อประโยชน์แก่ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษามากขึ้น
เข้าถึงส่ือบริการ   สิ่งอ านวยความสะดวกได้
มากขึ้น (P) 

5. การจัดสรรงบประมาณล่าช้าและไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของพื้นที่ท าให้ไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ (P) 

6. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดศึกษาโดย
ครอบครัว สถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ
สถาบันทางศาสนา ยังไม่ทั่วถึง (P) 

7. การกระจายอ านาจในการบริหารจัดการศึกษา
ยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย (P) 

8. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีเกณฑ์การประเมินในการ
เล่ือนวิทยฐานะไม่สอดคล้องกับภาพจริง 
ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
บางส่วนไม่มีคุณภาพ (P) 

9. การแพร่ระบาดของสารเสพติดมีแนวโน้ม
สูงขึ้น (S) 

10. การรับวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่เหมาะสม (S) 
11. สถานประกอบกจิการเกี่ยวกับร้านเกมส์และ

อินเทอร์เน็ต บางแห่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
(P) 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   (Internal  Environment) 
 

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

หน้าที่อย่างชัดเจน การบริหารงานของหน่วยงานเป็น
ระบบ สามารถบริหารจัดการได้มาตรฐาน เนื่องจาก
ด าเนินงานตามกฎหมายระเบียบก าหนด   มีแผนกล
ยุทธ์สอดคล้องกับภารกิจและความต้องการของ
หน่วยงาน มีความชัดเจนในการน าสู่การปฏิบัติ
ตลอดจนมีการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติทั้งใน
ระดับกลุ่มและระดับบุคคลได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากใช้
วิธีการที่หลากหลาย (S1, S2) 

2.  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามี
กระบวนการบริหารจัดการภายในเป็นระบบมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากบริหารจัดการสอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน และหลักการกระจาย
อ านาจรวมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน โดยการบริหาร
จัดการยึดหลกั ธรรมาภิบาล มีการกระจายอ านาจ
และเน้นการมีส่วนร่วม(S3) 

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

4.  หน่วยงานทางการศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา ท าให้เรียนจบการศึกษา (S3) 

5.  หน่วยงานทางการศึกษามีระบบการก ากับ ติดตาม  
ประเมินผลและรายงาน (S3) 

6.  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าสูง มีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษาเชิงกลยุทธ์ได้อยา่ง มีประสทิธิภาพ (S4) 

8.  หน่วยงานมีค่านยิม มีการบริหารงานโดยใช้หลัก 
     ธรรมาภิบาล (S7) 
9. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. การให้บริการทางการศึกษาส าหรับเด็ก
ด้อยโอกาสยังไม่ทั่วถึง(S3) 

2. การบริหารอัตราก าลังยังไม่สอดคล้อง
กับจ านวนนักเรียน และสอนไม่ตรงกับ
สาขาวิชา (S5) 

3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วน
ยังขาดความช านาญการทางด้าน
เทคโนโลยี (S6) 

4. มีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมาก  
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เป็นไป

ตามกรอบอัตราก าลัง ตามที ่ก.ค.ศ.
ก าหนด ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่มี
จ านวนมาก  

6. การได้รับจัดสรรงบประมาณไม่
สอดคล้องกับภารกจิของหน่วยงาน 

7. การสื่อสารในองค์กรยังขาด
ประสิทธิภาพ 
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กรอบทิศทางการพัฒนา 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความมั่นคง 
   ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ดา้นการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 
   ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ดา้นการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชีวติที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
   ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 2. นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร 

  1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  2) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
  3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

   โครงการตามนโยบายของรัฐบาล 
    1) โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 
    2) โครงการโรงเรยีนคณุภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคณุภาพ) 
    3) โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
    4) โครงการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ 
                       ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
    5) โครงการพื้นท่ีนวัตกรรมการศกึษา 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
ทิศทางการพัฒนา 
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  3. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ปี 2562 
   นโยบายที่ 1 จดัการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
   นโยบายที่ 2 พัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 
   นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
   นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มคีุณภาพ มีมาตรฐาน  
                               และลดความ เหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
   นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
 
    วิสัยท ัศน์ 

   “สร้างค ุณภาพทุนมนุษย ์ สู่ส ังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
 
    พันธกิจ 
    1. จ ัดการศ ึกษาเพื่อเสร ิมสร ้างความมั่นคงของสถาบ ันหล ักของชาต ิ
และการปกครองในระบอบ ประชาธ ิปไตยอ ันมีพระมหากษ ัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2. พ ัฒนาศ ักยภาพผู ้เร ียนเพื่อเพ ิ่มข ีดความสามารถในการแข ่งข ันโดย
พ ัฒนาค ุณภาพผู ้เร ียนให ้มี ความรู ้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
คุณลักษณะในศตวรรษที ่21 
    3. ส่งเสริมการพ ัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นม ืออาชีพ 
    4. สร ้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให ้ผ ู้เร ียนท ุกคน
ได ้ร ับบร ิการทางการศ ึกษาอย ่าง ทั่วถึงและเท ่าเทียม 

    5. ส่งเสรมิการจดัการศึกษาเพื่อพ ัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม ยึดหล ักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพ ียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพ ัฒนาที่
ยั่งย ืน (SDGs) 
    6. พ ัฒนาระบบบร ิหารจ ัดการแบบบ ูรณาการ และส ่งเสร ิมให ้ท ุก
ภาคส ่วนม ีส ่วนร ่วมในการจ ัด การศ ึกษา 
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โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2562 

    1. โครงการ อ่านออก เขียนได ้และคิดเลขเป็น 
    2. โครงการ การพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (Big Data) 
    3. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
    4. โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง 
สพฐ.กับ สอศ. และหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน และโครงการห้องเรยีนอาชีพ (การ
แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานท า) 
    5. โครงการอาหารกลางวัน 
    6. โครงการอินเทอร์เนต็ความเร็วสูง 
    7. การประกันคณุภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    8. โครงการ B00t camp 
    9. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก “บริหารจดัการโรงเรยีน
ขนาดเล็กสู่ความยั่งยืน” 
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  4. นโยบาย สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
    1. สรา้งโอกาสทางการศึกษา 
    2. คุณภาพการศึกษา 
    3. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
    4. ความปลอดภยั 
    5. การสนองนโยบายทุกระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 แผนภาพ 1.1 การสังเคราะห์ทิศทางการพัฒนาประเทศสู่การออกแบบ
โมเดลคณุภาพการศึกษา 

 
 
 

นโยบาย สพป.อบุลราชธานี เขต 1 
1. สร้างโอกาสทางการศกึษา 
2. คุณภาพการศึกษา 
3. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4. ความปลอดภัย 
5. การสนองนโยบายทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนการศกึษาแห่งชาติ 20 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 
                       ต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
นโยบาย ศธ. 1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
2) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

แผนการขับเคลือ่นการพฒันาคณุภาพการศกึษา              
Best Practice  UBON1: 2023 Model 
ส่วนท่ี 1 ทิศทางการพัฒนา 
ส่วนท่ี 2 กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็/แนวทางด าเนินงาน 
ส่วนท่ี 3 การขับเคลื่อนโมเดลคุณภาพการศึกษา 

นโยบาย สพฐ. 2562 
นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
นโยบายท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
                 มีมาตรฐานและลดความ เหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
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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 กระบวนการสอน และการนิเทศการศึกษา 
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การขับเคลื่อนเชิงระบบ UBON 1 : 2023 Model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพ 1.3 การขับเคลื่อนเชิงระบบ UBON 1 : 2023 Model 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ศาสตร์พระราชา  
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
- แผนการศึกษาชาติ  
- นโยบาย ศธ, สพฐ. 
- สพป. 
- UBON 1 
– ก.ต.ป.น. 
- กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ 
- โรงเรียน 
- ผู้บริหาร 
- ครู บุคลากร 
- สื่อ/นวัตกรรม 
- Digital Technology 

กระบวนการบริหารจัดการ 
กระบวนการเรียนการสอน 
กระบวนการนิเทศ 
- PLC 
- สื่อ 
- นวัตกรรม 
- เครือข่าย (Network) 
 

1. โอกาสทางการศกึษา 
2. คณุภาพการศกึษา 
3. ประสทิธภิาพการ  
    บรหิารจดัการ 
4. ความปลอดภยั 
5. การสนองนโยบาย 
ทกัษะการเรียนรู ้
ศตวรรษที ่21 
Best Practice 
 
 

BAR (Before Action Review),  
AAR (After Action Review)  

Input 
 

Process 
 

Output/Outcome 
 

Feedback  
BAR (Before Action Review),  
AAR (After Action Review)  
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ค าอธิบายรูปแบบ (Model) 
 ภายในปีค.ศ. 2023 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1  มีความเป็นเลิศ    ในการจัดการศึกษาทุกด้าน ทั้งด้านการสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงคุณภาพการศึกษาอย่างเทียมกัน ด้านคุณภาพการศึกษาที่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้านประสิทธิภาพ  การ
บริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมพัฒนาในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ ด้านความ
มั่นคงปลอดภัย  ที่สร้างความเช่ือมั่นได้ และด้านการสนองนโยบายที่มีเอกภาพในทิศ
ทางการพัฒนา แต่หลากหลายวิธีปฏิบัติ   ที่เป็นเลิศ มุ่งพัฒนาที่คนและระบบงานควบคู่
กันผ่านกระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 แผนภาพ 1.4 การน านโยบายสู่กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 

กลยทุธท์ี่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา 

กลยทุธท์ี่ 2 การพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

กลยทุธท์ี่ 3 การเพิม่ประสทิธิภาพการบริหารจัดการ 

กลยทุธท์ี่ 4 การส่งเสริมความปลอดภัยของสถานศึกษา 

กลยทุธท์ี่ 5 การสนองนโยบายทุกระดับ 

นโยบาย สพป.อบ.1 
1. สร้างโอกาสทางการศึกษา 
2. คุณภาพการศึกษา 
3. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4. ความปลอดภัย 
5. การสนองนโยบายทุกระดับ 
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ตารางท่ี 2.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของนโยบายทุกระดับ 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
นโยบาย
กระทรวง 

นโยบาย สพฐ. 
นโยบาย  

สพป.อบ.1 
กลยทุธก์ารพฒันา 

สพป.อบ.1 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม 

2) ลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา  

 

นโยบายที่ 4  
สร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการ
การศึกษา  ที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน 
และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา  

1 สร้างโอกาสทาง
การศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี 1  
การสร้างโอกาส 
ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

1) ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  

3) มุ่งความเป็นเลิศ
และสร้างขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ  

นโยบายที่ 2 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
นโยบายที่ 3 
พัฒนาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

2. คุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ 2  
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

4) ปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

นโยบายที่ 5  
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ  

3. ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

กลยุทธ์ท่ี 3  การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4) ปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

นโยบายที่ 5 
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

4. ความปลอดภัย กลยุทธ์ท่ี 4 
ส่งเสริมการรักษา
ความปลอดภัยของ
สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

4) ปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

นโยบายที่ 1  
จัดการศึกษาเพื่ อ
ความม่ันคง  

5. การสนอง
นโยบายทุกระดับ 

กลยุทธ์ท่ี 5 การ
สนองนโยบายทุก
ระดับ 

 

ส่วนที่ 2 
กลยุทธ์/ ตัวชี้วัดความส าเร็จ/แนวทางการด าเนินงาน 
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กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา  
            การสร้างโอกาสทางการศึกษา การเข้าใจ การเข้าถึง การบริการทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ลดการออกกลางคัน เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงการบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดยสร้าง
ความรู้ความเข้าใจความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน วาง
แผนการจัดการศึกษาทั้งระบบตั้งแต่การส ารวจส ามะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็ก
เข้าเรียน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับริบทของสถานศึกษา  สร้าง
ความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
และผู้มีความสามารถพิเศษและดูแลก ากับติดตาม แก้ปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพ 1.5 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษา 

จุดเน้นที่ 1   
การสร้างโอกาส
ประชากรในวัย
เรียนที่มีอายุ     
3-15 ปีได้รับ
การศกึษาทกุคน
และเสมอภาค 

 

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา 

จุดเน้นที่ 2   
การสร้าง
ความเข้า
ใจความ
ร่วมมอืกับ
องค์กร
ปกครองระดับ
ท้องถิ่น 
ภาคเอกชน 
จัดการศึกษา
ให้สอดคล้อง
กับบริบทของ
พื้นที ่

 

จุดเน้นที่ 3  
การเข้าถึง
สถานศกึษา
ยกระดับให้มี
มาตรฐานตาม
บริบทของพื้นที่
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ทุกคนทกุ
ประเภทผู้ที่มี
ความต้องการ
จ าเป็นพิเศษและ
นักเรียนทีม่ีกับ
บริบทของพื้นที่ 

 

จุดเน้นที่ 4  
การบรกิารทาง
การศกึษาจัดสรร
งบประมาณ
สนับสนุนผูเ้รียน 
และสถานศึกษา
อย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 
และนกัเรียนที่
มีกับบริบท
ของพื้นที ่

 

จุดเน้นที่ 5   
การลด
เงื่อนไขทาง
ภาพแวดลอ้ม
ที่จะ
ก่อให้เกิด
ปัญหาการ
ออกกลางคัน 

กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา 
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ตารางท่ี 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

จุดเน้นที่ 1  สร้างโอกาส
ประชากรในวยัเรียนที่มี
อาย ุ3-15 ปีได้รับ
การศึกษาทกุคนและเสมอ
ภาค 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของเด็กที่มี

อาย ุ3-5 ปี  ได้เข้าเรียนใน
โรงเรียนหรือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

2. ร้อยละ 100 ของประชากร
วัยเรียน ที่มอีายุ 7-15    
ปี เข้าเรียนต่อเนื่องจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ 9 ป ี     
(เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 จนจบชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3) 

 
 
 
 

 

1. การส ารวจประชากรวยั
เรียนที่มี อายุ 3-5 ปี ตาม 
ทร.14  

2. สถานศึกษา ผู้น าชุมชน 
ท้องถิ่นประชาสัมพันธก์าร
รับนักเรียน 

3. ประสานและรว่มมือกบั
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

4. การส ารวจประชากรวยั
เรียนที่มีอาย7ุ-15 ปี 
(ตามเกณฑ์บังคับเข้า
เรียน) ในเขตพื้นที่บริการ
ของโรงเรียนได้เข้าเรียน
ครบทุกคน 

5. สถานศึกษา ผู้น า ชุมชน
ท้องถิ่นประชาสัมพันธก์าร
รับนักเรียน 

6. ประสานและรว่มมือกบั
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา ระดับ
การศึกษาภาคบังคับ/ขั้น
พื้นฐาน 

 
 

1. ประสานส านกัทะเบียน
ราษฎร์จัดท าขอ้มูล
นักเรียน 

2. จัดท าแผ่นปลวิ สปอร์ต
ประชาสัมพันธ ์ไวนิล
ประชาสัมพันธก์ารรับ
นักเรียน 

3. จัดท าเว็บไซด์/ สื่อ
มัลติมีเดีย สื่อโซเชียล
มีเดีย 
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จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

จุดเน้นที่ 2  สร้างความเข้า
ใจความร่วมมือ     กับ
องค์กรปกครองระดับ
ท้องถิ่น ภาคเอกชน จัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที ่

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ100 ของเด็กวยั

เรียนที่เข้ารับการศึกษาใน
แต่ละระดับการศึกษา 

2. ร้อยละ100 ของ
สถานศึกษามีระบบ
ฐานข้อมูลประชากรวัย
เรียนและสามารถน ามาใช้
ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

1. สถานศึกษารว่มกับองค์กร
ปกครองระดับพื้นที่ 
ภาคเอกชน วางแผนการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทของ
พื้นที่ 

2. สถานศึกษารว่มกับองค์กร
ปกครองระดับพื้นที่ จัดท า
ส ามะโนประชากรวยัเรียน        
(อาย ุ0 - 6  ปี) 

3. สถานศึกษารว่มมือกบั
องค์กรปกครอง ชุมชน 
เอกชน จัดท าแผนการรับ
นักเรียนทุกระดบั 

4. สถานศึกษารว่มกับองค์กร
ปกครองระดับพื้นที่ 
ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวยั
เรียน ได้เข้าถึงการบริการ
การเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง 
ครบถ้วน  

1. สถานศึกษาจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลประชากรวัย
เรียนและสามารถน ามาใช้
ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

2. สถานศึกษารว่มมือกบั
องค์กรปกครอง ชุมชน 
เอกชน และหน่วยงานที่ 
เกี่ยวขอ้งระดับพื้นที่จัดท า
แผนการรับนักเรียนทกุ
ระดับ 

จุดเน้นที่ 3 เข้าถึงสถานศึกษา
ยกระดับให้มีมาตรฐานตาม
บริบทของพื้นที่เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนทุกคนทุกประเภทผู้ที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ
และนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน
เสมอกัน 

 
 
 

1. สถานศึกษารอ้ยละ100 
จัดท ามาตรฐาน
สถานศึกษาโดยพิจารณา
จากปจัจัย หรือ
องค์ประกอบขั้นพื้นฐาน 
เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
เข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่
จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ให้มีมาตรฐานเสมอกัน
ตามบริบทของพื้นที ่

1. สถานศึกษาจัดท าข้อมูล
ปัจจัยด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวย  
ความสะดวก เช่น อาคาร
เรียน อาคารประกอบ 
หอประชุม สนามกีฬา 
ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ 
ครุภัณฑ์  เป็นต้น  

2. พัฒนาสถานศึกษาให้มี
มาตรฐานตามที่ก าหนด 
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จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ100 สถานศึกษามี

กรอบมาตรฐาน
สถานศึกษา  

2. ร้อยละ100 ของ
สถานศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษาตามทีก่ าหนด 

3. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษและนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพเป็น
รายบุคคลด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย 

2. ส่งเสริม สนับสนุน 
ปรับปรุง พัฒนา
สถานศึกษาให้มีมาตรฐาน
ตามที่ก าหนด 

3. มีข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษและผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ที่
เช่ือมโยงกับหนว่ยงานที ่
เกี่ยวขอ้งทุกระดับ 

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้
ผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษและผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ให้
เข้าถึงบริการการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเสมอภาค
สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษของ
แต่ละบุคคล 

3. ส่งเสริม สนับสนุนระบบ
การจัดการศึกษาพิเศษ ที่
ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการ 
ช่วงเชื่อมต่อ (Transitional 
Services) หรือการส่งต่อ 
(Referral) เข้าสู่การศึกษา 
ในระดับเดียวกันและที่
สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือ
การด าเนินชีวิตในสังคมได้
ตาม ศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 

4.  จัดหาทุนสนับสนนุการศึกษา
ส าหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษและผู้เรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ 

5. โครงการวัดแววและ
พัฒนาผู้มีความสามารถ
พิเศษ 

จุดเน้นที่ 4 บริการทาง
การศึกษาจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน
ผู้เรียน และสถานศึกษา
อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. สถานศึกษารอ้ยละ100 

ศึกษา วิเคราะห์ วิธกีาร
จัดสรรงบประมาณให้กับ
ผู้เรียน และสถานศึกษา  
ทั้งด้านความเหมาะสม 
เพียงพอ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิธกีาร
จัดสรรงบประมาณให้กับ
ผู้เรียน และสถานศึกษา  
ทั้งด้านความเหมาะสม 
เพียงพอ  

2. จัดสรรงบประมาณให้
ผู้เรียน และสถานศึกษา
โดยตรง  

3. ประสานความร่วมมือกับ
กองทนุความเสมอภาคทาง
การศึกษา เพือ่ลดความ 
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

1. ประสานความรว่มมือจาก
ทุกภาคส่วน เพื่อให้
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมี
โอกาสเขา้ถึงความ
ช่วยเหลือ เช่น
ทุนการศึกษา พ่อแม่
อุปถัมภ ์
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จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

2. ร้อยละ 100  ของผู้เรียน 
และสถานศึกษาได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการเรียนรู้ อย่าง
เหมาะสมและเพยีงพอต่อ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

เพื่อสนบัสนุนงบประมาณ
เพื่อสนบัสนุนการจัดการ 
เรียนรู้ใหแ้ก่ผู้เรยีน 

จุดเน้นที่ 5  ลดเง่ือนไขทาง
สภาพแวดล้อมที่จะ
ก่อให้เกิดปัญหาการออก
กลางคัน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละของนักเรียนออก

กลางคัน 
2. ร้อยละ 100 ของครูรู้จัก

ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ
แก้ปัญหาโดยใช้ระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
ที่พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนและการ
แนะแนวที่มปีระสิทธภิาพ 

1. ส ารวจติดตามอย่างใกล้ชิด
เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียน
ออกกลางคัน 

2. ครูรู้จัดท าข้อมูล
สารสนเทศผู้เรียน
รายบุคคลและหาแนวทาง
บ าบัด แก้ไขปัญหาตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

3. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผูป้กครองเพือ่
เสริมสร้างความเขม้แข็งของ
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

4. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และแนะแนว
ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการเยี่ยมบา้น
นักเรียน 

2. โครงการบ้านสัมพันธ์รัก 
3. กิจกรรมโครงข่ายทาง

สังคม 
4. พัฒนาระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน 
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กลยุทธ์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  โรงเรียนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้สามารถ

ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างมี ประสิทธิภาพทั้งการศึกษาระดับปฐมวัย
ตามแนวทางการจัดประสบการณ์ที่ก าหนดในหลักสูตร ส่งเสริมการน าหลักสูตร
การศึกษาพื้นฐานไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 
สร้างความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าพระบรมราโชบาย
รัชกาลที่ 10 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ผู้เรียนมีความสามารถทางวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และการมีสุขภาวะที่ดี  
ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา และสนับสนุนความต้องการ
จ าเป็นพิเศษให้สามารถเข้าถึงโอกาสที่จะได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง  
เท่าเทียม  

 โดยการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเอง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษาให้
สามารถใช้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
ให้สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด   เร่งรัดการพัฒนาครูให้ออกแบบการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ
ทักษะทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และกลไกระบบคณุธรรมในสถานศึกษา 

  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี
ความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้สามารถ
ในการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นและนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน มีทักษะการเขียน
และคัดไทยลายมือสวย มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และคิดสร้างสรรค์  เพิ่มสมรรถนะการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์และการรู้
เรื่องวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมิน PISA ,uทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
(CLT) ให้เหมาะสมกับระดับช้ัน มีสมรรถนะทางด้านดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้  และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น 
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 แผนภาพ 1.6 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

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

1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามแนวทางการจัดประสบการณ์
ที่ก าหนดในหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย  

1.2 ส่งเสริมการน าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 พัฒนาความสามารถในการอา่นออกเขียนได ้คิดเลขเป็นและนสิัยรัก

การอ่านอย่างยั่งยืน 

จดุเน้นที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนให ้ม ีท ักษะ
การเร ียนรู ้ใน
ศตวรรษที ่21      
ม ีความเป ็นเล ิศ 
ด้านว ิชาการ 
น าไปสู่การสร้างขีด
ความสามารถใน
การแขง่ขัน 
 

จุดเน้นที่ 2  
พัฒนาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
สมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มี
ศักยภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม  
และมีสมรรถนะทาง 
Digital 
Technology 
 

จุดเน้นที่ 3  
พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาให้
สามารถตอบสนอง
ทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เป้าหมายเชิงกล
ยุทธ์ 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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1.4 ส่งเสริมการคัดและเขียนลายมือสวย 
1.5 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ์คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ

และคิดสรา้งสรรค ์
1.6 ยกระดบัสมรรถนะการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร ์ และ

การรู้เรื่องวิทยาศาสตร ์ตามแนวทางการประเมิน PISA 
1.7 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) ให้เหมาะสมกับระดับช้ัน 
1.8 เร่งรัดการพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีสมรรถนะทางดา้นดิจิทลัเพื่อการเรยีนรู้ 
1.9 ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศกึษา

ระดับชาติ (O-NET/NT) 
 
จดุเน้นที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตาม 
               มาตรฐานวิชาชีพ มีศกัยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีสมรรถนะ 
               ทาง Digital Technology 
เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์
  2.1 ส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเอง 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
  2.2 ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

(PLC) ระดับสถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษาให้สามารถใช้เป็น
เครื่องมือแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียน 

          2.3 ส่งเสริมการขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์วธิีการ
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

  2.4 เร่งรัดการพัฒนาครูให้ออกแบบการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

  2.5 เร่งรัดให้ครูได้รับการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  2.6 พัฒนาทกัษะทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
              2.7 เสริมสร้างคณุธรรมจรยิธรรมของผู้บริหารในสถานศึกษา 
 
 
 



แผนการขับเคลือ่นการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
(Best Practice UBON1:2023 Model) 

 

 

24 
 

จุดเน้นที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูข้องสถานศึกษาให้สามารถ 
               ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์
  3.1 จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบ ันหล ักของชาติ สร้างความเป็นพลเมืองและ

พลเมอืงโลกท่ีด ีม ีคุณธรรม จริยธรรม 
  3.2 พัฒนาหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนมีความสามารถทาง

วิชาการ ทักษะอาช ีพ ทักษะช ีว ิต และการมีสุขภาวะที่ดี  
 3.3 พ ัฒนาความสามารถพ ิเศษด ้านศ ิลปะ ดนตรี ก ีฬา และการม ีงานท า  
  3.4 จัดกิจกรรมน้อมน าพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย ่างยั่งย ืน (SDGs) และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป ็นม ิตรกับสิ่งแวดล้อม  

  3.5 พัฒนาค ุณภาพผู้เรยีนทีม่ ีความต้องการจ าเป็นพิเศษให้สามารถเข้าถึง
โอกาสที่จะไดร้ับบริการทางการศกึษาที่มีคุณภาพอยา่งเท่าเทียม 

 3.6 ส ่งเสร ิมการน า Digital Technology มาใช ้ในการจ ัดการเร ียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
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ตารางท่ี 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ    
                  และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ จุดเน้นที่ 1 
 
จุดเน้นที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให ้ม ีท ักษะการเร ียนรู ้ในศตวรรษที ่21  
               มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

จุดเน้นที่ 1.1 พัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปฐมว ัย 
ตามแนวทางการจัด
ประสบการณ์ที่ก าหนดใน
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของเด็ก

ปฐมวัยที่มีพัฒนาการ
สมวัยทั้ง 4 ดา้น ได้แก ่
ด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา และมีความ
พร้อม ขึ้นเรียนในระดับ
ประถมศึกษา  

2. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่ปรับปรุง
หลักสูตรตามพ.ร.บ.
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 
2562 และหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 
2560 

 

1. โรงเรียนที่ปรับปรุง
หลักสูตรตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 
2560 

2. ครูจัดการศึกษาปฐมวัย
ตามแนวทางการจัด
ประสบการณ์ที่ก าหนดใน
หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.
2560 

3. ครูจัดประสบการณ์ส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยให้ครบทุกด้าน
ของพัฒนาการอย่างองค์
รวม 

1. การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และ เทคโนโลย ี 

2. การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้บูรณาการสะเต็ม
ศึกษา 

3. กิจกรรมพัฒนาสมองเป็นฐาน 
BBL, EF 

4. การจัดประสบการณ์ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น 
มอนเตสซอรี่  ไฮสโคบ 
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
Project Approach  
โครงงาน 
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จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

3. ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษาที่มีรูปแบบ
หรือนวัตกรรมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ปฐมวัยที่โดดเด่น 

4. ร้อยละ 100 ของครูที่จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ปฐมวัยเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการ 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาได้
อย่างสมดุล 
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จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

จุดเน้นที่ 1.2 ส่งเสริมการน า
หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี

คุณภาพตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
มีสุขนิสัย     และรักการ
ออกก าลังกาย 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
จิตส านึก  ในความเป็น
พลเมืองไทย ยึดมั่น       
ในระบบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
จิตส านึก ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมปิัญญา
ไทย 

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร 

7. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ทักษะอาชีพ 

 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

2. พัฒนากระบวนการบริหาร
หลักสูตรให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

3. พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน ให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ศึกษา การจัดการเรียนการ
สอน และการวัดผล ใน
หลักสูตร 

4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
พัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
อย่างเป็นระบบเชื่อถอืได้ 
น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน 

5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
สมรรถนะความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี  

6. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะ
อาชีพและการมีงานท า 

1. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาหลักสูตร 

2. โครงการพัฒนาสื่อ คู่มือ 
Application Website 

3. โครงการพัฒนาหนังสือ
เรียนเพื่อการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน 

4. โครงการพัฒนา
กระบวนการวัด  และ
ประเมินผล 

5. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
6. โครงการส่งเสริมกิจกรรม       

ลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

7. โครงการพัฒนาอัตลักษณ์
อุบลราชธาน ี

8. โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อ
การมีงานท า 
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จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

จุดเน้นที่ 1.3 พัฒนา
ความสามารถในการอา่น
ออกเข ียนได้ คิดเลขเป็น
และนิสัยรักการอ่านอย่าง
ยั่งยืน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน

ชั้น ป.1 อา่นออกเข ียนได้  
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรยีน

ชั้น ป.1-6  อา่นคลอ่งและ 
อ่านรู้เรื่อง  

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ชั้น ป.1-6 เขยีนคลอ่ง  

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน 
ชั้น ป.1-6 คิดเลขเร็วและ
มีทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

5.   ร้อยละ 100 ของผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมสร้างนิสัยรัก
การอ่านอย่างยั่งยืน 

6. ร้อยละ 100 ของครูที่ผลิต
สื่อนวัตกรรมแก้ปัญหาการ
อ่านออกเข ียนได้ คิดเลข
เป็น 

1. พัฒนาเครือข่ายแก้ปัญหา
การอ่านออกเขยีนได้ 100 
% แบบมีส่วนร่วมทั้ง
ผู้ปกครอง  โรงเรียน และ
กลุ่มโรงเรียน 

2. พัฒนาการสังเคราะห์
กระบวนการเรียนรู้การคิด
เลขเร็วและแก้โจทย์ปัญหา
เป็น 

3.  ส่งเสริมกิจกรรมสร้างนิสัย
รักการอ่านอยา่งยั่งยืน 

4.  ส่งเสริมครูให้ผลิตสื่อ
นวัตกรรมแก้ปัญหาการ
อ่านออกเข ียนได้     คิดเลข
เป็น 

5. นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ 
 

1. โครงการอ่านออกเขียนได้ 
100% 

2. โครงการคิดเลขเร็ว 
3. โครงการอ่าน คิดวิเคราะห์ 

และแก้ปัญหาโจทย ์
4. โครงการคลังสื่อนวัตกรรม

การแก้ปญัหาการอา่นออก
เขียนได ้
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จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

จุดเน้นที่ 1.4 ส่งเสริมการคัด
และเขียนลายมือสวย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่

คัดถูกตอ้งตาม
กระทรวงศึกษาธกิาร 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่
คัดไทยลายมอืสวย 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัด
ไทยลายมอืสวยอยา่ง
ต่อเนื่อง 

1. สร้างความเข้าใจในแนว
ทางการคัดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ 

2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรง
บันดาลใจ   โดยใช้ส่ือ
ตัวอยา่งที่ดีเพื่อให้เห็น
คุณค่าการคัดไทย 

3. สร้างสื่อต้นแบบการคัดไทย
ลายมอืสวย 

4. ส่งเสริมกิจกรรมประกวด
คัดไทยลายมือสวย 

5. นักเรียนชั้น ป. 1 ใช้สมุด
บรรทัด 5 เส้นในการเขียน 

1. โครงการคัดไทยลายมือ
สวย 

2. โครงการรักษ์ภาษาไทย 
3. โครงการผู้บริหารและครู

คัดไทย 

จุดเน้นที่ 1.5 พัฒนาทักษะ
การค ิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิด
สร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ผ่านเกณฑ์ของ
เขตพื้นที่การศึกษา 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรยีนมี
ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณผ่านเกณฑ์ของ
เขตพื้นที่การศึกษา 

3.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
ทักษะการแสวงหาความรู้
แบบวิทยาศาสตร์ผ่าน
เกณฑข์องเขตพื้นที่การศึกษา 

1. ส่งเสริมการผลิตสื่อ
นวัตกรรมทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

2. การจัดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัต ิ

3.  พัฒนากระบวนการนิเทศ
ติดตามการใช้สื่อนวัตกรรม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

4.  สังเคราะห์และใช้
กระบวนการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการแสวงหา
ความรู้แบบวิทยาศาสตร์ 

5. จัดหาสื่อ อุปกรณ์ 
เครื่องมือการเรียนรู้ทาง

1. โครงการส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

2. สนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนรู้จากการทดลองโดย
ใช้ส่ือธรรมชาติ หรือสื่อ
จ าลอง 

3. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 
4. โครงการร่วมมือจัดหาสื่อ 

อุปกรณ์ เครื่องมือการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

5. โครงการครูต้นแบบ 
เครือข่ายวิทยาศาสตร์ 

6. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู ้
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จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

4. ร้อยละ 80 ของครูที่ผลิตสื่อ
นวัตกรรมเพือ่พัฒนาทกัษะ
การคิดขั้นสูง 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ผ่านการประเมินขั้นต่ า
ความคิดสร้างสรรค์ตาม
เกณฑ์ของเขตพื้นที่
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ส าหรับการ
จัดกิจกรรมการปฏิบัตจิริง 

7. โครงการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นการปฏิบัต ิ

จุดเนน้ที ่1.6 ยกระดั บ
สมร รถนะก ารร ู้เรื่องการ
อ ่าน การร ู้เรื่องคณ ิตศาสตร ์ 
และการร ู้เรื่องวิทยาศาสตร ์
ตามแนวทางการประเมิน PISA  

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
1. รอ้ยละ 100 ของผูเ้รียนมี

สมรรถนะการร ู้เรื่องการอ ่าน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

2. ร้อยละ 100 ของผูเ้รียนมี
สมรรถนะการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
สมรรถนะการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร ์ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

4. ร้อยละ 100 ของครทูี่ผลิต
สื่อนวตักรรมเพือ่พฒันา
สมร รถนะก ารร ู้เรื่องการ
อ ่าน การร ู้เร ่ืองคณ ิตศาสตร ์ 
และการร ู้เรื่องวิทยาศาสตร ์

 

1. ส่งเสรมิครใูห้พัฒนาสือ่
นวตักรรม รปูแบบการเรียนรู ้
หรอืกระบวนการเรียนรูเ้ พื่ อ
ยก ระดั บสมรรถนะก าร
รู ้เรื่องการอ ่าน การร ู้เร ่ือง
คณ ิตศาสตร ์ และการร ู้เรื่อง
วิทยาศาสตร ์

2. นิเทศติดตามช่วยเหลือการใช้
สื่อพฒันาสมรรถนะการรู้เรื่อง
การอ่าน การร ู้เรื ่อง
คณ ิตศาสตร ์ และการร ู้เรื่อง
วิทยาศาสตร ์

 

1. โครงการอบรมพัฒนาครเูพือ่
สังเคราะห์รูปแบบหรือ
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาการรู้เรื่องการอ่านการรู้
เรื่องคณิตศาสตร์และการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ 

2. โครงการพัฒนาเครือข่าย
ร่วมมอื ทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาก ารร ู้เรื่องการอ ่าน  
การร ู้เร ่ืองคณ ิตศาสตรแ์ละ
การร ู้เรื่องวทิยาศาสตร ์
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จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

จุดเน้นที่ 1.7 พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร (CLT) ให้
เหมาะสมกับระดับชั้น 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรยีนมี

ทกัษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร เหมาะสมกับ
ระดับชั้นในระดับดีขั้นไป 

2. ร้อยละ 80 ของครูที่ผลิต
สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร เหมาะสมกับระดับ
ชั้นในระดับดีขึ้นไป 

1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

2. จัดกิจกรรม Boot Camp 
ให้ทั่วถึง 

3. ผลิตสื่อบทเรียนภาษาเพื่อ
การสื่อสารและน าไปใช้ 

1. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

2. โครงการ Boot Camp 
3. โครงการผลิตสื่อบทเรียน

ภาษาเพือ่การสื่อสารและ
น าไปใช้ 

4. ส่งเสริมครูใช้ Digital 
Platform Online เช่น 
Echo English 

จุดเน้นที่ 1.8 เร่งรัดการ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะทางด้าน
วิทยาการค านวณ และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรยีนมี

สมรรถนะดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู ้

2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
ทักษะ Coding, Robotics, 
Computational Thinking 

3. ร้อยละ 80 ของครูที่มีส่ือ
นวัตกรรมพัฒนาสมรรถนะ
ทาง Digital 
Competency  

 

1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
สมรรถนะทางดิจิทัล หรือ
การรู้เร่ืองดิจิทัล  

2. พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
วิทยาการค านวณและ
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 

3. ส่งเสริมให้ครูมีสื่อ
นวัตกรรมพัฒนาด้าน 
Digital Competency 

4. นิเทศติดตามช่วยเหลือการ
พัฒนา Digital 
Competency 

1. จัดอบรมครูสร้างความ
เข้าใจใจในการพัฒนา
สมรรถนะดิจิทัล 

2. จัดหาความร่วมมือในการ
พัฒนาครูและจัดหาสือ่
พัฒนาทักษะการคิดเชิง
ค านวณ 
(Computational 
Thinking)  

3. จัดท าคลังสื่อนวัตกรรม
พัฒนาด้าน Digital 
Competency 
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จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

จุดเน้นที่ 1.9 ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ  
(O-NET/NT) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 10 ของผู้เรียน

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคะแนน  (O-
NET/NT) มากกว ่าร ้อย
ละ 50 เพิ่มมากขึ้นกว่า
ปีที่ผ่านมา 

2. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ 
(O-NET/NT) เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 3 ต่อปี โดยระดับเขต
พื้นที่การศึกษามีคะแนน
เฉลี่ยดังนี้                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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)     

 

1. สถานศึกษาพัฒนาหลกัสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง 

2. สถานศึกษาทีว่ิเคราะห์
จุดเด่นจุดด้อย  ผลการ
ทดสอบระดับชาติปีที่ผ่าน
มาและน าผลไปใช้ในการ
วางแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. ส่งเสริมการวิเคราะห์
มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่ใช้
ทดสอบระดับชาติ และ
น ามาใช้ในการจัดท าแผน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

4. ส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิชาการเพื่อยกระดับผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET/NT) 

5. ปรับปรุงระบบการทดสอบ
และประเมินระดับชั้นเรียน
ให้สอดคล้องกับประเมิน
ระดับชาติ 

1. โครงการติวฟรีดอทคอม
ผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ 

2.  โครงการค่าย O-Net 
3. โครงการพัฒนาเทคนิคการ

สอน  เขียนอัตนัย 
4. โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 
5. โครงการติวผ่าน DLTV 
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จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

    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. ร้อยละของสถานศึกษาที่มี
คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 50 
ขึ้นไป  
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ตารางท่ี 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ  
                   และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ จุดเน้นที่ 2 
 
จุดเน้นที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มสีมรรถนะตาม 
                 มาตรฐานวชิาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีสมรรถนะ 
                 ทาง Digital Technology 
 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

จุดเน้นที่ 2.1 ส่งเสริมให้มกีาร
พัฒนาตนเอง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่     ก.ค.ศ. ก าหนด  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร 

ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่พัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบตามหลักเกณฑ์
และวิธกีารที่   ก.ค.ศ.
ก าหนด และน าความรู้ไปใช้
พัฒนาผู้เรียน 

1. ส่งเสริมให้ครูประเมิน
ตนเอง จัดท าแผนพัฒนา
ตนเอง และพัฒนาตนเอง
ตามแผนอยา่งเป็นระบบ  
และต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริมให้โรงเรียน
สังเคราะห์แผนพัฒนา
ตนเองของครูเป็น
แผนพัฒนาครูที่สอดคล้อง
กับความต้องการของครู
และสถานศึกษา 

3. ส่งเสริมครูให้เข้ารับการ
พัฒนาตนเองตามหลักสูตร
ที่สถาบันคุรุพัฒนา หรือ 
ก.ค.ศ.รับรอง ผ่านระบบ 
Online และแบบ Face-
to-Face Training 

4. ส่งเสริมให้ครูน าความรู้จาก
การพัฒนามาสรา้งชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชพีใน
สถานศึกษา 

1. การจัดท าแผนพัฒนา
ตนเองของครู 

2. การสงัเคราะห์แผนพัฒนา
ตนเอง ของครูเป็น
แผนพัฒนาบุคลากร  ของ
โรงเรียน 

3. การจัดกจิกรรมถอด
บทเรียนการพัฒนาตนเอง
และวิชาชพี 
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จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

5. นิเทศติดตามการน าความรู้
จากการพัฒนาตนเองมา
พัฒนาผู้เรียน 

จุดเน้นที่ 2.2 ขับเคลื่อน
กระบวนการเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ระดบั
สถานศึกษาและเครอืขา่ย
สถานศึกษาให้สามารถ   
ใช้เป็นเครือ่งมือแก้ปัญหา
คุณภาพผู้เรยีน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของครูที่

พัฒนาวิชาชีพด้วยการเข้า
ร่วมกระบวนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ระดับ
สถานศึกษาและเครือข่าย
สถานศึกษา 

2. ร้อยละ 100 ของครูที่น า
นวัตกรรม ที่เกดิจากชุมชน
การเรยีนรู้ทางวิชาชพีไป
แก้ปญัหาคุณภาพผู้เรียน 

3. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ที่จบการศึกษามีอาชพี 

1. ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ทาง
วิชาชพี (PLC) ระดบัสถานศึกษา
และเครือขา่ยสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมการน านวัตกรรมที่เกิด
จากชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพไปแก้ปัญหา
คุณภาพผู้เรียน 

3. จัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรม PLC 

4. นิเทศติดตามการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวชิาชพี 

1. จัดตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน PLC ระดับเขต
พื้นที่ จัดท าแนวทางและ
ส่งเสริมให้เกิดชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพใน
สถานศึกษา 

2. จัดกิจกรรมขับเคลื่อน
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพระดับเครือข่าย
สถานศึกษา 

3. จัดกิจกรรมพัฒนาแกนน า 
PLC  
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จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

จุดเน้นที่ 2.3 ส่งเสริมการขอ
มีและเล่ือนวิทยาฐานะให้
สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 50 ของครูได้

พัฒนาตนเองและวิชาชพี
เช่ือมโยงการมีและขอ
เล่ือนวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์และวธิีการที่
ก.ค.ศ.ก าหนด 

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน 
มีกิจกรรมการส่งเสริมให้
ครูพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพเพื่อให้มีคุณสมบัติ
ในการขอมีและเล่ือนวิทย
ฐานะได้ครบถ้วนอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง 

3. ร้อยละ 20 ของครูประสบ
ความส าเร็จได้เลื่อนวิทย
ฐานะสูงขึ้น 

1. โรงเรียนวางแผนพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
โดยน าตัวชีว้ัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่เพือ่ขอมแีละเลือ่นวทิย
ฐานะมาบูรณาการกับการ
ประเมินเพื่อขอเลือ่น
เงินเดือน 

2. โรงเรียนมกีิจกรรมกระตุ้น 
ส่งเสริม สร้างแรงบันดาลใจ
ในการพัฒนาตนเองและ
วิชาชพีที่เชื่อมโยงการขอมี
และวทิยฐานะอยา่งเป็น
ระบบ 

3. เขตพืน้ที่ฯ สนบัสนุนกจิกรรม
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
เชื่อมโยงการขอมแีละเล่ือน
วิทยฐานะทกุช่องทางที่
เหมาะสม 

4) โรงเรียน/เครือข่าย
สถานศึกษา/เขตพื้นที่ฯ 
แสวงหาความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนา
วิทยฐานะของครูอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. โครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของครู
สายงานการสอนแบบ
บูรณาการเพื่อขอเลื่อน
เงินเดือนและขอเลื่อนวิทย
ฐานะ 

2. โครงการประชุมสร้างความ
เข้าใจแนวทางการขอมี
และเล่ือนวิทยฐานะตาม
เกณฑ์ ว.21 

3. โครงการความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกเพื่อ
พัฒนาวิทยฐานะของครู 

จุดเน้นที่ 2.4 เร่งรัดการ
พัฒนาครูให้ออกแบบการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 

1. จัดอบรมครทูี่ออกแบบการ
เรียนรู้ที่เนน้การปฏิบัติจริง 
(Active Learning)  

1. จัดอบรมครูที่ออกแบบการ
เรียนรู้ที่เนน้การปฏิบัติจริง 
(Active Learning), 
การบูรณาการ STEM 
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จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของครูที่

ออกแบบการเรยีนรู้ที่เนน้
การปฏิบัตจิริง (Active 
Learning) 

2. ร้อยละ 100 ของครูที่
ออกแบบการเรยีนรูโ้ดย
บูรณาการ STEM ศึกษา  

3. ร้อยละ 100 ของครูที่
ออกแบบการเรยีนรู้ที่เน้น
กระบวนการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง 

4. ร้อยละ 100 ของครูที่
ออกแบบการเรยีนรู้ที่
พัฒนาทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

2. จัดอบรมครทูี่ออกแบบการ
เรียนรูโ้ดยบูรณาการ 
STEM ศึกษา  

3. จัดอบรมครทูี่ออกแบบการ
เรียนรูท้ี่เน้นกระบวนการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง 

4. สร้างเครือข่ายครูศตวรรษ
ที่ 21 เป็นเครือข่ายทาง
วิชาการเพื่อช่วยเหลือ 
แบ่งปัน แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

5. นิเทศติดตามดูแลช่วยเหลือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาทกัษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ศึกษา และการสรา้ง
ความรู้ด้วยตนเอง 

2. สร้างเครือข่ายครูศตวรรษ
ที่ 21 เป็นเครือข่ายทาง
วิชาการเพื่อช่วยเหลือ 
แบ่งปัน แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

3. นิเทศติดตามดูแลช่วยเหลือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาทกัษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

4. ยกย่อง เชิดชู ขยายผลเป็น
ต้นแบบครู 

จุดเน้นที่ 2.5 เร่งรัดให้ครู
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของครูที่

ได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 

2. ร้อยละ 100 ของครูที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอ ังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

3. ร้อยละ 100 ของครูที่ผลิต
สื่อบทเรียนพัฒนาทักษะ
ภาษาอ ังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

1. พัฒนาทักษะภาษาอ ังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร แก่
ครูผู้สอน 

2. นิเทศติดตามช่วยเหลือครู
ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอ ังกฤษเพื่อการ
สื่อสารตาม 

3.  ส่งเสริมสนบัสนนุครูให้
ผลิตสื่อบทเรียนพัฒนา
ทักษะภาษาอ ังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

1. อบรมครูพัฒนาทักษะ
ภาษาอ ังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร  

2. นิเทศติดตามช่วยเหลือครู
ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอ ังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

3. ส่งเสริมสนบัสนนุครูให้ผลิต
สื่อบทเรียนพัฒนาทักษะ
ภาษาอ ังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

4. ส่งเสริมครูใช้ Digital 
Platform Online เช่น 
Echo English 
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จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

จุดเน้นที่ 2.6 พัฒนาทักษะ
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้
สามารถจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของครูที่

ได้รับการพ ัฒนา Digital 
Pedagogy 

2. ร้อยละของครูที่ใช้ Digital 
Platform ในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาต่างๆ    

3. ร้อยละของครูที่สร้าง 
Digital Content เพื่อ
น ามาเป็นคลัง Big Data 
การเรียนการสอน 

1. จัดอบรมครพู ัฒนา Digital 
Pedagogy 

2. ส่งเสริมครูที่ใช้ Digital 
Platform  ในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ เช่น ติวฟรีดอทคอม 
ฯลฯ  

3. ส่งเสริมครูสร้าง Digital 
Content เช่น คลิปการ
สอนต่างๆ ตามตัวชีว้ัด 

4. จัดหาคลังดิจิตัล Big Data 
เพื่อแลกเปลี่ยน Digital 
Content เพื่อการเรียน
การสอน 

1. โครงการอบรมครูพ ัฒนา 
Digital Pedagogy 

2. โครงการส่งเสริมครูที่ใช้ 
Digital Platform ในการ
จัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ เช่น ติวฟรี
ดอทคอม  

3. โครงการส่งเสริมครูสร้าง 
Digital Content เช่น 
คลิปการสอนต่างๆ ตาม
ตัวชี้วัด 

4. โครงการจัดหาคลังดิจิตัล 
Big Data เพื่อแลกเปลี่ยน 
Digital Content เพื่อการ
เรียนการสอน 

จุดเน้นที่ 2.7 เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหารในสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร

ผ่านกิจกรรมการพัฒนา
คุณธรรมจรยิธรรมทกุป ี

2. ร้อยละ 100 ของผู้บรหิาร
บุคลากรปฏิบัติงานใน
หนา้ที่ตามกลไกลระบบ
คุณธรรมและหลักธรรมภิบาล 

3. ร้อยละ 100 ของผู้บรหิาร
ไม่มีเหตุร้องเรียน รอ้งทกุข์
หรือถกูด าเนินคดีหรอื
ด าเนินการทางวินยั 

1. ก าหนดมาตรฐานจรยิธรรม 
แนวทางการปฏิบัตแิละ
แนวทางการใช้ดลุพินจิเพือ่
ขับเคลือ่นกลไกลระบบ
คุณธรรมให้มีความโปร่งใส 

2. เสริมสร้างความเข้าใจและ
ความตระหนักรู้เชิงคุณธรรม
ตามนโยบายของส่วนราชการ
ทุกรายการ เช่น โรงเรียน
สุจริต เขตสุจริต  

3. ส่งเสริมทัศนคดีที่ดีต่อ
บ้านเมือง ความปรองดอง
สมานฉนัท์ ตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา ที่ 50 
ด้วยวธิกีารที่หลากหลาย 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

2. โครงการครูดีท่ีศิษย์รกั 
3. โครงการโรงเรียนในหวัใจ

ชุมชน 
4. เครือขา่ยปรองดอง

สมานฉนัท ์
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ตารางท่ี 2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
                   และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ จุดเน้นที่ 3 
 
จุดเน้นที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูข้องสถานศึกษาให้สามารถ 
              ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

จุดเน้นที่ 3.1 จัดกิจกรรม
เทิดทูนสถาบ ันหล ักของ
ชาติ สร้างความเปน็พลเมือง
และพลเมอืงโลกที่ดี ม ี
คุณธรรม จริยธรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน

ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองไทย และ
พลเมืองโลก 

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรยีนที่
จัดกจิกรรมเทิดทูนสถาบัน
หลักของชาต ิ

3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนประวัติศาสตร์ไทย 

1. โรงเรียนที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริม  ความเป็นพลเมอืง
ไทย และพลเมอืงโลก  

2. โรงเรียนที่จัดกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันหลักของ
ชาติ 

3. โรงเรียนที่จดักิจกรรมการ
เรียนการสอนประวัติศาสตร์
ไทย 

4. จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตส านึกร่วม
ประวัติศาสตร์ของชุมชน
ท้องถิ่น 

5. นิเทศติดตาม ช่วยเหลือ
การด าเนินงาน 

1. จัดท าคู่มือการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นพลเมอืง
ไทย และพลเมอืงโลก 

2. จัดท าแนวทางการจัด
กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
หลักของชาต ิ

3. อบรมการปรับปรุง
หลักสูตร และจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ไทย 

จุดเน้นที่ 3.2 พัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้ผู้เรียนมี
ความสามารถทางวิชาการ 
ทักษะอาช ีพ ทักษะช ีว ิต 
และการมีสุขภาวะที่ด ี

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. โรงเรียนปรับหลักสูตรและ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
อาชีพและทกัษะชวีิต 

2. โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เน้นการมีสุขภาวะที่
ดีสามารถด ารงช ีว ิตอยู่ใน 
สังคมไดอ้ย่างม ีความส ุข 

1. อบรมครูและส่งเสริมการ
ปรับหลักสูตรและจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะอาชีพ
และทักษะชวีิต 

2. จัดท าคู่มือการจัดการ
เรียนรู้เน้นการมีสุขภาวะที่
ดีสามารถด ารงช ีว ิตอยู่ใน
สังคมไดอ้ย่างม ีความส ุข 
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จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
ปรับหลักสูตรและจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะอาชีพ
และทักษะชวีิต 

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เน้นการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถด ารงช ีว ิตอยู่ใน 
สังคมไดอ้ย่างม ีความส ุข 

3. นิเทศติดตาม ช่วยเหลือ
การด าเนินงาน 

 

จุดเน้นที่ 3.3 พ ัฒนา
ความสามารถพ ิเศษด ้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และการมี
งานท า 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 10 ของนักเรียนที่

ได้รับการจัดกิจกรรม
พัฒนาความสามารถ
พ ิเศษด ้านศ ิลปะ ดนตรี 
และก ีฬา  

1. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถพิเศษด้าน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

2. นิเทศติดตาม ช่วยเหลือ
การด าเนินงาน 

1. อบรมผู้ฝึกสอนด ้านศ ิลปะ 
ดนตรี และก ีฬา 

 

จุดเน้นที่ 3.4 จัดกิจกรรมน้อม
น าพระบรมราโชบาย
รัชกาลที่ 10 และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
พัฒนาอย ่างยั่งย ืน (SDGs) 
และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
เป ็นม ิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของ

สถานศึกษาที่จัดกิจกรรม
น้อมน าพระบรมราโชบาย
รัชกาลที่ 10 มาใช ้ทั้ง 4 

1. โรงเรียนจัดกิจกรรมน้อม
น าพระบรมราโชบาย
รัชกาลที่ 10 มาใช ้

2. โรงเรียนน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
กระบวนการเรียนรู ้

3. โรงเรียนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย ่าง
ยั่งย ืน (SDGs). 

4. โรงเรียนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

1. จัดท าคู่มือจัดกจิกรรมน้อม
น าพระบรมราโชบาย
รัชกาลที่ 10 มาใช ้

2. จัดท าคู่มือการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
กระบวนการเรียนรู ้

3. จัดท าคู่มือการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
อย ่างยั่งย ืน (SDGs) 

4. จัดท าคู่มือโรงเรียนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม 
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จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

ด้าน ได้แก่มีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงาน
ท ามีอาชีพ และเป็น
พลเมืองดี  

2. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่น าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
กระบวนการเรียนรู ้

3. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
อย ่างยั่งย ืน (SDGs) 

4. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม 

5. นิเทศติดตาม ช่วยเหลือ
การด าเนินงาน 

จุดเน้นที่ 3.5 พัฒนาค ุณภาพ
ผู้เรียนที่ม ีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษให้สามารถ
เข้าถึงโอกาสทีจ่ะได้รับ
บริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของ

สถานศึกษาจัดการบ าบัด 
ฟื้นฟูผู้เรียนที่มีความ
ต้องการเป็นพิเศษ 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่ส่งเสริมให้ครูจัดการศึกษา
ตามแผนเฉพาะบุคคล (IEP) 

1. โรงเรียนจัดการบ าบัด 
ฟื้นฟูผู้เรียนที่มีความ
ต้องการเป็นพิเศษ 

2. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัด
การศึกษาตามแผนเฉพาะ
บุคคล (IEP) 

3. โรงเรียนจัดหาสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้
ของผู้ที่มีความต้องการเป็น
พิเศษ 

4. โรงเรียนจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนอยา่ง
เป็นระบบ มีประสิทธภิาพ 

1. อบรมครูให้มีความเข้าใจ
เทคนิควิธีการบ าบัด ฟื้นฟู
ผู้เรียนที่มีความต้องการ
เป็นพิเศษ 

2. นิเทศครูให้จัดการศึกษา
ตามแผนเฉพาะบุคคล 
(IEP) 

3. สร้างความเข้าใจการจัดหา
สิ่งอ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ของผู้ที่มีความ
ต้องการเป็นพิเศษ 

4. นิเทศโรงเรียนจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 



แผนการขับเคลือ่นการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
(Best Practice UBON1:2023 Model) 

 

 

42 
 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
จัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ของผู้ที่
มีความต้องการเปน็พิเศษ 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอยา่งเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ 

5. นิเทศติดตาม ช่วยเหลือการ
ด าเนินงาน 

จุดเน้นที่ 3.6 ส่งเสริมการน า 
Digital Technology มาใช ้
ในการจ ัดการเร ียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนอยา่งเต็ม
ศักยภาพ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา

ที่น า Digital Technology 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
ตามสมรรถนะ ความ
ต้องการ และความถนัด 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นนวัตกรผู้สร้างนวัตกรรม 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ทีพ่ ัฒนาระบบคล ังข ้อม ูล
องค ์ความรู ้ในรูป Digital 
Textbook 

4. ร้อยละ 60 ของ
ผู้ เรียนพ ัฒนาตนเอง
ผ ่าน Digital Platform 
ได้ 

1. โรงเรียนน า Digital 
Technology มาใช ้ในการ
จ ัดการเร ียนรูพ้ัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนตาม
สมรรถนะ ความตอ้งการ 
และความถนัด 

2. โรงเรียนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็น นวัตกร 
ผู้สร้างนวัตกรรม 

3. โรงเรียนพ ัฒนาระบบ
คล ังข ้อม ูล  องค์ความรู ้ใน
รูป Digital Textbook 

4. โรงเรียนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมผู้ เรียนพ ัฒนา
ตนเองผ ่าน Digital 
Platform ได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

1. จัดท าแนวทางโรงเรียน 
Digital Technology มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนตามสมรรถนะ 
ความต้องการ และความ
ถนัด 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
พัฒนาความเป็นนวัตกร
ผู้สร้างนวัตกรรม 

3. ส่งเสริมโรงเรียนพ ัฒนา
ระบบคล ังข ้อม ูลองค ์
ความรู ้ในรูป Digital 
Textbook 

4. ส่งเสริมโรงเรียนจัด
กิจกรรมส่งเสริม
ผู้ เรียนพ ัฒนาตนเอง
ผ ่าน Digital Platform 
ได้อย่างต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์ที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มุ่งเน้นการ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ท างานและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนด สามารถบริการประชาชนได้อย่าง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส เป็น
องค์กร ที่ปราศจากการทุจริตคอรัปช่ัน ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยี 
ระบบการท างานที่เป็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้
กับมาตรฐานสากล รวมทั้งลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพ 1.7 กลยุทธ์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

จุดเน้นที่ 1   
การพัฒนาระบบ
การประกัน
คุณภาพภายใน
และการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ  

 

จุดเน้นที่ 2   
การสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือและ
ส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนของ
สังคมเข้ามามี
ส่วนร่วม
บริหารจัดการ
การศึกษา 

 

จุดเนน้ที่ 3  
การยกระดับการ
บริหารของ
สถานศึกษาให้มี
อิสระน าไปสู่การ
กระจายอ านาจ     
4 ด้าน ให้
สถานศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง  ในการ
จัดการศกึษาตาม
บริบทของพื้นที ่

 

จุดเน้นที่ 4  
การน า Digital 
Technology 
มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ
สถานศึกษา
อย่างเป็น
ระบบ 

 

จุดเนน้ที่ 5   
พัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศส่งเสริม 
สนับสนุน ให้
สถานศึกษา                
น า Digital 
Technology มา
ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนา
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 

กลยุทธ์ที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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ตารางท่ี 2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ  
                และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

จุดเน้นที่ 1 การพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Intergrity & 
Transparency 
Assessment : ITA) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของ

สถานศึกษาที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
ในระดับดีขึ้นไปทุก
มาตรฐาน 

2. ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษาที่มีผลการ
ประเมนิภายนอก ในระดับดี
ขึ้นไป 

3. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Intergrity & 
Transparency 
Assessment : ITA) 

1. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมนิผลเพือ่การบรหิาร
จัดการที่มปีระสทิธภิาพโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

2. ส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

3. ยกย่องเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาที่มีผลงานเชิง
ประจักษ ์

4. ก าหนดให้สถานศึกษาใช้
ระบบการบริหารจัดการที่
มุ่งเน้นคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการท างานตาม
หลักการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Intergrity & 
Transparency 
Assessment : ITA) 

1. โครงการ/กิจกรรม
จัดระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

2. โครงการ/กิจกรรมโรงเรียน
สุจริต 

3. โครงการ/กิจกรรมโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

4. โครงการ/กิจกรรมโรงเรียน
วิถีพุทธ 
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จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

จุดเน้นที่ 2 การสร้าง
เครือข่ายความรว่มมือ
และส่งเสรมิให้ทุกภาค
ส่วนของสังคมเขา้มามี
ส่วนร่วมบริหารจัดการ
การศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของ

สถานศึกษาที่ม ี การ
บริหารงานแบบมีสว่นร่วม 

2. ร้อยละ 100 ของเครอืขา่ย
สถานศึกษาที่มีการ
บริหารงานแบบมีสว่นร่วม 

1. ส่งเสริมให้มกีารบรหิาร
จัดการโ 

ยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School 
Base Management) 

2. ส่งเสรมิการมีสว่นรว่มจดัท า
แผนบรูณาการจัดการศึกษา
ในระดบัพื้นที ่

3. สร้างความเข้มแข็งในการ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษา
ในรูปแบบเครือขา่ย
สถานศึกษา 

4. ส่งเสรมิให้ทกุภาคสว่นของ
สังคมมีส่วนรว่มในการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการที่
ตอบสนองความตอ้งการของ
ท้องถิ่นและชุมชน 

5. ส่งเสรมิ สนบัสนนุ ผูป้กครอง 
ชุมชน สังคมและสาธารณชน 
ให้มีความรู ้ความเขา้ใจ และ
มีส่วนรว่มรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการการศึกษา 

6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมเข้ามามีส่วนร่วม
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

 
 
 
 
 

1. โครงการ/กิจกรรมยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนของ
เครือข่ายสถานศึกษา 

2. โครงการ/กิจกรรมผ้าปา่
เพื่อการศึกษา 

3. โครงการ/กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 

4. โครงการ/กิจกรรม
ประชาสัมพันธโ์รงเรียน 

5. โครงการ/กิจกรรมกองทุน
ข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา 
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จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

จุดเน้นที่ 3 การยกระดบัการ
บริหารของสถานศึกษา   ให้
มีอิสระน าไปสูก่ารกระจาย
อ านาจ  4 ด้าน ให้
สถานศึกษาเปน็ศูนยก์ลาง   
ในการจัดการศึกษาตาม
บริบทของพื้นที ่

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของ

สถานศึกษาที่มีรูปแบบ
และแนวทางในการ
บริหารจัดการของ
สถานศึกษาให้เกิด
คุณภาพ 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่อยู่ใน
สถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/
ปฐมวัยหรือพัฒนาสู่ระดับ
สากล 

 

1. ศึกษาวิ เคราะห์ ปรับปรุง 
เปลี่ ยนแปลง ระบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
บทบาทหน้ าที่ ทั้ งระดั บ
ปฏิบัติและรับการก ากับ
ติดตาม 

2. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนารูปแบบการ
กระจายอ านาจการจัด
การศึกษา 4 ด้าน ให้
สถานศึกษา 

3. สนับสนุน ส่งเสริมให้
สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติงานการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ครูสายผู้สอน
ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น 

4. ยกระดับสถานศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนา
ทักษะและคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน 

5. สร้างความเข้มแข็งและ
ยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาตามบริบทของ
พื้นที่ เช่น โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียน
ร่วมพัฒนา โรงเรียนประชา
รัฐ โรงเรียนคุณธรรม 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา 

1. โครงการ/กิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) 

2.โครงการ/กิจกรรม การ
จัดการเรียนการสอนแบบ
คละชั้น 

3. โครงการ/กิจกรรม การ
จัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิด 

มอนเตสซอรี 
4. โครงการ/กิจกรรมการ

จัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดไฮสโคป 

5.โครงการ/กิจกรรม เติมเต็ม
เสริมความรู้สู่ O-net 

6. โครงการพัฒนารูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาที่เน้น
ความเป็นตัวตน 
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จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

6. น าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาใช้ในการวาง
แ ผ น ก า ร ป ฏิ บั ติ  ก า ร
ตรวจสอบติดตามเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

7. สร้างมาตรฐานและก าหนด
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

8. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน
ขนาดเล็กมีระบบการบริหาร
จัดการที่หลากหลาย เช่น การ
จัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) การ
จัดการเรียนการสอนแบบ
คละชั้น 

9. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระ
ในการบริหารงานและจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้
ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่ น น าไปสู่ การ
พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

จุดเน้นที่ 4 การน า Digital 
Technology มาใช้ใน
การเพิ่มประสิทธภิาพ
การบริหารจัดการ
สถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของ

สถานศึกษาที่มีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่
สามารถใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

2. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่มีขอ้มูล
ผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถ
เช่ือมโยงข้อมูลต่าง ๆ 
น าไปสู่การวิเคราะห์เพือ่
วางแผนการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของ
สถานศึกษา ที่สามารถ
เช่ือมโยงและบูรณาการ
ข้อมูลด้านการบรหิาร
จัดการระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

2. พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรที่
เช่ือมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่
การคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง 
ตลอดจนเชื่อมโยงการ
พัฒนาครู เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ความก้าวหนา้ในอาชีพ 

3. พัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่สามารถ
เช่ือมโยงกับหนว่ยงาน   ที่
เกี่ยวขอ้ง 

4. พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทุก
มิติ น าไปสู่การวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 

1. โครงการ/กิจกรรม พัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา 

2. โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ระบบอินเทอร์เนต
ความเร็วสูงสู่สถานศึกษา 

3. โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรด้านการใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอร์
ส าเร็จรูปเพื่อการจัดท า
ระบบข้อมูลสารสนเทศใน
สถานศึกษา 
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จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

จุดเน้นที่ 5 พัฒนาสู่ความเป็น
เลิศส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษา น าDigital 
Technology มาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
5.1 ร้อยละ100 ของ

สถานศึกษา มีระบบ
โครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมที่สามารถ
เช่ือมต่อกับ โครงข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัย  

5.2 ร้อยละ100 ของ
สถานศึกษา       มี 
Digital Device เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ของผู้เรียน และเป็น
เครื่องมือในการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษามีโครงข่าย
สื่อสารโทรคมนาคม       
ที่มี ประสิทธภิาพ และ
ปลอดภัย 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษา   มีระบบ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์   
ที่ใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนา
ทักษะดา้น Digital Literacy 
แก่ผู้เรียน 

3. ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ น ให้
สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนา
ห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน 
Digital 

4.  ส่งเสริม สนับสนุน Digital 
Deviceส าหรั บผู้ เรี ยนทุ ก
ระดับอย่างเหมาะสม  

5.  ส่งเสริม สนับสนุน Digital 
Device และพัฒนา Digital 
Pedagogy ส าหรับครู อย่าง
เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อพัฒนา ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

2. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 
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กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
 นักเรียน คือ หัวใจของการจัดการศึกษา ความปลอดภัยของนักเรียน
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงตระหนักและเล็งเห็นความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมกับหาแนวทางที่เป็น
รูปธรรมในการดูแล ช่วยเหลือ รักษาความปลอดภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ   
ให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตสามารถดูแลตนเองให้
ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุและอุบัติภัยที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่นักเรียน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 แผนภาพ 1.8 กลยุทธ์ที่ 4 ความปลอดภัยของสถานศึกษา 

จุดเน้นที่ 2 
มาตรการรักษา
ความปลอดภยั
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาของ
สถานศึกษา 

 

จุดเน้นที่ 3 
การเสริมสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหวา่ง
ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน  
ที่เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียน 

 

จุดเน้นที่ 4 
มีการก ากับ 
ติดตาม ประเมิน
และรายงานผล
การด าเนินงาน
การรักษาความ
ปลอดภัยของ
สถานศึกษา 

 

จุดเน้นที่ 1 
จัดระบบรักษา
ความปลอดภยั
ของสถานศึกษา 
โดยการมีส่วน
ร่วมของครู 
ผู้ปกครอง 
เครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและ
เอกชนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 

 

กลยุทธ์ที่ 4  การส่งเสรมิการรกัษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
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ตารางท่ี 2.7 ความสัมพันธ์ระหวา่งจุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการและวิธีปฏิบัต ิ
                 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการรกัษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

จุดเน้นที่ 1 จัดระบบรักษา
ความปลอดภยัของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของครู ผู้ปกครอง 
เครือข่ายทั้งภาครัฐและ
เอกชนอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. สถานศึกษาทกุแห่ง

จัดระบบรักษา  ความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 

1. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก าหนดแนว
ทางการจัดระบบการรักษา
ความปลอดภยัของ
สถานศึกษา “แนวทางการ
รักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา” 1) ด้าน
ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 
เช่น อุบัติเหตุจากอาคาร
เรียนอาคารประกอบ, จาก
บริเวณสถานศึกษา, จาก
สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา, จากเครื่องมือ 
เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ,จากยานพาหนะ, การ
พานักเรียนไปศึกษานอก
สถานศึกษาและร่วม
กิจกรรมส าคัญ,
ยานพาหนะรับ-ส่ง 
นักเรียน 2) ดา้นการ
ป้องกันและแก้ไขอุบัติภยั 
เช่น อัคคีภัย  วาตภัย 
อุทกภยั ธรณีพิบัติไทย     
3) ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทางสังคม เช่น 
การล่วงละเมินทางร่างกาย
และจิตใจ, การท าร้าย

1. โครงการสถานศึกษา
ปลอดภัย 

2. โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

3. โครงการโรงเรียนสุขภาวะ 
4. โครงการโรงเรียนปลอด

สารเสพติด บุหรี่ เหล้า  
5. โครงการป้องกันอุบัตภิัยใน

โรงเรียนและความ
ปลอดภัยในท้องถนน 

6. ภัยจากโรคติดต่อและไม่
ติดต่อ 

7. การล่วงละเมิดทางเพศ 
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จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

ตัวเองและการฆา่ตัวตาย 
สารเสพติด การอุปโภค
บริโภค การทะเลาะวิวาท 
การถูกล่อลวงและลักพา 
สื่อลามก อนาจาร 
อบายมขุ, พฤตกิรรมชู้สาว, 
อินเตอร์เน็ต, เกมส์, 
Cyber 4) ความปลอดภัย
ด้านอื่น ๆ ตามความ
จ าเป็นของสถานศึกษา 

2. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดระบบรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 

3. สถานศึกษาจัดระบบรักษา
ความปลอดภยัของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของครู ผู้ปกครอง 
เครือข่ายทั้งภาครัฐและ
เอกชนอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

4. พัฒนาความเข้มแข็งของ
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนการแนะแนวและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

จุดเน้นที่ 2 มาตรการรักษา
ความปลอดภยั     การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ของสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. สถานศึกษาทกุแห่งมี

มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาของ
สถานศึกษาของสถานศึกษา 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ได้รับการคุ้มครองและ
รักษาความปลอดภยั 

3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ที่ว่ายน้ าเป็นก่อนจบ
การศึกษา 

1. สถานศึกษามีมาตรการ
รักษาความปลอดภัยการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาของ
สถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาก าหนด
โครงการ/กิจกรรมที่
ป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา 

1. โครงการสร้างความ
ปลอดภัยทางน้ าให้แก่
นักเรียนในสถานศึกษา 
“กิจกรรมวา่ยน้ าเพือ่
ชีวิต” 

2. โครงการว่ายน้ าเป็น เล่น
น้ าปลอดภยั 

จุดเน้นที่  3 การเสริมสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ า งครู  
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 สถานศึกษามี

การก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติการสร้างปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ก าหนดระเบียบว่าด้วยความ
ป ร ะ พ ฤ ติ ร่ ว ม กั บ ค รู  
ผู้ปกครอง และชุมชน 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ก ากับ ติดตามไม่ให้

1. สถานศึกษาก าหนดแนว
ทางการปฏิบัตกิารสร้าง
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

2. สถานศึกษาก าหนด
ระเบียบวา่ด้วยความ
ประพฤติร่วมกบัครู 
ผู้ปกครอง และชุมชน 

3. สถานศึกษาก ากับ ติดตาม
ไม่ให้ช้าราชการครูลงโทษ
นักเรียนด้วยวิธีความ
รุนแรงหรือแบบกลั่นแกล้ง
ความโกรธ หรือความ
พยาบาทโดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

1. โครงการบ้านสานรัก 
2. โครงการต้นกล้าคุณธรรม 
3. กิจกรรมการประชุม

ผู้ปกครอง ชุมชน  
4. กิจกรรมเพื่อสร้าง

ความสัมพันธภ์ายใน
สถานศึกษา 

5. โครงการโรงเรียนของเรา
น่าอยู ่

6. โครงการเสริมสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหวา่งครู
กับนักเรียน 
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จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

ข้าราชการครูลงโทษนักเรียน
ด้วยวธิีความรุนแรงหรือ
แบบกลั่นแกล้งความโกรธ
หรือความพยาบาทโดย
ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

จุดเน้นที่ 4 มีการก ากับ 
ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลการด าเนินงาน
การรักษาความปลอดภัย
ของสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ก ากับ ติดตามและ
ประเมนิผลระบบการรักษา
ความปลอดภยัของ
สถานศึกษา 

2. สถานศึกษามกีารก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงาน
การรักษาความปลอดภัย
ของสถานศึกษา 

1. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก ากบั ติดตาม
และประเมินผลระบบการ
รักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา 

2. สถานศึกษามกีารก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงาน
การรักษาความปลอดภัย
ของสถานศึกษา 

1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานการรักษา
ความปลอดภยัของ
สถานศึกษา 

2. การประเมินและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
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กลยุทธ์ที่ 5 การสนองนโยบายทุกระดับ 
                เป็นการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการการบริหาร
จัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ความยั่งยืน ส่งเสริม สนับสนุน การประเมิน/
ประกวด /แข่งขันสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทุกระดับ ยกย่อง/ ชมเชย /ให้รางวัล
แก่สถานศึกษาที่ไดร้ับรางวลัจากการประเมิน/ประกวด/แข่งขันทุกระดับ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 แผนภาพ 1.9 กลยุทธ์ที่ 5 การสนองนโยบายทุกระดับ 

 
 
 
 
 

จดุเน้นที่ 1  
การน้อมน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปบูรณาการการ
บริหารจัดการและ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สู่ความยั่งยืน 
 

จุดเน้นที่ 2  
การส่งเสริม 
สนับสนุน การ
ประเมิน/ประกวด 
/แข่งขัน
สถานศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศทุก
ระดับ 
 

จุดเน้นที่ 3  
การยกย่อง/ 
ชมเชย /ให้รางวัล
แก่สถานศึกษาที่
ได้รับรางวัลจาก
การประเมิน/
ประกวด/แข่งขัน
ทุกระดับ 
 

กลยุทธ์ที่ 5 การสนองนโยบายทุกระดับ 
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ตารางท่ี 2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ          
และวิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ 5 การสนองนโยบายทุกระดับ 

 

จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

จุดเน้นที่ 1 การน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการการ
บริหารจัดการและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สู่ความ
ยั่งยืน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของ

สถานศึกษาที่น้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

2. มีสถานศึกษาที่เป็นศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปญัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างน้อยอ าเภอละ 1 
ศูนย์ 

 1. สถานศึกษาน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการ
บริหารจัดการและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็น
รูปธรรม 

2. แต่ละอ าเภอคัดเลือก
สถานศึกษาที่มีความพร้อม 
เพื่อประเมินศูนย์ฯ 

3. เขตพื้นที่ฯ นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม 

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

ฯลฯ 

จุดเน้นที่ 2 การส่งเสริม 
สนับสนุน การประเมิน/
ประกวด /แข่งขันสถานศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศทุกระดับ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่

ได้รับรางวัลจากการ
ประเมิน/ประกวด/ 
แข่งขัน 

1. สถานศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรม
การประเมิน/ประกวด/
แข่งขันทุกระดับ 

2. พัฒนาครูแกนน าแต่ละ
กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน
เทคนิควิธีการในการ
ส่งเสริมผู้เรียนเข้ารับการ
แข่งขัน 

3. เขตพื้นที่ฯ นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม 

1. โรงเรียนพระราชทาน 
2. โรงเรียนศูนย์เศรษฐกิจ

พอเพียง 
3. โรงเรียนในโครงการบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 

4. ประกวดหนึ่งโรงเรียนหนึ่ง
อาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

5. ประกวดโรงเรียนดีเด่น/
ห้องเรียนคุณภาพ 
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จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่

การปฏิบัติ 

2. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมการประเมิน/
ประกวด/แข่งขันทุกระดับ 

3. ร้อยละ 60 ของนกัเรียนที่มี
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
มหกรรมวิชาการระดับชาต ิ 

4. ผลการประกวดมหกรรม
วิชาการไม่เกินอันดับ ที่ 
10 ของประเทศ 

5. ร้อยละของสถานศึกษาที่
ได้รับรางวัลจากการร่วม
การแข่งขันมหกรรม
วิชาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

6. โรงเรียนได้รับรางวัล
โรงเรียนพระราชทาน ปีละ 
1 โรงเรียน 

6. OBEC Award 
7. MOE Award 
8. IQA Award 
9. เสมา ป.ป.ส.  

จุดเน้นที่ 3 การยกยอ่ง/ 
ชมเชย /ให้รางวัลแก่
สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
จากการประเมิน/
ประกวด/แข่งขันทุกระดับ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
    ร้อยละ 100 ของ

สถานศึกษาที่ได้รับ การ
ยกยอ่ง/ ชมเชย/รางวัล 
จากผลการประเมิน/
ประกวด/แข่งขันทุกระดับ 

1. เขตพื้นที่ฯ ก าหนดกรอบ/
เกณฑ์การยกย่อง ชมเชย 
ให้รางวัล 

2. สถานศึกษาน ากรอบ/เกณฑ์
การยกย่อง ชมเชยให้รางวัล 
ไปสู่การปฏิบัติ 

3. เครือข่ายสถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการพิจารณาการรับ
รางวัล 

 

1. ให้ความดีความชอบในการ
เล่ือนเงินเดือน 

2. ประกาศเกียรติคุณในวาระ
การประชุม 
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 ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบการพัฒนาที่สังเคราะห์
ขึ้นนี้ ในการน าสู่การปฏิบัติย่อมมีความเกี่ยวข้องกับผู้เกี่ยวข้องหลายๆ ส่วน ทั้ง
นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ชุมชน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน หน่วยงานภายใน
ส านักงานเขตพื้นที่ และผู้บริหารการศึกษา จึงจ าเป็นระบุเป็นแนวกว้างๆ เพื่อสร้าง
กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 

1. หลักการ และบทบาทในการขบัเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
• ครู   ปรับทิศทางการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกับจุดเน้นเชิงกลยุทธ์ 
• ผู้บริหาร ใช้กระบวนการบริหาร กระบวนการสอน และการนเิทศการศึกษา   

             เป็นกลไกส าคญั 
• โรงเรียน  น าไปประยุกต์ใช้กับแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา หรือ 

           แผนปฏิบัติการประจ าป ี
• กลุ่มเครือข่าย สร้างกลไกความร่วมมือเชิงรุก ใช้แผนเป็นเครื่องมือ 
• ศึกษานิเทศก ์ บูรณาการแผนกับภารกจิ/โครงการเป็นเนื้อเดียวกัน 

              ขยับจังหวะขับเคลื่อนถี่ข้ึน 
• ก.ต.ป.น. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย              

                สู่การพัฒนา 
• ผู้บริหารเขตพื้นท่ี ใช้แผนเป็นตัวช้ีน าการบรหิารเชิงรุก 

 

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

ส่วนที่ 3 
กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา UBON 1 : 2023 Model  
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3. การนิเทศก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
 
     ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

• พฤษภาคม  เตรียมความพร้อมศึกษา ทบทวนภารกิจ 
• มิถุนายน      ศึกษารูปแบบ, พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนขับเคลื่อน 
• กรกฎาคม ประชุมท าความเข้าใจสถานศึกษาในสังกัด 
• สิงหาคม เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา/กลุม่นิเทศ/สรา้งเวทีแลกเปลี่ยน 
• กันยายน เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา/กลุม่นิเทศ/สรา้งเวทีแลกเปลี่ยน 
• ตุลาคม ทบทวนและสะท้อนผลการเรยีนรู ้ในแต่ละกลยุทธ์ 
• พฤศจิกายน เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา/กลุม่นิเทศ/สรา้งเวทีแลกเปลี่ยน 
• ธันวาคม เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา/กลุม่นิเทศ/สรา้งเวทีแลกเปลี่ยน 
• มกราคม เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา/กลุม่นิเทศ/สรา้งเวทีแลกเปลี่ยน 
• กุมภาพันธ ์ เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา/กลุม่นิเทศ/สรา้งเวทีแลกเปลี่ยน 
• มีนาคม จัดเวทีแลกเปลี่ยน/มหกรรม Best Practice/นวัตกรรม PLC 
• เมษายน  สรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 

 
     ก.ต.ป.น. 
 

• มิถุนายน         ศึกษารูปแบบ, น าไปบูรณาการใหส้อดคล้องกับอ านาจหน้าท่ี  
  และจัดท าแผนปฏบิัติงาน ก.ต.ป.น. 

• กรกฎาคม จดัท ากรอบแนวคดิ เครื่องมือวเิคราะห์ สังเคราะห์ วิจยั ปฏิทิน 
           การเก็บข้อมูลสถานศึกษาตัวอย่าง และหน่วยงานในสังกัด 
  ส านักงานฯ 

• สิงหาคม เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา เก็บข้อมูลการวจิัยสถานศึกษา 
  ตัวอย่าง และหน่วยงานในสังกัดส านักงานฯ 

• กันยายน เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา/เก็บข้อมูลการวจิัยสถานศึกษา 
  ตัวอย่าง และหน่วยงานในสังกัดส านักงานฯ 

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

  ตัวอย่าง และหน่วยงานในสังกัดส านักงานฯ 
• มกราคม เป็นที่ปรึกษาสถานศึกษา/เก็บข้อมูลการวจิัยสถานศึกษา 

  ตัวอย่าง และหน่วยงานในสังกัดส านักงานฯ 
• กุมภาพันธ ์ สังเคราะห์ สรุปผลการวิจยั /เตรียมน าผลการวิจัย 
• มีนาคม น าเสนอผลการวจิัยและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

 
     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

• มิถุนายน  ศึกษารูปแบบ, น าไปบูรณาการกับภารกิจ และจัดท าแผนนิเทศฯ 
• กรกฎาคม  จัดท าเครื่องมือ ปฏิทินนเิทศ และแบบรายงาน 
• สิงหาคม  นิเทศ ติดตาม ตามแผน/เป็นพี่เลีย้งสถานศึกษา 
• กันยายน  นิเทศ ติดตาม ตามแผน/เป็นพี่เลีย้งสถานศึกษา 
• ตุลาคม  ทบทวนและสะท้อนผลการเรยีนรู ้ในแต่ละกลยุทธ์ 
• พฤศจิกายน  ปรับกลยุทธ์สู่ความส าเร็จ 
• ธันวาคม  นิเทศ ติดตาม ตามแผน/เป็นพี่เลีย้งสถานศึกษา 
• มกราคม  นิเทศ ติดตาม ตามแผน/เป็นพี่เลีย้งสถานศึกษา 
• กุมภาพันธ์  สรุปผลการเรยีนรู/้เตรียมน าเสนอ BP การนิเทศฯ 
• มีนาคม  น าเสนอวิธีปฏิบตัิที่ดี (Best Practice) 

 
      ระดับเครือข่ายสถานศึกษา 
 

• มิถุนายน  ศึกษารูปแบบ, น าไปบูรณาการกับแผนความร่วมมือการ 
  พัฒนาคุณภาพระดับเครือข่ายสถานศึกษา - เสนอที่ปรึกษา 

• กรกฎาคม  ประชุมสร้างความเขา้ใจ/สร้างชุมชน PLC/เริ่มปฏิบัตติาม 
  แผน/ขอรับค าแนะน า 

• สิงหาคม  ปฏิบัติตามแผนพัฒนาเครือข่าย/เป็นพ่ีเลี้ยงสถานศึกษา 
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  /ขอค าแนะน าจากท่ีปรึกษา/ 
• กันยายน  ปฏิบัติตามแผนพัฒนาเครือข่าย/เป็นพ่ีเลี้ยงสถานศึกษา 

  /ขอค าแนะน าจากท่ีปรึกษา/ 
• ตุลาคม  ทบทวนและสะท้อนผลการเรียนรู้ ในแต่ละกลยุทธ์ในระดับเครือข่าย 
• พฤศจิกายน  ปรับกลยุทธ์สู่ความส าเร็จ 
• ธันวาคม  ปฏิบัติตามแผนพัฒนาเครือข่าย/เป็นพ่ีเลี้ยงสถานศึกษา 

  /ขอค าแนะน าจากท่ีปรึกษา/ 
• มกราคม  ปฏิบัติตามแผนพัฒนาเครือข่าย/เป็นพ่ีเลี้ยงสถานศึกษา 

  /ขอค าแนะน าจากท่ีปรึกษา/ 
• กุมภาพันธ์  สรุปผลการเรยีนรู/้เตรียมน าเสนอ BP/นวัตกรรม PLC 
• มีนาคม  น าเสนอวิธีปฏิบตัิที่ดี (Best Practice)/ นวัตกรรม PLC 

 
     ระดับสถานศึกษา 
 

• มิถุนายน  ศึกษารูปแบบ, น าไปประยุกต์กับแผนยกระดับคณุภาพฯ  
  เสนอพี่เลีย้ง 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 BP/นวัตกรรม PLC 
• มีนาคม  น าเสนอวิธีปฏิบตัิที่ดี (Best Practice)/ นวัตกรรม PLC 
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ภาคผนวก  
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รายชื่อคณะจัดท าเอกสาร 
  
ทีป่รกึษา 

1. นายถาวร  คูณิรัตน์ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 
2. นายสาญัณห์  รัตนโสภา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
3. นายเข็มพรชยั  ทองน้อย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
4. นายสุริยะ  พุทธิผล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 
คณะท างาน 
 

1. นายพิจิตร  ทาทอง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลฯ 
2. นายอภัย  สบายใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 
3. นายเฉลมิพล  เกตมุาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม 
4. นายปิติพัฒน์  ยิ่งภัสสรานนัท ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางนอ้ย 
5. นายกฤตเิดช  สุขสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชทีวน 
6. นายสุริยา โทนกุาร ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 
7. นายสุริยันต์  พรมจ าปา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 
8. นายไพศาล  สุวรรณพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเมือง 
9. นายรัชศกัดิ์  แก้วมาลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าไฮนอ้ย 
10. นายปรีชา  ทาศิร ิ หัวหน้ากลุม่งานส่งเสรมิและพฒันาสือ่และนวัตกรรมการศกึษา 
11. นายจิรวฒัน์ สว่างวงศ ์ หัวหน้ากลุม่งานเลขานกุารคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบฯ 
12. นายสุเมธ มัดธน ู หัวหน้ากลุม่งานพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศกึษา 
13. นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล หัวหน้ากลุม่งานพัฒนาหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
14. นางวิไลลักษณ ์จรญูโรจนว์ิทย์ หัวหน้ากลุม่งานวดัและประเมินผลการจัดการศึกษา 
15. นางนนัทน์ภัส ปภินวัช หัวหน้ากลุม่งานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหารฯ 
16. นางฉววีรรณ วะรงค์  หัวหน้ากลุม่งานการศกึษาพิเศษ 
17. นางธนพร ค านวณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
18. นางจินตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
19. นางสาววัชรากร ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
20. นางสาววราพร ดาราศาสตร ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
21. นายปัญญา ตรีเลิศพจนก์ุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
22. นายศิริพงษ์ ศิริวารนิทร ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
23. นางกญัญลกัษณ์ ศิรวิารนิทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
24. นางสาวสวาสฎิพร แสนค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
25. นางชาลิน ี ศรีสนัต ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

 



แผนการขับเคลือ่นการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
(Best Practice UBON1:2023 Model) 

 

 

66 
 

 
 


