คำนำ
เอกสาร “แผนนิเทศบูรณา ๓๖๐ องศา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาสู่คุณภาพที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน ปีการศึกษา
2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อสนับสนุนการนิเทศ
การศึกษาของศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง นาไปใช้ในการวางแผนนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และนิเทศตามงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางการศึกษาในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นกระบวนการ
นิเทศแบบบูรณาการ
แผนนิเทศบูรณา ๓๖๐ องศา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาสู่คุณภาพที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 ฉบับนี้ ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาสาระ 4 ส่วน คือ ส่วนที่1
ความสาคัญและความเป็นมา ส่วนที่ 2 ฐานข้อมูล ส่วนที่ 3 วิธีดาเนินงาน และส่วนที่ 4 ปฏิทินการดาเนินงาน
โดยกาหนดประเด็นการนิเทศ ดังนี้
๑. การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อคุณภาพการศึกษา
1.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๑.2 การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย
๑.๓ การยกระดับผลสัมฤทธิ์
๑.๔ การประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๕ การจัดการเรียนการสอน Active Learning, กระบวนการ PLC โดยใช้ Lesson study
๑.๖ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV /DLIT
๑.๗ โรงเรียนโครงการพิเศษ
๑.๘ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ห้องเรียน
๒. การนิเทศภายในโรงเรียน
๓. การจัดการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น(ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร
๔. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
๕. การจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
๖. การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Program for
International Student Assessment : PISA)
๗. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน
๘. การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
๙. การนิเทศตามจัดเน้นและนโยบายของสพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ
๑๐. การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพตามบริบท ความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
กลุ่ มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ขอขอบคุณศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรั มย์ เขต 1 ที่ร่ว มกันจัดทาเอกสาร จนสาเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสาร
ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
ส่วนที่ 1 บทนา ความสาคัญและความเป็นมา
ส่วนที่ 2 ฐานข้อมูล
จานวนบุคลากร จาแนกตามประเภท
จานวนโรงเรียนในสังกัดและระดับที่เปิดสอน แยกรายอาเภอ
จานวน ครู:นักเรียน
จานวนนักเรียนและห้องเรียน จาแนกรายชั้น
ข้อมูลผลการทดสอบ NT, O-NET ปีการศึกษา 2562
ส่วนที่ 3 สภาพและบริบทสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ส่วนที่ 4 แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิธีดาเนินการ
รูปแบบและขั้นตอนการปฏิบัติการนิเทศแบบบูรณาการ
กระบวนการนิเทศบูรณาการ ๓๖๐ องศา
ระยะเวลา
ประเด็นการนิเทศ
ส่วนที่ 5 ปฏิทินการดาเนินงาน
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แผนนิเทศบูรณาการ ๓๖๐ องศา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาสู่คุณภาพ
ที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ส่วนที่ 1 บทนา ความสาคัญและความเป็นมา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับ จะประกอบไปด้วยกระบวนการที่สาคัญ
๓ กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ทั้งนี้
กระบวนการบริหารจะมีความชัดเจนอยู่ในระบบของการบริหารราชการ ส่วนกระบวน การเรียนการสอนนั้นเป็น
กระบวนการหลักในการจัดการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพของคนในชาติ
สาหรับกระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการที่เสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงาน
นิเทศการศึกษา จึงเป็นการปฏิบัติงานสนับสนุนความสามารถของครู ให้จัดการเรียนการสอน ที่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนอย่างแท้จริง การนิเทศการศึกษา เป็น “กระบวนการ” ทางานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ มีเป้าหมายอยู่ที่คุณภาพของนักเรียน แต่การดาเนินงานนั้นจะกระทาผ่าน
“ตัวกลาง” คือครูและบุคลากรทางการศึกษาเน้นบรรยากาศแห่งความเป็นประชาธิปไตย
ความหมายของการนิเทศการศึกษา
นักศึกษาทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทยได้ให้ความสามารถของการนิเทศการศึกษาไว้หลาย
ความคิด เช่น Harris (อ้างถึงใน สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 5) ได้ให้
ความหมายของการนิเทศการศึกษา คือ การที่บุคคลในโรงเรียนได้กระทากับบุคคลหรือสิ่งอื่นใด เพื่อคงไว้ หรือ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของโรงเรียนซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายทางการสอนของโรงเรียน
Goods (อ้างถึงใน สานักงาน คณะกรรมการการประถมศึกษา แห่งชาติ, 2542 : 5) ได้ให้ความหมายของการ
นิเทศการศึกษาว่า เป็นความพยายามของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่นิเทศการศึกษา
ในด้านการแนะนาครู หรือผู้อื่นที่ทางานเกี่ยวกับการศึกษาให้รู้วิธีการปรับปรุงการสอนหรือการให้การศึกษา การ
นิเทศการศึกษา ช่วยให้เกิดความงอกงามในวิชาชีพ การศึกษาช่วยพัฒนาครู ช่วยในการเลือกและปรับปรุง
วัตถุประสงค์ทางการศึกษา ช่วยเลือกและปรับปรุงวิธีสอนและช่วยเหลือปรับปรุงการประเมินผลการสอน
Burton and Bruchner (อ้างถึงใน สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 5) กล่าวถึง
การนิเทศการศึกษา คือ กลวิธีของผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการเกี่ยวกับการปรับปรุงการสอน โดยขอความร่วมมือ
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลายฝ่าย เพื่อก่อให้เกิดความเจริญงอกงามและพัฒนาการแก่เด็ก
ภิญโญ สาธร พนัส หัสนาคินทร์ นิพนธ์ ไทยพานิช สงัด อุทราท์ สานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (อ้างถึงใน สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 5-6) กล่าวถึง
ความหมายการนิเทศการศึกษา สรุปได้ คือ ความร่วมมือระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศในการช่วยเหลือ
ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร
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จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา
ในการดาเนินงานนิเทศการศึกษานั้น จาเป็นต้องมีจุดมุ่งหมาย ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงาน บรรลุที่
ต้องการ ซึ่ง Adams and Dickey (อ้างถึงใน สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 6)
สงัด อุทรานันท์ วิไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ และสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (อ้างถึงใน
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 7) ได้กาหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา
สรุปไว้ว่า เป็นกระบวนการทางานที่มุ่งสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนของครู ซึ่งจะยังผลสู่เป้าหมายสุดท้าย
คือ ผู้เรียนมีคุณภาพสมดังจุดมุ่งหมายของการศึกษา และในขณะเดียวกันการนิเทศการศึกษาต้องพิจารณาใน
เรื่องการพัฒนากลุ่มคนผู้ร่วมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูให้มีความรู้ความสามารถ ความ มั่นใจ มีขวัญและ
กาลังใจในการทางาน กระบวนการทางานเป็นไปในลักษณะที่ก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์อันดีปราศจากความ
ขัดแย้ง
ความจาเป็นของการนิเทศการศึกษา
วินัย เกษมเศรษฐ ชาญชัย อาจินสมาจาร วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ (อ้างถึงใน สานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 10) กล่าวถึง ความจาเป็นในการนิเทศการศึกษาไว สรุปได้ว่า การนิเทศ
การศึกษามีความจาเป็นต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะในวงการศึกษา ครูควรได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ และได้รับการบริการจากผู้ทาหน้าที่นิเทศการศึกษา ซึ่งจะช่วยรักษามาตรฐานการศึกษาให้เท่าเทียม
กัน
หลักการนิเทศการศึกษา
ในการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา ศึกษานิเทศก์ต้องอาศัยหลักการในการปฏิบัติงานเพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งในเรื่องหลักการนิเทศการศึกษานักการศึกษาได้กล่าวไว้ Briggs &
Justman (อ้างถึงใน สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 13) วิจิตร (ธีรกุล) วรุตบาง
กูร และคณะ ชารี มณีศรี และ สงัด อุทรานันท์ ได้ให้หลักการนิเทศการศึกษา ได้กล่าวถึงหลักการของการ
นิเทศการศึกษาไว้ สรุปได้ คือ การนิเทศการศึกษาเป็น “กระบวนการ” ทางานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้นิเทศ
และผู้รับการนิเทศ มีเป้าหมายอยู่ที่คุณภาพของนักเรียนแต่การดาเนินงานนั้น จะกระทาโดยผ่าน “ตัวกลาง”
คือครูและบุคลากรทางการศึกษา เน้นบรรยากาศแห่งความเป็นประชาธิปไตย

3
กระบวนการนิเทศการศึกษา
กระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารให้สัมฤทธิผล นักการศึกษาได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับกระบวนการ
ของการนิเทศการศึกษา ได้ดังนี้
วิจิตร วรุตวางกูร, กาญนา ศรีกาฬสินธุ์ และสุพิชญา ธีระกุล (2524 : 36) อธิบายว่า
กระบวนการนิเทศการศึกษา หมายถึง แบบแผนของการลาดับที่ขั้นตอนไว้อย่างต่อเนื่องกันอย่างมีระเบียบแบบ
แผนนั้นต้องเป็นแบบแผนที่ดี มีขั้นตอนอย่างชัดเจนต่อเนื่องอย่างเป็นระบบพร้อมด้วยเหตุผลที่เป็นไปได้
สงัด อุทรานันท์ (2529 : 4 – 6) ได้สรุปกระบวนการการนิเทศการศึกษาไว้ว่า
ประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การวางแผนนิเทศ เป็นขั้นที่ผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศและผู้บริหารจะทาการประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหา ความต้องการจาเป็นของสิ่งที่จะต้องมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนถึงขั้นการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะต้องจัดขึ้นอีกด้วย
ขั้นที่ 2 การให้ความรู้แก่สิ่งที่จะต้องทา เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิ่งที่
จะดาเนินการว่าจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถอย่างไรบ้าง
ขั้นที่ 3 ขั้นการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ลักษณะ
3.1 การปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ เป็นขั้นที่ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติตามความรู้
ความสามารถที่ได้รับจากการดาเนินงานในขั้นที่ 2
3.2 การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ ขั้นนี้ผู้ให้การนิเทศจะทาการนิเทศ
และควบคุมคุณภาพให้งานสาเร็จออกมา ให้ทันตามกาหนดเวลา และคุณภาพสูง
3.3 การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ ผู้บริหารให้การสนับสนุนในเรื่องวัสดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้อื่น ๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างได้ผล
ขั้นที่ 4 การสร้างขวัญและกาลังใจ ขั้นนี้เป็นการเสริมสร้างของผู้บริหารเพื่อให้ผู้รับการ
นิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ขั้นนี้อาจดาเนินการพร้อม ๆ กัน ขณะที่ผู้รับการ
นิเทศกาลังปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วก็ได้
ขั้นที่ 5 การประเมินผลและกระบวนการทางาน เป็นขั้นที่ผู้นิเทศทาการประเมินผลของการ
นิเทศการดาเนินงานที่ผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากการประเมินผลของการนิเทศพบว่ามีปัญหา
หรืออุปสรรคอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทาให้การนิเทศไม่ได้ผล ก็จะต้องทาการปรับปรุงแก้ไข อาจทาได้โดย
การให้ความรู้ในสิ่งที่ทาใหม่อีกครั้งหนึ่ง สาหรับผลงานที่ออกมายังไม่ถึงขั้นที่พอใจหรือการดาเนินงานปรับปรุง
วิธีการดาเนินงานทั้งหมด สาหรับกรณีที่กระบวนการดาเนินงานเป็นไปไม่ได้ผล ถ้าหาก
การประเมินผลงาน และการดาเนินงานได้ผลดีก็สามารถดาเนินการต่อไปได้ ดังภาพประกอบ 5
(สงัด อุทรานันท์. 2529 : 5)
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สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2538 : 20) กล่าวว่า กระบวนการนิเทศ
ศึกษาตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการการประถมแห่งชาติ ยึดวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นหลักในการ
ทางาน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
ขั้นที่ 2 การวางแผนและการกาหนดทางเลือก
ขั้นที่ 3 การสร้างสื่อเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ
ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
ขั้นที่ 5 การประเมินผลและรายงานผล
การนิเทศแบบบูรณาการ 360 องศา
การนิเทศแบบบูรณาการ 360 องศา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาสู่คุณภาพที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน หมายถึง
การนิเทศตามนโยบายและจุดเน้นสาคัญเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพื่อลดความซ้าซ้อนของการ
ทางานในลักษณะของการประสานความร่วมมือกันของผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ให้ความสาคัญในการเร่งรัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้ได้มาตรฐานมีกลยุทธ์การพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น โดยยึดแนวคิดที่สาคัญ คือ การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย พร้อมกาหนดแนวทาง รูปแบบการพัฒนาที่เป็นระบบ เป็นรูปธรรม ให้ความสาคัญในการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล การจัดการศึกษาที่เป็นระบบ มีความเข้มแข็ง และความต่อเนื่อง ขับเคลื่อนสู่วัฒนธรรม
คุณภาพ ทุกฝ่ายมีความตระหนัก และให้ความสาคัญจาเป็นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยการผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนา เช่น การจัดกิจกรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวนโยบาย รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น สพฐ./
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
2. ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้นักเรียนชั้นป. 1 อ่านออก ภาคเรียนที่ 1
3. ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
5. เรียนรู้ Digital ใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
6. ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม
7. จัดการเรียนรู้หลากหลายเชื่อมโยงสู่อาชีพ และการมีงานทา รวมทั้งจุดเน้นนโยบายของ สพฐ.
และที่สาคัญทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 แนวทางการศึกษาไทยในยุค Education 4.0
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ออกแบบการนิเทศ
บูรณาการ ๓๖๐องศา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาสู่คุณภาพที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน โดยได้หลอมรวมจุดเน้นการนิเทศ
ตามนโยบายติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยเขตพื้นที่เป็นฐาน ดังนี้
๑. การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อคุณภาพการศึกษา
1.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๑.2 การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย
๑.๓ การยกระดับผลสัมฤทธิ์
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๑.๔ การประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๕ การจัดการเรียนการสอน Active Learning, กระบวนการ PLC โดยใช้ Lesson study
๑.๖ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV /DLIT
๑.๗ โรงเรียนโครงการพิเศษ
๑.๘ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ห้องเรียน
๒. การนิเทศภายในโรงเรียน
๓. การจัดการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น(ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร
๔. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
๕. การจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
๖. การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Program
for International Student Assessment : PISA)
๗. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน
๘. การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
๙. การนิเทศตามจัดเน้นและนโยบายของสพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ
๑๐. การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพตามบริบท ความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัด
เพื่อเป็นการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด สอดคล้องกับผลการ
จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา สภาพปัญหาและความต้องการของผู้บริหาร ครู และนักเรียน คือ การ
พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล สร้างโอกาสทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และ
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการเร่งรัดการนานโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
กาหนดสู่การปฏิบัติในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับโรงเรียน และระดับห้องเรียนให้เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน
ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้ใช้รูปแบบการนิเทศบูรณาการ 1 PDR Model
เป็นการขับเคลื่อนการทางาน 5 องค์ประกอบ เพื่อความเป็น 1 ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่ออยู่และทางาน
ร่วมกัน อย่างเป็นสุข โดยมีองค์ประกอบในการประสบผลสาเร็จ 5 องค์ประกอบ คือ Personnel (บุคลากรมี
คุณภาพ) Innovation (มีนวัตกรรม การขับเคลื่อน) Participation (การมีส่วนร่วม) Academic excellence
(ความเป็นเลิศทางวิชาการ) Teamwork & Network (การทางานเป็นทีมและเครือข่าย) กระบวนการทางาน
3 ขั้นตอน โดยน้อมนาศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอย่างยั่งยืน”เป็นหลัก ในกระบวนการทางาน คือ
Plan Do Reflect (PDR) ซึ่งรายละเอียดอยู่ในส่วนที่ ๓
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ส่วนที่ 2 ฐานข้อมูล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีข้อมูลพื้นฐาน สาหรับการบริหารจัดการ
ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนบุคลากร จาแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2562
หน่วยงาน/กลุ่ม

สพป.บร.1
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้บริหาร ศึกษา
การศึกษา นิเทศก์

ลูกจ้าง พนักงาน
ช่วยราชการ ประจา/ ราชการ
ชั่วคราว

รวมทั้งสิ้น

๑

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มกฎหมายและคดี

1๓

หน่วยตรวจสอบภายใน

รวม

บุคลากร
ทาง
การศึกษา

๑

1๓

7
๗
๒
6
๕
1
7
๑
1
๓

20

1

4๐

20

1

๑
28
๗
๒
6
๕
1๔
7
๑
1
๓

๗๕

ตารางที่ 2 จานวนโรงเรียนในสังกัดและระดับที่เปิดสอน แยกรายอาเภอ
เขตพัฒนาการศึกษา

อ. – ป. 6

ระดับที่เปิดสอน
อ. – ม. 3
ขยายโอกาส

รวม

เมืองบุรีรัมย์

63

31

94

ลาปลายมาศ

55

19

74

ชานิ

10

7

17

บ้านด่าน

9

7

16

137

64

201

รวมทั้งสิ้น
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ตารางที่ 3 จานวน ครู:นักเรียน ปีการศึกษา 256๒
เขตพัฒนาการศึกษา

ครู

นักเรียน

ครู:นักเรียน

เมืองบุรีรัมย์

978

17,100

1:17

ลาปลายมาศ

627

10,288

1:16

ชานิ

195

3,332

1:17

บ้านด่าน

168

2,691

1:16

ทั้งสิ้น

1,968

33,411

1:16

ตารางที่ 4 จานวนนักเรียนและห้องเรียน จาแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2562
ชั้น

จานวนห้องเรียน

จานวนนักเรียน

ห้องเรียน:นักเรียน

อนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ)

59

637

1:10

อนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ)

216

2,997

1:13

อนุบาลปีที่3 (5 ขวบ)

216

3,103

1:14

491

6,737

1:13

ประถมศึกษาปีที่ 1

232

3,678

1:15

ประถมศึกษาปีที่ 2

232

3,787

1:16

ประถมศึกษาปีที่ 3

228

3,580

1:15

ประถมศึกษาปีที่ 4

225

3,609

1:16

ประถมศึกษาปีที่ 5

226

3,683

1:16

ประถมศึกษาปีที่ 6

227

3,683

1:16

1,370

22,020

1:16

มัธยมศึกษาปีที่ 1

77

1,604

1:20

มัธยมศึกษาปีที่ 2

73

1,514

1:20

มัธยมศึกษาปีที่ 3

73

1,536

1:21

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

223

4,654

1:20

2,084

33,411

1:16

รวมก่อนประถม

รวมประถมศึกษา

รวมทั้งสิ้น
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ข้อมูลผลการทดสอบ NT, O-NET ปีการศึกษา 2562
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561-2562 ระดับประเทศ จังหวัด กับ สพป.บร.1
คะแนนเฉลี่ยร้อยละความรู้ความสามารถ

เฉลี่ยร้อยละ

เฉลี่ยร้อยละ

ปี62

ปี61

44.94

45.70

50.19

47.22
43.35

47.03
44.05

51.83
48.49

ระดับ

ด้านภาษา

ด้านการคิด
คานวณ

ประเทศ

46.46

จังหวัด
สพป.บร.1

46.83
44.74

ด้านการใช้
เหตุผล

ตารางที ๖ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 - 2562
ความรู้ความสามารถ

ด้านภาษา
ด้านการคิดคานวณ
ด้านการใช้เหตุผล
รวมเฉลี่ย

ปีการศึกษา
2560

ปีการศึกษา
2561

ปีการศึกษา
2562

ผลต่าง
ปี2561-2562

49.41
35.65

51.06
45.91

44.74
43.35

-6.32
-2.56

42.53

48.49

44.05

-4.44

คะแนนพัฒนา

เพิ่ม/ลด

เฉลี่ยปี 61

เฉลี่ยปี 62

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ระดับ

ภาษาไทย

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระหว่าง
สพป.บร.1 กับ ระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับจังหวัด

ประเทศ

49.07

34.42

32.90

35.55

37.99

43.14

ลด

-5.16

สังกัด

47.95

30.86

31.60

34.30

36.18

41.14

ลด

-4.96

จังหวัด

48.51

31.11

32.21

34.63

36.62

41.80

ลด

-5.18

เขตพื้นที่

46.88

29.29

30.29

32.91

34.84

39.35

ลด

-4.51

9
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ภาษาไทย

43.19

53.30

46.88

คณิตศาสตร์

33.48

32.43

30.29

วิทยาศาสตร์

36.96

37.66

32.91

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

30.99

33.99

29.29

36.16

39.35

34.84

เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ

คะแนนพัฒนา

เพิ่ม/ลด

เฉลี่ยปี 61

เฉลี่ยปี 62

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ระดับ

ภาษาไทย

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระหว่าง สพป.บร.1 กับ
ระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับจังหวัด

ประเทศ

55.14

33.25

26.73

30.07

36.30

37.50

ลด

-1.46

สังกัด

55.91

32.98

26.98

30.22

36.52

37.71

ลด

-1.19

จังหวัด

54.00

30.53

24.74

29.26

34.63

35.95

ลด

-1.32

เขตพื้นที่

48.57

27.69

20.99

28.14

31.35

32.57

ลด

-1.22

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560-2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ภาษาไทย

42.96

47.53

48.57

คณิตศาสตร์

20.10

24.41

20.99

วิทยาศาสตร์

29.14

32.69

28.14

ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ

26.24
29.61

25.63

27.69
31.35

32.57
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ส่วนที่ 3 สภาพและบริบทสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียน
ครอบคลุม 4 อาเภอ คือ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ อาเภอลาปลายมาศ อาเภอชานิ และอาเภอบ้านด่าน
วิสัยทัศน์
องค์กรคุณภาพ เน้นคุณธรรม น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่อนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
7. ส่งเสริม พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการศึกษา
ค่านิยม SMART BR1
S
M
A
R
T
B
R
1

= Service Mind (บริการ)
= Management (การบริหารจัดการ)
= All for Education (ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา)
= Responsibility (ความรับผิดชอบ)
= Teamwork (การทางานเป็นทีม)
= Best (ดีที่สุด)
= Raise (ยกระดับ)
= 1 st (ความเป็น 1)
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เป้าหมาย
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยาทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นาทาง
วิชาการ มีสานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ
5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับ
ชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ใน
ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสานักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางาน
โดยกระจายอานาจการบริหารงานและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนคุณภาพ
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นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ 1

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของประเทศ

นโยบายที่ 2

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.1 เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในการแข่งขันให้มีความเป็นเลิศ
และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

นโยบายที่ 3

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตร สื่อและนวัตกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่สอดคล้อง
กับทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 3.3 นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้
สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

นโยบายที่ 4

ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่นภาคเอกชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 4.2 ยกระดับสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษา
ทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
กลยุทธ์ที่ 4.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology )
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
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นโยบายที่ 5

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

นโยบายที่ 6

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา
มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 6.3 พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

14
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ชองชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม มีคณ
ุ ลักษณะและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจติ
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อนื่
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี
มีวินัย และรักษาศีลธรรม

1. ส่งเสริมสถานศึกษาปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความ
สามัคคี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ให้เกิดความโปร่งใสและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนทีเ่ อื้อ
ต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
จิตอาสา คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
นาหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาไปใช้
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติ
4. ส่งเสริมสถานศึกษาน้อมนา
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผูเ้ รียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมสถานศึกษาจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรม
ที่ แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอ่
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมือง
ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคณ
ุ ธรรม
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจติ อาสา
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่นาหลักสูตร
ด้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนา
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเ้ รียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัด
บรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ให้ผเู้ รียนแสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม
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นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับ
ความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มผี ลกระทบต่อ
ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ เป็นต้น

1. ส่งเสริมสถานศึกษาจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ที่มผี ลกระทบ
ต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม
ไซเบอร์ และภัยพิบัติตา่ ง ๆ ควบคูไ่ ป
กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ ีอยู่
ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต
2. ส่งเสริมสถานศึกษาให้มมี าตรการ
และแนวทางการป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษาและชุมชน
3. ส่งเสริมสถานศึกษาให้จดั
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มี
ความมั่นคงปลอดภัย
4. ส่งเสริมสถานศึกษาให้มรี ะบบการ
ดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผูเ้ รียน
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับคาปรึกษา
ชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทัน
การณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่ม
นิสัย

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มผี ลกระทบ
ต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม
ไซเบอร์ และภัยพิบัติตา่ ง ๆ
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.1 เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในการแข่งขันให้มีความเป็นเลิศและมีทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา

1. ผู้เรียนทุกระดับมีความเป็นเลิศ
1. ส่งเสริมสถานศึกษาจัดการเรียนรู้
และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียน มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความ
ตามความสนใจและความถนัดอย่าง
ถนัดและความสนใจ นาไปสู่การพัฒนา เต็มศักยภาพ และมีทักษะความรูท้ ี่
ทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้าง
สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นใน
นวัตกรรม และเป็นนวัตกร
ศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในเวที
2. ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษา
การแข่งขันระดับชาติ
ดาเนินการวัดแววความถนัดทางการ
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสูเ่ วที
เรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
การแข่งขันระดับนานาชาติ
ตอนต้น และจัดกิจกรรมแนะแนวให้
ผู้เรียนค้นหาตนเอง นาไปสู่การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อ
ยอดไปสู่ความเป็นเลิศ
ด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด
ความสนใจ และความต้องการพัฒนา
ทัง้ ด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับ
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ
และนานาชาติ
4. กากับ ติดตาม และให้ความ
ช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้ง
รายงานผลการดาเนินงานต่อ
หน่วยงานต่อสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของผู้เรียน มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความสนใจ
และถนัดอย่างเต็มศักยภาพ
มีทักษะความรู้ทสี่ อดคล้องกับ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ผ่าน
การประเมินสมรรถนะ ที่จาเป็น
ด้านการ รูเ้ รื่องการ อ่าน (Reading
Literacy) ด้านการเรียนรูเ้ รื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical
Literacy) และด้านการรูเ้ รื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
ตามแนวทางการประเมิน PISA
3. ร้อยละสถานศึกษามีการพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตาม
ความถนัดและความสนใจ นาไปสู่
การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม และเป็น
นวัตกร
4. ผู้เรียนได้รับรางวัลและเข้าสู่
การแข่งขันระดับนานาชาติ
5. อันดับผลการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
6. นักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศ
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1. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาทุกระดับ ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับ
และปรับเปลีย่ นกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับ และ
ปรับเปลีย่ นกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและบริบท
ของพื้นที่สอดคล้องกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทกั ษะ
ความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะ
ที่จาเป็นในศตวรรษ ที่ 21 มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ทางาน ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวาง
พื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผน
ชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ
นาไปปฏิบตั ิได้

ระดับปฐมวัย
1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด
ประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ให้
เด็กมีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
เพื่อพร้อมในการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน
ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และสร้างความเข้าใจแก่พอ่ แม่
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาการ
พัฒนาการ

ระดับปฐมวัย
1. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย
ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย เพื่อพร้อมรับ
การพัฒนาในระดับทีส่ ูงขึ้น
สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษา
พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทีส่ มวัยใน
ทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มี
คุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ

2. ร้อยละของสถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทั้งในและนอก
ห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียนและสร้างความ
เข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกีย่ วกับ
การเลีย้ งดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตาม
หลักจิตวิทยาการพัฒนาการ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมี
สมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออก
เขียนได้ คิดเลขเป็นและมีนสิ ัยรัก
การอ่าน
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการ
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และการมีงานทาสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
- มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทลั
(Digital)
และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด้านภาษาไทยเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ มีนสิ ัยรักการ
อ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ 3
2. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยยึด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัวสาหรับผู้เรียนที่มคี วาม
จาเป็นพิเศษหรือความสามารถพิเศษ

คิดวิเคราะห์
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการ
รู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
5. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการ
รู้เรืองคณิตศาสตร์ (Mathematical
Literacy)
5. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการ
รู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific
Literacy)
6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ
สื่อสารอังกฤษสื่อสาร ภาษาที่ 3
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน
Digital Literacy ในการเรียนรูไ้ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผล
การทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนดและ
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาทีผ่ ่านมา
9. ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ม.3
และ ม.6
มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่
ละกลุม่ สาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นจาก
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
10. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ
จาเป็นพิเศษหรือความสามารถ
พิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ

19

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมี
งานทามีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐาน
การเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และ
วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและ
นาไปปฏิบตั ิได้
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
มีระบบแนะแนวทางการศึกษา เพือ่
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความ
พร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพที่
เข้มแข็ง

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของ
ตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม และ
ตรวจสอบระบบบริหารจัดการอาหาร
กลางวันของสถานศึกษา ให้ผู้เรียน
ได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

1. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่
อาชีพและการมีงานทา ตามความ
ถนัด และความต้องการของตนเอง
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และนาไปปฏิบตั ิได้
2. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีทักษะ
พื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่นทาง
ด้านความคิด สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมทีเ่ ป็น
พหุวัฒนธรรม
1. ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภาพ
ในการจัดการสุขภาวะของตนเอง
ให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ

2. ส่งเสริมสถานศึกษาจัดทาแผนงาน
โครงการ และกิจกรรมให้ผู้เพิ่ม
ศักยภาพผูเ้ รียนที่มคี วามรู้และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ
นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรม นาไปสู่การ
พัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทัง้ จัด
กิจกรรมกีฬา การออกกาลังกาย และ
สนับสนุนให้ผู้เรียน
มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของ
ตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ
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1. ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา พัฒนา
ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดโี อ และ
องค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัล
เทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตาม
เนื้อหาหลักสูตรที่กาหนด
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้ผา่ นระบบดิจิทัล (Digital
Learning Platform) เพื่อตอบสนอง
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้
อุปกรณ์ดจิ ิทัล (Digital device)
เพื่อเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้
ผ่านระบบดิจิทลั อย่างเหมาะสม
ตามวัย
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรูด้ ้วยตนเอง
ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล และ
มีทกั ษะนาไปใช้ในการพัฒนา
นวัตกรรม
5. จัดทาแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนที่มี
ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
เป็นนักคิด นักปฏิบตั ิ นักประดิษฐ์
เป็นนวัตกรรม นาไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมในอนาคต

1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้และทักษะการนา
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital
Technology) ไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรม

21
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผสู้ อน”
เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษา
ข้อเสนอแนะ การเรียนรู้หรือ
ผู้อานวยการการเรียนรู้
2. ครู มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษา
วิเคราะห์ ความต้องการจาเป็นใน
การพัฒนาตนเอง (Need
Assessment) เพื่อวางแผนการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
2. จัดให้มหี ลักสูตรและกรอบ
แนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยง
กับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career
Path)
3. ประสานความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา
หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทาหลักสูตร
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ตรงตามความต้องการและ
ความขาดแคลน
4. สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตร ที่กาหนดที่
เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ
(Career Path)
5. ส่งเสริมและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning
Community: PLC)
6. ส่งเสริม และพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้
ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital
Literacy) การสอนดิจิทลั (Digital
Pedagogy) ทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร ภาษา
ที่ 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่
ของตน
7. ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้านภาษา (Common
European Framework of
Reference for Languages :

1. ร้อยละของครู มีการเปลี่ยน
บทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น
“Coach” ผู้ให้คาปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อานวยการการเรียนรู้
2. ร้อยละของครู มีความรู้
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน และเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา
CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
8. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถ
ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ การวัด
ประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง
(Higher Order Thinking) ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบตั ิจริง (Active
Learning)
9. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้
และทักษะในการจัดการเรียนรู้
สาหรับผู้เรียน ที่มีความแตกต่าง
(Differentiated Instruction)
10. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้าง
เครื่องมือการวัดและประเมินผล การ
เรียนรูด้ ้านทักษะการคิดขั้นสูง
(Higher Order Thinking)
11. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ครูให้มีความรู้ความสามารถจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
12. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ครูในการจัดการเรียนรูส้ าหรับผูเ้ รียน
ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
และตามสภาพและประเภทของ
ความพิการ
13. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง
ผ่านระบบ Online และแบบ Face
- to - Face Training
14. ปรับปรุงระบบตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและ
ประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความ
มุ่งหมาย หลักการจัดการศึกษา
ข้อกาหนด ด้านคุณภาพ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
พัฒนาครูให้มีความชานาญในการ
สอนภาษาอังกฤษ และภาษา
คอมพิวเตอร์ (Coding)
15. นาเทคโนโลยีดจิ ิทัล (Digital

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

Technology) มาเป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การ
จัดทาฐานข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี
แนวทางการดาเนินการ ดังนี้
- พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่าน
ระบบดิจิทลั เพื่อใช้ในการพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ทุก
ประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ผ่านระบบดิจิทลั

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ร่วมมือใน
การจัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและ
การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.ส่งเสริม ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้รับโอกาส ในการเช้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค
2. จัดทาฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน
เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา
วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการ
การเรียนรู้
3. สนับสนุน สถานศึกษาร่วมมือกับ
องค์กรปกครองระดับท้องถิ่น
ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ กากับติดตามและประเมินผล
4. สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
มีการระดมทรัพยากรเทคโนโลยี

1. ร้อยละของผู้เรียนสามารถเข้า
เรียนในสถานศึกษาทีม่ ีคุณภาพเป็น
มาตรฐานเสมอกัน
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มรี ะบบ
ฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและ
สามารถนามาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่สร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มรี ะบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความ
เข้มแข็ง
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กลยุทธ์ที่ 4.2 ยกระดับสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบท
ของพื้นที่
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. สถานศึกษามีคุณภาพ
และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. จัดทามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ดังนี้
1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน
อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา
ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ เป็น
ต้น
2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
4) มาตรฐานด้านงบประมาณ
5) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัย
ของสถานศึกษา
6) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัล
Digital Technology
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานทีก่ าหนด
3. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษา
ในทุกมิติ

1. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่าง
เหมาะสมตามบริบทด้านประเภท
ขนาด และพื้นที่

กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา

1. งบประมาณ และทรัพยากรทางการ
ศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดย
คานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถานศึกษา

1. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
จัดทาแผนงบประมาณการศึกษา
อย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่

2. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และ
งบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสม
เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และ
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง
โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถานศึกษา และความต้องการ
จาเป็นพิเศษสาหรับผู้พิการ
2. จัดสรรงบประมาณแก่สถานศึกษา 2. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการ
อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้
จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม
สถานศึกษาบริหารการจัดการศึกษา สามารถบริหารงานการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์ที่ 4.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology ) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทลั
(Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
มีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้าน
การรู้ดจิ ิทัล (Digital Literacy)
แก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม เพื่อเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูข้ อง
ตนเองนาไปสู่การสร้างการเรียนรูอ้ ย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็น
ห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) ในการจัดการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียน
3. ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทลั
(Digital Device) และพัฒนาการสอน
ทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy)
สาหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็น
เครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้
เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance
Learning Technology: DLT)
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
ระดมทรัพยากร เทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อ
การศึกษา

1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดจิ ิทัล (Digital Device)
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม เพียงพอ
2. ร้อยละของครูได้รับการ
สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดจิ ิทัล (Digital Device)
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
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แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด

1. สถานศึกษาดาเนินการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม ด้านความรู้
การสร้างจิตสานึกและจัดการเรียนรู้
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

1. จัดทา Road Map และแผนปฏิบัติ
การเพื่อจัดแนวทางการดาเนินทางการ
ให้องค์ความรู้และสร้างจิตสานึกด้าน
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

2. สถานศึกษาและผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริมด้านความรู้ การสร้าง
จิตสานึกด้านการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้
อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา จัดค่ายเยาวชนวัยซนลด
คาร์บอน เพื่อสร้างเครือข่ายโรงเรียน
ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

1. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมี
นโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้
ที่ถูกต้องและสร้างจิตสานึกด้านการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและ
ชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้
สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
2. ร้อยละของสถานศึกษาและ
ผู้เรียนที่เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มี
การขยายผลเครือข่ายแหล่งเรียนรู้
ผู้เรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรูด้ ้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
และสร้างเครือข่าย
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการ
เก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลด
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ในการ
ดาเนินกิจกรรมประจาวันใน
สถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูล
ของ Carbon Footprint ในรูปแบบ
QR CODE และ Paper less และ
นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน
การบริหารจัดการตามแนวทาง
Thailand ๔.๐

3. สถานศึกษาสามารถนา
3. จัดทาคูม่ ือและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีมาจัดทาระบบ
ในรูปแบบ QR CODE
สารสนเทศการเก็บข้อมูลด้าน
และสือ่ ระบบ Multimedia และอืน่ ๆ
ความรู้ เรื่อง ฉลากสีเขียวเพื่อ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน
ตามแนวทาง Thailand ๔.๐
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แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด

4. สถานศึกษามีการบูรณาการ
หลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค
สู่การลดปริมาณคาร์บอนใน
โรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชน
คาร์บอนต่า

4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัด
กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามเกณฑ์โรงเรียนคาร์บอนต่า
และชุมชนคาร์บอนต่า
5. ส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาวิเคราะห์
แผนการจัดการเรียนและจัดทาหน่วย
การเรียนรู้ในเรื่อง การผลิตและบริโภค
ที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูล
การลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะ
เรือนกระจกเช่น คาร์บอนไดออกไซด์
ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลด
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน Carbon
emission /Carbon Footprint
ในสถานศึกษาสู่ชุมชน
6. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่
ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ
และสิ่งแวดล้อมดี Green city ด้าน
พลังงาน การจัดการขยะ และน้าเสีย
ชุมชนผลิตและบริโภคทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

4. ร้อยละของสถานศึกษามีการ
บูรณาการเรื่องการจัดการขยะ
แบบมีส่วนร่วมและการนาขยะมาใช้
ประโยชน์ รวมทั้งสอดแทรกในสาระ
การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
5. ร้อยละของสถานศึกษามีการนา
ขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์
และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อ
ลดปริมาณคาร์บอนในสถานศึกษา
และชุมชน
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แนวทางการพัฒนา

5. สถานศึกษาในสังกัดปรับปรุง
และพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบ
สานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE)
เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอือ้
หรือสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
และชุมชน

7. สนับสนุนส่งเสริม พัฒนากระบวนการ
รณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและยกระดับสถานศึกษา
ด้านการบริหารสถานศึกษาสีเขียว ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(GREEN OFFICE)
8. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
สถานศึกษา ด้านการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และ
ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์
เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะ
ในสางานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
9. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
บูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
10. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ
BBL/PLC และDecision – Making
การนาขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณ
ขยะ การบาบัดน้าเสียลดการใช้เผาและ
ลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
11. จัดทาระบบนิเทศ ติดตามผลการ
ดาเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบ
ออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภาพ
พัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศ
ติดตาม แลกเปลี่ยนนาเสนอผลงานและ
มอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และ
จัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่
และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน

6. สถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบ
นา 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จานวน 20 โรงเรียน

7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาร่วมกันกาหนด
นโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
6 ร้อยละของสถานศึกษามีการ
ปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงาน
ต้นแบบสานักงานสีเขียว (GREEN
OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่เป็น
แบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียนและชุมชน

7. ร้อยละของครู มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และดาเนินการจัดทาวิจัย
ด้านการสร้างสานึกด้านการผลิตและ
บริโภคทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
8. ร้อยละของครู และนักเรียน
สามารถนาสื่อนวัตกรรมทีผ่ ่าน
กระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียนการจัดการเรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและ
ชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand
4.0
9. ร้อยละสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษามีการ
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและ
สถานที่ให้เป็นสานักงานสีเขียว
ต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด

1. สถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษา มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ
ด้านการบริหารงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป

1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษา หรือกลุม่ สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติหน้าทีส่ นับสนุนงานด้านธุรการ ด้าน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงาน
บุคคล เพื่อมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควร
แก่ครู ผู้ปฏิบตั ิหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทาแผนปฏิบตั ิ
การและดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
สถานศึกษาหรือ กลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็น
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนใน
ชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และ
ทักษะชีวิตและส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาด
เล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น
การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบ
บูรณาการ คละชั้น เป็นต้น
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นาผลการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการ
ปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดอบรม พัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคณ
ุ สมบัติ สมรรถนะ และ
ความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จาเป็น
สาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่
6. สนับสนุนสถานศึกษา หรือกลุม่ สถานศึกษาได้รับ
การกระจายอานาจให้อย่างเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ
ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดาเนินการ
เป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจ
ดาเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้

1. ร้อยละของ
สถานศึกษา หรือกลุม่
สถานศึกษา มีความ
เข้มแข็งเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการ
บริหารงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารงาน
ทั่วไป
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กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัย
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด

1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็น
หน่วยงานที่มีความทันสมัย พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลีย่ นแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ
ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนใช้ระบบการบริหารจัดการที่
มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ทางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษานา
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดจิ ิทัล (Digital
Technology) มาใช้ในการบริหารงาน
3. ส่งเสริมสถานศึกษาบริหารจัดการโดย
ใช้พื้นที่เป็นฐาน
(Area-based Management) รูปแบบ
การบริหารแบบกระจายอานาจ
“CLUSTERs”
4. ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทาแผน
บูรณาการและจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
5. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนากลุม่ สาระการเรียนรู้
สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพื้นที่
7. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน
สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้
ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
(Accountability) ในการบริหารจัด
การศึกษา
8. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามา
มีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา

1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกตาบล
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา มีความโปร่งใส
ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ผ่านการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment :
ITA)
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กลยุทธ์ที่ 6.3 พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทางานที่
เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด

1. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
พัฒนานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital
Technology) มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารและ
การจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ

1. ส่งเสริมให้สถานศึกษานา Cloud
Technology มาให้บริการหน่วยงานใน
สังกัดทุกระดับทั้งในรูปแบบ Private
Cloud Hybridge Cloud และ public
Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS
2. ศึกษา วิเคราะห์ นา Big Data
Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล
ของนักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ
นามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติ
ต่าง ๆ
3. ส่งเสริมสถานศึกษาใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพือ่ สนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาทัง้ ระบบ
พร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยง
ข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยน และบูรณาการ
ข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีก
ทั้งยังเป็นระบบกลางสาหรับใช้ในการ
พิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการ
ทางานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทลั
4. ส่งเสริมสถานศึกษาใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา
ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการ
พัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าในอาชีพ

1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา นานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
บริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
2. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานใน
สังกัด
3. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผูเ้ รียน
รายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ต่าง ๆ นาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวาง
แผนการจัดการเรียนรู้สผู่ ู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ด้านบริหารจัดการศึกษา
5. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 4 แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

วิธีดาเนินการ
รูปแบบและขั้นตอนการปฏิบัติการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปฏิบัติการนิเทศแบบบูรณาการตาม
รูปแบบ และขั้นตอน 1 PDR Model ดังนี้

1 PDR Model เป็นการขับเคลื่อนการทางาน 5 องค์ประกอบ เพื่อความเป็นหนึ่ง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เพื่ออยู่ และทางานร่วมกัน อย่างเป็นสุข โดยมีองค์ประกอบในการประสบผลสาเร็จ 5 องค์ประกอบ คือ
Personnel (บุคลากรมีคุณภาพ) Innovation (มีนวัตกรรม การขับเคลื่อน) Participation (การมีส่วนร่วม)
Academic excellence (ความเป็นเลิศทางวิชาการ) Teamwork & Network (การทางานเป็นทีมและ
เครือข่าย) กระบวนการทางาน 3 ขั้นตอน โดยน้อมนาศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอย่างยั่งยืน”เป็น
หลัก ในกระบวนการทางาน คือ Plan Do Reflect (PDR)
กระบวนการนิเทศ
1. P (PLAN) = เข้าใจ ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา จากการสรุป SAR รายงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดลาดับปัญหา ความเป็นไปได้ จัดกลุ่มโรงเรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสุขใจ กลุ่ม
ห่วงใย และกลุ่มใกล้ชิด
2. D (DO) = เข้าถึง ถอดประสบการณ์ผู้บริหาร ครู ที่ประสบผลสาเร็จ สรุปเป็นรูปแบบการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างความตระหนัก และมอบนโยบาย โดยการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
3. D (DO) = พัฒนา นารูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติที่ห้องเรียน กาหนด
นโยบายให้ครูผู้ประสบความสาเร็จ ขยายผลสู่ เครือข่ายครูในกลุ่มอัตราส่วน 1 : 5 จากนั้นนิเทศ ติดตามแบบ
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บูรณาการและนิเทศเชิงระบบ 360 องศา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาสู่คุณภาพที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน ครอบคลุมภาระ
งานของโรงเรียน ทั้ง ๔ ด้าน
4. R (Reflect) = สะท้อนผล โดยนาผลการนิเทศ ติดตาม มา PLC ระหว่างกลุ่ม และ AAR สรุป
รายงานผลเสนอผู้เกี่ยวข้อง พัฒนาต่อยอด ให้ขวัญกาลังใจ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาความดี
ความชอบ การย้าย การพิจารณาจัดสรรปัจจัยพื้นฐาน เป็นต้น

กระบวนการนิเทศบูรณาการ 360 องศา
ศึกษาข้อมูลรายโรงเรียน
P

จัดกลุ่มคุณภาพ กาหนด
เป้าหมายวางแผนงาน

กระบวนการ
นิเทศบูรณาการ
สพป.บุรีรัมย์
เขต 1

ถอดประสบการณ์ กาหนด
รูปแบบขยายผล สู่ห้องเรียน
D

ปฏิบัติการนิเทศ บูรณาการ,
เชิงระบบ360 องศา
ติดตาม ตรวจสอบ สะท้อนผล
AAR and PLC
ประเมินผล

รายงานผลเสนอผู้เกี่ยวข้อง

ปรับปรุง/พัฒนา

R
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ระยะเวลา
ระยะเวลาการนิเทศแบบบูรณาการ ๓๖๐ องศา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔
ประเด็นการนิเทศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปฏิบัติการนิเทศแบบบูรณาการ
ตามประเด็นดังนี้
๑. การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อคุณภาพการศึกษา
1.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๑.2 การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย
๑.๓ การยกระดับผลสัมฤทธิ์
๑.๔ การประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๕ การจัดการเรียนการสอน Active Learning, กระบวนการ PLC โดยใช้ Lesson study
๑.๖ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV /DLIT
๑.๗ โรงเรียนโครงการพิเศษ
๑.๘ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ห้องเรียน
๒. การนิเทศภายในโรงเรียน
๓. การจัดการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น(ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร
๔. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
๕. การจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
๖. การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Program for
International Student Assessment : PISA)
๗. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน
๘. การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
๙. การนิเทศตามจัดเน้นและนโยบายของสพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ
๑๐. การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพตามบริบท ความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัด
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ส่วนที่ 5 ปฏิทินการดาเนินงาน
ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรม
1 ประชุมรับทราบ นโยบาย ทิศทาง การดาเนินงานของ สพฐ.
ปีการศึกษา 2563
2 ดาเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินทุกประเภทในปีที่ผ่านมา
เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจาปีการศึกษา256๓
3 ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการนิเทศ/โครงการ/กิจกรรม
ประจาปีการศึกษา 256๓
4 นาเสนอร่างกรอบแนวคิดแผนปฏิบัติการนิเทศ โครงการ/
กิจกรรม ประจาปีการศึกษา 256๓ ต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
5 ประชุมจัดทาเครื่องมือนิเทศบูรณาการ ขับเคลื่อนนโยบาย
และ คู่มือการนิเทศบูรณาการ ประจาปีการศึกษา 256๓
6 นิเทศ ตามจุดเน้น/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งานตาม
แผนปฏิบัติราชการนิเทศ ของ สพป.บร.1 และตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ระยะเวลา
เมษายน 2563

ผู้ปฏิบัติ
กลุ่มนิเทศฯ

เมษายน 2563

ศึกษานิเทศก์
ทุกคน
กลุ่มงานนิเทศฯ

7

ภาคเรียนละ 1
ครั้ง
เดือนละ 1 ครั้ง

การนิเทศติดตามและประเมินผล ก.ต.ป.น. / อนุกรรมการ
ร่วมกับประธานกลุ่มโรงเรียน
8 ประชุมAAR ผลการนิเทศ สรุปรายงานผลการนิเทศของ
ศึกษานิเทศก์ วางแผนการนิเทศ ในครั้งต่อไป
9 ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยน ศึกษาดูงาน
10 สรุป รายงานผล เสนอผู้เกี่ยวข้อง

เมษายน 2563

พฤษภาคม 2562 กลุ่มงานเลขาฯ

พฤษภาคม 2563 กลุ่มนิเทศฯ
กรกฎาคม 256๓
– เมษายน 2564

ปีละ 1 ครั้ง
ทุกไตรมาส

ศึกษานิเทศก์
ทุกคน /
คณะกรรมการ
นิเทศฯ
กลุ่มงานเลขาฯ
กลุ่มงานนิเทศฯ
ศึกษานิเทศก์ทุก
คน
กลุ่มงานเลขาฯ
กลุ่มงานเลขาฯ
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ภาคผนวก
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รายชื่อศึกษานิเทศก์ กลุ่มโรงเรียนและงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มโรงเรียน

จานวน รร.

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/พิเศษ

ทุกกลุ่ม

201

นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

เมืองบุรีรัมย์ 1

12

นางนฐพร วิชัยเลิศ

เมืองบุรีรัมย์ 2

10

เมืองบุรีรัมย์ 3

13

เมืองบุรีรัมย์ 4

11

เมืองบุรีรัมย์ 5
เมืองบุรีรัมย์ 6

11
10

เมืองบุรีรัมย์ 7

11

เมืองบุรีรัมย์ 8

14

ลาปลายมาศ 1

10

ลาปลายมาศ 2

6

ลาปลายมาศ 3

10

ลาปลายมาศ 4

10

ลาปลายมาศ 5

7

ลาปลายมาศ 6

11

ลาปลายมาศ 7

12

ลาปลายมาศ 8

8

นิเทศฯ/คณิตฯ/รร.คุณภาพประจาตาบล
นิเทศฯ/การงานอาชีพ/ พัฒนาผู้เรียน/
น.ส.ปลิดา พันธ์วัน
แนะแนว/ลูกเสือ/ITA
นางนฐพร วิชัยเลิศ
นิเทศฯ/คณิตฯ/รร.คุณภาพประจาตาบล
ประกันคุณภาพฯ/วิทยาศาสตร์/รร.ประชา
น.ส.สุมาลี กุงไธสง
รัฐ/STEM
นางจุฬาพร คาพิมูล
เลขาฯกตปน./Eng/world class
นางจุฬาพร คาพิมูล
เลขาฯกตปน./Eng/world class
วัดและประเมินผล/วิทยาศาสตร์/NT RT/
นายไชยสิทธิ์ พวงศรี
สอบมฐ.กลาง/School MIS
ประกันคุณภาพฯ/วิทยาศาสตร์/รร.ประชา
น.ส.สุมาลี กุงไธสง
รัฐ/STEM
นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว พัฒนาหลักสูตร/กศ.พิเศษ/กศ.ขั้นพื้นฐาน
งานวัดและประเมินผล/วิทยาศาสตร์/บ้าน
นางจุติมาพร เชียงกา
วิทย์ฯน้อย/วิทยาการคานวณ
งานวัดและประเมินผล/วิทยาศาสตร์/
นางจุติมาพร เชียงกา
บ้านวิทย์ฯน้อย/วิทยาการคานวณ
ประกันคุณภาพฯ/สุขศึกษาและพลศึกษา/
นายไพบูลย์ มูลดี
สิ่งแวดล้อม/เพศวิถี
นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว พัฒนาหลักสูตร/กศ.พิเศษ/กศ.ขั้นพื้นฐาน
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา
ศึกษา/รร.ขนาดเล็ก/เทคโนโลยี
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
น.ส.มนัสปอง ศรีทอง
ศึกษา/สังคมศึกษา/รร.สุจริต/เศรษฐกิจ
พอเพียง
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
นางนวลอนงค์ ชูใส
ศึกษา/สังคมศึกษา/ศิลปะ/รร.สุจริต/
เศรษฐกิจพอเพียง/รร.วิถีพุทธ
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รายชื่อศึกษานิเทศก์ กลุ่มโรงเรียนและงานทีร่ ับผิดชอบ (ต่อ)
กลุ่มโรงเรียน

จานวน รร.

ผู้รับผิดชอบ

บ้านด่าน 1

10

น.ส.ธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์

บ้านด่าน 2

6

ชานิ 1

8

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/พิเศษ

พัฒนาหลักสูตรฯ/กศ.ปฐมวัย/กศ.
ขั้นพื้นฐาน
พัฒนาหลักสูตรฯ/กศ.ปฐมวัย/กศ.
น.ส.ธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์
ขั้นพื้นฐาน
เลขาฯก.ต.ป.น./ภาษาไทย/งาน
นางบุศยรินทร์ อาณาเขต ศิลปหัตถกรรมนักเรียนเลขาฯก.ต.ป.น./
ไทย/เขตสุจริต/PISA

ชานิ 2

9

นางบุศยรินทร์ อาณาเขต

เลขาฯก.ต.ป.น./ภาษาไทย/งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน/
เขตสุจริต/PISA

39

ปฏิทินการนิเทศบูรณาการ ๓๖๐ องศา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สู่คุณภาพที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑
------------------------------------------------------กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต ๑ กาหนดปฏิทินบูรณาการ ๓๖๐ องศา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สู่คุณภาพที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน เพื่อ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา จาแนกประเด็นการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ดังนี้
กิจกรรม

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ

พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย

๑.การนิเทศบูรณาการโดยใช้
พื้นที่เป็นฐานเพื่อคุณภาพ
การศึกษา
๑.๑ การพัฒนาและการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา
๑.๑.๑. การพัฒนาและ
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๑.๑.๒ การพัฒนาและการ
ใช้หลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๒๕๖๐
๑.๒ การพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้
๑.๓ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning)
๑.๔ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล
(DLTV/DLIT)

นางมณีรัตน์
เถื่อนแก้ว

นางสาวธัญญ์รวี
พงศธรภูริวัฒน์
นางบุศยรินทร์
อาณาเขต
นางมณีรัตน์
เถื่อนแก้ว
นายสมบูรณ์
เทพศรัทธา
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กิจกรรม

ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบ
พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย

๑.๕ การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
๑.๖ การประกันคุณภาพ
การศึกษา
๑.๗ การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในโครงการพิเศษ
โรงเรียนคุณภาพประจา
ตาบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนวิถีพุทธ

๒. การนิเทศภายในโรงเรียน

๓. การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและภาษาพื้น
ถิ่น(ภาษาแม่)เน้นเพื่อการ
สื่อสาร
๔. การจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
๕. การจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
แบบมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน(Coding)
๖. การส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อยกระดับการประเมินผล
สมรรถนะนักเรียน

นายไชยสิทธิ์
พวงศรี
นางจุติมาพร
เชียงกา
นายไพบูลย์ มูลดี
นางสาวสุมาลี
กุงไธสง
นางนฐพร
วิชัยเลิศ
นางสาวสุมาลี
กุงไธสง
นางสาวมนัสปอง
ศรีทอง
นางนวลอนงค์ ชูใส
นางนฐพร
วิชัยเลิศ
นางจุฬาพร
คาพิมูล
นางสาวธัญญ์รวี
พงศธรภูริวัฒน์
นางมณีรัตน์
เถื่อนแก้ว
นางจุติมาพร
เชียงกา
นางบุศยรินทร์
อาณาเขต

41
กิจกรรม

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ

พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย

มาตรฐานสากล
(Programme for
international Student
Assessment:PISA)
๗. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริม
วินัยนักเรียน
๘. การส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
๙. การนิเทศตามจุดเน้นและ
นโยบายของสพฐ.และ
กระทรวงศึกษาธิการ
๙.๑ การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อ ๖๐ พรรษา
๙.๒ การจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา
๙.๓ การจัดการเรียนการ
สอนตามพระบรมราโชบาย
ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การมีงานทา
๑๐.การนิเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพตามบริบท ความ
ต้องการของเขตพื้นที่การ
การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัด
๑๐.๑ การขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาอย่าง
ยั่งยืน
๑๐.๒ การจัดการเรียน
หลักสูตรเพศวิถีศึกษา

นางสาวปลิดา
พันธ์วัน
นายไพบูลย์ มูลดี

นายสมบูรณ์
เทพศรัทธา
นางสาวมนัสปอง
ศรีทอง
นางนวลอนงค์
ชูใส
นางสาวปลิดา
พันธ์วัน

นางสาวมนัสปอง
ศรีทอง
นางนวลอนงค์
ชูใส
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๑๐.๓ โรงเรียนร่วมพัฒนา

นายไพบูลย์ มูลดี
นางบุศยรินทร์
อาณาเขต

