
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำน ำ 

 เอกสาร “แผนนิเทศบูรณา ๓๖๐ องศา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาสู่คุณภาพที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 
256๔ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการนิเทศ
การศึกษาของศึกษานิเทศก ์และผู้เกี่ยวข้อง น าไปใช้ในการวางแผนนิเทศแบบบูรณาการเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และนิเทศตามงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางการศึกษาในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นกระบวนการ
นิเทศแบบบูรณาการ  
 แผนนิเทศบูรณา ๓๖๐ องศา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาสู่คุณภาพที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 ฉบับนี้ ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาสาระ 4 ส่วน คือ ส่วนที่1 
ความส าคัญและความเป็นมา ส่วนที่ 2 ฐานข้อมูล ส่วนที่ 3 วิธีด าเนินงาน และส่วนที่ 4 ปฏิทินการด าเนินงาน 
โดยก าหนดประเด็นการนิเทศ ดังนี้ 
 ๑. การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือคุณภาพการศึกษา 
  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. การจัดการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น(ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
 ๔. การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
 ๕. การจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
 ๖. การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Program for 
International Student Assessment : PISA) 
 ๗. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน 
 ๘. การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
 ๙. การนิเทศตามจัดเน้นและนโยบายของสพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑๐. การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามบริบท ความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ขอขอบคุณศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ที่ร่วมกันจัดท าเอกสาร จนส าเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร
ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 



 

สำรบัญ 

           หน้ำ 

ค ำน ำ 
 
ส่วนที่ 1 บทน า ความส าคัญและความเป็นมา                                                1 
ส่วนที่ 2 ฐานข้อมูล 

จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภท        ๖ 
จ านวนโรงเรียนในสังกัดและระดับที่เปิดสอน  แยกรายอ าเภอ      ๖ 
จ านวน ครู:นักเรียน          ๗ 
จ านวนนักเรียนและห้องเรียน จ าแนกรายชั้น         ๗ 
 ข้อมูลผลการทดสอบ RT, NT, O-NET ปีการศึกษา 256๓      ๘ 

ส่วนที่ 3 สภาพบริบทและการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ                                           ๑๒ 
ส่วนที่ 4 แนวทางการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา                   3๓ 
          วธิีด าเนินการ                   ๓๓ 

รูปแบบและขั้นตอนการปฏิบัติการนิเทศแบบบูรณาการ                 3๓ 
กระบวนการนิเทศบูรณาการ ๓๖๐ องศา                 3๔ 
ระยะเวลา                                                         3๕       

 ประเด็นการนิเทศ                  3๕ 
ส่วนที่ 5 ปฏิทินการด าเนินงาน                   3๖ 
 
ภำคผนวก                   3๗ 
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แผนนิเทศบูรณาการ ๓๖๐ องศา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาสู่คุณภาพ 
 ที่ห้องเรียนอย่างย่ังยืน  

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
 

 

ส่วนที ่1 บทน า ความส าคัญและความเป็นมา 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับ จะประกอบไปด้วยกระบวนการที่ส าคัญ              
๓ กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ทั้งนี้ 
กระบวนการบริหารจะมีความชัดเจนอยู่ในระบบของการบริหารราชการ ส่วนกระบวน การเรียนการสอนนั้นเป็น
กระบวนการหลักในการจัดการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพของคนในชาติ 
ส าหรับกระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการที่เสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงาน
นิเทศการศึกษา จึงเป็นการปฏิบัติงานสนับสนุนความสามารถของครู ให้จัดการเรียนการสอน ที่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนอย่างแท้จริง  การนิเทศการศึกษา เป็น “กระบวนการ” ท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร                  
ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ   มีเป้าหมายอยู่ที่คุณภาพของนักเรียน แต่การด าเนินงานนั้นจะกระท าผ่าน 
“ตัวกลาง” คือครูและบุคลากรทางการศึกษาเน้นบรรยากาศแห่งความเป็นประชาธิปไตย 

ความหมายของการนิเทศการศึกษา 

  นักศึกษาท้ังชาวต่างประเทศและชาวไทยได้ให้ความสามารถของการนิเทศการศึกษาไว้หลาย
ความคิด เช่น Harris (อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 5) ได้ให้
ความหมายของการนิเทศการศึกษา คือ การที่บุคคลในโรงเรียนได้กระท ากับบุคคลหรือสิ่งอ่ืนใด เพ่ือคงไว้ หรือ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของโรงเรียนซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายทางการสอนของโรงเรียน 
Goods (อ้างถึงใน ส านักงาน คณะกรรมการการประถมศึกษา แห่งชาติ, 2542 : 5) ได้ให้ความหมายของการ
นิเทศการศึกษาว่า เป็นความพยายามของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่นิเทศการศึกษา
ในด้านการแนะน าครู หรือผู้อื่นที่ท างานเกี่ยวกับการศึกษาให้รู้วิธีการปรับปรุงการสอนหรือการให้การศึกษา การ
นิเทศการศึกษา ช่วยให้เกิดความงอกงามในวิชาชีพ การศึกษาช่วยพัฒนาครู ช่วยในการเลือกและปรับปรุง
วัตถุประสงค์ทางการศึกษา ช่วยเลือกและปรับปรุงวิธีสอนและช่วยเหลือปรับปรุงการประเมินผลการสอน 
Burton and Bruchner (อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 5) กล่าวถึง
การนิเทศการศึกษา คือ กลวิธีของผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการเก่ียวกับการปรับปรุงการสอน โดยขอความร่วมมือ
จากบุคคลที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลายฝ่าย เพื่อก่อให้เกิดความเจริญงอกงามและพัฒนาการแก่เด็ก 

   ภิญโญ สาธร  พนัส หัสนาคนิทร์  นิพนธ์ ไทยพานิช สงัด อุทราท์   ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 5-6) กล่าวถึง 
ความหมายการนิเทศการศึกษา สรุปได้ คือ ความร่วมมือระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศในการช่วยเหลือ 
ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร  
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จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 

  ในการด าเนินงานนิเทศการศึกษานั้น จ าเป็นต้องมีจุดมุ่งหมาย ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงาน บรรลุที่
ต้องการ ซึ่ง Adams and Dickey (อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 6)  
สงัด อุทรานันท์   วิไลรัตน์ บุญสวัสดิ์  และส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (อ้างถึงใน 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 7)  ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 
สรุปไว้ว่า เป็นกระบวนการท างานที่มุ่งสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนของครู ซึ่งจะยังผลสู่เป้าหมายสุดท้าย 
คือ ผู้เรียนมีคุณภาพสมดังจุดมุ่งหมายของการศึกษา และในขณะเดียวกันการนิเทศการศึกษาต้องพิจารณาใน
เรื่องการพัฒนากลุ่มคนผู้ร่วมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูให้มีความรู้ความสามารถ ความ มั่นใจ  มีขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน กระบวนการท างานเป็นไปในลักษณะที่ก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์อันดีปราศจากความ
ขัดแย้ง 

ความจ าเป็นของการนิเทศการศึกษา 

  วินัย เกษมเศรษฐ ชาญชัย อาจินสมาจาร วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ (อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 10) กล่าวถึง ความจ าเป็นในการนิเทศการศึกษาไว สรุปได้ว่า  การนิเทศ
การศึกษามีความจ าเป็นต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะในวงการศึกษา ครูควรได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ และได้รับการบริการจากผู้ท าหน้าที่นิเทศการศึกษา ซึ่งจะช่วยรักษามาตรฐานการศึกษาให้เท่าเทียม
กัน 

หลักการนิเทศการศึกษา 

  ในการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา ศึกษานิเทศก์ต้องอาศัยหลักการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งในเรื่องหลักการนิเทศการศึกษานักการศึกษาได้กล่าวไว้  Briggs & 
Justman (อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 13)  วิจิตร (ธีรกุล) วรุตบาง
กูร และคณะ  ชารี มณีศรี  และ สงัด อุทรานันท์  ได้ให้หลักการนิเทศการศึกษา  ได้กล่าวถึงหลักการของการ
นิเทศการศึกษาไว้ สรุปได้ คือ การนิเทศการศึกษาเป็น “กระบวนการ” ท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้นิเทศ 
และผู้รับการนิเทศ  มีเป้าหมายอยู่ท่ีคุณภาพของนักเรียนแต่การด าเนินงานนั้น จะกระท าโดยผ่าน “ตัวกลาง” 
คือครูและบุคลากรทางการศึกษา   เน้นบรรยากาศแห่งความเป็นประชาธิปไตย 
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กระบวนการนิเทศการศึกษา 
  กระบวนการนิเทศการศึกษา  เป็นกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
และเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารให้สัมฤทธิผล  นักการศึกษาได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับกระบวนการ 
ของการนิเทศการศึกษา  ได้ดังนี้ 
   วิจิตร  วรุตวางกูร,  กาญนา  ศรีกาฬสินธุ์  และสุพิชญา  ธีระกุล  (2524 : 36)  อธิบายว่า
กระบวนการนิเทศการศึกษา  หมายถึง  แบบแผนของการล าดับที่ขั้นตอนไว้อย่างต่อเนื่องกันอย่างมีระเบียบแบบ
แผนนั้นต้องเป็นแบบแผนที่ดี  มีขั้นตอนอย่างชัดเจนต่อเนื่องอย่างเป็นระบบพร้อมด้วยเหตุผลที่เป็นไปได้ 
   สงัด  อุทรานันท์  (2529 : 4 – 6)  ได้สรุปกระบวนการการนิเทศการศึกษาไว้ว่า  
ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ  5  ขั้นตอน  คือ 
    ขั้นที่  1  การวางแผนนิเทศ  เป็นขั้นที่ผู้นิเทศ  ผู้รับการนิเทศและผู้บริหารจะท าการประชุม
ปรึกษาหารือเพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหา  ความต้องการจ าเป็นของสิ่งที่จะต้องมีการนิเทศ  รวมทั้งวางแผนถึงขั้นการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะต้องจัดขึ้นอีกด้วย 
    ขั้นที่  2  การให้ความรู้แก่สิ่งที่จะต้องท า  เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิ่งที่
จะด าเนินการว่าจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถอย่างไรบ้าง 
    ขั้นที่  3  ขั้นการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  3  ลักษณะ 
     3.1  การปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ  เป็นขั้นที่ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติตามความรู้
ความสามารถที่ได้รับจากการด าเนินงานในขั้นที่  2 
     3.2  การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ  ขั้นนี้ผู้ให้การนิเทศจะท าการนิเทศ 
และควบคุมคุณภาพให้งานส าเร็จออกมา ให้ทันตามก าหนดเวลา  และคุณภาพสูง 
     3.3  การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ   ผู้บริหารให้การสนับสนุนในเรื่องวัสดุ
อุปกรณ์  ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้อ่ืน ๆ  ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างได้ผล 
    ขั้นที ่ 4  การสร้างขวัญและก าลังใจ  ขั้นนี้เป็นการเสริมสร้างของผู้บริหารเพ่ือให้ผู้รับการ
นิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ขั้นนี้อาจด าเนินการพร้อม ๆ กัน  ขณะที่ผู้รับการ
นิเทศก าลังปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วก็ได้ 
    ขั้นที่  5  การประเมินผลและกระบวนการท างาน  เป็นขั้นที่ผู้นิเทศท าการประเมินผลของการ
นิเทศการด าเนินงานที่ผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากการประเมินผลของการนิเทศพบว่ามีปัญหา 
หรืออุปสรรคอย่างหนึ่งอย่างใดที่ท าให้การนิเทศไม่ได้ผล ก็จะต้องท าการปรับปรุงแก้ไข  อาจท าได้โดย 
การให้ความรู้ในสิ่งที่ท าใหม่อีกครั้งหนึ่ง  ส าหรับผลงานที่ออกมายังไม่ถึงขั้นที่พอใจหรือการด าเนินงานปรับปรุง
วิธีการด าเนินงานทั้งหมด  ส าหรับกรณีที่กระบวนการด าเนินงานเป็นไปไม่ได้ผล  ถ้าหาก 
การประเมินผลงาน  และการด าเนินงานได้ผลดีก็สามารถด าเนินการต่อไปได้  ดังภาพประกอบ  5  
(สงดั  อุทรานันท์.  2529  : 5) 
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  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2538 : 20)  กล่าวว่า  กระบวนการนิเทศ
ศึกษาตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการประถมแห่งชาติ  ยึดวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นหลักในการ
ท างาน  ประกอบด้วย  5  ขั้นตอน  ดังนี้ 
   ขั้นที่  1  การศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหาและความต้องการ 
   ขั้นที่  2  การวางแผนและการก าหนดทางเลือก 
   ขั้นที่  3  การสร้างสื่อเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ 
   ขั้นที่  4  การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 
   ขั้นที่  5  การประเมินผลและรายงานผล 

การนิเทศแบบบูรณาการ 360 องศา 
การนิเทศแบบบูรณาการ 360 องศา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาสู่คุณภาพที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน หมายถึง 

การนิเทศตามนโยบายและจุดเน้นส าคัญเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการ
ท างานในลักษณะของการประสานความร่วมมือกันของผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ให้ความส าคัญในการเร่งรัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ให้ได้มาตรฐานมีกลยุทธ์การพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น  โดยยึดแนวคิดท่ีส าคัญ คือ การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  สร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย  พร้อมก าหนดแนวทาง รูปแบบการพัฒนาที่เป็นระบบ เป็นรูปธรรม  ให้ความส าคัญในการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล  การจัดการศึกษาที่เป็นระบบ มีความเข้มแข็ง และความต่อเนื่อง  ขับเคลื่อนสู่วัฒนธรรม
คุณภาพ ทุกฝ่ายมีความตระหนัก และให้ความส าคัญจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดี คนเก่ง และมีความสุข  โดยการผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนา เช่น การจัดกิจกรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  
การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวนโยบาย  รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น สพฐ./
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

1. ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
2. ใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเป็นเครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้นักเรียนชั้นป. 1 อ่านออก ภาคเรียนที่ 1 
3. ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
4. เรียนรู้ด้วยวธิีการ  Active Learning พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
5. เรียนรู้ Digital ใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
6. ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
7. จัดการเรียนรู้หลากหลายเชื่อมโยงสู่อาชีพ และการมีงานท า รวมทั้งจุดเน้นนโยบายของ สพฐ.                

และท่ีส าคัญทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 แนวทางการศึกษาไทยในยุค Education 4.0  
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ออกแบบการนิเทศ

บูรณาการ ๓๖๐องศา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาสู่คุณภาพที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน โดยไดห้ลอมรวมจุดเน้นการนิเทศ
ตามนโยบายติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยเขตพ้ืนที่เป็นฐาน  ดังนี้  

   ๑. การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือคุณภาพการศึกษา 
  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  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสู่ห้องเรียน 

๒. การนิเทศภายในโรงเรียน 
๓. การจัดการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น(ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
๔. การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
๕. การจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
๖. การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Program 

for International Student Assessment : PISA) 
๗. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน 
๘. การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
๙. การนิเทศตามจัดเน้นและนโยบายของสพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๐. การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามบริบท ความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา

ในสังกัด 
         เพ่ือเป็นการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด สอดคล้องกับผลการ
จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  สภาพปัญหาและความต้องการของผู้บริหาร ครู และนักเรียน คือ การ
พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  สร้างโอกาสทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และ
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นการเร่งรัดการน านโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
ก าหนดสู่การปฏิบัติในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับโรงเรียน และระดับห้องเรียนให้เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน 
ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  จึงไดใ้ช้รูปแบบการนิเทศบูรณาการ 1 PDR Model  
เป็นการขับเคลื่อนการท างาน เพื่อความเป็นหนึ่ง ภายใต้ค่านิยมหลักของบุคลากรใน 6 Smart คือ ๑. Smart 
Work ๒. Smart Think ๓. Smart Time ๔. Smart Family ๕.Smart Success และ ๖. Smart Service                
เพ่ืออยู่ และท างานร่วมกัน อย่างเป็นสุข กระบวนการท างาน 3 ขั้นตอน โดยน้อมน าศาสตร์พระราชา “เข้าใจ 
(Search) เข้าถึง (Empathies) พัฒนา (Develop)”เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการท างาน Plan Do Reflect 
(PDR) โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ส านักงานเขต (Buriram Office 1) โรงเรียน (School) 
และเครือข่ายชุมชน (Community) เป้าหมายสู่ความเป็น 1 พ้ืนที่คุณภาพ (Quality Land) ดังนี้  การอ่าน การ
เขียน RT NT Exellence School และ Best Office) ซึ่งรายละเอียดอยู่ในส่วนที่ ๓ 
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ส่วนที่ 2 ฐานข้อมูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีข้อมูลพื้นฐาน ส าหรับการบริหารจัดการ 

ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2564 

หน่วยงาน/กลุ่ม 
ผู้บริหาร   
การศึกษา 

ศึกษา 
นิเทศก์ 

บุคลากร 
ทาง

การศึกษา 
ช่วยราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า/
ชั่วคราว 

พนักงาน 
ราชการ 

รวมทั้งสิ้น 

สพป.บร.1 4      4 

กลุ่มอ านวยการ   6  11 1 18 

กลุ่มบริหารงานบุคคล   7  1  8 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   2    2 

กลุ่มนโยบายและแผน   5 1 2  8 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   5   1 6 

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลฯ  13 3    16 

กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์   7  1  8 

กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกลฯ   1  1  2 

กลุ่มกฎหมายและคด ี   1    1 

หน่วยตรวจสอบภายใน   3    3 

รวม 4 13 40 1 16 2 76 

ตารางท่ี 2   จ านวนโรงเรียนในสังกัดและระดับที่เปิดสอน  แยกรายอ าเภอ 

เขตพัฒนาการศึกษา 
ระดับที่เปิดสอน 

อ. – ป. 6 
อ. – ม. 3 

ขยายโอกาส 
รวม 

เมอืงบุรีรัมย์ 63 31 94 

ล าปลายมาศ 55 19 74 

ช านิ 10 7 17 

บ้านด่าน 9 7 16 

รวมทั้งสิ้น 137 64 201 
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ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนนักเรียน ครูและอัตราส่วน คร ู: นักเรียน ปีการศึกษา 256๔ (ข้อมูล 25 มิ.ย. 64) 
 

เขตพัฒนาการศึกษา ครู นักเรียน ครู:นักเรียน 

เมืองบุรีรัมย์ 905 16,466 1:18 

ล าปลายมาศ 584 9,885 1:16 

ช านิ 171 3,212 1:18 

บ้านด่าน 143 2,561 1:17 

ทั้งสิ้น 1,803 32,124 1:17 

 

ตารางท่ี 4   จ านวนนักเรียนและห้องเรียน จ าแนกรายชั้น  ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล 25 มิ.ย. 64) 

ชั้น จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน ห้องเรียน:นักเรียน 

อนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ) 56 582 1:10 

อนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) 212 2,648 1:12 

อนุบาลปีที่3 (5 ขวบ) 216 2,947 1:13 

รวมก่อนประถม 484 6,177 1:12 

ประถมศึกษาปีที่ 1  228  3,285 1:14 

ประถมศึกษาปีที่ 2 224 3,371 1:15 

ประถมศึกษาปีที่ 3 230 3,696 1:16 

ประถมศึกษาปีที่ 4 229 3,864 1:16 

ประถมศึกษาปีที่ 5 226 3,617 1:16 

ประถมศึกษาปีที่ 6 224 3,681 1:16 

รวมประถมศึกษา 1,361 21,514 1:15 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 74 1,524 1:20 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 74 1,508 1:20 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 75 1,401 1:18 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 223 4,433 1:19 

รวมทั้งสิ้น 2,068 32,124 1:15 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ปีการศึกษา 256๓ 

ตารางท่ี 5  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
               ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

สพป.บร.1 จังหวัด สพฐ. ประเทศ 

การอ่านออกเสียง 75.50 78.74 74.13 74.14 

การอ่านรู้เรื่อง 73.13 72.27 72.23 71.86 

รวม 2 ด้าน 74.33 75.52 73.20 73.02 

 

ตารางท่ี 6 แสดงค่าร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)  
              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แยกตามระดับคุณภาพ                                                      
              (นักเรียนเข้าสอบ จ านวน 3,050 คน) 

ด้าน 
ร้อยละระดับคุณภาพ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

การอ่านออกเสียง 63.50 

(1,937คน) 

19.80 

(604 คน) 

9.90 

(302 คน) 

6.78 

(207 คน) 

การอ่านรู้เรื่อง 52.67 

(1,607 คน) 

37.69 

(1,149 คน) 

7.76 

(237 คน) 

1.86 

(57 คน) 

รวม 2 ด้าน 60.29  

(1,838 คน 

27.40 

(835 คน) 

9.31 

(283 คน) 

2.98 

(90 คน) 

 

ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT) 
              นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562-2563 ระดับประเทศ สพฐ.กับ สพป.บร.1  
 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละความรู้ความสามารถ เฉลี่ยร้อยละ 

ปี63 

เฉลี่ยร้อยละ 

ปี62 ด้านภาษาไทย ด้านคณติศาสตร ์ ด้านการใช้เหตผุล 

ประเทศ 47.46 40.47  43.97 45.70 

สพฐ. 47.76 41.30  44.53 45.82 
สพป.บร.1 47.17 39.24  43.21 44.05 
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ตารางที 8  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT) 
              นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 - 2563  
 

ความรู้ความสามารถ 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 ปีการศึกษา 

2563 

ผลตา่ง 
ปี2562-

25
63 

ด้านภาษาไทย 51.06 44.74 47.17 +2.43 

ด้านคณิตศาสตร์ 45.91 43.35 39.24 -4.11 
     

รวมเฉลี่ย 48.49 44.05 43.21 -0.84 
 
 
ตารางท่ี 9  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
               (O-NET) นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562   ระหว่าง สพป.บร.1 กับ      
               ระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับจังหวัด 

ระดับ 

ภา
ษา

ไท
ย 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

เฉ
ลี่ย

ปี 
62

 

เฉ
ลี่ย

ปี 
61

 

เพ
ิ่ม/

ลด
 

คะ
แน

นพ
ัฒ

นา
 

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 

เขตพื้นท่ี 48.57 27.69 20.99 28.14 31.35 32.57 ลด -1.22 

 
ตารางท่ี ๑๐  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
                 (O-NET) นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง   
                 สพป.บร.1 กับ ระดับประเทศ และระดับสังกัด (สอบตามความสมัครใจ 138 แห่ง) 
 

ระดับ 

ภา
ษา

ไท
ย 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

รว
มเ

ฉล
ี่ย 

ประเทศ 56.20 43.55 29.99 38.78 42.13 

สังกัด 54.96 38.87 28.59 37.64 40.02 

เขตพื้นท่ี 53.64 36.17 27.00 36.02 38.21 
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ตารางท่ี 1๑  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
                 (O-NET) นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563   ระหว่าง สพป.บร.1                          
                 กับ ระดับประเทศ  และระดับสังกัด (สอบตามความสมัครใจ จ านวน 35 แห่ง) 

ระดับ 

ภา
ษา

ไท
ย 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

รว
มเ

ฉล
ี่ย 

ประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89 36.01 

สังกัด 55.18 34.14 25.82 30.17 36.33 

เขตพื้นท่ี 46.96 27.49 21.07 26.97 30.62 

 
การประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา   
ตารางท่ี 1๒ การประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
               จ านวนนักเรียนที่เข้าประเมิน  377   คน 

การประเมิน ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ 
ด้านร่างกาย 91.68 ดี 
ด้านอารมณ์-จิตใจ   90.13 ดี 
ด้านสังคม 91.63 ดี 
ด้านสติปัญญา 86.13 ดี 
รวมเฉลี่ย 4 ด้าน 89.89 ด ี

 
ตารางท่ี 1๓ การประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา2563 
                จ านวนนักเรียนที่เข้าประเมิน 2,544  คน 
 

การประเมิน ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ 
ด้านร่างกาย 93.01 ดี 
ด้านอารมณ์-จิตใจ 93.21 ดี 
ด้านสังคม 94.44 ดี 
ด้านสติปัญญา 86.40 ดี 

รวมเฉลี่ย 4 ด้าน 91.76 ด ี
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ตารางท่ี 1๔ การประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
                จ านวนนักเรียนที่เข้าประเมิน 2,604  คน 

การประเมิน ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ 
ด้านร่างกาย 95.46 ดี 
ด้านอารมณ์-จิตใจ 96.85 ดี 
ด้านสังคม 96.58 ดี 
ด้านสติปัญญา 90.17 ดี 

รวมเฉลี่ย 4 ด้าน 94.62 ด ี
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ส่วนที่ 3 สภาพบริบทและการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียน 
ครอบคลุม 4 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ อ าเภอล าปลายมาศ อ าเภอช านิ และอ าเภอบ้านด่าน 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 Quality Land ( สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นพื้นที่แห่งคุณภาพ ) 
 
พันธกิจ 
  1. ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  

2. คนที่ดีท่ีสุด 
3. ระบบบริหารจัดการที่ดีที่สุด  
4. ส านักงานที่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 

    
ค่านิยม SMART 1 TEAM 

๑. Smart Work 
๒. Smart Think 
๓. Smart Time 
๔. Smart Family 
๕. Smart Success 
๖. Smart Service 

 
เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
 2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
 4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
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5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียน
นวัตกรรม 
 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๑ มีการบริหารเชิงบูรณาการ เป็นส านักงาน
แห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน                   
โดยกระจายอ านาจการบริหารงานและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัยและ
ส่งเสริมนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี  

  กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 
          ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อ 
          ความมั่นคงของประเทศ 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 2.1 เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในการแข่งขันให้มีความเป็นเลิศ 
           และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตร สื่อและนวัตกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้  
                     การวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น 
           ในศตวรรษท่ี 21 

   กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่สอดคล้อง 
           กับทักษะในศตวรรษท่ี 21 

   กลยุทธ์ที่ 3.3 น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ 
           สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา 

   กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
   มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

   กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่นภาคเอกชน  
                                                หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
            บริบทของพ้ืนที่  
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   กลยุทธ์ที่ 4.2 ยกระดับสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทให้มีคุณภาพ 
                              และมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 

   กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษา 
           ทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

   กลยุทธ์ที่ 4.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology )  
           เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 

นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
           กับสิ่งแวดล้อม 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

   กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา 
           มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  

   กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
           เป็นหนว่ยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

  กลยุทธ์ที่ 6.3 พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
           และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ 
          อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 256๔   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 

 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
                 กลยุทธ์ที่ 1.1  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี  
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ผู้เรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ชองชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข 
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง     เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม 
จริยธรรม มีคณุลักษณะและค่านยิมที่
พึงประสงค์   มีจิตสาธารณะ มจีิต
อาสา รับผดิชอบต่อครอบครัว ผู้อืน่ 
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจรติ 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี       มี
วินัย และรักษาศลีธรรม 

1. ส่งเสริมสถานศึกษาปลูกฝังและ
เสรมิสร้างวิถีประชาธิปไตย ความ
สามัคคี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น         
ใหเ้กิดความโปร่งใสและยดึมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจดักิจกรรม
ทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม จิตอาสา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลกัสูตร
และค่านิยมหลักของคนไทย                      
12 ประการ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา    
น าหลักสตูรด้านทุจรติศึกษาไปใช้พัฒนา
ผู้เรยีนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
4. ส่งเสริมสถานศึกษาน้อมน า       
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ์ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียน        
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมสถานศึกษาจดับรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจดักิจกรรมการเรยีนรู้
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี                           
พระมหากษตัริย์ ทรงเป็นประมุขมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคดิ ท่ี
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จรยิธรรม 
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก 
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์   
ทรงเป็นประมุข 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรม      
ที่ แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอ่
บ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จรยิธรรม          
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคณุธรรม       
อัตลักษณ์ มจีิตสาธารณะ มีจติอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยสัถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม 
3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน าหลกัสูตร
ด้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรยีน 
4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมน า  
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ์         
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเ้รียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัด
บรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ ให้ผูเ้รียนแสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข         
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคดิ     
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ         
มีคุณธรรม จริยธรรม 
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นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
      กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับ

ความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ผู้เรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และ
มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบตอ่
ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การคา้มนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ เป็นต้น 
 

1. ส่งเสริมสถานศึกษาจดักิจกรรม    
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ที่มผีลกระทบ
ต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การคา้มนุษย์ อาชญากรรม 
ไซเบอร์ และภัยพิบัติตา่ง ๆ ควบคูไ่ป
กับการป้องกันและแกไ้ขปัญหาทีม่ีอยู่
ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต   
2. ส่งเสริมสถานศึกษาให้มมีาตรการ
และแนวทางการป้องกันยาเสพติด    
ในสถานศึกษาและชุมชน 
3. ส่งเสริมสถานศึกษาให้จดั
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มี
ความมั่นคงปลอดภัย 
4. ส่งเสริมสถานศึกษาให้มรีะบบการ
ดูแล ตดิตาม และช่วยเหลือผูเ้รียน    
ในการแก้ปัญหาตา่ง ๆ ไดร้ับค าปรึกษา
ช้ีแนะและความช่วยเหลืออย่างทัน
การณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่ม
นิสัย 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรบัมือ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบ
ต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน การคา้มนุษย์ อาชญากรรม  
ไซเบอร์ และภัยพิบัติตา่ง ๆ  
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ                                                                                                               
      กลยุทธ์ที่ 2.1  เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในการแข่งขันให้มีความเป็นเลิศและมีทักษะที่จ าเป็นใน            

ศตวรรษท่ี 21  
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 1. ผู้เรียนทุกระดับมีความเป็นเลศิ   
และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที ่21 
2.  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความ
ถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพฒันา
ทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สรา้ง
นวัตกรรม และเป็นนวัตกร 
3. ผู้เรียนมคีวามเป็นเลิศในเวท ี
การแข่งขันระดับชาต ิ
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสูเ่วที 
การแข่งขันระดับนานาชาต ิ

 1. ส่งเสริมสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียน มีความเป็นเลศิทางวิชาการ
ตามความสนใจและความถนดัอยา่ง
เต็มศักยภาพ และมีทักษะความรูท้ี่
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

 2. ส่งเสริมสนับสนุน ใหส้ถานศึกษา 
ด าเนินการวดัแววความถนัดทางการ
เรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และจดักิจกรรมแนะแนวให้
ผู้เรยีนค้นหาตนเอง น าไปสู่การพฒันา
ผู้เรยีนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อ
ยอดไปสู่ความเป็นเลศิ 

  ด้านทักษะอาชีพท่ีตรงตามความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน                               

 3. ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษา
จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรม 
เพิม่ศักยภาพผู้เรียนตามความถนดั 
ความสนใจ และความต้องการพัฒนา 
ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และ
กิจกรรมเสริมหลักสตูร ตั้งแตร่ะดบั
สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา 
จังหวัด ภูมิภาค  ระดับประเทศ    
และนานาชาต ิ
4. ก ากับ ติดตาม และให้ความ
ช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้ง
รายงานผลการด าเนินงานต่อ
หน่วยงานต่อส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

1. ร้อยละของผู้เรียน มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความสนใจ
และถนัดอย่างเต็มศักยภาพ         
มีทักษะความรู้ทีส่อดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 1 ผ่าน
การประเมินสมรรถนะ ท่ีจ าเป็น
ด้านการ รูเ้รื่องการ อ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการเรียนรูเ้รื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) และด้านการรูเ้รื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 
3. ร้อยละสถานศึกษามีการพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตาม   
ความถนัดและความสนใจ น าไปสู่
การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด  
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม และเป็น
นวัตกร 
4. ผู้เรียนได้รับรางวัลและเข้าสู่  
การแข่งขันระดับนานาชาต ิ
5. อันดับผลการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัชาต ิ
6. นักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษ 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศ 
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นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
       กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตร สื่อและนวัตกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล   

ให้สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. สถานศึกษาพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาทุกระดับ ให้สอดคล้องกับ
หลักสตูรปฐมวยัและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่
สอดคล้องกับแนวโนม้การพัฒนาของ
ประเทศ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาทุกระดับ 
และปรับเปลีย่นกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ใหต้อบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาทุกระดับ และ
ปรับเปลีย่นกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ใหต้อบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและบริบท 
ของพื้นที่สอดคล้องกับทักษะ       
ในศตวรรษที่ 21 
 

 
     กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสตูร และมีทกัษะ
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับทักษะ   
ที่จ าเป็นในศตวรรษ ท่ี 21 มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ท างาน ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใตส้ังคม  
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวาง
พื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผน
ชีวิต ท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ
น าไปปฏิบตัิได ้
 

ระดับปฐมวัย 
1. ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจดั
ประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ให้
เด็กมีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  
เพื่อพร้อมในการพัฒนาในระดับที่สูงขึน้ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน
ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน และสร้างความเข้าใจแก่พ่อแม่
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยท่ีถูกต้องตามหลักจิตวิทยาการ
พัฒนาการ 
  

ระดับปฐมวัย 
1. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย
ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย เพื่อพร้อมรบั
การพัฒนาในระดับทีสู่งขึ้น 
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
 
2. ร้อยละของสถานศึกษาจดั
สภาพแวดล้อมท้ังในและนอก
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและสร้างความ
เข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกีย่วกับ
การเลีย้งดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตาม
หลักจิตวิทยาการพัฒนาการ 

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1. ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจดัการศกึษา
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีพัฒนาการทีส่มวยัใน
ทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มี
คุณลักษณะ 
- เป็นไปตามหลักสูตร              
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21             
- มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมี
สมรรถนะส าคัญ 
ตามหลักสูตร มีทักษะการเรยีนรู้  
ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่านออก
เขียนได้ คดิเลขเป็นและมีนสิัยรัก
การอ่าน 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะการ
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และการมีงานท าสอดคล้องกับ     
ความต้องการของประเทศ              
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม             
- มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทลั 
(Digital)  
  และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรูไ้ด้อยา่งมีประสิทธิภาพ        
 - มีทักษะทางด้านภาษาไทยเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ มีนสิัยรักการ
อ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ 3 
2. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา 
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยยึด
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัดด้วยรูปแบบท่ี
หลากหลาย 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัวส าหรับผู้เรยีนที่มคีวาม
จ าเป็นพิเศษหรือความสามารถพิเศษ 

คิดวิเคราะห ์
4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการ
ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นดา้นการ
รู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการ
ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นดา้นการ
รู้เรืองคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) 
5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการ
ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นดา้นการ
รู้เรื่องวทิยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) 
6. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะ
สื่อสารอังกฤษสื่อสาร ภาษาที่ 3  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะดา้น 
Digital Literacy ในการเรียนรูไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. ร้อยละของผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผล
การทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนดและ 
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
9. ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ป.6  ม.3 
และ ม.6 
มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่
ละกลุม่สาระการเรยีนรู้ เพิม่ขึ้นจาก
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
10. ร้อยละของผู้เรยีนที่มีความ
จ าเป็นพิเศษหรือความสามารถ
พิเศษไดร้ับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
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2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมี
งานท ามีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ   
 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเตม็ตามศักยภาพ
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐาน
การเรยีนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และ
วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและ
น าไปปฏิบตัิได ้
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา     
มีระบบแนะแนวทางการศึกษา เพือ่
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความ
พร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพที่
เข้มแข็ง 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบการศึกษา
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ช้ันมัธยม- 
ศึกษาปีท่ี ๓ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่
อาชีพและการมีงานท า ตามความ
ถนัด และความต้องการของตนเอง 
มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม
และน าไปปฏิบตัิได ้
2. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีทักษะ
พื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่นทาง 
ด้านความคดิ สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมทีเ่ป็น 
พหุวัฒนธรรม 

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพในการจดัการสุขภาวะของ
ตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม และ
ตรวจสอบระบบบริหารจัดการอาหาร
กลางวันของสถานศึกษา ให้ผู้เรยีน    
ได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
 
2. ส่งเสริมสถานศึกษาจดัท าแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมใหผู้้เพิ่ม
ศักยภาพผูเ้รียนที่มคีวามรู้และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ        
นักประดิษฐ์ เป็นนวตักรรม น าไปสู่การ
พัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทัง้จัด
กิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และ
สนับสนุนใหผู้้เรยีน  
มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของ
ตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภาพ   
ในการจัดการสุขภาวะของตนเอง 
ให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและ
จิตใจ 
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นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
       กลยุทธ์ที่ 3.3 น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

ทุกระดับการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 

1. ส่งเสริม สนับสนุน จดัหา พัฒนา 
ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดโีอ และ
องค์ความรู้ประเภทตา่ง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัล
เทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตาม
เนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด   
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนารปูแบบ
การเรยีนรู้ผา่นระบบดิจิทัล (Digital 
Learning Platform) เพื่อตอบสนอง
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรยีน
เป็นรายบุคคล   
3. ส่งเสริม สนับสนุนใหผู้้เรียนใช้
อุปกรณ์ดจิิทัล (Digital device)  
เพื่อเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้
ผ่านระบบดิจิทลั อย่างเหมาะสม  
ตามวัย   
4. ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีน ให้ผู้เรียนเรียนรูด้้วยตนเอง
ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล และ
มีทกัษะน าไปใช้ในการพัฒนา
นวัตกรรม                                                     
5. จัดท าแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนท่ีมี
ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
เป็นนักคิด นักปฏิบตัิ นักประดิษฐ์ 
เป็นนวัตกรรม น าไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมในอนาคต  
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้และทักษะการน า
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 
Technology) ไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรม 
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นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
       กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครผููส้อน”  
เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะ การเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรยีนรู ้
2. ครู มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

1. สง่เสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษา
วิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นใน
การพัฒนาตนเอง  (Need 
Assessment) เพื่อวางแผนการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
2. จัดให้มหีลักสูตรและกรอบ
แนวทางในการพัฒนาครู ที่เช่ือมโยง
กับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career 
Path)  
3. ประสานความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา 
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท าหลักสตูร
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ตรงตามความต้องการและ
ความขาดแคลน 
4. สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตร ที่ก าหนดที่
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 สอดคล้องกับภารกิจและหนา้ที่
ของตน 
7. ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอน
ภาษาอังกฤษ  โดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้านภาษา (Common 
European Framework of 
Reference for Languages : 

1. ร้อยละของครู มีการเปลี่ยน
บทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น 
“Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
2. ร้อยละของครู มีความรู้
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน และเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
8. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถ
ออกแบบการเรียนรู้ การจดัการ
เรียนรู้ใหส้อดคล้องกับ การวัด
ประเมินผลที่เน้นทักษะการคดิขั้นสูง 
(Higher Order Thinking) ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบตัิจริง  (Active 
Learning) 
9. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้
และทักษะในการจดัการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน ที่มีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction) 
10. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ครูให้มีความรู้และทักษะในการสรา้ง
เครื่องมือการวัดและประเมินผล การ
เรียนรูด้้านทักษะการคิดขั้นสูง 
(Higher Order Thinking) 

 11. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ครูให้มีความรู้ความสามารถจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรยีนขนาดเล็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
12. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ครูในการจัดการเรียนรูส้ าหรับผูเ้รยีน
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตาม
ศักยภาพของผู้เรยีนแตล่ะบุคคล 
และตามสภาพและประเภทของ
ความพิการ 
13. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง
ผ่านระบบ Online  และแบบ Face 
- to - Face Training 
14. ปรับปรุงระบบตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและ
ประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความ
มุ่งหมาย หลักการจดัการศึกษา
ข้อก าหนด ด้านคณุภาพ และ
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
พัฒนาครูให้มีความช านาญในการ
สอนภาษาองักฤษ และภาษา 
คอมพิวเตอร์ (Coding) 
15. น าเทคโนโลยีดจิิทัล (Digital 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

Technology) มาเป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาท้ังระบบ ตั้งแต่การ
จัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  จนถึงการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี
แนวทางการด าเนินการ ดังนี้   
- พัฒนารูปแบบการพัฒนาครผู่าน
ระบบดิจิทลั เพื่อใช้ในการพัฒนา 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ   
- ส่งเสริม สนับสนุน ใหผู้้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ทุก
ประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ผ่านระบบดิจิทลั   

 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา                                                                                                               

    กลยุทธ์ที่ 4.1   สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่  
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. สถานศึกษาจดัการศึกษาเพื่อให้ 
บรรลเุป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครอง 
ท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี ร่วมมือใน
การจัดการศึกษา 
3. สถานศึกษามีระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและ
การแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

1.ส่งเสรมิ ประชากรวยัเรยีนทุกคน
ได้รับโอกาส ในการเช้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค  

  2. จัดท าฐานข้อมูลประชากรวยัเรียน 
เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา 
วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจดับริการ
การเรยีนรู ้
3. สนับสนุน สถานศึกษาร่วมมือกับ
องค์กรปกครองระดับท้องถิ่น 
ภาคเอกชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ ก ากับติดตามและประเมินผล 
4. สรา้งความเข้มแข็งของระบบดแูล
ช่วยเหลือนักเรยีน และการแนะแนวท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา     
มีการระดมทรัพยากรเทคโนโลย ี

1. ร้อยละของผู้เรียนสามารถเข้า
เรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเปน็
มาตรฐานเสมอกัน 
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมรีะบบ
ฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและ
สามารถน ามาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมรีะบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีนที่มีความ
เข้มแข็ง 
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     กลยุทธ์ที่ 4.2 ยกระดับสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบท
ของพ้ืนที่ 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. สถานศึกษามีคุณภาพ  
และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 

 1. จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาใหม้ีคุณภาพ 
    ดังนี้ 
    1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพืน้ฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน 
อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา 
ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครภุณัฑ์ เป็น
ต้น  

    2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

    3) มาตรฐานด้านการบรหิารจดัการ  
    4) มาตรฐานด้านงบประมาณ 
    5) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัย
ของสถานศึกษา  

    6) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดจิิทัล 
Digital Technology  

 2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษา 
ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

 3. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษา
ในทุกมิติ 

1. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่าง
เหมาะสมตามบริบทด้านประเภท
ขนาด และพื้นที ่

 
    กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท                      

อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. งบประมาณ และทรัพยากรทางการ
ศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถานศึกษา 

 1. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
จัดท าแผนงบประมาณการศึกษา
อย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเหน็
ของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และ
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนท่ี
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถานศึกษา และความต้องการ
จ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

2. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และ  
งบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสม
เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 2. จัดสรรงบประมาณแก่สถานศึกษา
อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้
สถานศึกษาบริหารการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 2. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการ
จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม 
สามารถบริหารงานการจดัการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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     กลยุทธ์ที่ 4.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology ) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. สถานศึกษาน าเทคโนโลยดีิจิทลั 
(Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้ให้แกผู่้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ใหส้ถานศึกษา   
มีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณท์ี่ใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้าน
การรู้ดจิิทัล (Digital Literacy)        
แก่ผู้เรยีนอย่างเหมาะสม เพื่อเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูข้อง
ตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรูอ้ย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ใหส้ถานศึกษา
ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนใหเ้ป็น
ห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
(Digital Technology) ในการจัดการ
เรียนรู้แกผู่้เรียน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณด์ิจิทลั 
(Digital Device) และพัฒนาการสอน
ทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) 
ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็น
เครื่องมือในการจัดกระบวนการเรยีนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ใหส้ถานศึกษาใช้
เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน (Distance 
Learning Technology: DLT) 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
ระดมทรัพยากร เทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อ
การศึกษา 

1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดจิิทัล (Digital Device) 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้
อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
2. ร้อยละของครูได้รับการ
สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดจิิทัล (Digital Device) 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรยีน 
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      กลยุทธ์ที่ 5.1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 

1. สถานศึกษาด าเนินการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม ด้านความรู้  
การสร้างจิตส านึกและจัดการเรยีนรู้
การผลิตและบรโิภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติ
การเพื่อจัดแนวทางการด าเนินทางการ
ให้องค์ความรู้และสรา้งจิตส านึกดา้น
การผลิตและบรโิภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

1. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกดัมี
นโยบายและจดักิจกรรมให้ความรู ้  
ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อมน าไปปฏบิัติใช้ที่บ้านและ
ชุมชน เช่น การส่งเสรมิอาชีพท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้
สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

2. สถานศึกษาและผู้เรยีนได้รับการ
ส่งเสริมด้านความรู้ การสร้าง
จิตส านึกด้านการผลติและบริโภค  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรยีนรู้
อาชีพท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา จัดค่ายเยาวชนวัยซนลด
คาร์บอน เพื่อสรา้งเครือข่ายโรงเรยีน 
ชุมชน และเช่ือมต่อหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
 

2. ร้อยละของสถานศึกษาและ
ผู้เรยีนที่เรียนรู้จากแหล่งเรยีนรู้ มี
การขยายผลเครือข่ายแหล่งเรยีนรู ้
ผู้เรยีน โรงเรียน ชุมชน เรียนรูด้้าน
การลดใช้พลังงาน การจดัการขยะ
และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
และสร้างเครือข่าย 

3. สถานศึกษาสามารถน า
เทคโนโลยีมาจดัท าระบบ
สารสนเทศการเก็บข้อมูลด้าน
ความรู้ เรื่อง  ฉลากสีเขียวเพื่อ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน  
ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

3. จัดท าคูม่ือและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
ในรูปแบบ QR CODE  
และสื่อระบบ Multimedia และอืน่ ๆ 
 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการ
เก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลด
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ในการ
ด าเนินกิจกรรมประจ าวันใน
สถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมลู
ของ Carbon Footprint ในรูปแบบ 
QR CODE และ Paper less  และ
น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน
การบริหารจัดการตามแนวทาง 
Thailand ๔.๐ 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด 

4. สถานศึกษามีการบรูณาการ
หลักสตูร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิต
ของผลิตภณัฑ์ การผลิตและบรโิภค 
สู่การลดปรมิาณคาร์บอนใน
โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน
คาร์บอนต่ า 
 

4. ส่งเสริม สนับสนุน ใหส้ถานศึกษาจัด
กิจกรรมการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมและการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามเกณฑ์โรงเรียนคาร์บอนต่ า
และชุมชนคาร์บอนต่ า 
5. ส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาวิเคราะห์
แผนการจดัการเรียนและจดัท าหนว่ย
การเรยีนรู้ในเรื่อง การผลติและบริโภค 
ที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ ตั้งแตร่ะดับปฐมวัย 
จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา
ระบบข้อมลูสารสนเทศการเก็บข้อมูล
การลดกา๊ซที่มีผลต่อปรากฏการณภ์าวะ
เรือนกระจกเช่น คาร์บอนไดออกไซด์  
ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลด
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon 
emission /Carbon Footprint        
ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
6. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่
ชุมชนเชิงนิเวศและการจดัการมลพิษ
และสิ่งแวดล้อมดี Green city ด้าน
พลังงาน การจัดการขยะ และน้ าเสีย 
ชุมชนผลิตและบริโภคทีเ่ป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

4. ร้อยละของสถานศึกษามีการ 
บูรณาการเรื่องการจัดการขยะ    
แบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้
ประโยชน์ รวมทั้งสอดแทรกในสาระ
การเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
5. ร้อยละของสถานศึกษามีการน า
ขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์
และพลังงานเพื่อลดปรมิาณขยะและ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อ
ลดปรมิาณคาร์บอนในสถานศึกษา
และชุมชน 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด 

5. สถานศึกษาในสังกัดปรับปรุง
และพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบ
ส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) 
เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอือ้
หรือสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรยีน
และชุมชน 
 

7. สนับสนุนส่งเสรมิ พัฒนากระบวนการ
รณรงค์ให้มีการจดัซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและยกระดับสถานศึกษา 
ด้านการบริหารสถานศึกษาสีเขียว ท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(GREEN OFFICE) 
8. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา 
สถานศึกษา ด้านการผลิตและบรโิภค   
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น 
การเลือกซื้อผลติภณัฑ์เบอร์ 5 และ
ผลิตภณัฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ ์  
เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะ 
ในส างานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา 

6 ร้อยละของสถานศึกษามีการ
ปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงาน
ต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN 
OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่เป็น
แบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและชุมชน 
 

6. สถานศึกษานวตักรรมต้นแบบ 
น า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลติ
และบรโิภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 20 โรงเรยีน 

9. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวตักรรม และ
บูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่องการผลติและบรโิภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
10. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ 
BBL/PLC และDecision – Making  
การน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์และพลังงานและลดประมาณ
ขยะ การบ าบัดน้ าเสยีลดการใช้เผาและ
ลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภยัและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7. ร้อยละของครู มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และด าเนินการจัดท าวจิัย
ด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและ
บริโภคทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
8. ร้อยละของครู และนักเรยีน
สามารถน าสื่อนวัตกรรมทีผ่่าน
กระบวนการคดิมาประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียนการจดัการเรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและ
ชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 
4.0 

7. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษาร่วมกันก าหนด
นโยบายจดัซื้อจัดจา้งที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม  

11. จดัท าระบบนิเทศ ติดตามผลการ
ด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบ
ออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภาพ
พัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนเิทศ
ติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและ
มอบรางวัลเกียรตยิศ ประชาสัมพนัธ์และ
จัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่
และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
 

9. ร้อยละส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษามีการ
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและ
สถานท่ีให้เป็นส านักงานสีเขียว
ต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจดัจ้าง 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู้ของผู้เรียนและชุมชน  
 

 
 
 
 
 
 



30 

 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการ

บริหารจัดการศึกษา  
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 

1. สถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษา มีความเป็นอิสระ     
ในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลมุ ด้านการบริหารวิชาการ 
ด้านการบริหารงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานท่ัวไป 
 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษา หรือกลุม่สถานศึกษาจัดหาเจา้หน้าท่ี
เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสนับสนุนงานดา้นธุรการ ด้าน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ และดา้นบริหารงาน
บุคคล เพื่อมิให้งานดังกลา่วเป็นภาระที่เกินสมควร
แก่ครู ผู้ปฏิบตัิหน้าที่การจัดการเรยีนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จดัท าแผนปฏิบตัิ
การและด าเนินการส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนา
สถานศึกษาหรือ กลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็น
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรยีนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนใน
ชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และ
ทักษะชีวิตและส่งเสรมิ สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาด
เล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น 
การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรยีน การสอนแบบ
บูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 
4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา น าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการ
ปฏิบัติการตรวจสอบตดิตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคณุภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 
5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จดัอบรม พัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคณุสมบตัิ สมรรถนะ และ
ความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบตัิหน้าที ่
6. สนับสนุนสถานศึกษา หรือกลุม่สถานศึกษาได้รับ
การกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอสิระในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลมุ ด้านการบริหารวิชาการ 
ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป โดยด าเนินการ
เป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจ
ด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได ้

1. ร้อยละของ
สถานศึกษา หรือกลุม่
สถานศึกษา มีความ
เข้มแข็งเป็นอิสระในการ
บริหารและจดัการศึกษา
ครอบคลมุ ด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการ
บริหารงบประมาณ  ด้าน
การบริหารงานบุคคล 
และด้านการบรหิารงาน
ทั่วไป 
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    กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็น
หน่วยงานท่ีมีความทันสมัย พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงาน 
ที่มีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ บริหารจดัการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล  

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนใช้ระบบการบริหารจดัการที่
มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานตามหลักการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ใหส้ถานศึกษาน า
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดจิิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
3. ส่งเสริมสถานศึกษาบริหารจัดการโดย
ใช้พื้นที่เป็นฐาน  
(Area-based Management) รูปแบบ
การบริหารแบบกระจายอ านาจ 
“CLUSTERs” 
4. ส่งเสริม การมสี่วนร่วม จดัท าแผน
บูรณาการและจัดการศึกษาในระดับพื้นท่ี 
5. สรา้งความเข้มแข็งในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น 
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนากลุม่สาระการเรียนรู้ 
สหวิทยาเขต  กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาแบบบรูณาการที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพื้นที ่
7. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้   
ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
(Accountability) ในการบริหารจดั
การศึกษา 
8. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามา
มีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ตดิตาม 
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจดั
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลมุทุกต าบล 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษา มีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริต และประพฤต-ิ  
มิชอบ บริหารจดัการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
และสถานศึกษา ผ่านการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : 
ITA) 
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กลยุทธ์ที่ 6.3 พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่
เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษา 
พัฒนานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 
Technology) มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารและ
การจัดการเรยีนการสอน
อย่างเป็นระบบ 
 
 

1. ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาน า Cloud  
Technology มาให้บริการหน่วยงานใน
สังกัดทุกระดับทั้งในรูปแบบ Private 
Cloud Hybridge Cloud และ public 
Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS 
2. ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data 
Technology มาใช้ในการเช่ือมโยงข้อมูล
ของนักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ
น ามาวิเคราะห์ คณุภาพของผู้เรียนในมิติ
ต่าง ๆ 
3. ส่งเสริมสถานศึกษาใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาทัง้ระบบ
พร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยง
ข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยน และบูรณาการ
ข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสงักัดอีก
ทั้งยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการ
พิสูจน์ยืนยันตัวตนเดยีวและรองรบัการ
ท างานร่วมกับแพลตฟอรม์ดิจิทลั                                             
4. ส่งเสริมสถานศึกษาใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการ
พัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าในอาชีพ  

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สถานศึกษา น านวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
บริหารจดัการและตัดสินใจ ท้ังระบบ 
2. สถานศึกษาทุกแห่งมรีะบบฐานข้อมูล
สารสนเทศวิชาการ ผู้เรยีน ครู บคุลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานใน
สังกัด 
3. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมลูผูเ้รยีน
รายบุคคลที่สามารถเช่ือมโยงกับข้อมูล 
ต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวาง
แผนการจดัการเรียนรู้สูผู่้เรยีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สถานศึกษา มีแพลตฟอร์มดจิิทัล   
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ด้านบริหารจัดการศึกษา 
5. สถานศึกษาทุกแห่งมรีะบบข้อมูล
สารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 4 แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

วิธีด าเนินการ 
 รูปแบบและข้ันตอนการปฏิบัติการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปฏิบัติการนิเทศแบบบูรณาการตาม
รูปแบบ และข้ันตอน 1 PDR Model ดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 “1 PDR Model” เป็นรูปแบบการขับเคลื่อนการท างาน เพ่ือความเป็นทีห่นึ่ง ภายใต้ค่านิยมหลักของ
บุคลากร “Smart One Team” คือ ๑. Smart Work ๒. Smart Think ๓. Smart Time ๔. Smart Family         
๕.Smart Success และ ๖. Smart Service เพ่ือความส าเร็จ และท างานร่วมกัน อย่างเป็นสุข  
 โดยน้อมน าศาสตร์พระราชา “เข้าใจ (Search) เข้าถึง (Empathies) พัฒนา (Develop)”เพ่ือขับเคลื่อน
กระบวนการท างาน 3 ขั้นตอน Plan Do Reflect (PDR) โดยการมีส่วนร่วมของ ส านักงานเขต (Buriram 
Office 1) โรงเรียน (School) และเครือข่ายชุมชน (Community)  
 มีความเป็นที่ 1 (Quality Land) เป้าหมายนักเรียนอ่านออก เขียนได้ 100%, RTและ NT สูงกว่า
ระดับประเทศ, เป็นเขตที่ดีที่สุด (Best Office) และมีสถานศึกษาที่เป็นเลิศ (Exellence School)  

กระบวนการนิเทศ  

  1. P (PLAN) = เข้าใจ (Search) ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาจากผลการทดสอบ 
RT ป.1  คัดกรองการอ่าน ป.1 และป.๒, ผลการทดสอบ NT ป.3, จัดกลุ่มโรงเรียนจากผลการทดสอบ NT เป็น 
๔ กลุ่ม คือ กลุ่มสุขใจ กลุ่มห่วงใย กลุ่มใกล้ชิด และกลุ่มวิกฤต  

  2. D (DO) = เข้าถึง (Empathies)  ถอดประสบการณ์ผู้บริหาร ครู ที่ประสบผลส าเร็จ ก าหนด
รูปแบบ (Model) การยกระดับคุณภาพการศึกษา เป้าหมายแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ RT และNT  
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  3. D (DO) = พัฒนา (Develop) น ารูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติที่ห้องเรียน 
ก าหนด Time Line การพัฒนา เพ่ือสร้างความตระหนัก และมอบนโยบาย โดยการประชุมผู้บริหาร, อบรมครู
แกนน า,อบรมครูผู้สอนชั้น ป.1-3, คัดกรองนักเรียนชั้น ป.1, ประเมินพัฒนาการด้านการอ่าน นักเรียนชั้นป.1-3 
ทดสอบปลายภาคเรียน นักเรียนชั้น ป.1-3 เพ่ือเตรียมพร้อมก่อนสอบ RT และ NT จากนั้นนิเทศ ติดตาม               
แบบบูรณาการ และนิเทศเชิงระบบ 360 องศา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาสู่คุณภาพท่ีห้องเรียนอย่างยั่งยืน  

  4. R (Reflect) = สะท้อนผล  โดยน าผลการนิเทศ ติดตาม มา PLC ระหว่างกลุ่ม และ AAR สรุป 
รายงานผลเสนอผู้เกี่ยวข้อง พัฒนาต่อยอด ให้ขวัญก าลังใจ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาความดี 
ความชอบ การย้าย การพิจารณาจัดสรรปัจจัยพื้นฐาน เป็นต้น 

กระบวนการนิเทศบูรณาการ 360 องศา  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาข้อมูลรายโรงเรียน 

จัดกลุ่มคุณภาพ ก าหนด
เป้าหมายวางแผนงาน 

 
ถอดประสบการณ์ ก าหนด

รูปแบบขยายผล สู่ห้องเรียน 

ปฏิบัติการนิเทศ บูรณาการ,              
เชิงระบบ360 องศา  

ติดตาม ตรวจสอบ สะท้อนผล
AAR and PLC 

ประเมินผล  

รายงานผลเสนอผู้เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุง/พัฒนา 

P 

D 

R 

กระบวนการ
นิเทศบูรณาการ 

สพป.บุรีรัมย์ 
เขต 1 
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ระยะเวลา  

  ระยะเวลาการนิเทศแบบบูรณาการ ๓๖๐ องศา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 

ประเด็นการนิเทศ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปฏิบัติการนิเทศแบบบูรณาการ                       
ตามประเด็นดังนี้ 
 ๑. การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือคุณภาพการศึกษา 
  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. การจัดการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น(ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
 ๔. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
 ๕. การจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
 ๖. การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Program for 
International Student Assessment : PISA) 
 ๗. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน 
 ๘. การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
 ๙. การนิเทศตามจัดเน้นและนโยบายของสพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑๐. การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามบริบท ความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัด 
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ส่วนที่ 5 ปฏิทินการด าเนินงาน 
ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 

1 ประชุมรับทราบ นโยบาย ทิศทาง การด าเนินงานของ สพฐ. 
ปีการศึกษา 256๔ 

เมษายน 256๔ กลุ่มนิเทศฯ 

2 ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินทุกประเภทในปีที่ผ่านมา
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจ าปีการศึกษา256๔ 

เมษายน 256๔ ศึกษานิเทศก์            
ทุกคน 

3 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ/โครงการ/กิจกรรม
ประจ าปีการศึกษา 256๔  

เมษายน 256๔ กลุ่มงานนิเทศฯ 

4 น าเสนอร่างกรอบแนวคิดแผนปฏิบัติการนิเทศ โครงการ/
กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 256๔ ต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

พฤษภาคม 256๔ กลุ่มงานเลขาฯ 

5 ประชุมจัดท าเครื่องมือนิเทศบูรณาการ ขับเคลื่อนนโยบาย
และ คู่มือการนิเทศบูรณาการ  ประจ าปีการศึกษา 256๔ 

พฤษภาคม  256๔ กลุ่มนิเทศฯ 

6 นิเทศ ตามจุดเน้น/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งานตาม
แผนปฏิบัติราชการนิเทศ ของ สพป.บร.1 และตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

มิถุนายน 256๔ – 
มีนาคม 256๕ 
 

ศึกษานิเทศก์     
ทุกคน /
คณะกรรมการ
นิเทศฯ  

7 การนิเทศติดตามและประเมินผล ก.ต.ป.น. / อนุกรรมการ
ร่วมกับประธานกลุ่มโรงเรียน 

ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

กลุ่มงานเลขาฯ 
กลุ่มงานนิเทศฯ 

8 ประชุมAAR ผลการนิเทศ สรุปรายงานผลการนิเทศของ
ศึกษานิเทศก์ วางแผนการนิเทศ ในครั้งต่อไป 

เดือนละ 1 ครั้ง ศึกษานิเทศก์ทุก
คน 

9 ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยน ศึกษาดูงาน  ปีละ 1 ครั้ง กลุ่มงานเลขาฯ 
10 สรุป รายงานผล เสนอผู้เกี่ยวข้อง ทุกไตรมาส กลุ่มงานเลขาฯ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



38 

 

รายช่ือศึกษานิเทศก์ กลุ่มโรงเรียนและงานทีร่ับผิดชอบ 

กลุ่มโรงเรียน 
จ านวน 

รร. 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/โครงการพิเศษ 

ทุกกลุ่ม 201 นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

เมืองบุรีรัมย์ 1 12 นายไชยสิทธิ์  พวงศรี งานวัดและประเมินผล/NT/RT/สอบมฐ.กลาง/School MIS 

เมืองบุรีรัมย์ 2 10 นายไชยสิทธิ์  พวงศรี งานวัดและประเมินผล/NT/RT/สอบมฐ.กลาง/School MIS 

เมืองบุรีรัมย์ 3 13 นางสาวปลิดา  พันธ์วัน 
งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ/การงานอาชีพ/กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนแนะแนว/ลูกเสือ/ITAโรงเรียน/เพศวิถี 

เมืองบุรีรัมย์ 4 11 นางจุฬาพร  ค าพิมูล 
งานเลขาฯกตปน./ภาษาต่างประเทศ/World Class/งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน/โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล/
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

เมืองบุรีรัมย์ 5 11 นางสาวสุมาลี  กุงไธสง 
งานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันฯ/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/
โรงเรียนประชารัฐ/สะเต็มศึกษา 

เมืองบุรีรัมย์ 6 10 นางสาวสุมาลี  กุงไธสง 
งานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันฯ/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/
โรงเรียนประชารัฐ/สะเต็มศึกษา 

เมืองบุรีรัมย์ 7 11 นางจุฬาพร  ค าพิมูล 
งานเลขาฯกตปน./ภาษาต่างประเทศ/World Class/งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน/โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล/
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

เมืองบุรีรัมย์ 8 14 นางพรณิชา  บาร์เบอร์ 
งานวัดและประเมินผล/NT/RT/School MIS/
ภาษาต่างประเทศ/การศึกษาพิเศษ 

ล าปลายมาศ 1 10 นางมณีรัตน์  เถื่อนแก้ว 
งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา/โรงเรียนขนาด
เล็ก/การศึกษาพิเศษ/Program Set/ITA โรงเรียน 

ล าปลายมาศ 2 6 นางจุติมาพร  เชียงกา 
งานวัดและประเมินผล/วิทยาศาสตร์/บ้านวิทยาศาสตร์น้อย/
วิทยาการค านวณ/O-Net 

ล าปลายมาศ 3 10 นางสาวศรวิษฐา สรุะวรรณะ 
งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/คณิตศาสตร์/สุข
ศึกษาและพลศึกษา/งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน/ITAโรงเรียน 

ล าปลายมาศ 4 10 นางมณีรัตน์  เถื่อนแก้ว 
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา/โรงเรียน
ขนาดเล็ก/การศึกษาพิเศษ/Program Set/ITA โรงเรียน 

ล าปลายมาศ 5 7 นางสาวปลิดา  พันธ์วัน 

งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา/การงานอาชีพ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว/
ลูกเสือ/ITAโรงเรียน/เพศวิถี 
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รายช่ือศึกษานิเทศก์ กลุ่มโรงเรียนและงานทีร่ับผิดชอบ (ต่อ) 

กลุ่มโรงเรียน จ านวน รร. ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/พิเศษ 

ล าปลายมาศ 6 11 นางจุติมาพร  เชียงกา 
งานวัดและประเมินผล/วิทยาศาสตร์/บ้าน
วิทยาศาสตร์น้อย/วิทยาการค านวณ/O-Net 

ล าปลายมาศ ๗  ๑๒ นางสาวธัญญร์วี พงศธรภูริวัฒน ์ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ปฐมวัย 

 
ล าปลายมาศ ๘ ๘ นางนวลอนงค์  ชูใส 

งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา/ศิลปะ/สังคมศึกษา/โรงเรียนสุจริต/เศรษฐกิจ
พอเพียง/วิถีพุทธ 

บ้านด่าน 1 10 นางบุศยรินทร์ อาณาเขต 
งานเลขาฯก.ต.ป.น./ภาษาไทย/งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน/PISA 

บ้านด่าน 2 6 นางบุศยรินทร์ อาณาเขต 
เลขาฯก.ต.ป.น./ภาษาไทย/งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน/PISA 

ช านิ 1 8 นายสมบูรณ์  เทพศรัทธา 
งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา/เทคโนโลยี/วิจัย/สิ่งแวดล้อมและ
การจัดการขยะ/สวนพฤกษศาสตร์/โรงเรียนวิถีพุทธ 

ช านิ 2 9 นายสมบูรณ์  เทพศรัทธา 
งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและ
การจดัการศึกษา/เทคโนโลยี/วิจัย/สิ่งแวดล้อมและ
การจัดการขยะ/สวนพฤกษศาสตร์/โรงเรียนวิถีพุทธ 
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ปฏิทินการนิเทศบูรณาการ ๓๖๐ องศา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สู่คุณภาพที่ห้องเรียนอย่างย่ังยืน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 

------------------------------------------------------- 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 

เขต ๑ ก าหนดปฏิทินบูรณาการ ๓๖๐ องศา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สู่คุณภาพที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน เพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา จ าแนกประเด็นการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 

กิจกรรม 

 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ผู้รับผิดชอบ 

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

๑.การนิเทศบูรณาการโดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือคุณภาพ
การศึกษา 
๑.๑ การพัฒนาและการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 
   ๑.๑.๑. การพัฒนาและ
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
นางสาวศรวิษฐา 
สุระวรรระ 
 

 

 

นางสาวธัญญ์รวี 
พงศธรภูริวัฒน์ 
 

 

นางบุศยรินทร์  
อาณาเขต 
 
นางมณีรัตน์  
เถื่อนแก้ว 
นางมณีรัตน์  
เถื่อนแก้ว 
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กิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

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 
โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 
โรงเรียนประชารัฐ 
โรงเรียนคุณธรรม 
โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นายไชยสิทธิ์      
พวงศรี 
นางจุติมาพร  
เชียงกา 
นางสาวสุมาลี            
กุงไธสง 
นางจุฬาพร  
ค าพิมูล 
นางสาวสุมาลี            
กุงไธสง 
นางนวลอนงค์ 
 ชูใส 
นายสมบูรณ์ 
เทพศรัทธา 

๒. การนิเทศภายในโรงเรียน             นางสาวปลิดา 
พันธ์วัน 

๓. การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืน
ถิ่น(ภาษาแม่)เน้นเพ่ือการ
สื่อสาร 

  
 

     
 

     นางจุฬาพร                 
ค าพิมูล 
นางพรณิชา 
บาร์เบอร์ 

๔. การจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 

 
 

 
 

  
 
 

   
 

     นางสาวธัญญ์รวี 
พงศธรภูริวัฒน์ 
นางมณีรัตน์  
เถื่อนแก้ว 

๕. การจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
แบบมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน(Coding) 
 
 
 
 
 
 

  
 

          นางจุติมาพร  
เชียงกา 
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กิจกรรม 

 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 ผู้รับผิดชอบ 

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

๖. การส่งเสริมการเรียนรู้
เพ่ือยกระดับการประเมินผล
สมรรถนะนักเรียน 
มาตรฐานสากล
(Programme for 
international Student 
Assessment:PISA) 

            นางบุศยรินทร์                
อาณาเขต 

๗. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริม
วินัยนักเรียน 

    
 

      
 

  นางสาวปลิดา 
พันธ์วัน 

๘. การส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

 
 

        
 

   นายสมบูรณ์ 
เทพศรัทธา 

๙. การนิเทศตามจุดเน้นและ
นโยบายของสพฐ.และ
กระทรวงศึกษาธิการ 
๙.๑ การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อ ๖๐ พรรษา 
๙.๒ การจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 
๙.๓ การจัดการเรียนการ
สอนตามพระบรมราโชบาย 
ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การมีงานท า 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

นางมณีรัตน์ 
เถื่อนแก้ว 
นางนวลอนงค์    
ชูใส 
นางสาวปลิดา  
พันธ์วัน 
 
 

๑๐.๓ โรงเรียนรว่มพัฒนา             นางบุศยรินทร์ 
อาณาเขต 
นายสมบูรณ์ 
เทพศรัทธา 
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