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ค าน า 
 

        รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2564  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ฉบับนี้ จัดท าขั้นเพ่ือน าเสนอข้อมูลผลการบริหารจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปี  2565  โดยวัดผลและประเมินผล 
น าเสนอข้อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าส าเร็จมากน้อยเพียงใด มีการสรุปรายงานปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป 
                  การด าเนินการจัดท ารายงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง             
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้  
จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการด าเนินงานและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมต่อไป 
 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
   

                                 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๓ - 

 

สารบัญ 
           หน้า 

ค าน า 

ส่วนที่ 1 บทน า 
 ความส าคัญความเป็นมา     5 
 ข้อมูลทั่วไป     9 
 โครงสร้างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1   10 
 ข้อมูลด้านจัดการศึกษา    12 
 ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา    11 

ส่วนที่ 2 ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
 วิสัยทัศน์          19 
 พันธกิจ          19 
 เป้าประสงค์         19 
 ค่านิยมองค์กร         19 
 วัฒนธรรมองค์กร         20 
 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา       20 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน         
 1. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา    21 
          1.1 ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2563  21 

                      1.2 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)                  21  
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563               

                      1.3 ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
  (National Test:NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  22 

                      1.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
  นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 26 

 2. ผลการบริหารจัดการศึกษา        
          2.1 ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ                                 29     
                ประจ าปีงบประมาณ 2564                                                            

                      2.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564                             37 
      2.3 ผลการประเมินส่วนราชการตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ              37 
   ในการปฏิบัติราชการ(KRS) ประจ าปีงบประมาณ 2563                      
    2.4 ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0          38 

  (PMQA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                      2.5 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            38 
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       สารบัญ(ต่อ) 
                  หน้า
  
        2.5.1 ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน          40 

         ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามตัวชี้วัด 
                 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ 2564 ของส านักงาน        

         คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                  
                        2.5.2 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา              43 
               ขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  
                                 เขต 1 ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560)            

      2.6 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน     43        
     เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564                                              

ส่วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข             44 

            ภาพกิจกรรม                46
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

ความส าคัญและความเป็นมา 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ 
การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวนที่ 18 มกราคม 2551 มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป 
ตามอ านาจหน้าที่ตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 37 แห่งชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 

        มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานและ
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

       มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่

ก าหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอ่ืน และมีอ านาจหน้าที่
ดังนี้ 

      1. อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
       2. อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
       3. รับผิดอชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      

       ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560   
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 มีอ านาจหน้าที ่ดังนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ  
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรว่มกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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5. ศึกษาวิเคราะห์วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน 
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการ และประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนนิงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
11 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
12. ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 

ได้รับมอบหมาย  
                           ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ด าเนินการแบ่งส่วน
ราชการ ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 (ข้อ 6) และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย 
ดังนี้ 
         1. กลุ่มอ านวยการ 
                           2. กลุม่นโยบายและแผน 

                 3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
                 5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
                 6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                 7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
                 9. หนว่ยตรวจสอบภายใน 
                10. กลุ่มกฎหมายและคดี 
 ในการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้สอดคล้อง  
เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือการพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีระบบติดตาม ประเมินผลและรายงายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาการศึกษา และเพ่ือสะท้อนผลการดเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นภาพความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรค
ของการปฏิบัติงาน และเป็นสารสนเทศส าคัญที่น าไปสู่การวางแผนพัฒนาการศึกษาในปีงบประมาณต่อไปอย่าง
มีคุณภาพ 
 



  
   

                                 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๗ - 

 

วัตถุประสงค์ของรายงาน 
 1. เพื่อรวบรวมสารสนเทศผลการด าเนินงานและวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
 2. เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 
ขอบเขตของรายงาน 
 การายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นรายงานที่รวบรวม 
ผลการด าเนินงานที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา และผลการด าเนินงานบริหารและการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ที่เกิดขึ้นในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบไปด้วยผลการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา 
              1.1 ผลการพัฒนานักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 
              1.2 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 
     1.3 ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
     1.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
              1.5 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
  2. ผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
               2.1 ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
               2.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมารณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
               2.3 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
               2.4 ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
               2.5 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                     2.5.1 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 
                     2.5.2 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
              2.6 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
  
 
 
 



  
   

                                 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๘ - 

 

          วิธีด าเนนิการ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย จุดเน้น เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 2. ก าหนดขอบเขตในการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          3. เก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปี โดยศึกษาจากเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน    
ผลการประเมิน ผลการวิเคราะห์ จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
               3.1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา 
                     1) ผลการพัฒนานักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 
                     2) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1        
ปีการศึกษา 2563 
                     3) ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
               3.2 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                     1) ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                     2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                     3) ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(KRS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                     4) ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
  5) ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                         - ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  6) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 4. สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลด้านงบประมาณ                
ข้อมูลด้านบุคลากร และข้อมูลผลการด าเนินงาน 
           5. วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
           6. สรุปผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกประเด็น 
          2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 น าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการ
บริหารและจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ          
 
         
 
 
 
 



  
   

                                 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๙ - 

 

ข้อมูลทั่วไป  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยก าหนดให้เขต
พ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เปลี่ยนแปลงเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
ประกอบด้วยท้องที่ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ อ าเภอกันทรารมย์  อ าเภอยางชุมน้อย  อ าเภอโนนคูณ  
อ าเภอน้ าเกลี้ยง อ าเภอวังหิน และอ าเภอพยุห์   ตั ้งอยู ่เลขที ่ 360 ถนนรัตนวงษา ม.5 ต าบลหนองครก    
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ รวม 7 อ าเภอ 63 ต าบล 758 หมู่บ้าน 63 อบต. 1 เทศบาลเมือง 5 เทศบาลต าบล   
มีพ้ืนที่รวม 2,427.848 ตารางกิโลเมตร ประชากรรวม 446,866 คน (ที่มา:ที่ท าการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ 
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม  2564) 

 
 
 

แผนที่แสดงพื้นที่รับผิดชอบส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราธานี 

    ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอเบญจลักษ์ อ าเภอศรีรัตนะ อ าเภอไพรบึง  
                                                     และอ าเภอขุขันธ์ 
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี 
    ทิศตะวันตก   ติดต่อกับอ าเภออุทุมพรพิสัย และอ าเภอราษีไศล 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   
มีระยะทางไปยังอ าเภอในเขตบริการ ดังนี้ 

1 .อ าเภอกันทรารมย์   26  กิโลเมตร  2. อ าเภอยางชุมน้อย   19  กิโลเมตร 
3 .อ าเภอโนนคูณ 56  กิโลเมตร  4. อ าเภอน้ าเกลี้ยง    44  กิโลเมตร 
5. อ าเภอวังหิน           35  กิโลเมตร  6. อ าเภอพยุห์  21  กิโลเมตร 

 
 
 

แผนทีแ่สดงเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ 
 



  
   

                                 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๑๐ - 

 

โครงสร้างการบริหารงาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  

(กตปน.9 คน) 

กลุ่มอ านวยการ 
 

 
รองผู้อ านวยการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

1. นางสาวรุ่งอรุณ  เมธาภัทรกุล 

2. นายค าโพธิ์    บุญสิงห์ 

3. นายรังสฤษธิ์  บุญรอง 

4. นายชาณุวัติ  ศรเพชร 
 

 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  15 กลุ่ม CEO 258  โรงเรียน ดังนี้ 
1. CEO  เมืองพระธาตุเรืองรอง   2. CEO  เมืองหลวงพ่อโต        3. CEO  เมืองสวนสมเด็จ 
4.    CEO  เมืองศรีล าดวน       5. CEO  มิตรภาพกันทรารมย ์ 6. CEO  ฟกามูลกันทรารมย์ 
7. CEO  กลางกันทรารมย์       8. CEO  ทักษิณกันทรารมย ์   9. CEO  ยางชุมน้อย 
10. CEO  ประจิมโนนคูณ      11. CEO  บูรพาโนนคูณ    12. CEO อ าเภอน้ าเกลี้ยง 
13. CEO  วังหิน 1        14. CEO  วังหิน 2    15. CEO  พยุห์ 

 

กรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 258  โรงเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

กลุ่มนิเทศติดตาม              และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มบริหารงานการเงิน                   
และสินทรัพย์ 

กลุ่มพัฒนาครู                           
และบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  นามศรี 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล งานบริหารงานทั่วไป 

กลุ่มกฎหมายและคด ี
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
          1.ข้อมูลจ านวนนักเรียนและโรงเรียน 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนโรงเรียนในสังกัดแยกตามขนาดและโรงเรียนขยายโอกาสจ าแนกตามอ าเภอ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

    
     อ าเภอ 

ขนาดโรงเรียน  
ขยายโอกาส เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ รวม 

เมืองศรีสะเกษ 37 18 1 1 57 12 
ยางชุมน้อย 46 25 1  72 25 
กันทรารมย์ 8 7 1  16 5 
โนนคูณ 20 10   30 5 
น้ าเกลี้ยง 15 10   25 7 
วังหิน 16 17   33 10 
พยุห์ 18 7   25 4 
      รวม 160 94 3 1 258 68 
       
           ตารางที ่2  แสดงจ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  
แยกตามอ าเภอ โดยจ าแนกนักเรียน ตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 
2564  
 

อ าเภอ 
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เมืองศรีสะเกษ 2,291 159 6,927 420 846 42 10,064 621 840 
ยางชุมน้อย 498 39 1,702 115 259 16 2,459 170 221 
กันทรารมย ์ 1,702 165 5,374 456 1,161 75 8,237 696 764 
โนนคูณ 722 71 2,141 180 343 17 3,206 268 297 
น้ าเกลี้ยง 745 62 2,545 182 545 25 3,835 269 291 
วังหิน 894 73 2,662 198 448 30 4,004 301 351 
พยุห์ 603 62 1,754 156 233 14 2,603 235 242 

รวม 7,455 631 23,105 1,707 3,835 219 34,408 2,560 3,006 
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ตารางที ่3  แสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกรายชั้น เพศ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖4 (ข้อมูล ณ ๒5 มิถุนายน 25๖4) 
 

ชั้น 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชาย หญิง รวมทั้งสิ้น ห้องเรียน 
อนุบาล ๑ (อนุบาล ๓ ขวบ) 359 372 731 78 
อนุบาล ๒ 1,749 1,640 3,389 288 
อนุบาล ๓ 1,819 1,680 3,499 294 

รวมก่อนประถม 3,927 3,692 7,619 660 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 1,793 1,770 3,563 296 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 2,058 1,855 3,913 294 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 2,071 1,899 3,970 298 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 2,024 1,832 3,856 296 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 2,123 1,887 4,010 300 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 2,012 1,975 3,987 291 

รวมประถมศึกษา 12,081 11,218 23,299 1,775 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 723 611 1,334 76 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 702 579 1,281 73 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 684 533 1,217 75 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 2,019 1,723 3,832 224 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 2 7 9 1 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 1 0 1 1 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 0 0 0 0 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 7 10 2 

รวมทั้งสิ้น 18,120 16,640 34,760 2,570 
 หมายเหตุ   ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มี ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี อ.พยุห์ 

               ตารางที่ 4  แสดงจ านวนโรงเรียนในสังกัด โดยจ าแนกนักเรียนตามระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564  แยกตามขนาด  (ข้อมูล ณ ๒5 มิถุนายน 25๖4) 
 

ที ่ ขนาดโรงเรียน จ านวนโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
1. โรงเรียนขนาดเล็ก นร.ตั้งแต่ 120 คนลงมา 160 62.01 
2. โรงเรียนขนาดกลาง นร.ตั้งแต่ 121 - 600 คน 94 36.44 
3. โรงเรียนขนาดใหญ่ นร.ตั้งแต่ 601 - 1,500 คน 3 1.16 
4. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ นร.ตั้งแต่ 1,501 คนข้ึนไป 1 0.39 

รวม 258 100 
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ตารางที่ 5 แสดงจ านวนอัตราก าลังบุคลาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2)    

และข้าราชการอื่นในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 (ข้อมูล ณ ๒5 มิถุนายน 25๖4) 
 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน(คน) 
1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 1 
2. รองผู้อ านวยการ 4 
3. ศึกษานิเทศก์ 16 
4. บุคลากรทางการศึกษา 39 
5. พนักงานราชการ 4 
6. ลูกจ้างประจ า 12 
7. ลูกจ้างชั่วคราว 2 
 รวมทั้งสิ้น 79 

    
           ตารางที่ 6 แสดงจ านวนบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียน จ าแนกตามอ าเภอ (ข้อมูล ณ ๒5 มิถุนายน 25๖4) 

 

อ าเภอ 
จ านวนบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียน 

รวม 
จ านวนคร ู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า อัตราจ้าง 

เมืองศรีสะเกษ 575 24 10 268 877 

ยางชุมน้อย 159 8 2 45 214 
กันทรารมย ์ 590 23 21 173 807 
โนนคูณ 206 10 8 87 311 
น้ าเกลี้ยง 227 7 6 57 297 
วังหิน 253 14 8 95 370 
พยุห์ 158 11 6 70 245 

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา - 4 12 10 26 

รวม 2,168 101 73 805 3,147 
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2.ข้อมูลด้านจัดการศึกษา  
ในปีการศึกษา 2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีศูนย์เครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
2.1 กลุ่มเครือข่ายการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) จ านวน 15 กลุ่ม

รวมทั้งสิ้น  258  โดยแต่ละกลุ่มได้ช่วยเหลือกันในรูปแบบสหวิทยาการ  ประกอบด้วย 
     1) อ าเภอเมืองศรีสะเกษ    จ านวนทั้งสิ้น  57  โรงเรียน    จัดเป็น 4 กลุ่ม CEO  ดังนี้ 
 กลุ่ม CEO เมืองพระธาตุเรืองรอง         จ านวน  11   โรงเรียน  
 กลุม่ CEO เมืองหลวงพ่อโต  จ านวน  11   โรงเรียน  

  กลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ           จ านวน  17   โรงเรยีน  
 กลุ่ม CEO เมืองศรีล าดวน            จ านวน  18   โรงเรยีน  
    2) อ าเภอกันทรารมย์        จ านวนทั้งสิ้น  72  โรงเรียน  จัดเป็น 4 กลุ่ม CEO  ดังนี้ 
 กลุ่ม CEO กลางกันทรารมย์       จ านวน  16  โรงเรียน  
 กลุ่ม CEO มิตรภาพกันทรารมย์   จ านวน  12  โรงเรียน  
 กลุ่ม CEO ฟากมูลกันทรารมย์     จ านวน  26  โรงเรียน  
 กลุ่ม CEO ทักษิณกันทรารมย์     จ านวน  18  โรงเรียน 
   3) อ าเภอยางชุมน้อย        จ านวนทั้งสิ้น   16 โรงเรียน   จัดเป็น 1 กลุ่ม CEO ดังนี้ 

กลุ่ม CEO ยางชุมน้อย     จ านวน   16 โรงเรียน 
   4) อ าเภอโนนคูณ            จ านวนทั้งสิ้น  30  โรงเรียน   จัดเป็น 2 กลุ่ม CEO  ดังนี้            

กลุ่ม CEO บูรพาโนนคูณ   จ านวน  14  โรงเรียน    
 กลุ่ม CEO ประจิมโนนคูณ   จ านวน  16  โรงเรียน 
   5) อ าเภอน้ าเกลี้ยง           จ านวนทั้งสิ้น  25  โรงเรียน  จัดเป็น 1 กลุ่ม  CEO ได้แก ่  
 กลุ่ม CEO น้ าเกลี้ยง   จ านวน   25  โรงเรียน  
   6) อ าเภอวังหิน               จ านวนทั้งสิ้น   33  โรงเรียน  จัดเป็น 2 กลุ่ม  CEO  ดังนี้ 

  กลุ่ม CEO วังหิน 1   จ านวน  19  โรงเรียน  
 กลุ่ม CEO วังหิน 2   จ านวน  14  โรงเรียน  

    7) อ าเภอพยุห์                จ านวนทั้งสิ้น  25  โรงเรียน  จัดเป็น 1 กลุ่ม  CEO ได้แก่ 
กลุ่ม CEO พยุห์       จ านวน   25  โรงเรียน  
 

2.2 เครือข่ายโรงเรียนน าร่องการด าเนินงานพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จ าแนกตามรูปแบบของนวัตกรรม จ านวน 8 รูปแบบ 

      รปูแบบที่ 1 โรงเรียนเปลี่ยนแปลเชิงระบบ (จิตศึกษา PBL และ PLC 
                     ปีที่ 1 จ านวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย 
                             1. โรงเรียนบ้านคูซอด 
                             2. โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 
                             3. โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข 
                             4. โรงเรียนบ้านกระถุน 
                             5. โรงเรียนบ้านส าโรงโคเฒ่า  
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ปีที่ 2 จ านวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย 
                             1. โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 
                             2. โรงเรียนบ้านหมัด 
                             3. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
                             4. โรงเรียนบ้านหนองไฮ 

                    รูปแบบที่ 2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 
              ปีที่ 1 จ านวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย 
                   1. โรงเรียนบา้นรุ่ง 
                   2. โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย 
รูปแบบที่ 3 มอนเตสซอรี่(Montessori) 
              ปีที่ 1 จ านวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 
รูปแบบที่ 4 โครงงานและบูรณาการโครงงาน(PA) 
               ปีที่ 1 จ านวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลน้ าเกลี้ยง (เขิน) 
รูปแบบที่ 5 การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด(LS &OA)  
               ปีที่ 1 จ านวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนคูณ 
รูปแบบที่ 6 การเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม (HL) 
               ปีที่ 1 จ านวน 2 โรงเรียน 
                     1. โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 
                     2. โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก 
               ปีที่ 2 จ านวน 2 โรงเรียน 
                      1. โรงเรียนบ้านซ าโพธิ์ 
                      2. โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) 
รูปแบบที่ 7 SMT 
      ปีที่ 1 จ านวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
                ปีที่ 2 จ านวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 
รูปแบบที่ 8 การยกผลสัมฤทธิ์แบบก้าวกระโดด  
      ปีที่ 1 จ านวน 87 โรงเรยีน ได้แก่ 
      1. โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา    
               2. โรงเรียนบ้านน้ าค า 
       3. โรงเรียนบ้านโนนแกด 
               4. โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 
               5. โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา 
               6. โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค 
               7. โรงเรียนบ้านจานหนองคู 
               8. โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
               9. โรงเรียนบ้านแทงวิทยา 
               10. โรงเรียนบ้านหนองครก 
               11. โรงเรียนบ้านหมากเขียบ 
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               12. โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ 
      13. โรงเรียนบ้านโนนคณู อ าเภอยางชุมน้อย           
               14. โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน 
               15. โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 
               16. โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี 
               17. โรงเรียนบ้านโพนดวน 
      18. โรงเรียนบ้านโพนยาง 
                19. โรงเรียนชมุชนหนองสังข์ 
                20. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 
                21. โรงเรียนบ้านหนองบัว 
                22. โรงเรียนบ้านสว่าง 
                23. โรงเรียนบ้านหนองเตย 
                24. โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี 
                25. โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษ าร์อินทรสุภผล) 
                26. โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ 
                27. โรงเรียนบ้านนาดี 
                28. โรงเรียนบ้านจิกกะลา 
       29. โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
                 30. โรงเรียนบ้านต าแยหนองเม็ก 
                 31. โรงเรียนบ้านหนองออ 
                 32. โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 
                 33. โรงเรียนบ้านแวด 
                 34. โรงเรียนบ้านหนองบาง 
                 35. โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อ าเภอน้ าเกลี้ยง 
                 36. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 
                 37. โรงเรียนบ้านกะวัน 
                 38. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย      
                 39. โรงเรียนบ้านละเอาะ 
                 40. โรงเรียนบ้านอาลัย 
                 41. โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ 
                 42. โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด 
                 43. โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 
                 44. โรงเรียนบ้านขาม 
                 45. โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
                 46. โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน 
                 47. โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา 
                 48. โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 
                 49. โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 
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                 50. โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 
                 51. โรงเรียนบ้านคล้อ(คล้อมิตรภาพที่ 226) 
                 52. โรงเรียนบ้านหัวเหล่า 
                 53. โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 
                 54. โรงเรียนบ้านโพนงาม 
                 55. โรงเรียนบ้านหนองตลาด 
                 56. โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อ าเภอโนนคูณ 
                 57. โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็งก่อไหล่ 
                 58. โรงเรียนบ้านผักแพว   
                 59. โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ 
                 60. โรงเรียนบ้านเจี่ย 
                 61. โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ (โนนค้อวิทยาคาร) 
                 62. โรงเรียนบ้านกอกหัวนา 
                 63. โรงเรียนบ้านอิปาด 
                 64. โรงเรียนบ้านหนองกก 
                 65. โรงเรียนบ้านหนอมมะแซว 
                 66. โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 
                 68. โรงเรียนบ้านค าเนียม (ค าเนียมวิทยาคาร) 
                 69. โรงเรียนบ้านร่องเก้า 
                 70. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 
                 71. โรงเรียนบ้านหนองแวง อ าเภอโนนคูณ 
                 72. โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 
                 73. โรงเรียนเท่อเล่อ 
                 74. โรงเรียนบ้านก้อนเส้า 
                 75. โรงเรียนบ้านโนนดู่ 
                 76. โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 
                 77. โรงเรียนบ้านหนองสามขาดอนแก้ว 
                 78. โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม 
                 79. โรงเรียนบ้านดินด าเหล่าเสนไต้ 
                 80. โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง 
                 81. โรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) 
                 82. โรงเรียนบ้านโปร่ง 
                 83. โรงเรียนบ้านหยอด 
                 84. โรงเรียนบ้านผักขะย่าใหญ่ 
                 85. โรงเรียนบ้านปลาข่อ 
                 86. โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า 
                 87. โรงเรียนบ้านหนองสนม               
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        3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีศูนย์ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา จ านวน 6 โรงเรียน ดังนี้ 
             1. โรงเรียนบ้านหนองมะแซว อ.กันทรารมย์                  
             2. โรงเรียนบ้านขาม อ.กันทรารมย์                       
             3.โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี อ.พยุห์           
             4. โรงเรียนบ้านซ าโพธิ์ อ.เมือง   
             5. โรงเรียนบ้านสถีาน อ.กันทรารมย์   
             6. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์  อ.โนนคูณ 
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                          ส่วนท่ี 2 
ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

วิสัยทัศน์ ( VISION)  
“คุณธรรม คุณภาพ เป็นเลิศ” 

ค านิยามวิสัยทัศน์ 
คุณธรรม  หมายถึง ผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม   
                         สถานศึกษา และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น“องค์กรคุณธรรม” 
คุณภาพ  หมายถึง  ผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ  
                       สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น “องค์กรคุณภาพ” 
เป็นเลิศ  หมายถึง  ผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และส านักงานเขต 

   พ้ืนที่การศึกษามีคุณธรรมและคุณภาพเป็นเลิศในระดับชาติ 
พันธกิจ  (MISSION)  
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร  มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
          3. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
            4. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ที่เน้นการมีส่วนร่วม และบูรณาการเพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา  
            5. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาการจัดการศึกษา  
            6. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ ( Goals)  

1.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
2.    ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ 

ตามหลักสูตร มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ 
4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ      

ประสิทธิภาพและมาตรฐานระดับชาติ   
5.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
6.   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ 
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ค่านิยมองค์กร  ( Core  Values ) 
 “ คุณภาพไม่มีเพดาน  มาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอ ” 
วัฒนธรรมองค์กร ( Organizational  culture )  
 “ รวดเร็ว  เป็นธรรม  มาตรฐาน ” 
กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
กลยุทธ์ที่ ๒ การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ ๔  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

   มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๕  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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ส่วนท่ี 3 
ผลการด าเนินงาน 

           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีผลการด าเนินงานตามภารกิจ
ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีบประมาณ 2564 ที่เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย 
ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา ตลอดจนชุมชนทุกภาคส่วน ดังนี้ 
 1.ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนและสถานศึกษา    
             1.1 ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 
                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีผู้เรียนในระดับปฐมวัย     
(อนุบาล3) ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2564) ทั้งหมด จ านวน  3,540 คน จ าแนกเป็น 
  1) ผู้เรียนปกติ   จ านวน 3,540 คน 
                     2) ผู้เรียนทีม่ีความบกพร่อง         จ านวน      -     คน 
  โดยผู้เรียนปกติ มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และ
ด้านสติปัญญา ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

ตารางที่ 7 แสดงผลจ านวนและร้อยละของผู้เรียนปกติระดับปฐมวัยที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
พัฒนาการจ าแนกรายด้าน 
จ านวน
ผู้เรยีน
ปกติ
ระดับ
ปฐมวัย
ทั้งหมด
(อ.3) 

จ านวนผู้เรียนปกติทีผ่่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดบั 3 
แยกแต่ละด้าน(คน) 

จ านวนผู้เรียนปกติ
ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินพัฒนาการ
คุณภาพระดับ 3 
ทั้ง 4 ด้าน 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม ด้านสตปิัญญา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

3540 3438 97.12 3435 97.03 3455 97.60 3285 92.80 3248 91.75 
 

จากตารางที ่7 พบว่า ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียน
ปกติจ านวน 3540 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 มีผลพัฒนาการด้านร่างกาย 
จ านวน 3438 คนคิดเป็นร้อยละ 97.12 ด้านอารมณ์จิตใจ จ านวน 3435 คิดเป็นร้อยละ 97.03  

ด้านสังคม จ านวน 3455 คิดเป็นร้อยละ 97.60 ด้านสติปัญญา จ านวน 3285 คิดเป็นร้อยละ 
92.80 และมีผู้เรียนที่ผ่านการประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน จ านวน 3248 คิดเป็น 

ร้อยละ 91.75 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
   

                                 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๒๒ - 

 

1.2 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
     ปีการศึกษา 2563  

           ตารางที ่8  แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ ระดับสังกัด และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563 
 
   สมรรถนะ 

ผลการประเมินปีการศึกษา 2563 
ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ผลการ
เปรียบเทียบ 

คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ผลการ
เปรียบเทียบ 

การอ่านออกเสียง 75.90 74.13 +4.55 74.14 +1.76 
การอ่านรู้เรื่อง 72.92 72.23 +0.69 71.86 +1.06 
รวม 2 สมรรถนะ 74.42 73.20 +1.22 73.02 +1.40 

     จากตารางที่ 8 พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ย
รวม 2 สมรรถนะ สูงกว่า1.22 และสูงกว่าระดับประเทศ 1.40 

    ตารางที่ 9 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 
       สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ        ความแตกต่าง 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
การอ่านออกเสียง 72.98 75.90 +2.92 

การอ่านรู้เรื่อง 75.60 72.92 -2.68 
รวม 2 สมรรถนะ 74.28 74.42 +0.14 

      จากตารางที่ 9 พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.42 สงูกว่าปีการศึกษา 
2562 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 0.14 
            1.3 ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) นักเรียน     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

ตารางที่ 10 แสดง ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1           
 

 
ความสามารถ 

ปีการศึกษา 2563 

ระดับประเทศ สพป.ศก.1 
+ มากกว่า  
- น้อยกว่า 

ระดับ
ความสามารถ 

1. ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) 40.47 44.91 + 4.44 พอใช้ 
2. ด้านภาษาไทย (Thai Language) 47.46 51.32 + 3.86 ดี 

รวมเฉลี่ย 43.97 48.12 + 4.15 ดี 
 

 
 



  
   

                                 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๒๓ - 

 

จากตารางที่ 10 แสดงว่า ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 1  ในปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 48.12 ผลประเมินความสามารถ           
ด้านคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.91 ผลประเมินความสามารถด้านภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ย       
ร้อยละ 51.32 มีผลการประเมินโดยรวม รายด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ    
และผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถด้านคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับพอใช้ ผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถด้านภาษาไทยและคะแนนเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับดี  
         ตารางที่ 11  ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ ระดับสังกัด ระดับศึกษาธิการภาค  
ระดับจังหวัด และระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ ผลต่าง(+,-) 

ประเทศ สังกัด ศธ.
ภาค 

จังหวัด สพป.ศก.
1 

ประเท
ศ 

สังกัด ศธ.ภาค จังหวัด 

1.ด้าน
คณิตศาสตร์  

40.47 41.30 39.80 41.70 44.91 +4.44 +3.61 +5.11 +3.21 

2.ด้าน
ภาษาไทย  

47.46 47.76 46.72 49.22 51.32 +3.86 +3.56 +4.60 +2.10 

รวมเฉลี่ย 43.97 44.53 43.26 45.46 48.12 +4.15 +3.59 +4.86 +2.66 

 จากตารางที่ 11 แสดงว่า ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน  (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563  สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี สะเกษ เขต 1 ในปีการศึกษา 2563  
มีผลการประเมินคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 48.12 ผลประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 44.91 ผลประเมินความสามารถด้านภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 51.32 ซึ่งผลการทดสอบคะแนนรวมเฉลี่ย
ร้อยละและคะแนนเฉลี่ย  รายดา้นคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ ระดับสังกัด  
ระดับศึกษาธิการภาคและระดับจังหวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
   

                                 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๒๔ - 

 

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ ระดับสังกัด ระดับศึกษาธิการภาค  
      ระดับจังหวัดและระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1   

 

 

ตารางที่ 12 ตารางแสดงระดับผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2563 จ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ(ยกเว้นเด็กพิเศษ และ Walk-in) 

การประเมินความสามารถ ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

คณิตศาสตร์ (Mathematics) 565 17.32 775 23.75 1,254 38.44 668 20.47 

ภาษาไทย (Thai Language) 584 17.89 1,241 38.03 1,083 33.19 355 10.87 

รวมความสามารถทั้ง 2 
ด้าน 

484 14.83 1,015 31.11 1,388 42.55 375 11.49 

จากตารางที่ 12 พบว่า ระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563  ในภาพรวม การประเมินความสามารถท้ัง 2 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 14.83 ระดับดี ร้อยละ 
31.11ระดับพอใช้ ร้อยละ 42.55 และระดับปรับปรุง ร้อยละ 11.49 

แผนภูมิที่ 2 แสดงระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  
               จ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ(ยกเว้นเด็กพิเศษ และ Walk-in) 
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จ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๒๕ - 

 

 
แผนภูมิที่ 3 กราฟเส้นแสดงระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

       ปีการศกึษา 2563  จ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
       (ยกเว้นเด็กพิเศษ และ Walk-in) 

 
ตารางที่ 13 คะแนนเฉลี่ยร้อยละเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  
ปีการศึกษา 2562 - 2563 

 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 

ผลต่างคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ปี 63/62 

+สูงกว่า,- ต่ ากว่า 
1. ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) 47.58 44.91 -2.67 
2. ด้านภาษาไทย (Thai Language) 46.98 51.32 +4.34 

รวมเฉลี่ย 47.28 48.12 +0.84 
 

จากตารางที่ 13 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2563 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เมื่อพิจารณา 
รายด้านพบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ปีการศึกษา 2563  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 44.91  ต่ ากว่าปีการศึกษา 2562 อยู่ 2.67 ความสามารถด้านภาษาไทย (Thai Language)  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 51.32 สูงกว่าปีการศึกษา 2562 อยู่ 4.34  และมีผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
โดยรวมเท่ากับ 48.12 สูงกว่าปีการศึกษา 2562 อยู่ 0.84   
 
 
 



  
   

                                 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๒๖ - 

 

แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปีการศึกษา 2561- 2563 

 
 
แนวทางการน าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน  

แนวทางการน าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปใช้ มีดังนี้ 
  1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อบกพร่องของตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุง      
ของผู้เรียน เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของหน่วยงาน 
  2. สถานศึกษาท าการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในด้านคณิตศาสตร์ และภาษาไทยของผู้เรียนในภาพรวม
ของสถานศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายในชั้นเรียน            
และการก ากับ ติดตามในการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนของครูผู้สอนแต่ละคน 
   3. ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จะต้องท าการวินิจฉัยตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน    
ของนักเรียนแต่ละคน เพื่อน าไปสู่การวางแผนพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
1.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 
  ตารางที่ 14 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 

2561 2562 ผลต่าง2562 - 2561 2563 ผลต่าง 2563 - 2562 
ภาษาไทย 54.77 48.98 - 5.79 54.32 + 5.34 
คณิตศาสตร์ 35.50 32.70 - 2.80 29.09 - 3.61 
วิทยาศาสตร์ 38.69 34.56 - 4.13 37.42 + 2.86 
ภาษาอังกฤษ 35.24 31.26 - 3.98 37.98 + 6.72 

รวมเฉลี่ย 41.05 36.88 - 4.17 39.70 + 2.82 



  
   

                                 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๒๗ - 

 

          จากตารางที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
ร้อยละเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 2.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า วิชาภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 
5.34 วิชาคณิตศาสตร์ลดลง 3.61 วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ย 2.86 และวิชาภาษาอังกฤษ 
เพ่ิมข้ึน 6.72  

แผนภูมิที่ 5 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563  
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

 
 

ตารางที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )  
ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระ/วิชา 
ปีการศึกษา 2563 

สพป.ศก.1 สพฐ. + เพิ่ม – ลด 
ภาษาไทย 54.32 54.96 - 0.64 
คณิตศาสตร์ 29.09 28.59 + 0.50 
วิทยาศาสตร์ 37.42 37.64 - 0.22 
ภาษาอังกฤษ 37.98 38.87 - 0.89 

รวมเฉลี่ย 39.70 40.02 - 0.32 

 จากตารางที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ        
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1    
ปีการศึกษา 2563 กับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยลดลง            
ร้อยละ 0.32 เมื่อพิจารณาเป็นรายสาระพบว่า วิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยลดลง (0.64) วิชาคณิตศาสตร์         
มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน (0.50) และวิชาวิทยาศาสตร ์มีค่าเฉลี่ยลดลง (0.89) และวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยลดลง (0.89)  

 

 



  
   

                                 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๒๘ - 

 

ตารางที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                                            
                ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปี 2561 – 2563) 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 

2561 2562 ผลต่าง 2562 – 2561 2563 ผลต่าง 2563 - 2562 
ภาษาไทย 48.95 51.65 + 2.67 50.00 - 1.65 
คณิตศาสตร์ 24.44 21.59 - 2.85 20.02 - 1.57 
วิทยาศาสตร์ 33.26 28.77 - 4.49 26.94 - 1.83 
ภาษาอังกฤษ 25.98 28.06 + 2.08 27.60 - 0.46 

รวมเฉลี่ย 33.16 32.52 - 0.64 31.14 - 1.38 
 
 จากตารางที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ        
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1          
ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละลดลงจากปีการศึกษา 2562      
ร้อยละ 1.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายสาระพบว่า รายวิชาภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยลดลง (-1.65) รายวิชา 
คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยลดลง (-1.57) รายวิชาวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยลดลง (-1.83) และรายวิชาภาษาอังกฤษ   
มีค่าเฉลี่ยลดลง (0.46)  

แผนภูมิที ่6 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 



  
   

                                 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๒๙ - 

 

ตารางที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                 
ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  
กับสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 2563 

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สพฐ. เพิ่ม – ลด 
ภาษาไทย 50.00 55.18 - 5.18 
คณิตศาสตร์ 20.02 25.82 - 5.80 
วิทยาศาสตร์ 26.94 30.17 - 3.23 
ภาษาอังกฤษ 27.60 34.14 - 6.54 

รวมเฉลี่ย 31.14 36.33 - 5.19 

 จากตารางที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปีการศึกษา 2563        
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยลดลง เมื่อเทียบกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (-5.19)   

2. ผลการบริหารและจัดการศึกษา 
   2.1 ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
กลยุทธ ์ โครงการ ผลการ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
และของ
ประเทศชาต ิ
 

โครงการ
เสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาล 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2564  
งบประมาณ 
100,000 บาท 

บรรลุ
เป้าหมาย 

1. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1      
มีความรู้ความเข้าใจและปฏบิัติงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขตสุจริต 
2. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และสถานศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจใน        
การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
๓. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  
และสถานศึกษาในสังกัดมผีลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสูงขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 2 
การจัดการ
ศึกษา 
เพื่อ
ความสามาร
ถใน        
การแข่งขัน
ของประเทศ 
 

โครงการพัฒนา
ความสามารถทาง
วิชาการผู้เรียน
ผ่าน    
กระบวนการ
แข่งขันทาง
วิชาการ                          
ระดับนานาชาติ
ประจ าปี พ.ศ. 
2564                                        

บรรลุ
เป้าหมาย 

1. มีนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 
2. บรรยากาศเอื้อให้นักเรียนสนใจการเรยีนวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์
3. มวีิธีการพัฒนาและขยายผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร ส าหรบันักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
4.นักเรยีนน าความรู้ที่มีไปต่อยอดเข้าสอบแข่งขันในระดับนานาชาตแิละรายการ
อื่นๆ ในระดับประเทศ  
 

กลยุทธ์ที่ 3       
การพัฒนา
และ

1. โครงการ
ประเมินคณุภาพ
ผู้เรียน (NT) ช้ัน

บรรลุ
เป้าหมาย 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีข้อมูล ผลการ
ประเมินคุณภาพผูเ้รียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได้รบัการประเมิน
ความก้าวหน้าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีคณุภาพ 



  
   

                                 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๓๐ - 

 

กลยุทธ ์ โครงการ ผลการ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 

เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย ์

ประถมศึกษาปีท่ี 3  
ปีการศึกษา 2563    
 

งบประมาณ
84,615 บาท 

 

2. สถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1  
มีข้อมูลนักเรียนท่ีมีคณุภาพ เพื่อการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย  วางแผนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดบัสถานศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
3. ผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียน (NT)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 
2563  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา       ศรีสะเกษ เขต 1 
ในปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินคะแนนรวมเฉลีย่ร้อยละ 48.12 ผล
ประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตรม์ีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.91 ผล
ประเมินความสามารถด้านภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ย  ร้อยละ 51.32 ซึ่งผลการ
ทดสอบคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละและคะแนนเฉลีย่รายด้านคณิตศาสตร์ ด้าน
ภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ ระดับสังกัด ระดับศึกษาธิการภาคและระดับ
จังหวัดและมีผล   การทดสอบคะแนนเฉลี่ยร้อยละปีการศึกษา 2563 โดยรวม 
สูงกว่า  ปีการศึกษา 2562 อยู่ 0.84   

 2.การทดสอบ
ความสามารถด้าน
การอ่านออกของ
นักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษา ปีที่ 
๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓    
งบประมาณบูรณา
การกับโครงการ
ประเมินคุณภาพ
ผู้เรยีน(NT)  
พื้นฐาน  O-NET             
ปีการศึกษา 
2563 
งบประมาณ
650,000 บาท
(สทศ.) 

บรรลผุล
ตาม
เป้าหมาย 

1. ครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกของ
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ในการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออก 
ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
3.นักเรยีนสมัครเข้าสอบทั้งหมด 666 คน แยกเป็น วิชาคณิตศาสตร์ 346 คน 
วิทยาศาสตร์ 320 คน 
ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก  
วิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน ป.6 จ านวน 18 คน 
วิชาวิทยาศาสตร์ ช้ัน ป.6 จ านวน 14 คน 
 
 

 3. การทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้น 
พื้นฐาน  O-NET             
ปีการศึกษา 
2563 
งบประมาณ
650,000 บาท
(สทศ.) 
 

บรรลผุล
ตาม
เป้าหมาย 

ผลการสอบ ระดับ ป.6 จ านวน 4 รายวิชาดังนี้  
- ภาษาไทย         54.32 
- คณิตศาสตร์      29.09 
- วิทยาศาสตร์     37.42 
- ภาษาอังกฤษ     37.98 

รวมเฉลี่ย          39.70   
ผลการสอบ ระดับ ม.3จ านวน 4 รายวิชาดังนี ้
    -    ภาษาไทย          50.00         
    -    คณิตศาสตร์      20.02 
    -    วิทยาศาสตร์     26.94 
   -     ภาษาอังกฤษ    27.60 
          รวมเฉลี่ย        31.14 

 4.โครงการนิเทศ บรรลตุาม นิเทศติดตามประเมินผลโรงเรียนพื้นที่น าร่องนวัตกรรมการศึกษาทกุโรงเรียนใน



  
   

                                 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๓๑ - 

 

กลยุทธ ์ โครงการ ผลการ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 

ติดตามพื้นท่ี
นวัตกรรม 
งบประมาณ 
10,000 บาท 
 

เป้าหมาย สังกัดสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียน 
ครู  และบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 5.พัฒนาการนิเทศ
การจัด
ประสบการณ์
ส าหรับครูปฐมวัย 
โดยใช้โปรแกรม 
Aculearn   
งบประมาณ 
20,000 บาท     

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

ผู้เข้ารับการอบรบไดร้ับองค์ความรู้หลักสูตรสาระเทคโนโลยีและโปรแกรม 
Aculearn  คุณสมบัติของโปรแกรมการตดิตั้งโปรแกรม วิธีการใช้งานโปรแกรม  
ปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรมและวิธกีารใช้งานโปรแกรมวิธ ี
ตั้งค่าโปรแกรมและบันทึกในรูปแบบต่างๆ  การผลิตเนื้อหา การแกไ้ขการบันทึก
และถอนโปรแกรม แนวทางการนเิทศการจัดประสบการณส์อนระดบัปฐมวัย
ด้วยโปรแกรม Aculearn และลงมือปฏิบัติจนสามารถใช้โปรแกรมAculearn 
เป็นเครื่องมือในการจดัการเรียนการสอน และนิเทศ ตดิตามการจัดการเรยีนการ
สอน 

 6.การประเมิน
ความสามารถด้าน
การอ่าน(RT) ของ
นักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1  
ปีการศึกษา 2563  
ภายใต้โครงการ
หลักแผนปฏิบัติ
การ  โครงการ
พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียน
การสอน การวัด
และประเมินผล 
กิจกรรมพัฒนา
คลังเครื่องมือ
มาตรฐานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21    
งบประมาณ 
70,660 บาท 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

1.  ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ในปีการศึกษา 2563  
มีผลการประเมินการอ่านรายด้านสูงกว่า สังกัด และประเทศ  
2.  ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ในปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมิน      ราย
ด้านสูงกว่าระดับประเทศ ผลการประเมินการอ่านออกเสียงอยู่ในระดับดมีาก 
ด้านการอ่านรูเ้รื่องและผลการทดสอบรวม 2 ด้าน อยู่ในระดับด ี
3. ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ในปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินการอ่าน
ออกเสียงสูงกว่าปีการศึกษา 2562 การอ่านรูเ้รื่องต่ ากว่าปีการศึกษา 2562 
และรวม 2 ด้าน สูงกว่าปีการศึกษา 2562 
 
 
 

 7.“บ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศ
ไทย” ระดับ
ประถมศึกษา 
ปีงบประมาณ 
2565  
งบประมาณ 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

-โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  ได้รบังบประมาณในการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน โรงเรียนละ 4,500 บาท สามารถจัดการเรียนการสอน  ตาม
แนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยครผูู้สอนระดับประถมศึกษา 
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวตัถุประสงค์    ของโครงการได้อย่าง
มีคุณภาพ นักเรียน ได้รับการวางรากฐานการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 



  
   

                                 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๓๒ - 

 

กลยุทธ ์ โครงการ ผลการ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 

198,540  บาท 
 8. การอบรม     

เชิงปฏิบัติการ
เขียนรายงาน
สรุปผลการนิเทศ
ของศึกษานิเทศก์ 
และบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อ
ขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพ 
โดยการ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการ
จัดท าข้อมูล ใน
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ 
(Covid – 19 
งบประมาณ 
15,000 บาท 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

การด าเนินการพัฒนาสมรรถนะดา้นการเขียนรายงานสรุปผลการนเิทศ  ถอด
บทเรียนความส าคญัของการเขียนรายงาน  ปัญหา อุปสรรคที่พบ 
ในการสื่อสารและการรายงาน  ปฏิบัติการจัดท า Report list  
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการรายงาน  การออกแบบเอกสารเพื่อประโยชน์ในการ
เขียนรายงาน  วิธีเขียนรายงานที่มปีระสิทธิภาพ  การน าเสนองานแบบ
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพ ท าให้ผู้เข้ารับการอบรม   มีความรู้และสมรรถนะ เห็นถึง
ศักยภาพของตนเอง สามารถดึงศกัยภาพของตนเอง มาใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 9.พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
เรียนรวมประจ าปี
งบประมาณ 
๒๕๖๔                                                                                
งบประมาณ 
5,000 บาท 
 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมคีวามบกพร่องได้รับการพัฒนาเตม็ตามศกัยภาพของ
ตนเอง 
2.ร้อยละของนักเรยีนที่มีความบกพร่องได้รับการพัฒนาด้านการเรยีนรู้ใน
รูปแบบที่เหมาะสมและไดร้ับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 
3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยีนจัดการเรยีนรวมได้รับ
การพัฒนาอย่างท่ัวถึงในรูปแบบที่เหมาะสมและหลากหลายวิธีการ 
4. ร้อยละของโรงเรียนจัดการเรียนรวมที่จัดการเรยีนรวมในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างมีคุณภาพและประสทิธิภาพ 

 9.พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
เรียนรวมประจ าปี
งบประมาณ 
๒๕๖๔                                                                                
งบประมาณ 
5,000 บาท 
 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

1. ร้อยละของห้องเรียนท่ีได้รับการประเมินเป็นห้องเรียนคณุภาพ 
2. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1 มีห้องเรียนคณุภาพ 
3. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ไดร้ับการดูแลเอาใจใส่ เป็นบุคคลที่มศีักยภาพ มี
คุณภาพ เป็นเด็กดี เด็กเก่ง อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข  
และมีคณุลักษณ์อันพึงประสงค์ตามที่สังคมไทยต้องการ อีกท้ังมีศักยภาพ 
ในการแข่งขันระดับเวทีโลก น าไปสู่โรงเรียนท่ีมรีะดับมาตรฐานสากลตอ่ ป 
- การด าเนินการพัฒนาสมรรถนะด้านการเขียนรายงานสรุปผลการนิเทศ  ถอด
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กลยุทธ ์ โครงการ ผลการ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 

บทเรียนความส าคญัของการเขียนรายงาน  ปัญหา อุปสรรคที่พบ 
ในการสื่อสารและการรายงาน  ปฏิบัติการจัดท า Report list เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรายงาน  การออกแบบเอกสารเพื่อประโยชน์ในการเขียน
รายงาน  วิธีเขียนรายงานที่มีประสิทธิภาพ  การน าเสนองานแบบศกึษานิเทศก์
มืออาชีพ ท าให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และสมรรถนะ   เห็นถึงศกัยภาพของ
ตนเอง สามารถดึงศักยภาพของตนเอง มาใช้ในการปฏิบัติงาน ด้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 10.พัฒนา
ห้องเรียนคณุภาพ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2564   
งบประมาณ 
20,000 บาท 
 
 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

1. ร้อยละของห้องเรียนที่ได้รับการประเมินเป็นห้องเรียนคณุภาพ 
2. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ศรีสะ
เกษ เขต 1 มีห้องเรียนคณุภาพ 
3. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ไดร้ับการดูแลเอาใจใส่ เป็นบุคคลที่มศีักยภาพมี
คุณภาพ เป็นเด็กดี เด็กเก่ง อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข  
และมีคณุลักษณ์อันพึงประสงค์ตามที่สังคมไทยต้องการ อีกท้ังมีศักยภาพในการ
แข่งขันระดับเวทีโลก น าไปสู่โรงเรยีนที่มีระดับมาตรฐานสากลต่อไป 

 11.พัฒนา
คุณภาพการเรยีน
การสอน
ภาษาอังกฤษ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2564  
งบประมาณ 
25,000 บาท  
 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ  
เขต 1 มีสื่อช่วยสอน คือ คลิปวิดโีอการสอนภาษาอังกฤษ 
เพื่อใช้ในการส่งเสรมิ สนับสนุนพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 
เผยแพร่ทาง Website ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1 Youtube, Line 

 12. การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital  
Technology) 
 งบประมาณ 
 20,000  บาท 
 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีผ่านการอบรมทุกโรงเรียนในสังกัดไดร้ับการ
พัฒนา ให้สามารถ ออกแบบการจดัการเรียนรู้ และบรูณาการการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในวิชาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. นักเรียนมีทักษะการท างานโดยการน าเทคโนโลยดีิจิทัลมาประยุกต์  
และใช้องค์ความรู้จากการเรียนรูม้าใช้งานจริงมากขึ้น  
3. โรงเรียนในสังกัด มีการปรบัหลกัสูตร และสามารถจัดการเรยีนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ท่ีส่งเสริมผู้เรียนด้านการพฒันาทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน  การแก้ปญัหาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
4. เกิดเครือข่ายครูแกนน าการจัดการเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัลในโรงเรียน 

 13.ขับเคลื่อน   
การจัดการเรยีนรู้
วิทยาการค านวณ 
และCoding 
งบประมาณ 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

1.ครผูู้สอนวิทยาการค านวณ จ านวน 258 คน (โรงเรยีนละ 1 คน)          
ได้รับการพัฒนาศักยภาพการสอนวิชาวิทยาการค านวณ การออกแบบ 
การเรยีนรู้/การสอน ,Computer Science: CS/ information 
Communication Technology: ICT/ Digital Literacy: DL 
2. โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตาม จ านวน 20 โรงเรียนพบว่าโรงเรยีน          



  
   

                                 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๓๔ - 

 

กลยุทธ ์ โครงการ ผลการ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 

10,000 บาท 
 

มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณที่แตกต่างกัน         
ตามบริบทของสถานศึกษา 

 14.การบูรณาการ
ใช้แพลตฟอร์ม
เพื่อการเรยีนรู้ ใน
พัฒนาการเรียน
การสอนและ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ    
ทางการเรียน 
งบประมาณ 
6,150 บาท 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

ครูจากโรงเรียนในสังกัด จ้านวน  58 โรงเรียน ด้รับการพัฒนาการสร้างความรู้
ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยดีิจทิัล สื่อออน ลน์ และโครงข่ายสังคมออน ลน์
ของ ทยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรม
 ซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยเีป็นเครื่องมือในการท้างานการบูรณาการ
เทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเรยีนรู้ในปัจจุบัน ที่จะสามารถเรียนรู้ ด้
อย่างต่อเนื่องสามารถเชื่อมโยงความรู้กับศาสตร์ต่างๆ ด้ ให้มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน 

 15.พัฒนา
คุณภาพงาน
วิชาการของ
โรงเรียนคุณภาพสู่
มาตรฐาน 
งบประมาณ 
20,000 บาท 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

-ครูและบุคลากรของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จ านวน 
30 คน ได้รับการการพัฒนา เพื่อน าความรู้มาใช้คุณภาพงานวิชาการของ
โรงเรียนคุณภาพโดยการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
-มีการบูรณาการนเิทศตดิตามการน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนาไปใช้เพื่อจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาตนเอง โดยใชการนิเทศแบบออนไลน ์
-ครูมีนวัตกรรมการสอน โรงเรียนมีระบบสารสนเทศทางวิชาการที่เป็นระบบ
รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียน
คุณภาพสู่มาตรฐาน 

 16. 
การสังเคราะห ์
รายงานการ
ประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 
(SAR) ปีการศึกษา  
2563        
เพื่อการพัฒนา 
ระบบการ 
ประกัน 
คุณภาพภายใน 
สถานศึกษา  
ที่สอดคล้องกับ 
กฎกระทรวง 
การประกัน 
คุณภาพ 
การศึกษา พ.ศ.  
2561  
งบประมาณ 
10,000 บาท 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

-ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report : SAR)   
ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีผลการประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษา ในระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในแต่ละ
มาตรฐานไดร้ะดบัคุณภาพ ระดับดีขึ้นไปทุกโรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 100 
 

 17.การ
พัฒนาการ 

จัดกิจกรรมการ

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีการสง่เสริม
สนับสนุนและพัฒนาครูผูส้อนวิทยาศาสตร์ ในด้านการจัดกิจกรรม 



  
   

                                 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๓๕ - 

 

กลยุทธ ์ โครงการ ผลการ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 

เรียนการสอนกลุม่
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์    
เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2564   

การเรยีนรู้ ที่หลากหลายและส่งเสริมสนับสนุนครูใหส้ามารถน้าความรู้ที่ ด้จาก
การอบรมพัฒนา ปใช้ในการแก้ปัญหาในการจดัการเรียนรู้ของตนเองเพื่อส่งผล
ต่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรยีนส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิที่สูงขึ น 
 

 18. 
การตรวจเยี่ยม 
พื้นที่เชิงประเมิน 
เพื่อพัฒนาระบบ 
การประกัน 
คุณภาพ 
ภายในของ 
สถานศึกษา           
ที่ส่งผลต่อ 
สมรรถนะ 
ส าคัญของ 
ผู้เรยีน 
งบประมาณ      
10,800  บาท             
 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

โรงเรียนในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1         
ได้รับการตรวจเยีย่มพื้นท่ีเชิงประเมินตัวแทนกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
แบบบูรณาการ (CEO) กลุ่มละ 1 โรงเรียน และมีโรงเรียนท่ีเป็นโรงเรียน 
ในโครงการพระราชด าริ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองบางและโรงเรียน   
ราชประชานุเคราะห ์29 จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นโรงเรียนแข่งขันสูงและโรงเรียน
อนุบาลประจ าจังหวัด 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลศรสีะเกษ  เป็นโรงเรยีน
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านค าเนียม(ค าเนียม 
วิทยาคาร) ที่เหลือจดัเป็นโรงเรยีนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา, โรงเรยีน
ขนาดเล็ก (จ านวนนักเรียนน้อยกวา่ 120 คน),  โรงเรยีนน าร่องพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาและโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล  รวม ได้รับการตรวจเยีย่มพื้นท่ีเชิง
ประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียนมีทั้งสิน้  18 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 6.58   

กลยุทธ์ที่ 4 
การสร้าง
โอกาสใน
การข้าถึง
บริการ
การศึกษาท่ี
มีคุณภาพมี
มาตรฐาน
และลด
ความเหลื่อม
ล้ าทางการ
ศึกษา 

1. โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
งบประมาณ 
10,000 บาท 
 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

1. โรงเรียนในสังกัดมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดใหเ้กิดความปลอดภัย
จากภัยอุบัตติ่างๆ 
2.  นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุม่มีปญัหาทุกคนได้รับการช่วยเหลือ และไดร้ับการ
ดูแลได้อย่างท่ัวถึง 
 
 

 2. โครงการ 
สภานักเรียน 
งบประมาณ 
5,000 บาท 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

1.  นักเรียนกลุ่มเปา้หมายมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาธิปไตย 
2.  นักเรียนกลุ่มเปา้หมายเข้าใจหลักการเกีย่วกับประชาธิปไตย 
3.  นักเรียนกลุ่มเปา้หมายมีแนวทางในการด าเนินงาน สภานักเรยีนในโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 5   1. โครงการ บรรลตุาม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีศูนย์ การเรียนรู้



  
   

                                 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๓๖ - 

 

กลยุทธ ์ โครงการ ผลการ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 

การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต     
ที่เป็นมิตร
กับ
สิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณ 
18,000 บาท 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  
จ านวน 6 โรงเรียน ดังนี ้
1. โรงเรียนบ้านหนองมะแซว อ.กันทรารมย์                  
2. โรงเรียนบ้านขาม อ.กันทรารมย์                       
3.โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามคัคี อ.พยุห์           
4. โรงเรียนบ้านซ าโพธิ์ อ.เมือง   
5. โรงเรียนบ้านสีถาน อ.กันทรารมย ์   
6. โรงเรียนบ้านโนนสมบรูณ์  อ.โนนคูณ 

กลยุทธ์ที่ 6  
การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการ 

1. โครงการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
(ประชุมผู้บริหาร
ประจ าเดือน) 
งบประมาณ 
30,000 บาท 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

- ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนโยบาย 
ระเบียบแนวปฏิบัติข้อราชการ ข้อมูลขา่วสารทางราชการทีร่วดเร็ว ถกูต้องและ
เป็นปจัจุบันสามารถน าโนบาย ระเบยีบแนวปฏิบัติข้อราชการ ข้อมลูข่าวสาร
ทางราชการทีไ่ดร้ับไปพัฒนาและปรบัปรุงให้สอดคลอ้งกับการพฒันาคณุภาพ
และมาตรฐานการศกึษา ได้อย่างเหมาะสมท าให้มีผลสัมฤทธ์ิทางเรียนเพิ่มขึ้น    

 2. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร 
งบประมาณ 
35,000 บาท 
 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

- ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ทักษะเจตคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ด้าเนินการพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาแปลงนโยบายเป้าหมาย สู่การปฏิบัติ เป็นนักบริหารจัดการที่ยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่าง มีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
 

 3. ผลิตสื่อ
ประชาสมัพันธ์
เผยแพร ่
งบประมาณ 
88,000 บาท 
 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประชาชนท่ัวไปและผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง  ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารและ 
ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาอยา่งทั่วถึง  รวดเร็ว  ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
2. ไดร้ับความร่วมมือจากครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังคม ชุมชน  
ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงาน  ทั้งภาครัฐ  และ
ภาคเอกชน  ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส่งผล
ให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ  เขต  1  และมาตรฐานการศึกษาสูส่ากล 

 4. อบรมให้
ความรู้ด้าน
กฏหมายเกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ
ส าหรับผู้บรหิาร
สถานศึกษาใน
สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 
งบประมาณ
10,000 บาท 

บรรล ุ
เป้า 
หมาย 

1. ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐและผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนแนวทางการ
ป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัตริาชการ    และมจีติส านึก 
ค่านิยมการปฏิบัติงานด้วยความซือ่สัตยส์ุจรติ โปร่งใสจนกลายเป็นค่านิยมหลัก
ขององค์กร 
๒. ผู้เข้ารับการอบรม เกดิความตระหนักในเรื่องความซื่อสัตยส์ุจรติ  ปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการตามระเบียบกฎหมาย และป้องกันการกระท าผดิในเรือ่ง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถใหค้ าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อน
ร่วมงานในการปฏิบตัิหน้าที่ไม่กระท าผิดกฎหมายในเรื่องผลประโยชน์ทักซ้อน 
4. จัดตั้งเครือข่ายการให้ความรู้เกีย่วกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ป้องกันการกระท าผดิวินัย                
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    ตารางที่ 18 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

ที ่
ประเภท

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ร้อยละ 
การ

เบิกจ่าย 

เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

1. งบบุคลากร 29,904,500.00 28,027,311.16 93.72 100 1,877,188.84 
2. งบด าเนนิงาน 87,110,507.00 83,411,497.52 95.75 100 3,699,009.48 

รวมงบประจ า 111,015,007.00 111,438,080.68 99.62 100 5,576,198.32 
3. งบลงทุน 79,604,873.00 57,229,496.03 71.89 100 22,375,376.97 

รวมงบลงทุน 79,604,873.00 57,229,496.03 71.89 100 22,375,376.97 

4. งบเงิน
อุดหนุน 

170,963,673.00 170,873,968.00 99.93 100 119,705.00 

5. งบรายจ่าย
อ่ืน 

3,658,610.00 2,571,985.50 72.07 100 996,624.50 

รวมทั้งสิ้น 371,242,163.00 342,114,258.21 92.15 100 29,067,904.79 

 จากตารางที่ 18 แสดงผลการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุนและงบด าเนินการ            
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ  2564                   
ที่ผ่านมาสรุปผลได้ดังนี้ 
          1. งบบุคลากร ได้รับการโอน       จ านวน  29,904,500.00 บาท 
                       เบิกจ่าย                   จ านวน  28,027,311.16 บาท 
                       เป้าหมายการเบิกจ่าย    ร้อยละ 100 
                       เบิกจ่ายได้                 ร้อยละ 93.72 
                       สรุป    เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ         

2. งบด าเนินงาน ได้รับการโอน  จ านวน  87,110,507.00 บาท 
       เบิกจ่าย           จ านวน  83,411,497.52 บาท 
              เป้าหมายการเบิกจ่าย  ร้อยละ 100 
               เบิกจ่ายได้               รอ้ยละ 95.75       

      สรุป                       เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 4.25 
         
          3. งบลงทุน ได้รับการโอน  จ านวน   79,604,873.00 บาท 
                       เบิกจ่าย                  จ านวน   57,229,496.03 บาท 
                       เป้าหมายการเบิกจ่าย  ร้อยละ 100 

                  เบิกจ่ายได้               รอ้ยละ 71.89       
                       สรุป                       เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 28.11     
          4. งบเงินอุดหนุน ได้รับการโอน    จ านวน  170,963,673.00 บาท 
                      เบิกจ่าย                   จ านวน  170,873,968.00 บาท 
                      เป้าหมายการเบิกจ่าย   ร้อยละ 100 

                 เบิกจ่ายได้                ร้อยละ 99.93       
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                      สรุป                      เบิกจา่ยได้ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 0.07 
  5. งบรายจ่ายอื่น ได้รับการโอน  จ านวน   3,658,610.00  บาท 
                       เบิกจ่าย                  จ านวน   2,571,985.50 บาท 
                       เป้าหมายการเบิกจ่าย  ร้อยละ 100 

                  เบิกจ่ายได้               ร้อยละ 72.07       
                       สรุป                       เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 27.93    
รวมได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 371,242,163.00 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 342,114,258.21 บาท             
คิดเป็นเบิกจ่ายได้ 92.15 งบประมาณคงเหลือ 29,067,904.79 บาท                    
หมายเหตุ งบด าเนินงานมีงบประมาณคงเหลือ เนื่องจากงบประมาณบางรายงานเป็นแผนงานบูรณาการและ
แผนงานยุทธศาสตร์ไม่สามารถด าเนินการได้ จึงต้องส่งคืนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
 

               2.3 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(KRS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีคะแนนการประเมินตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  โดยประเมินผลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ จ านวน 183 เขต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้อันดับที่ 96 ได้รับคะแนน 
4.36722 คิดเป็นร้อยละ 87.34 ระดับมาตรฐานขั้นสูง 
               2.4 ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีผลการประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 3.01000 โดยมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือแนวทางการพัฒนา โอกาสในการพัฒนา 
           หมวด 1 ภาพรวมการด าเนินงานของหน่วยงาน ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ระดับ Basic เพ่ือต่อยอด
พัฒนาในปี 2565  หน่วยงานควรวางแนวทางการก าหนดนโยบายที่อาจไม่ประสบผลส าเร็จ โดยจัดท า
แผนงานโครงการรองรับปัญหาทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งทางบวก ทางลบ รองรับปัญหาที่อาจเกิดข้ึน  
จากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และวางระบบการติดตาม ทบทวน ประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
มุ่งเน้นการสื่อสารให้บุคลากรรับทราบทั่วทั้งองค์กร ขยายผลไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน แสดง
บทบาทผุ้บริหารในการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือบุคลากร สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ น าสู่การเรียนรู้ เป็นการสร้างวัฒนธรรม บรรยากาศการปฏิบัติงานที่ดี มีการน า
ผลการด าเนินงานมาใช้วางแผนตัดสินใจได้อย่างมีคุณภาพ มองเห็นโอกาสการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ให้
ความส าคัญกับชุมชน สังคม โดยการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย น ามาป้องกันผลกระทบเชิงลบ เพ่ือให้ผลการ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
  หมวด 2 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการทั้งแผนระยะสั้น ระยะยาว ควรค านึงถึงกิจกรรม/
โครงการในแผนที่ส่งเสริมประเด็นความท้าทายตามพันธกิจ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสอดคล้อง
ตามนโยบายของประเทศ และแผนยุทธศาสตร์ สพฐ. และมีการทบทวนผลกระทบ โอกาสเสี่ยงที่ท าให้การ
ด าเนินการไม่ประสบผลส าเร็จเป็นระยะๆ เพ่ือหาวีการปรับเปลี่ยนแผน ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน โดยน า
เทคโนโลยีดิจิทันมาปรับใช้ในขั้นตอนการด าเนินงานในแต่ละปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกิจกรรม/
โครงการตามแผนสอดคล้องยุทธศาสตร์ระดับประเทศต่อไป 
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  หมวด 3 ประเด็น 3.1 หน่วยงานควรใช้ข้อมูลการจ าแนกประเภทผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียจากลักษณะส าคัญองค์การมาพัฒนา ออกแบบสร้างเครื่องมือ วีการที่เป็นกลไกอันจะน าไปสู่การ
รับทราบความต้องการ ความคาดหลัง ซึ่งจะได้ข้อมูลที่ เป็น Factors ส าคัญให้หน่วยงานสามารถน ามา
สังเคราะห์ จัดท าบริการโดยมีการน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการด าเนินงาน ตอบสนองการบริการทั้งระดับ
ภาพรวมและจ าแนกรายกลุ่มรายบุคคล สอดคล้องความต้องการที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ ประเด็น 3.2 – 
3.3 การส ารวจกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เมื่อมีการสังเคราะห์ สรุปผล ทราบถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการให้หน่วยงานพัฒนา ปรับเปลี่ยนแนวทางการให้บริหารแล้ว หน่วยงานควรน าผลสะท้อนความต้องการ
เหล่านั้นน ามาจัดท าเป็นข้อมูลเพื่อวางแผนจัดท ากิจกรรม/โครงการรองรับ ก าหนดเป็นแผนการท างานในปี
ต่อไป เพ่ือแสดงถึงหน่วยงานมีแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ตอบสนอง ผู้รับบริการ ประเด็น 3.4 
กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียน แนะน าให้หน่วยงานมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการท างานใน
ประเด็นนี้เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการรับข้อมูล สามารถก ากับติดตามรายงานความก้าวหน้าตอบสนอง
ผู้เกี่ยวข้อง ทันต่อความต้องการ โดยอาจพัฒนาเป็นระบบเฉพาะหรือช่องทางโซเซียล  เช่น การสร้างกลุ่มไลน์
เพ่ือก ากับ ติดตาม วางแผนแนวทางแก้ปัญหา เป็นต้น 
           หมวด 4 การจัดท ากิจกรรม/โครงการส าคัญสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ นอกจากก าหนด
ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ส าคัญแล้ว หน่วยงานควรพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ สามารถน า
ข้อมูลมาบูรณาการใช้ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ ต่อยอดเป็นผลงานโดดเด่นส่งมอบให้ผู้รับบริการ  
ได้แนวทางวิเคราะห์ข้อมูล ตัววัดเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาแก้ไขตามประเด็น 4.2 จะสอดคล้องกับการจัดท า
แผนงานในหมวด 2 กล่าวคือ ถ้ามีหน่วยงานมีการก าหนดกิจกรรม/โครงการที่ส าคัญ ตอบสนองตาม
ยุทธศาสตร์องค์กร ยุทธศาสตร์ สพฐ. ประเด็นการสร้างโอกาสขีดความสามารถในการแข่งขัน แล้วแนะน าให้
หน่วยงานสามารถน ากิจกรรม/โครงการเหล่านั้นมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการ ขับเคลื่อน ก าหนด
เป้าหมายความส าเร็จ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการที่ผ่านมา เพ่ือค้นหา แนวทางแก้ไข น า
เทคโนโลยีมาวางแผนปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และสามารพพัฒนาไปสู่ความส าเร็จและการให้ ความส าคัญกับ
กระบวนการจัดการความรู้ การบรรลุเป้าหมายโดยการก าหนดความรู้ที่ส าคัญ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
ก าหนดผู้ถ่ายทอด ก าหนดขอบเขตการส่งเสริม ตรวจสอบ และเปรียบเทียบข้อมูลที่มีอยู่ การถอดองค์ความรู้
และสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ น าไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ได้ ประเด็นที่ 4.4 การบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ ในส่วนของการวิเคราะห์ความเสี่ยง การป้องกันภัยทาง Cyber  แนวทางการด าเนินงานควรท าให้
สอดคล้องตามแนวทางที่ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน (สทร.)ก าหนดเป็นตัวชี้วัด เพราะแนวทางการ
ด าเนินงานเป็นกระบวนที่จ าเป็นทั้งหมดเพ่ือป้องกันความเสียหายที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูล 
  หมวด 5 หน่วยงานควรมีการประเมินบรรยากาศการท างานเป็นประจ า มีการจัดการ ทบทวน
ผลการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีทักษะ ความรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รวมถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว ค้นหาวิธีที่เป็น
ปัจจัยสร้างความผูกพันบุคลากรต่อองค์กร น ามาสู่การวางแผนการด าเนินงานต่าง ๆ สนับสนุนการปรับตัว  
การยอมรับ การมี mind set ที่ดี เพื่อการท างานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในประเด็นการส ารวจค้นหาปัจจัย
ค้นหาความผาสุกของบุคลากร ควรมีแนวทาท่ีหน่วยงานจะใช้เครื่องมือ วิธีการ กลไกต่าง ในการสืบเสาะ ค้นหา 
ความต้องการของบุคลากรในสังกัดว่ามีความต้องการทางด้านจิตใจ ตอบสนองความสุขอย่างไรบ้าง เพ่ือสร้าง
โอกาส สร้างความสุขในการท างาน และหน่วยงานควรน าข้อมูลที่ได้จากการค้นหาปัจจัยดังกล่าว มาสังเคราะห์ 
เพ่ือสร้างความรักความผูกพันระหว่างองค์กรกับบุคลากร 



  
   

                                 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๔๐ - 

 

  หมวด 6 การขับเคลื่อนกระบวนงานหลักตามพันธกิจ หน้าที่ตามกฏหมาย หน่วยงานควรมี
การวิเคราะห์กระบวนงานตามล าดับขั้น เพื่อค้นหาโอกาสในการปรับปรุงว่าขั้นตอนใด กระบวนการใดสามาร
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อประสิทธิภาพด้วยการลดต้นทุนโดยการใช้เทคโนโลยีได้หรือไม่ ตลอดจนการก าหนด
วามส าคัญข้นตอนใดเป็นกระบวนการหลักกระบวนการสนับสนุน มีต้นทุนการด าเนินการอย่างไร สามารถ
เชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมที่สัมพันธ์กันได้หรือไม่ เมื่อวิเคราะห์แล้ว ข้อค้นพบจะช่วยให้หน่วยงานสามารถ
ออกแบบหรือปรับเปลี่ยนเป็นกระบวนการท างานใหม่ได้ โดยใช้แนวคิดแบบ end-to-end ไปต่อยอดพัฒนา 
ข้อมแนะน าหน่วยงานควรก าหนดวิธีการก ากับติดตาม กระบวนการติดตามของแต่ละกระบวนงานเพื่อผลส าเร็จ
เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดเป็นผลงานโดดเด่นหรือนวัตกรรมการลดต้นทุน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันได้ 
  หมวด 7 ส าหรับรายงานผลลพัธ์หมวด 7 ในปีถัดไป แนะให้หน่วยงานน าเสนอผลลัพธ์ การ
ด าเนินการที่ท้าทายมากขึ้น ที่มีผลการด าเนินการเกินเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือสะท้อนให้เห็นความสามารถใน
การบริหารจัดการกระบวนการ การแก้ไขปัญหา การพัฒนาจนเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ท้าทายได้      
            2.5 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                 2.5.1  ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1   
(ผลการด าเนินงานระดับคุณภาพ) 
 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

กลยุทธ์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและของประเทศชาติ   

ตชว.ที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ในการสร้าง    ภูมิคุ้มกันพอ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 บรรลุ 

กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   

ตชว.ที่ 5 ร้อยละผู้เรียนปฐมวัยพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ร้อยละ 80 บรรลุ 

ตชว ที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

เพิ่มขึ้น  

ตชว.ที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์               ตาม
หลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 70 บรรลุ 

ตชว.ที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ได้รับพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 บรรลุ 

ตชว.ที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการ
อ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 100 ไม่บรรล ุ

ตชว.ที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะทางอาชีพในด้าน
ต่าง ๆ  เพื่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความ
ต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกของโลกในศตวรรษ
ที่ 21 

  

ตชว.ที่ 14.1 ระดับช้ัน ป.1-6 ร้อยละ 80 ไม่บรรล ุ
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

ตชว.ที่ 14.2 ระดับช้ัน ม.1-3 ร้อยละ 100 บรรลุ 

ตชว.ที่ 14.3 ระดับช้ัน ม.4-6 - - 

กลยุทธ์ท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

  

ตชว.ที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุม่อายุ ร้อยละ 100  

ตชว.ที่ 15.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนช้ัน ป.1 ร้อยละ 100 ไม่บรรล ุ

ตชว.ที่ 15.2 นักเรียนช้ัน ป.6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 100 บรรลุ 

ตชว.ที่ 15.3 นักเรียนช้ัน ม.3 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 100 - 

ตชว.ที่ 15.4 นักเรียนช้ัน ม.6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาในระดับช้ันสูง ร้อยละ 78 - 

กลยุทธ์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

ตชว.ที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 ไม่บรรล ุ

 
            ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1   
(ผลการด าเนินงานระดับคุณภาพ) มีผลการประเมินดังนี้  
            ผลการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในตัวชี้วัดที่ 1, 5, 8, 10, 14.2, 15.2 
            ผลไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในตัวชี้วัดที่ 11  ตัวชี้วัดที่ 15.1 ตัวชี้วัดที่ 19  

           2.5.2  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็น 
การพิจารณา 

ระดับ 
คุณภาพ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ(ใช้ผลการประเมินการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ กพร. สพฐ.) 
มาตรฐานที่ 2 การบรหิารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (ใช้ผลการประเมินการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ กพร. สพฐ.) 
มาตรฐานที ่3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจดัการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามผีลงานท่ีแสดงความส าเร็จ
และเป็นแบบอย่างได ้
 
 
 
 

 
 
 
 
พอใช้ 

กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขาดความชัดเจน ไมส่ะท้อนสภาพ
ปัญหาขององค์กร ไม่ครอบคลมุกลุ่มงานและผลงานที่เสนอส่วนมกเป็นงาน
ประจ า ดังน้ัน ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกกลุ่ม/หน่วยเห็นความส าคัญใน
การพัฒนางาน หารูปแบบหรือวีการท างานในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการทั้งภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา
ที่สอดคล้องและเหมาะสม 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 สถานศึกษามีคณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวยัและ

 
 

ส านักงานงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ
ติดตามได้ครอบคลุ่มสถานศึกษาทุกขนาด และสะท้อนสภาพปัญหา 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็น 
การพิจารณา 

ระดับ 
คุณภาพ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
 
ดีเยี่ยม 

พร้อมท้ังมีโครงการ กิจกรรมกระบวนการด าเนินงานท่ีพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษาในสังกัดเป็นไปอย่างชัดเจน มีการสร้างความตระหนัก
ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่เกีย่วข้อง ท้ังนี้ ควรเน้นย้ า 
การบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนระดบัปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคณุภาพ
ตามหลักสูตร ประกอบดัวย 
1) ผลการประเมินพัฒนาการของ  
เด็กปฐมวัย 
2) การทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ(Natinonal 
Test: NT)  
3) ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
4) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
5) ผลการประเมินความสามารถใน
การอ่าน การคิดวเิคราะห์ และการ
เขียน 

 
 
 
 
 

ด ี

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีกระบวนการส่งเสรมิสนับสนุนการพฒันา
ผู้เรยีน ครอบคลุมทุกช่วงวัย สอดคล้องกับสภาพปญัหา จัดใหม้ีโครงการ
กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนครอบคลมุทุกด้านด้วยรูปแบบวกีารที่
หลากหลายสอดคล้องกับการเรียนรุ้ของผู้เรียน ท้ังนี้ ควรส่งเสริมสนับสนุน 
การด าเนินงานในระดับสถานศึกษาให้มีความเข้มข้นและสร้างความ
ตระหนักให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและข้อมูลจ ากัดในแต่ละ
พื้นที่ พร้อมทั้งน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาให้มากขึ้น 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รบั
สิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงข้ึนหรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานใน
การประกอบอาชีพ ประกอบด้วย 
1) จ านวนประชากรวัยเรยีนที่มีอายุถึง
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับไดเ้ข้าเรียน
ช้ัน ป.1 
2) อัตราการออกกลางคันลดลง 
3) อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สงูขึ้น
ของผู้เรียนที่จบ ช้ัน ป.6 /ม.3 /ม.6 

 
 
 
 
 
ดีมาก 

ส านักเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้กับผู้เรยีนทุกช่วงวัยได้ทั่วถึง ชัดเจน และต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพ
บริบทของพื้นที่ ทั้งกลุ่มผู้เรียนปกติและกลุ่มผู้เรยีน ท่ีมีความต้องการพิเศษ 
ส่งผลใหผู้้เรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม มี
การศึกษาต่อท่ีสูงขึ้น และมีความรูท้ักษะพื้นฐานในการน าไปใช้ประกอบ
อาชีพ ในขณะเดียวกัน ควรมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 
เที่ยงตรง ตรวจสอบง่าย และสามารถใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 ข้าราชการครูและบุคล
การทางการศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจ้าง ในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาทีผลงานเชิง
ประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกยอ่ง
เชิดชูเกียรต ิ

 
 
 

ด ี

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ ลกูจ้างน าเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษา ครอบคลุ่มกลุม่เป้าหมาย และมผีลงานสอดคล้องตามที่ก าหนด  
ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้ความสามรถและรูเ้ท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงด้วยวีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ ความ
จ าเป็นของพื้นที ่

ตัวบ่งช้ีที่ 6 ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยี มีความพึงพอใจในการบริหาร
และการจัดการศึกษา  
รวมทั้งการให้บริหาร 

 
     
    
ดีเยี่ยม 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการ
พัฒนางาน โดยประชาสัมพันธ์ใหก้ับผู้ที่มารับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน เพือ่น า
ข้อเสนอแนะ และความคดิเห็นไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตาม ควรใช้กระบวนการวิจยัในช่วยในการ



  
   

                                 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๔๓ - 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็น 
การพิจารณา 

ระดับ 
คุณภาพ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

แสวงหาจุดเด่น จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา ที่สะท้องการปฏิบัติงานไดจ้ริง 
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3  ดีมาก 

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดีมาก 

2.6 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
ประจ าปี 2564 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4  
โดยมีประเด็นผลการวิเคราะห์ภาพรวม  ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  ประเด็นที่ต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น  แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปปฏิบัติของหน่วยงาน  ตลอดจนก าหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อน  
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
                   2.6.1 ผลการประเมินในภาพรวม 

               จากรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต ๑ มีผลการประเมินโดยภาพรวมมีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้ 

  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ มีผลการประเมิน   
ในล าดับที่  156 คะแนนเท่ ากับ  ๙1.3๙ ซึ่ งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ ใน             
ระดับ A  (ดีมาก) 

 2) เปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 คะแนนที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564)     

          ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 

2558 77.70 - - 
2559 80.19 เพ่ิมข้ึน + 2.49 
2560 90.67 เพ่ิมข้ึน + 10.48 
2561 80.44 ลดลง - 10.23 
2562 86.27 เพ่ิมข้ึน + 5.83  
๒๕๖๓ ๙๓.๑๙ เพ่ิมข้ึน + ๖.๙๒ 
2564 91.39 ลดลง       - 1.74 

 
 การเปรียบเทียบผลคะแนนที่ผ่านมาปรากฏว่าในปี 2559 ถึง 2560 มีการพัฒนาการเพ่ิมข้ึนและมา
ลดลงในปี 2561 ต่อมามีการเพิ่มขึ้นของผลต่างของคะแนน ITA ในปี 2562 – 2563 และมาลดลงในปี 
2464 

 



  
   

                                 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๔๔ - 

 

ส่วนที่ 4 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ด้านการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณ 2564 แต่การด าเนินงานยังมีข้อมูล
จ ากัดและอุปสรรคอาจเกิดจากด้านผู้ปฏิบัติการ กระบวนการ งบประมาณ ระยะเวลา และสืบเนื่องจาก 
เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งบางโครงการได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว และได้ด าเนินการโดยการประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting จึงท าให้การด าเนินงานตามตัวชี้วัด   
ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายดังนี้ 

1. การด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานประจ าปีงบประมาณ 2564 
        1.1 ร้อยละ 100ของสถานศึกษาได้ส่งเสริมสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความ
พร้อม ด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  แตย่ังไม่
บรรลุตามค่าเป้าหมายความส าเร็จที่ก าหนดไว้ (ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ร้อยละ 100) 
        1.2 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรพนะ หรือทักษะทางอาชีพในด้านต่าง 
ๆ เพ่ือการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบทของ
แต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 ระดับ ระดับชั้น ป.1-ป.6 แตย่ังไม่บรรลุ
ตามค่าเป้าหมายความส าเร็จที่ก าหนดไว้ (ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 80) 
      1.3 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ ประชากรวัยเรียน 
ที่มีอายุถึงเกณฑ์ทางการศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน ชั้น ป.1 ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด (ค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ร้อยละ 100) 
      1.4 ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแต่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (ค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 80 

2. การด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564        ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อยู่ในระดับดีมาก 

3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment 
Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ   
เขต ๑ มีผลการประเมินในล าดับที่ 156 คะแนนเท่ากับ ๙1.3๙ ซ่ึงถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A  (ดีมาก) 

4. ผลทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET   
              4.1 ความก้าวหน้า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่6 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 
2562 ร้อยละ 2.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า วิชาภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 5.34 วิชาคณิตศาสตร์ลดลง 
3.61 วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ย 2.86 และวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน 6.72  
              4.2 ความก้าวหน้าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET)             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1  ปีการศึกษา 2563    
กับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 0.32 เมื่อพิจารณา  



  
   

                                 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๔๕ - 

 

เป็นรายสาระพบว่า วิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยลดลง (0.64) วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน (0.50)          
และวิชาวิทยาศาสตร ์มีค่าเฉลี่ยลดลง (0.89) และวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยลดลง (0.89) 
            4.3 ความก้าวหน้า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563    
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละลดลงจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 1.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายสาระพบว่า 
รายวิชาภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยลดลง (-1.65) รายวิชาคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยลดลง (-1.57) รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
มีค่าเฉลี่ยลดลง (-1.83) และรายวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยลดลง (0.46)  
           4.4 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
ลดลง เมื่อเทียบกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (-5.19) 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การด าเนินงาน
โครงการบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 
แนวทางการแก้ไข 
 1. ควรจัดการอบรมผ่านระบบ ZOOM Meeting  เพ่ือขบัเคลื่อนนโยบายสู่โรงเรียนได้ปฏิบัติไปใน
แนวทางเดียวกัน 
           2. ควรจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนองค์กรเต็มรูปแบบ On site หรือ Face 
           3. ควรปฎิบัติการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด 
โดยมีการบูรณาการการปฏิบัติการระหว่าง ก.ต.ป.น.  และคณะกรรรมการเครือข่ายการบริหารงาน 
แบบบูรณาการ CEO   อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
           4. ควรก าหนดแผนงานโครงการกิจกรรมทุกโครงการโดยคณะกรรมการจัดท าแผนงานประจ าปี          
เน้นความสอดคล้องกับภารกิจหลักของการจัดการศึกษาของสพป.และนโยบายความจ าเป็น เร่งด่วน อย่าง
เคร่งครัด 
           5. ควรการก าหนดเป้าหมายคุณภาพการศึกษา ประจ าปีทุกครั้ง ให้น าผลการสังเคราะห์ผลลัพธ์ของ
กิจกรรมโครงการที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายเป็นหลักในการพัฒนาประจ าปีอย่างต่อเนื่องทุกปี    
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



  
   

                                 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๔๖ - 

 

ภาพกิจกรรมการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2564 

โครงการโรงเรียนพระราชด าริ คุณธรรม สถาบันพระมหากษัตริย์ 

                

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านหนองบาง ต าบลน้ าเกลี้ยง อ าเภอน้ าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ   
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานโทรทัศน์ แบบ Smart TV พร้อมขาตั้งแบบเคลื่อนที่ และชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ส าหรับ
การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดอุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอกับระดับชั้นที่เปิดสอน จ านวน 2 ชุด โดย
มี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็น
ประธานในพิธีรับมอบ 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
         วันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ศรีสะเกษ เขต 1 ไลออนอรทัย จริยานพิวาท นายกสโมสรไลออส์ศรีสะเกษ พร้อมด้วย ไลออนเกษม สืบเสน 
ประธานโครงการมอบทุนการศึกษา และคณะ ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้าน
ขี้เหล็ก อ าเภอน้ าเกลี้ยง โรงเรียนบ้านดินด าเหล่าเสนใต้ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง (โพธิ์ทองวิทยา) อ าเภอโนนคูณ 
โรงเรียนบ้านกะเอิน โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย อ าเภอวังหิน โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อ าเภอกันทรา
รมย์ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง อ าเภอเมือง จ านวน 9 ทุน ในวาระครบรอบ 36 ปี  สโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ  
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วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายค าโพธิ์ บุญสิงห์   
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  
 
โครงการระบบประกันประชุมการปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลและการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง  
(SAR) ปีการศึกษา 2563 
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- ๔๘ - 

 

     
    วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมทับทิม อาคารศรีพฤทเธศวร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลและการสังเคราะห์
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพ่ือเป็นสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 1  

 
โครงการระบบประกันคุณภาพผู้เรียน ผ่านระบบ ZOOM 

 

 
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษาศรี
สะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมิน เพ่ือพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 ทางระบบออนไลน์
ผ่าน Zoom Meeting  
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- ๔๙ - 

 

โครงการพัฒนา ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
                     ในรอบระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2564 

      
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายปรเมษฐ์ สีหะวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายชัยณรงค์ 
อดทน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) กรรมการและเลขานุการ ได้ประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2564 สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 12 คน พร้อมทั้งน าเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปี  
 
โครงการเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา 
     

      
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็น
ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ 
 

 

 



  
   

                                 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๕๐ - 

 

โครงการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพ 

   

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ทีห่้องประชุมไพลิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ 
ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนา
ผลงานนวัตกรรมและระดับห้องเรียน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดห้องเรียนคุณภาพอันเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องเรียนคุณภาพจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพ่ือนิเทศ
ติดตามการจัดการห้องเรียนให้มีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา และเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้น  
 

 
 

โครงการลูกเสือ 

            

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) ต าบลหมากเขียบ อ าเภอเมือง จังหวัด
ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี-       
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน 



  
   

                                 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๕๑ - 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการใช้แพล็ตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้ พัฒนาการเรียนการสอน และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ 

      

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็น
ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการใช้แพล็ตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้ พัฒนาการเรียนการสอน และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา มี
ความรู้ ความเข้าใจถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล และน าความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้รับ ไป
ประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท าให้รูปแบบการเรียนการสอนต้องปรับวิธีที่ต้องค านึงถึงมาตรการความ
ปลอดภัย การเว้นระยะห่าง ท าให้ครูต้องใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอนมาก  

โครงการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2564 

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา ที่โรงเรียนบ้านยางเครือ ต าบลกุดเมืองฮาม อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ นาย
ประจักษ์ พุฒิพิมพ์ ประธานกรรมการ  



  
   

                                 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๕๒ - 

 

            

                 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ (ลีราษฎร์วัฒนา) ต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวังหิน 
จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
เกษ เขต 1 ได้เดินทางมาให้ก าลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ ที่เข้ารับการประเมินสถานศึกษา
พอเพียง  

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ห้องประชุมไพลิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ 
ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธาน
การประชุมเพ่ือขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 (โครงการเขตสุจริต) และยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online 2021) ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

 
 
 
 
 
 
 



  
   

                                 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๕๓ - 

 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 

 
 
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมเพชร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายค าโพธิ์ บุญ
สิงห์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบคุลากรในส านักงาน ได้
ร่วมกันประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ
เพ่ือเป็นแบบอย่างให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
   

                                 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

- ๕๔ - 

 

คณะท างานจัดท าเอกสาร 
 
 
 ที่ปรึกษา 

1. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  นามศรี  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
2. นางสาวรุ่งอรุณ   เมธาภัทรกุล   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
3. นายค าโพธิ์    บุญสิงห์        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
4. นายรังสฤษธิ์  บุญรอง         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
5. นายชาณุวัติ  ศรเพชร         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

 
 ผู้สนับสนุนข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล 
 1. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
 2. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
 
คณะท างาน 

1. นางธัญญาธนันท์  นิธิศเกษมโภคิน ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นายทวีศักดิ์  ธรรมวันนา  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
3. นางสุภัท  วงศ์ศิริ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
4. นางกรกันยา  กุลสิงห์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
5. นางทศพร  พรถนอม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
6. นายศุภวัฒนชัย  ภูดีปิยสวัสดิ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
7. นายส าราญ  สาระมู   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
8. นางสมคิด  เหล่านอก  พนักงานธุรการ ส.4 
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- ๕๕ - 

 

 
 
 

  


