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ส่วนที่  1 

1.  ข้อมูลทั่วไป 

 1.1   สภาพทั่วไป 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร    เขต   3     เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่อยู่ภำยใต้
กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรำ  38  แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ  พ.ศ.  2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบด้วยเขตพ้ืนที่ปกครอง  4  อ ำเภอ คือ อ ำเภอ
วำนรนิวำส อ ำเภออำกำศอ ำนวย อ ำเภอบ้ำนม่วง และอ ำเภอค ำตำกล้ำ แบ่งกำรปกครองออกเป็น  35   ต ำบล  
429   หมู่บ้ำน   พ้ืนที่   2,838   ตำรำงกิโลเมตร   มีประชำกร  272,118  คน  ประกอบด้วย  ชนพ้ืนเมืองหลำย
เผ่ำพันธุ์  เช่น  ไทยย้อ  ไทยโย้ย  ไทยลำว  และภูไท 

 

          
  ภำพที่ 1  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3  

 1.2.  ขนาดและท่ีตั้ง 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  3  ตั้งอยู่ในศูนย์รำชกำรอ ำเภอ
วำนรนิวำส  เลขที่ 530 หมู่ 5   ถนนเดื่อเจริญ  อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร    อยูท่ำงทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของจังหวัดสกลนคร  ระยะทำงห่ำงจำกตัวจังหวัดสกลนคร  85  กิโลเมตร  ห่ำงจำกอ ำเภอค ำตำกล้ำ  
25  กิโลเมตร  ห่ำงจำกอ ำเภออำกำศอ ำนวย  30  กิโลเมตร และห่ำงจำกอ ำเภอบ้ำนม่วง   37  กิโลเมตร   
มีอำณำเขตติดต่อ  ดังนี้     
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          ทิศเหนือ   มีเขตติดต่อ  อ ำเภอพรเจริญ  อ ำเภอบึงโขงหลง   อ ำเภอโซ่พิสัย  และอ ำเภอเซกำ                     

จังหวัดบึงกำฬ 
  ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อ  อ ำเภอนำทม  อ ำเภอนำหว้ำ  และอ ำเภอศรีสงครำม   จังหวัดนครพนม 
  ทิศใต้   มีเขตติดต่อ  อ ำเภอพรรณำนิคม  และอ ำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  
  ทิศตะวันตก  มีเขตติดต่อ อ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  และอ ำเภอบ้ำนดุง  
จังหวัดอุดรธำนี 
 

      

ภำพที่ 2  แสดงที่ตั้งและอำณำเขต 

 1.3. ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และการคมนาคม 

 พ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่รำบ ล้อมรอบไปด้วยป่ำไม้  ไร่นำ  สวน  มีแม่น้ ำที่ส ำคัญ 2  สำย ไหลผ่ำนคือ แม่น้ ำยำม  
และแม่น้ ำสงครำม  มีทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  222 ( พังโคน-บึงกำฬ )   แยกจำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 22      
(อุดรธำนี – สกลนคร)  และมีทำงหลวงแผ่นดินเชื่อมติดต่อทุกอ ำเภอทุกโรงเรียน  สำมำรถเดินทำงได้ทุก
ฤดูกำล ลักษณะภูมิอำกำศแบบฝนเมืองร้อนเฉพำะฤดู (Tropical Savanna Climate : AW) แบ่งเป็น 3 ฤดู  
คือ ฤดูร้อนระหว่ำงเดือนมีนำคมถึงเดือนมิถุนำยน  ฤดูฝนระหว่ำงเดือนกรกฎำคมถึงเดือนตุลำคม  และฤดูหนำว
ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนกุมภำพันธ์   อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมำณ 26.10 องศำเซลเซียส ปริมำณ
น้ ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,500 มิลลิเมตร   

 1.4.   สภาพเศรษฐกิจ 

 ประชำชนส่วนใหญ่ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  3   ร้อยละ 80 ประกอบอำชีพ
ทำงกำรเกษตร เช่น ท ำนำ ท ำไร่ ท ำสวน ประชำกรมีรำยได้เฉลี่ย 10,000 บำท ต่อคนต่อปี  มีกำรท ำนำเกลือ    
ที่ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสกลนคร  4  ต ำบล  ได้แก่ บ้ำนหนองกวั่ง บ้ำนโนนแสบง  ต ำบล
หนองกวั่ง,  บ้ำนค ำอ้อ  ต ำบลดงเหนือ  อ ำเภอบ้ำนม่วง,   บ้ำนดอกนอ  ต ำบลอินทร์แปลง,  บ้ำนกุดเรือค ำ  บ้ำนจ ำปำ
ดง ต ำบลกุดเรือค ำ  อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร  
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 1.5. สภาพทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 ประชำกรส่วนใหญ่  ประมำณร้อยละ  95  นับถือศำสนำพุทธ  ที่เหลือนับถือศำสนำคริสต์ และศำสนำ
อิสลำม   มีสถำนทีว่ัฒนธรรมประเพณีท่ีน่ำสนใจ   ประเพณีแข่งขันเรือยำว   และไหลเรือไฟ   ที่อ ำเภออำกำศอ ำนวย พิธีกรรม
หมอเหยำที่อ ำเภอวำนรนิวำส  ศูนย์วัฒนธรรมที่โรงเรียนอำกำศอ ำนวยศึกษำ  อ ำเภออำกำศอ ำนวย     นอกจำกนี้ยังมี
ศูนย์หัตถกรรมช่ำงฝีมือ ได้แก่   ศนูย์ศิลปำชีพบ้ำนจำร  อ ำเภอบ้ำนม่วง    ศูนย์ศิลปำชีพวัดเสนำนฤมิตร   อ ำเภอค ำตำกล้ำ  
และศูนย์หัตถกรรมทอผ้ำพ้ืนเมืองบ้ำนวำใหญ่  และผ้ำย้อมครำมบ้ำนถ้ ำเต่ำ  อ ำเภออำกำศอ ำนวย  

 1.6. การจัดการศึกษา 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร   เขต  3  จัดกำรศึกษำส ำหรับระดับก่อน
ประถมศึกษำ ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ส่วนภำคเอกชน      
จัดกำรศึกษำทั้งสำยสำมัญ และสำยอำชีพ    รวมทั้งมีกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ  โดยส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอ    (ส่วนสถำนศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำของรัฐในสังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  3  ยังไม่มี  ผู้ปกครองต้องส่งบุตรหลำนไปเรียนในโรงเรียน
เอกชน และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอ่ืน) 

 1.7. ข้อมูลสถานศึกษา 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  3   มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 182  
โรงเรียน   มีรำยละเอียดดังนี้  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561) 
  โรงเรียนประถมศึกษำ  จ ำนวน        120    โรงเรียน คิดเป็น   65.93 % 
  โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ   จ ำนวน          62      โรงเรียน คิดเป็น   34.07 % 
         รวมทั้งสิ้น     182    โรงเรียน คิดเป็น     100 % 
  
 
 

           
 

65.93%

34.07%

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สพฐ.

ประถมศึกษา

ขยายโอกาส
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แผนภูมิที่ 1  แสดงข้อมูลจ ำนวนสถำนศึกษำ 
   1.7.1  จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาด 
  โรงเรียนขนำดเล็ก     77  โรงเรียน  (จ ำนวนนักเรียน 1 –  120 คน)      คิดเป็น 42.31% 
  โรงเรียนขนำดกลำง 100  โรงเรียน   (จ ำนวนนักเรียน 121–500 คน)     คิดเป็น 54.94% 
  โรงเรียนขนำดใหญ่      5 โรงเรียน    (จ ำนวนนักเรียน 541 - 1,500 คน) คิดเป็น   2.75% 

           รวมทั้งสิ้น       182  โรงเรียน 
 

                     
แผนภูมิที่ 2  แสดงโรงเรียนจ ำแนกตำมขนำด 

 1.8  บุคลากร รวมทั้งสิ้น  2,425  คน 

  1.8.1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร 
เขต  3  มีจ ำนวนทั้งสิ้นจ ำนวน  2,509  คน จ ำแนกดังนี ้( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561 ) 
   -  ข้ำรำชกำรในส ำนักงำน  จ ำนวน      84   คน  คิดเป็น    3.35% 
   -  ผู้บริหำรโรงเรียน/ข้ำรำชกำรครู จ ำนวน   1,926   คน  คิดเป็น    76.76%  
   -  พนักงำนรำชกำร/ครูอัตรำจ้ำง  จ ำนวน    178   คน  คิดเป็น      7.09% 
   -  ธุรกำรโรงเรียน/พี่เลี้ยงเด็กพิกำร จ ำนวน     150  คน  คิดเป็น      5.98% 
   -  ลูกจ้ำงประจ ำ/ลูกจ้ำงชั่วครำว  จ ำนวน    171   คน  คิดเป็น      6.82% 
 

                                  

41.75%

55.50%

2.75%
โรงเรียนจ ำแนกตำมขนำด

ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ่

3.35%

76.76%

7.09%
5.98% 6.82%

ข้อมูลบุคลำกร ข้าราชการใน
ส านักงาน
ผู้บริหารโรงเรียน/
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ/ครู
อัตราจ้าง
ธุรการโรงเรียน/พ่ี
เลี้ยงเด็กพิการ
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            แผนภูมิที่ 3  แสดงจ ำนวนบุคลำกร 
 

        1.8.2 บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต 3     จ ำแนก
ตำมกลุ่ม/หน่วยต่ำง ๆ  ดังนี้ ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561 ) 
   -  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน   1 คน 
   -  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน   3 คน 
   -  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ  จ ำนวน           12 คน 
   -  กลุ่มอ ำนวยกำร    จ ำนวน             7  คน 
   -  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  จ ำนวน        5  คน 
   -  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล   จ ำนวน           10  คน 
   -  กลุ่มนโยบำยและแผน   จ ำนวน             6   คน 
   -  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   จ ำนวน             8  คน 
   -  หน่วยตรวจสอบภำยใน   จ ำนวน   1  คน 
   -  ลูกจ้ำงประจ ำ    จ ำนวน   5   คน 
   -  ลูกจ้ำงชั่วครำว    จ ำนวน    4  คน 
                     รวม      62     คน  
 
    1.8.3 บุคลำกรในสถำนศึกษำ     
    -  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   จ ำนวน          179       คน 
    -  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   จ ำนวน           14     คน 
    -  ข้ำรำชกำรครู    จ ำนวน       1,733   คน 
    -  พนักงำนรำชกำร    จ ำนวน          109     คน 
    -  ครูอัตรำจ้ำง    จ ำนวน  79     คน 
    -  ธุรกำรโรงเรียน    จ ำนวน  85     คน 
    -  พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร    จ ำนวน  65     คน 
    -  ลูกจ้ำงประจ ำ    จ ำนวน           82    คน 
    -  ลูกจ้ำงชั่วครำว    จ ำนวน   89     คน 
           รวม      2,425    คน 
 

 1.9  จ านวนนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3  รวมทั้งสิ้น  31,631  คน 
   1.9.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ จ ำนวน      6,609  คน  คิดเป็น 20.90% 
   1.9.2 นักเรียนระดับประถมศึกษำ จ ำนวน    21,230  คน  คิดเป็น 67.12% 
   1.9.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  จ ำนวน      3,748  คน  คิดเป็น 11.84%  
   1.9.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  จ ำนวน          44  คน  คิดเป็น   0.14% 
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          แผนภูมิที่ 4  แสดงจ ำนวนนักเรียนในสังกัด 

 
 
 

 

 1.11 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามขนาด ตามรายช้ันเรียน ดังตาราง 1-3 

ตาราง 1  จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมประเภท ปีกำรศึกษำ 2560  
ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 

จ ำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 
 

182 100 

จ ำแนกตำมประเภทที่เปิดสอน   

- ระดับประถมศึกษำ 
- ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

120 
61 
1 

65.93% 
33.52% 
0.55% 

 

จ ำแนกตำมขนำดจ ำนวนนักเรียน 
- ขนำดที่ 1  (นร. 0 -120 คน) 
- ขนำดที่ 2  (นร. 121 -200 คน) 
- ขนำดที่ 3  (นร. 201 -300 คน) 
- ขนำดที่ 4  (นร. 301 - 499 คน) 
- ขนำดที่ 5  (นร. 500 -1,499 คน) 
- ขนำดที่ 6  (นร. 1,500 – 2,499 คน) 
- ขนำดที่ 7  (นร. > 2,500 คน) 

 
77 
55 
32 
13 
 5 
- 
- 

 
42.31% 
30.21% 
17.58% 
7.15% 
 2.75% 

- 
- 
 

               

  จำกตำรำงที่ 1  โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3    
มีจ ำนวน  182  โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษำมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.93 
รองลงมำเป็นโรงเรียนขยำยโอกำสและโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย คิดเป็นร้อยละ  
33.52    และจ ำแนกตำมขนำด พบว่ำ เป็นโรงเรียนขนำดที่ 1 (นักเรียน 0 – 120 คน) มีมำกที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ  42.31 รองลงมำเป็นโรงเรียนขนำดที่ 2 – 5 ตำมล ำดับ 
 

20.90%

67.12%

11.84%
0.14% จ ำนวนนักเรียน

ก่อนประถม

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตาราง 2  จ ำนวนนักเรียน จ ำแนกรำยชั้น เพศ ห้องเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 
 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน จ านวน

ห้องเรียน 
ร้อยละ ห้อง:

นักเรียน ชาย หญิง รวม  
อนุบำล 1 114 133 247 22 0.78 11 
อนุบำล 2 1,543 1,440 2,983 196 9.43 15 

อนุบำล 3 1,753 1,626 3,379 201 10.68 17 

รวมก่อนประถมศึกษา 3,410 3,199 6,609 419 20.89 17 

ประถมศึกษำปีที่ 1 1,768 1,720 3,488 205 11.03 17 
ประถมศึกษำปีที่ 2 1,691 1,698 3,389 202 10.72 17 
ประถมศึกษำปีที่ 3 1,769 1,745 3,523 207 11.13 17 
ประถมศึกษำปีที่ 4 1,819 1,694 3,513 204 11.11 17 
ประถมศึกษำปีที่ 5 1,884 1,762 3,646 206 11.52 18 

ประถมศึกษำปีที่ 6 1,933 1,738 3,671 204 11.61 18 

รวมประถมศึกษา 10,864 10,366 2,1230 1,228 67.12 17 

มัธยมศึกษำปีที่ 1 756 602 1,358 64 4.30 21 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 643 559 1,202 61 3.80 20 

มัธยมศึกษำปีที่ 3 643 545 1,188 64 3.75 19 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 2,042 1,706 3,748 189 11.85 20 

มัธยมศึกษำปีที่ 4 10 10 20 2 0.04 10 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 10 8 18 1 0.06 18 

มัธยมศึกษำปีที่ 6 4 2 6 1 0.02 6 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 24 20 44 4 0.14 10 

รวมทั้งสิ้น 16,340 15,291 31,631 1,840 100 17 

ร้อยละ 51.66 48.34     
 

  จำกตำรำงที่ 2  จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด ปีกำรศึกษำ 2561   มีจ ำนวนรวม  31,631  คน  
จ ำแนกเป็นนักเรียนชำย 16,340 คน คิดเป็นร้อยละ 51.72  นักเรียนหญิงจ ำนวน 15,291  คิดเป็น   ร้อยละ 
48.28     
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    เมื่อพิจำรณำตำมระดับกำรศึกษำพบว่ำ นักเรียนระดับประถมศึกษำมีจ ำนวนมำกที่สุด       
คิดเป็นร้อยละ 67.12   ส ำหรับจ ำนวนห้องเรียนพบว่ำระดับประถมศึกษำมีมำกที่สุด ส่วนจ ำนวนห้องเรียน
ต่อนักเรียนพบว่ำนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมีจ ำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนมำกที่สุดคือ 1:20  
 
ตาราง 3  จ านวนนักเรียน จ าแนกตามขนาด ครูต่อนักเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียนปีการศึกษา 2560 
 

ขนาดโรงเรียน โรงเรียน นักเรียน ครู ห้องเรียน 
ครู:

นักเรียน 
ห้อง:

นักเรียน 
ขนาดที่ 1 (นร.0 - 120 คน) 77 6,119 448 617 1:14 1:10 
     -  นักเรียน 1 - 20 คน 1 13 2 4 1:6 1:3 
     -  นักเรียน 21 - 40 คน 4 112 12 25 1:9 1:4 
     -  นักเรียน 41 - 60 คน 12 612 50 98 1:12 1:6 
     -  นักเรียน 61 - 80 คน 22 1,546 100 183 1:15 1:8 
     -  นักเรียน 81 - 100 คน 24 2,156 139 190 1:16 1:11 
     -  นักเรียน 101 - 120 คน 14 1,522 108 120 1:14 1:13 
ขนาดที่ 2 (นร.121 - 200 คน) 55 8,489 568 503 1:15 1:17 
ขนาดที่ 3 (นร.201 - 300 คน) 32 7,431 449 351 1:17 1:21 
ขนาดที่ 4 (นร.301 - 499 คน) 13 4,796 244 204 1:20 1:24 
ขนาดที่ 5 (นร.500 - 1,499 คน) 5 4,,954 218 162 1:27 1:31 
ขนาดที่ 6 (นร.1,500 - 2,499 คน) - - - - - - 
ขนาดที่ 7 (นร. > 2,500 คน) -  - - - - 

รวมทั้งสิ้น 182 31631 1,890 1,840 1:19 1:21 
                
    จำกตำรำง 3  เมื่อพิจำรณำข้อมูลโรงเรียนจ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน 7 ขนำด พบว่ำจ ำนวน
โรงเรียนขนำดที่ ๑ (นักเรียน 0 – 120 คน)  มีจ ำนวนมำกที่สุด รองลงมำคือโรงเรียนขนำดที่ 2, 3, 4 และ 5  
ตำมล ำดับ 
               เมื่อพิจำรณำข้อมูลด้ำนจ ำนวนนักเรียนพบว่ำโรงเรียนขนำดที่ 2  มีนักเรียนมำกที่สุด รองลงมำ
คือขนำดที ่3  ขนำดที่ 1  ขนำดที่ 4  และขนำดที่ 5  ตำมล ำดับ 
               เมื่อพิจำรณำข้อมูลครูต่อนักเรียนพบว่ำ โรงเรียนขนำดที่ 5  มีอัตรำครูต่อนักเรียนมำกที่สุด 
(1:27)  รองลงมำคือขนำดที่ 4 (1:20) ขนำดที่ 3 (1:17)  ขนำดที่ 2 (1:15)  และขนำดที่ 1 (1:14) 
ตำมล ำดับ  ส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนพบว่ำขนำดที่ 5  มีอัตรำนักเรียนต่อห้องมำกท่ีสุด (1:31) รองลงมำคือ
ขนำดที่ 4  (1:24)  ขนำดที่ 3  (1:21)  ขนำดที่ 2  (1:17)  และขนำดที่ 1  (1:10) ตำมล ำดับ 
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   จ านวนนักเรียนจ าแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน จ านวน 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
อนุบำล 1            114               133                 247               22  
อนุบำล 2          1,543             1,440              2,983             196  
อนุบำล 3          1,753             1,626              3,379             201  

รวมก่อนประถมศึกษา          3,410             3,199              6,609             419  

ประถมศึกษำปีท่ี 1          1,768             1,720              3,488             205  
ประถมศึกษำปีท่ี 2          1,691             1,698              3,389             202  
ประถมศึกษำปีท่ี 3          1,769             1,754              3,523             207  
ประถมศึกษำปีท่ี 4          1,819             1,694              3,513             204  
ประถมศึกษำปีท่ี 5          1,884             1,762              3,646             206  
ประถมศึกษำปีท่ี 6          1,933             1,738              3,671             204  

รวมประถมศึกษา        10,864           10,366             21,230           1,228  

มัธยมศึกษำปีท่ี 1            756               602              1,358               60  
มัธยมศึกษำปีท่ี 2            643               559              1,202               61  
มัธยมศึกษำปีท่ี 3            643               545              1,188               64  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น          2,042             1,706              3,748             189  

มัธยมศึกษำปีท่ี 4              10                 10                   20                 2  
มัธยมศึกษำปีท่ี 5              10                   8                   18                 1  
มัธยมศึกษำปีท่ี 6                4                   2                     6                 1  
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย              24                 20                   44                 4  

รวมทั้งสิ้น        16,340           15,291             31,631           1,840  
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   จ านวนนักเรียนจ าแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 
อ าเภอวานรนิวาส 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน จ านวน 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
อนุบำล 1              22                 29                   51                 6  
อนุบำล 2            658               618              1,276               87  
อนุบำล 3            738               756              1,494               89  

รวมก่อนประถมศึกษา          1,418             1,403              2,821             182  

ประถมศึกษำปีท่ี 1            714               692              1,406               87  
ประถมศึกษำปีท่ี 2            676               668              1,344               87  
ประถมศึกษำปีท่ี 3            729               691              1,420               87  
ประถมศึกษำปีท่ี 4            721               711              1,432               88  
ประถมศึกษำปีท่ี 5            776               706              1,482               87  
ประถมศึกษำปีท่ี 6            746               746              1,492               86  

รวมประถมศึกษา          4,362             4,184              8,546             522  

มัธยมศึกษำปีท่ี 1            269               234                 503               26  
มัธยมศึกษำปีท่ี 2            227               204                 431               26  
มัธยมศึกษำปีท่ี 3            257               200                 457               27  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น            753               638              1,391               79  

มัธยมศึกษำปีท่ี 4               -                    -                     -                  -    
มัธยมศึกษำปีท่ี 5               -                    -                     -                  -    
มัธยมศึกษำปีท่ี 6               -                    -                     -                  -    
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย               -                    -                     -                  -    

รวมทั้งสิ้น          6,533             6,225             12,758             783  
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   จ านวนนักเรียนจ าแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 
อ าเภอค าตากล้า 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน จ านวน 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
อนุบำล 1              26                 28                   54                 4  
อนุบำล 2            162               154                 316               22  
อนุบำล 3            214               175                 389               22  

รวมก่อนประถมศึกษา            402               357                 759               48  

ประถมศึกษำปีท่ี 1            175               169                 344               21  
ประถมศึกษำปีท่ี 2            187               191                 378               20  
ประถมศึกษำปีท่ี 3            177               201                 378               21  
ประถมศึกษำปีท่ี 4            204               192                 396               20  
ประถมศึกษำปีท่ี 5            201               210                 411               20  
ประถมศึกษำปีท่ี 6            217               215                 432               21  

รวมประถมศึกษา          1,161             1,178              2,339             123  

มัธยมศึกษำปีท่ี 1              88                 57                 145                 7  
มัธยมศึกษำปีท่ี 2              75                 55                 130                 5  
มัธยมศึกษำปีท่ี 3              66                 65                 131                 6  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น            229               177                 406               18  

มัธยมศึกษำปีท่ี 4               -                    -                     -                  -    
มัธยมศึกษำปีท่ี 5               -                    -                     -                  -    
มัธยมศึกษำปีท่ี 6               -                    -                     -                  -    
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย               -                    -                     -                  -    

รวมทั้งสิ้น          1,792             1,712              3,504             189  
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   จ านวนนักเรียนจ าแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 
อ าเภอบ้านม่วง 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน จ านวน 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
อนุบำล 1                9                 12                   21                 2  
อนุบำล 2            398               350                 748               48  
อนุบำล 3            454               381                 835               50  

รวมก่อนประถมศึกษา            861               743              1,604             100  

ประถมศึกษำปีท่ี 1            438               439                 877               49  
ประถมศึกษำปีท่ี 2            388               401                 789               48  
ประถมศึกษำปีท่ี 3            428               415                 843               49  
ประถมศึกษำปีท่ี 4            455               390                 845               48  
ประถมศึกษำปีท่ี 5            465               424                 889               50  
ประถมศึกษำปีท่ี 6            468               403                 871               50  

รวมประถมศึกษา          2,642             2,472              5,114             294  

มัธยมศึกษำปีท่ี 1            233               201                 434               19  
มัธยมศึกษำปีท่ี 2            196               195                 391               18  
มัธยมศึกษำปีท่ี 3            198               180                 378               19  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น            627               576              1,203               56  

มัธยมศึกษำปีท่ี 4              10                 10                   20                 2  
มัธยมศึกษำปีท่ี 5              10                   8                   18                 1  
มัธยมศึกษำปีท่ี 6                4                   2                     6                 1  
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย              24                 20                   44                 4  

รวมทั้งสิ้น          4,154             3,811              7,965             454  
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   จ านวนนักเรียนจ าแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 
อ าเภออากาศอ านวย 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน จ านวน 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
อนุบำล 1              57                 64                 121               10  
อนุบำล 2            325               318                 643               39  
อนุบำล 3            347               314                 661               40  

รวมก่อนประถมศึกษา            729               696              1,425               89  

ประถมศึกษำปีท่ี 1            441               420                 861               48  
ประถมศึกษำปีท่ี 2            440               438                 878               47  
ประถมศึกษำปีท่ี 3            435               447                 882               50  
ประถมศึกษำปีท่ี 4            439               401                 840               48  
ประถมศึกษำปีท่ี 5            442               422                 864               49  
ประถมศึกษำปีท่ี 6            502               404                 906               47  

รวมประถมศึกษา          2,699             2,532              5,231             289  

มัธยมศึกษำปีท่ี 1            166               110                 276               12  
มัธยมศึกษำปีท่ี 2            145               105                 250               12  
มัธยมศึกษำปีท่ี 3            122               100                 222               12  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น            433               315                 748               36  

มัธยมศึกษำปีท่ี 4               -                    -                     -                  -    
มัธยมศึกษำปีท่ี 5               -                    -                     -                  -    
มัธยมศึกษำปีท่ี 6               -                    -                     -                  -    
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย               -                    -                     -                  -    

รวมทั้งสิ้น          3,861             3,544              7,405             414  
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   จ านวนนักเรียนจ าแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน จ านวน 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
อนุบำล 1              28                 24                   4  
อนุบำล 2            686               656                 69  
อนุบำล 3            703               629                 71  

รวมก่อนประถมศึกษา          1,417             1,319               144  

ประถมศึกษำปีท่ี 1            681               677                 71  
ประถมศึกษำปีท่ี 2            656               628                 68  
ประถมศึกษำปีท่ี 3            687               706                 71  
ประถมศึกษำปีท่ี 4            699               649                 68  
ประถมศึกษำปีท่ี 5            737               653                 68  
ประถมศึกษำปีท่ี 6            726               674                 68  

รวมประถมศึกษา          4,186             3,987               414  

มัธยมศึกษำปีท่ี 1            756               602                 64  
มัธยมศึกษำปีท่ี 2            643               559                 61  
มัธยมศึกษำปีท่ี 3            643               545                 61  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น          2,042             1,706               189  

มัธยมศึกษำปีท่ี 4              10                 10                   2  
มัธยมศึกษำปีท่ี 5              10                   8                   1  
มัธยมศึกษำปีท่ี 6                4                   2                   1  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย              24                 20                   4  

รวมทั้งสิ้น          7,669             7,032               751  
 
 
 
 



15 

 

 

 

 

   จ านวนนักเรียนจ าแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนขนาดเล็ก 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน จ านวน 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
อนุบำล 1              36                 42                   78               11  
อนุบำล 2            321               312                 633               72  
อนุบำล 3            403               363                 766               73  

รวมก่อนประถมศึกษา            760               717              1,477             156  

ประถมศึกษำปีท่ี 1            387               350                 737               74  
ประถมศึกษำปีท่ี 2            349               349                 698               74  
ประถมศึกษำปีท่ี 3            392               319                 711               76  
ประถมศึกษำปีท่ี 4            395               329                 724               75  
ประถมศึกษำปีท่ี 5            362               342                 704               76  
ประถมศึกษำปีท่ี 6            393               356                 749               75  

รวมประถมศึกษา          2,278             2,045              4,323             450  

มัธยมศึกษำปีท่ี 1              11                   2                   13                 2  
มัธยมศึกษำปีท่ี 2              10                   2                   12                 2  
มัธยมศึกษำปีท่ี 3                4                 12                   16                 2  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น              25                 16                   41                 6  

มัธยมศึกษำปีท่ี 4               -                    -                     -                  -    
มัธยมศึกษำปีท่ี 5               -                    -                     -                  -    
มัธยมศึกษำปีท่ี 6               -                    -                     -                  -    
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย               -                    -                     -                  -    

รวมทั้งสิ้น          3,063             2,778              5,841             612  
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-------------- 

ก. บทน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องด าเนินการ 

ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่ างมีคุณภาพ 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีค าสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตระหนักถึงภารกิจที่ส าคัญในการพัฒนาประชากร
ของชาติให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและ 
มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ  
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ในระยะ 5 ปี ด้านการศึกษาไว้ ดังนี้ 1) ให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
และท่ัวถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การพัฒนาผลิต
ภาพแรงงาน เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงาน แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง 
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนของ สังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs, 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) เช่น คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
และการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง
การจัดการศึกษาของประเทศครั้งส าคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย
รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี  
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะ
การคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้
ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

 
ข. วิสัยทัศน ์

             สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
 
 

ค. พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี

ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
 

ง. เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  



18 

 

 

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล  ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ใน 
ทุกมิต ิเป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ 
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ 

7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและ
การจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพ  
 

จ. นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที ่3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 

  เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

ฉ. กลยุทธ์เชิงนโยบาย 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1. บทน า 
การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษ

เฉพาะ ที่มีความยากล าบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่
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ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพ่ือสร้าง
ความมั่งคงของประเทศในระยะยาว 

 
 
2. เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ ได้รับ
การบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพ่ือสร้าง
ความมั่งคงของประเทศในระยะยาว 

 

3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  

3.1.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม 
วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น 

(3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 

 
3.1.2 แนวทางการด าเนินการ  

ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

(1) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
(2) การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
(5) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

   ทั้งนี้ด าเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
 
 



20 

 

 

 
 
 
 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และ
กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง 
ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการ 

3.2.1 ตัวช้ีวัด 
(1) จ านวนผู้ เรียนบ้ านไกลได้รับ โอกาสทางการศึกษาจากการได้ เข้าพัก 

ในโรงเรียนที่มีหอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน
อย่างปลอดภัย 

(2) จ านวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร 
การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดี อย่าง
เหมาะสม  

(3) จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และ
ทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท 

(4) จ านวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มี
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบท 

(5) จ านวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพ 

(7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนทีห่่างไกลทุรกันดาร 
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่สูง 

ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจ าเป็นและ 
เหมาะสมกับบริบท  

(2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลหอพัก
นอนตามความจ าเป็น และเหมาะสมกับบริบท 
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(3) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิด
จิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

(4) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา 
ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่สูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล 
และ เกาะแก่ง ควรท าอย่างไร” ผ่านช่องทาง จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ  
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น การสร้าง Website 
Facebook  และ Line เป็นต้น 

(5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้  และการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 
กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนทีห่่างไกลทุรกันดาร 

(6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ี  2 
(7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ 

ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุ
วัฒนธรรม  

 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1. บทน า 
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย

รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร   ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็น
พลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมี
ทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 โดย มีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
(Career Education)  2) พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติและเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 3) พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 4) พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 5) การจัดการศึกษาเพ่ือ
การบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และ 7) น า Digital 
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Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด 
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

 
2. เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกที่ด ี(Global Citizen) 

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ 
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมี
ทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มี
พัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถ
พิเศษ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียน 

5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ
(Transitional Services)  หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่
สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถ
พ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 
 

3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
(Career Education) 
3.1.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้ เรียน 
เป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลัก 
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศ
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ทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะ
ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพตามความต้องการได้ และมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการ
จัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่  

(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานความต้องการ
จ าเป็นเฉพาะของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ 

3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ด ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
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(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร  

จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม 
ที่ก าหนด 

3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ       
ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3.3.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ด้านผู้เรียน 
1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 

3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง

การอ่าน (Reading Literacy) 
6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง

คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง

วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
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8) รอ้ยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ 

11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจาก 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้
เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

(2) ด้านสถานศึกษา 
1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ 

STEM ศึกษา 
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน 

หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้  และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 

ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนาผู้ เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม 

สติปัญญา เพื่อที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้

เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย 
(4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเก่ียวกับการเลี้ยงดูเด็ก

ปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
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(5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อน
ประถมให้มีพัฒนาการความพร้อม เพ่ือเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

(6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น 
3 ด้าน  
1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  

(7) พัฒนาผู้ เรียนให้ มี สมรรถนะด้ านดิจิทั ล  (Digital Competence) และ
สมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  

(8) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่าน

กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
(10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ 

STEM ศึกษา 
(11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน 

หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 
(12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้

และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น 
1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม  
2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา  
4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 

(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน 
PISA ด้วยระบบการสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  

(14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตาม
แนวทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน 

(15) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิ งสมรรถนะตามแนวทางการ
ประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing 

(16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนน าไปสู่ความเป็นเลิศ 
ในแต่ละด้าน 

(17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็น
ห้องเรียนเฉพาะด้าน 
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(18) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม 
 
 
 
 
 

 

3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
3.4.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของผู้ เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 

(3) ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
(4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 

3.4.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 

อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
(2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
(3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ  เช่น  

ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้ เรียนตามความสนใจ 

ในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
และการพฒันาประเทศ 

(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย 

(6) ส่ งเส ริมการเรียน รู้ และ พัฒ นาด้ านอารมณ์ และสั งคม  (Social and 
Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย 

(7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
3.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อ

สร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.5.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
สิ่ งแวดล้อม สั งคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ ยั่ งยืน (Environmental 
Education Sustainable Development: EESD) 

(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนา     
อย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  
 

3.5.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้ าหมายโลกเพ่ือ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม 

และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental Education Sustainable Development: 
EESD) 

(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

3.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทีมี่ความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
3.6.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแต่ละระดับ 

(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะ
อาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 

(3) ร้อยละของผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มี
ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 

3.6.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์การศึกษา

พิเศษ หน่วยบริการและที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียน

เฉพาะความพิการ  
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
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(5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

(6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการ
ด ารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการด ารงชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ   

(8) ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(9) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์ 

(10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

(11) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ที่มีความสามารถ
พิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสู่ความเป็น
เลิศพร้อมก้าวสู่สากล 

(12) ส่งเสริม สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

(13) จัดให้มรีะบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
(14) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
(15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดท า รวบรวม ผลิต พัฒนา 

และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา 
(16) ส ารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดท าผังบริเวณ 

จัดท าแบบรูปและรายการสิ่งก่อสร้าง  
(17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของ

สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
(18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา 

ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
(19) ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัด

การศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัด 
(20) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร

ปกครองในพ้ืนที่ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนว
ให้มีประสิทธิภาพ 
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(21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัด
การศึกษา 

 
 
 

3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
3.7.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital 

Platform 
3.7.2 แนวทางการด าเนินการ 

(1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพ่ือให้บริการ Digital Textbook ตาม
เนื้อหาหลักสูตรที่กับหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และ
ให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 

(3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital 
Platform 
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นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
1. บทน า 
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ตั้งแต่

การจูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น 
“โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการ
พัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนา
ผู้เรียนโดยตรง นอกจากนี้ มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มีความรู้ มาเป็นครู 
มีการวางแผนอัตราก าลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมีการวางแผนการพัฒนา
ครูอย่างต่อเนื่อง โดยน า Digital Platform มาเป็นเครื่องมือทั้งการพัฒนา อบรมครู และการจัดท าฐานข้อมูล
ก าลังคน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม น าไปสู่การวิเคราะห์ วางแผนก าลังคนได้
อย่างต่อเนื่อง  

2. เป้าประสงค์ 
 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  

เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 

3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู 

ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
3.1.1 ตัวช้ีวัด 

(1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 

และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
(3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียน 
3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 

(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน 
และความต้องการครู 

(2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการก าหนดสมรรถนะครู 
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21  

(3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ 
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ป ี
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(5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู 
3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดการเรียนรู้  และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  

3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) 

ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและครบวงจร 

(2) ก าหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท า
หลักสูตรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่ก าหนด 

(4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC)  

(6) ส่ ง เส ริ ม และพั ฒ น าครู ให้ อ อกแบ บ การ เรี ยน รู้  ก ารจั ด การ เรี ยน รู้ 
ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order 
Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

(7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มี
ความรู้ทั กษะด้ าน  Digital Literacy, Digital Pedagogy ทั กษะสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3  

(8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดย
ใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน
ที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
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(11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้
ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น 

(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้ เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและ
ประเภทของความพิการ 

(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face 
Training 

(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะ 
ในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมิน
จรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน 360 องศา) 

3.3 น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ 
3.3.1 ตัวช้ีวัด 

(1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 

(2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology  
(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาทีข่าดแคลน  

3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
(3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน 

เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 

(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology 
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นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 
   เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

1. บทน า 
 การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพ่ือให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย

รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย 1) เน้นการสร้างความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาทั้งระบบตั้งแต่
การส ามะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบติดตามการเข้าเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออก
กลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ และการระดมทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา 2) ปรับปรุง 
พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้านระบบ
งบประมาณ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้าน Digital Technology เป็นต้น 3) สร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณ
ตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ และ 
4)  
น า Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

2. เป้าประสงค์ 
 สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 

และลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา 

3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด

การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
3.1.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและ

การแนะแนวที่มปีระสิทธิภาพ  
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ

น ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.1.2  แนวทางการด าเนินการ 

(1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ภาคเอกชน และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที ่

(2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน 
(0-6 ปี)  

(3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี จัดท าแผนการนักเรียนทุกระดับ 

(4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียน
ได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน 

(5) สถานศึกษาจัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยง
ข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

3.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของ
พื้นที่ เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  
3.2.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่ก าหนด  

3.2.2 แนวทางการด าเนินการ  
(1) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ให้มมีาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพื้นที่ เช่น 
1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน 

อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เป็นต้น  

2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3) ด้านการบริหารจัดการ  
4) ด้านงบประมาณ  
5) ด้านความปลอดภัย และ 
6) ด้าน Digital Technology 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่ก าหนด 
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3.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

3.3.1 ตัวช้ีวัด 
(1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทุกระดับ 
(2) ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และ

แผนปฏิบัติการที่ตอบสนองส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม  

3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทุกระดับ และน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดท ากลยุทธศาสตร์ แผนการ

ด าเนินงาน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการท างานแบบมีส่วนร่วม 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการ 
ช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษา 
ในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  

(5) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ  
และสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
3.4.1 ตัวช้ีวัด 

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
โดยตรงอย่างเหมาะสม 

(2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(3) จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 
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3.4.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา  

ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ  
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

 

3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology  มาใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
3.5.1 ตัวช้ีวัด 

(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

(2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.5.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามี โครงข่ายสื่ อสารโทรคมนาคมที่ มี

ประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็น

เครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน 
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน 

Digital 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device ส าหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม 

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy ส าหรับครู

อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance Learning Information Technology: DLIT) 

(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
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นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
1. บทน า 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน้นการพัฒนา

หน่วยงานในสังกัด ให้เป็นหน่วยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับที่ท าหน้าที่ในการ
ก ากับติดตาม เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส เป็นองค์กรที่ปราศจากการ
ทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่
จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้  1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 2) 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 3) ยกระดับ
การบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการ
จัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 4) ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ และ 5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้าน 
ต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์
เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และ
สามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป 

2. เป้าประสงค์ 
 สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
3.1.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์
การประเมินส่วนราชการที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด  

(2) ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
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(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
(4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 

(1) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
(4) ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น

คุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA: Integrity & 
Transparency Assessment) 

3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหาร
จัดการศึกษา 
3.2.1 ตัวช้ีวัด 

   ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 

3.2.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based 

Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ“CLUSTERs” 
(2) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพ้ืนที่ 
(3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น 

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 

(4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 

(5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้  
ความเข้าใจ และ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัด
การศึกษา  

(6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
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3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน  
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
3.3.1 ตัวช้ีวัด 

(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ 
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
(4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล 
(5) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน 

บทบาทหน้าทีท่ั้งระดับปฏิบัติ และรับการก ากับติดตาม 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอ านาจการจัดการศึกษา 

4 ด้าน ให้สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษาน าร่องรูปแบบ 
การกระจายอ านาจ เช่น 
1) เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)  
3) Autonomous School  

(3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) 
ในฐานหน่วยงานระดับปฏิบัติ และหน่วยงานระดับก ากับติดตามให้เหมาะกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 

(4) ศึกษา วิ เคราะห์  ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ ในการจัด
การศึกษาทั้งระบบ (Digital Transformation) 

(5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรยีนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น  

(6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน 

(7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น 
โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชา
รัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ 
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(8) น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ
ติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา  

(9) สร้างมาตรฐาน และก าหนดแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

(10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย 
เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น  

(11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทน
พิเศษและสวัสดิการอื่น ๆ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจ 
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น น าไป 
สู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 
3.4.1 ตัวช้ีวัด 

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
โดยตรงอย่างเหมาะสม 

(2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

3.4.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา  

ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ  
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
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3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ
วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 
3.5.1 ตัวช้ีวัด 

(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง 
ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.5.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถ

เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา  
การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุ คคลของประเทศ น าไปสู่ 
การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ  

(2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

(3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพ่ือสนองตอบต่อการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร  
ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตตั้งแต่การคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยง 
ถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 

(4) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 

(5) พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ น าไปสู่การวางแผน 
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
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ส่วนที่   3 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  3 

วิสัยทัศน์ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3   เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพในกำร
ขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ   คุณภำพผู้เรียนอยู่ในอันดับ  หนึ่ง ใน สิบ  
ของประเทศ พร้อมก้ำวสู่ประชำคมอำเซียนบนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย  ภำยในปี 2563 

พันธกิจ 
      พัฒนำ ส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำอย่ำง                    
มีคุณภำพโดยเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นส ำคัญเพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมสำมำรถ                
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และพัฒนำสู่มำตรฐำนสำกลด้วยกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมตำม             
หลักธรรมำภิบำล 

เป้าหมาย 
 ๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสม              
ตำมวัย และมีคุณภำพ 
 ๒. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเสมอภำค 
 ๓. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
 ๔. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพ
และเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 
 ๕. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร  มีเครือข่ำยกำร
บริหำรจัดกำร บริหำรแบบมี ส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ กระจำยอ ำนำจและ ควำมรับผิดชอบ               
สู่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
 ๖. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับกำรพัฒนำคุณ ภำพกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม   
ตำมบริบทของพ้ืนที่ 
 ๗. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน มี  6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง  
2. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
3. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
4. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำง กำรศึกษำ 
5. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
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จุดเน้นและความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต  3  ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์  
ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศำสตร์แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560-2579) 
และยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  
จึงก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ดังนี้ 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  

 1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือด ำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และพ้ืนฐำนของควำมมั่นคง เพ่ือเสริมสร้ำง 
ควำมมั่นคงของสถำบันหลัก และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรมจริยธรรม และค่ำนิยมอันพึงประสงค์  
 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

1. น้อมนำแนวพระรำชด ำร ิสืบสำนพระรำชปณิธำน
และพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ หรือ”ศำสตร์
พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำง
ยั่งยืน  

 

1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำร 
“ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
อย่ำงยั่งยืน  
 

2. ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี 
สมำนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น และยึด
มั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข  

2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ ปลูกฝังและเสริมสร้ำง
วิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี 
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข  

3. เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ผ่ำนหลักสูตรและ
กระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นพลเมือง  

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ผ่ำน
หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และ
ควำมเป็นพลเมือง  

4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทั้งในและนอก
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยม  
ของคนไทย  12  ประกำร  

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยม 
หลักของคนไทย 12 ประกำร  

5. เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับภัยคุกคำม          
ในรูปแบบใหม่ เช่น อำชญำกรรมและควำมรุนแรง          
ในรูปแบบต่ำง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ       
จำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์ ฯลฯ  

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่  
 

6. ส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น  

7. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ จัดกิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ  
                              ในการแข่งขัน  
 1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรปรับหลักสูตรกำรวัดและ
ประเมินผลที่เหมำะสม  
 2. พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้  
 3. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
 4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรวิจัย และนำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดบัปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและนำหลักสูตรไปสู่กำร
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ จัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรตำมควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  

1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำนำหลักสูตรระดับปฐมวัย
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและนำหลักสูตร
ไปสู่กำรปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภำพ  
2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรตำมควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำร
ของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  

2. ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมม่ันใจใน
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำอำเซี่ยน อย่ำงน้อย 
1 ภำษำ  

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ ร้อยละ 80 ของ
สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอำเซี่ยน อย่ำงน้อย 
1 ภำษำ  

3. พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลทุกระดับให้มี
คุณภำพและมำตรฐำน น ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ  

4. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีระบบกำรวัดและ
ประเมินผล ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน  

4. พัฒนำผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำให้มีพัฒนำกำร
ทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจวินัย อำรมณ์สังคมและสติปัญญำ 
ให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น  

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำมี
พัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ ์สังคมและ
สติปัญญำ ให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น  

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้
ตำมช่วงวัย  

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะกำรอ่ำน กำรเขียนผ่ำน
เกณฑ์ตำมช่วงวัย  
-ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อ่ำนออกเขียนได้  
-ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 – 6 อ่ำนคล่องเขียนคล่อง  

6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน  7. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจัดกิจกรรมส่งเสริม รัก
กำรอ่ำน  

7. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำน
กิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะ
คิดแก้ปัญหำ และคิดสร้ำงสรรค์ในทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน  

8. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีผลทดสอบ NT ด้ำนภำษำ 
ด้ำนค ำนวณ และด้ำนเหตุผลตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีจ ำนวน
เพิ่มข้ึนจำกปีกำรศึกษำทีผ่่ำนมำ  
9. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชัน้มัธยมศึกษำ ปีที่ 3 มี
คะแนนสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป  
10. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิด
แก้ปัญหำ และคิดสรำ้งสรรค์จำกกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำร
ปฏิบัติจริง (Active Learning)  

8. ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  11. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำนสอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21  
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แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

9. ปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ และจิต
วิทยำศำสตร์  
1. ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ขั้นพ้ืนฐำน 8 
ทักษะ ส ำหรับระดับกำรศึกษำปฐมวัยและประถมศึกษำ  
2. ระดับทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ขั้นบูรณำ
กำร 5 ทักษะ ส ำหรับระดับกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
3. จิตวิทยำศำสตร์ ลักษณะของบุคคลที่เกิดจำกกำกร
ศึกษำหำควำมรู้โดยใช้กระบวนกำรวิทยำศำสตร์  

12. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำปลูกฝังทักษะ
กระบวนกำรวิทยำศำสตร์ให้กับนักเรียน  

10. สนับสนุนกำรผลิต จัดหำและใช้สื่อกำรเรียนกำร
สอน เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่
หลำกหลำย พัฒนำห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและ
ภำยนอกสถำนศึกษำ  

13. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ ผลิต จัดหำ และใช้สื่อ
กำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยีนวัตกรรม ห้องสมุด และ
แหล่งเรียนรู้  

11. ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ  14. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีหลักสูตรทักษะอำชีพ
อย่ำงน้อย 1 หลักสูตร 

12. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำม
ต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (พิกำร ด้อยโอกำส และผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษ) ให้เต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบ         
ที่เหมำะสม  

15. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ
(พิกำร ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) ได้รับ
กำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ ด้วย
รูปแบบที่เหมำะสม  

13. ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
กำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพอย่ำงเข้มแข็ง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  

16. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจัดกิจกรรมแนะแนว
เพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ  

14. ยกระดับผลกำรประเมินนำนำชำติตำมโครงกำร 
PISA (Programme for International Student 
Assessment)  

17. คะแนนเฉลี่ยตำมโครงกำร PISA (Programme for 
International Student Assessment) สูงขึ้นกว่ำปีที่
ผ่ำนมำ(ปี 2558)  

15. ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำง ๆ  18. ร้อยละ 100 ชองสถำนศึกษำส่งเสริมกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำง ๆ  

16. ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร 
สะเต็มศึกษำ (STEM Education) ให้สอดคล้องกับ
ประเทศไทย 4.0  

19. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ตำม
แนวทำง สะเต็มศึกษำ (STEM Education) มีนวัตกรรม
เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0  

17. ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ  

20. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และร้อยละ 80 ของ
สถำนศึกษำ มีผลงำนวิจัยและนำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  

18. ส่งเสริมกำรทำวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำร
เรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลโดยเน้นให้มีกำรวิจัยในชั้น
เรียน  

21. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ          
มีกำรวิจัยในชั้นเรียนและนำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำ
หลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้กำรวัดและประเมินผล  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   3  การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่หลำกหลำย  
2. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพทั้งระบบเชื่อมโยงกับกำรเลื่อน         
วิทยฐำนะ ในรูปแบบที่หลำกหลำย เช่น TEPE Online 
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวชิำชพี PLC กำรเรียนรู้ผ่ำน
กิจกรรมกำรปฏิบัติจริง  

1. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำรับ
กำรพัฒนำผ่ำนสื่อเทคโนโลยสีำรสนเทศและ กำรสื่อสำรที่
ทันสมัย  
2. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำร
พัฒนำกำรำจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่
หลำกหลำย  

2. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โดย
เชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในกำรก ำหนด แผน
อัตรำก ำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรประเมินและ
กำรพัฒนำกำรสร้ำงแรงจงูใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มีขวัญและก ำลังใจในกำรทำงำน  

3. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีแผนอัตรำก ำลงัในกำร
สรรหำและบรรจุแต่งตั้งตรงตำมควำมต้องกำรของ
สถำนศึกษำ  
4. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีระบบกำรประเมินและ
กำรพัฒนำครูผู้ช่วย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ ทางการศึกษา  
1. เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
2. ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ส่งเสริมประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำร
เข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเสน
มอภำค  

1. ร้อยละ 100 ของประชำกรวยัเรียนภำคบังคับได้รับโอกำส 
ในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทัว่ถึง มีคุณภำพ และ
เสมอภำค  
2. ร้อยละ 100 ของประชำกรวยัเรียนได้รับกำรศึกษำ ได้รับ
โอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพ
และเสมอภำค  

2. สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระบบสง่เสริมควำมประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครอง
นักเรียนและกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสงัคม  

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ  
ในระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ  
ในระบบส่งเสริมควำมประพฤตนิักเรียน  
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ  
ในระบบคุ้มครองนักเรียน  
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ          
ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสงัคม  

3. ประสำนหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในกำรจัดกำรศึกษำที่
เหมำะสม ส ำหรับเด็กด้อยโอกำสที่ไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร์ 
เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำว เดก็ไทยที่ไม่มี
เลขประจ ำตัวประชำชน เป็นต้น  

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรสนบัสนุนส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำที่เหมำะสม เต็มตำมศกัยภำพ  

4. ส่งเสริมสนับสนนุกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่ำงทั่วถึง เช่น กำรพฒันำกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ (DLIT) กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี กำรศึกษำทำงไกลผำ่น
ดำวเทียม (DLTV)  

8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรสนบัสนุน กำรใช้
เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- โดยจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน ำแนวคิด ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำร 
ด ำเนินชีวิต  

1. สำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำ จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน กำรสร้ำง
จิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อม
น ำแนวคิด ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร
กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ 
ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีหลักสูตรกระบวนกำร
เรียนรู้กำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ใน
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม  

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำ เครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วน ต่ำง ๆ ใน
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม อย่ำงน้อย 
1 เครือข่ำยขึ้นไป  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  
                               ในการจัดการศึกษา  
1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ  
2. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม  
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

1. พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรนำแผนสู่กำร
ปฏิบัติ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพโดยยึดหลัก 
ธรรมำภิบำล  

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำ จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จรยิธรรมและน้อมน ำแนวคิด 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

2. พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณสอดคล้องแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขึ้นพ้ืนฐำน  

 

3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือกำร  
จัดกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนเชื่อมโยงและเข้ำถึงได้  

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 
กำรจัดกำรศึกษำ  

4. สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพ
สถำนศึกษำตำมบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียน ICU 
โรงเรียนประชำรัฐ(ดีใกล้บ้ำน) , โรงเรียนคุณธรรม 
ฯลฯ  

4. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำแต่ละประเภทมีกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพื้นที่  
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แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 5. ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของ  
สถำนศึกษำให้เข้มแข็ง 

5. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีระบบประกัน
คุณภำพภำยใน 

6. ยกย่องเชิดชูเกียรติส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงำนเชิงประจักษ์  

6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำ มีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงำนองค์
คณะบุคคลและบุคลำกรที่มีผลงำนเชิงประจักษ์  

7. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน
(Area-base Management) รูปแบบกำรบริหำรแบบ
กระจำยอ ำนำจ “ CLUSTERs” เช่น กลุ่มโรงเรียน 
ศูนย์กำรเรียนรู้ ฯลฯ  

7. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกำรบริหำรจัดกำร
แบบมีส่วนร่วมอย่ำงเข้มแข็ง  

8. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดท ำแผน บูรณำกำร
จัดกำรศึกษำร่วมกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค  

8. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีแผนบูรณำกำรจัด
กำรศึกษำ  

9. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำยศูนย์กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ  

9. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำ มีเครือข่ำยสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงน้อย 1 เครือข่ำย             
ขึ้นไป  

10. ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนด้วยพลังประชำรัฐ 
อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน  

10. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมด้วยพลัง
ประชำรัฐ  

11. ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมน สังคมและ
สำธำรณชนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สร้ำงควำม
ตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรก ำกับ 
ดูแล ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน  

11. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และร้อยละ 100 
ของสถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคมและสำธำรณชนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สร้ำง
ควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำร
ก ำกับ ดูแล ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  

12. ประสำนสถำบันหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้
คัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย  

12. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และร้อยละ 100 
ของสถำนศึกษำ มีกำรประสำนข้อมูลกับสถำบันหรือ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในกำรคัดเลือกผู้เรียนเข้ำ
ศึกษำต่อด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย  

13. อัตรำออกกลำงคันของผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำค
บังคับลดลง  

13. ร้อยละของสถำนศึกษำ มีอัตรำออกกลำงคันของ
ผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับลดลง  
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ส่วนที่ 4 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3  ได้วิเครำะห์โครงกำร/กิจกรรมเป็นไป  
ตำมนโยบำย พันธกิจ เป้ำประสงค์ ตำมแนวทำงและยุทธศำสตร์ทั้ง 6 ยุทธศำสตร์ ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในวงเงินที่ได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน             
โดยจัดท ำโครงกำรและกิจกรรมที่ครอบคลุมขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ส่งผลต่อประสิทธิภำพและคุณภำพ
กำรศึกษำ โดยจ ำแนกตำมภำรกิจงำนที่ส ำคัญกำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ ที ่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  

ยุทธศาสตร์ที ่  2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา  
                      เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  

ยุทธศาสตร์ที ่  3  ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที ่  4  ด้านโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที ่  5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที ่  6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  
                      ในการจัดการศึกษา  
 

 
งบบริหารส านักงาน   จ านวน  3,000,000  บาท  (สามล้านบาทถ้วน) 
 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. งบบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร  เขต  3 

  

 -  ค่ำตอบแทนใช้สอย และวัสดุ   ครั้งที่  1 2,000,000 กลุ่มกำรเงินฯ 

 -  ค่ำตอบแทนใช้สอย และวัสดุ   ครั้งที่  2 1,000,000 กลุ่มกำรเงินฯ 

 รวมทั้งสิ้น 3,000,000  



 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

1.  นายทินกร  อินทะนาม      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
1.  นายไตรทอง   สืบเชื้องาม  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
2.  นางสุรางค์   ค ามุข          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
3.  นายฉลอง   เหง้าละคร      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
 
                                       
 
 
 

 

 
 
1.  นายจ าลอง    ดาวเรือง           ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2.  นายถนัดชัย    สุรภักดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
3.  นางคนึงนิช   ผาสุข          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
4.  นางสงวน      หีบแก้ว            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
5.  นางสาวจิราภา  ปิ่นทะวงศ์               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
6.  นางสาวอรอุมา  จันทร์มนตรี           นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
7.  นายพนมพร     มาตราช                  ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่ม  DLICT   
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ท่ีปรกึษา 

คณะจดัท าเอกสาร 
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