๑
คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3 ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพือ่ สรุปผลการดําเนินงานและการพัฒนางานตามกลยุทธ์ จุดเน้น
และนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อ
เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาในการขับเคลื่อนโยบาย และการบริหารจัดการให้หน่วยงาน
สถานศึกษา และสาธารณะชนทั่วไปทราบ รวมทั้งนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงานการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้
ความร่วมมือในการจัดทําเอกสารฉบับนี้ ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์สําหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา ต่อไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

๒

๑. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
๑.๑ สภาพทั่วไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยูภ่ ายใต้ การ
กํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตาม
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้วยเขตพื้นที่ปกครอง ๔ อําเภอ คือ
อําเภอวานรนิวาส อําเภออากาศอํานวย อําเภอบ้านม่วง และอําเภอคําตากล้า แบ่งการปกครองออกเป็น
๓๕ ตําบล ๔๒๙ หมู่บ้าน พื้นที่ ๒,๘๓๘ ตารางกิโลเมตร มีประชากร ๓๐๔,๖๑๒ คน ประกอบด้วย ชน
พื้นเมืองหลายเผ่าพันธุ์ เช่น ไทยย้อ ไทยโย้ย ไทยลาว และภูไท

ภาพที่

๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓

๓
๑.๒. ขนาดและทีต่ ั้ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการอําเภอวานร
นิวาส เลขที่ ๕๓๐ หมู่ ๕ ถนนเดื่อเจริญ อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของจังหวัดสกลนคร ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร ๘๕ กิโลเมตร ห่างจากอําเภอคําตากล้า ๒๕
กิโลเมตร ห่างจากอําเภออากาศอํานวย ๓๐ กิโลเมตร และห่างจากอําเภอบ้านม่วง ๓๗ กิโลเมตร มี
อาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ มีเขตติดต่อ อําเภอพรเจริญ อําเภอบึงโขงหลง อําเภอโซ่พิสยั และอําเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ
ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อ อําเภอนาทม อําเภอนาหว้า และอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ทิศใต้ มีเขตติดต่อ อําเภอพรรณานิคม และอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก มีเขตติดต่อ อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร และอําเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธาภาพที่ ๒ แสดงที่ตั้งและอาณาเขต

๑.๓. สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และการคมนาคม
พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบ ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ ไร่นา สวน มีแม่น้ําที่สําคัญ ๒ สาย ไหลผ่านคือ ลํา
น้ํายาม แม่น้ําสงคราม มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๒ ( พังโคน-บึงกาฬ ) แยกจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒ (อุดรธานี – สกลนคร) และมีทางหลวงแผ่นดินเชื่อมติดต่อทุกอําเภอทุกโรงเรียน สามารถ
เดินทางได้ทุกฤดูกาล ลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู (Tropical Savanna Climate :
AW) แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน ฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง
เดือนตุลาคม และฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ

๔
๒๖.๑๐ องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ตลอดปี ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
๑.๔. สภาพเศรษฐกิจ
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ร้อยละ ๘๐ ประกอบ
อาชีพทางการเกษตร เช่น ทํานา ทําไร่ ทําสวน ประชากรมีรายได้เฉลี่ย ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี มีการ
ทํานาเกลือ ที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ๔ ตําบล ได้แก่ บ้านหนองกวั่ง บ้านโนน
แสบง ตําบลหนองกวั่ง บ้านคําอ้อ ตําบลดงเหนือ อําเภอบ้านม่วง บ้านดอกนอ ตําบลอินทร์แปลง และบ้านกุดเรือ
คํา บ้านจําปาดง ตําบลกุดเรือคํา อําเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนคร
๑.๕. สภาพทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประชากรส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ ๙๕ นับถือศาสนาพุทธที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ และศาสนา
อิสลาม มีสถานที่ วัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจ ประเพณีแข่งขันเรือยาว และไหลเรือไฟ ที่อําเภออากาศอํานวย
พิธีกรรมหมอเหยาที่ อําเภอวานรนิวาส ศูนย์วัฒนธรรมที่โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา อําเภออากาศอํานวย
นอกจากนี้ยังมีศูนย์หัตถกรรมช่างฝีมือ ได้แก่ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร อําเภอบ้านม่วง ศูนย์ศิลปาชีพวัดเสนานฤมิตร
อําเภอคําตากล้า และศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นเมือง บ้านวาใหญ่ และผ้าย้อมครามบ้านถ้ําเต่า อําเภออากาศ
อํานวย
๑.๖. การจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ จัดการศึกษาภาครัฐ สําหรับระดับ
ก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนภาคเอกชน
จัดการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ รวมทั้งมีการจัดการศึกษานอกระบบ โดยสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
๑.๗. ข้อมูลสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิน้
182 โรงเรียน มีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 256๑)
โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 120 โรงเรียน คิดเป็น 65.93 %
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 62 โรงเรียน คิดเป็น 34.07 %
รวมทั้งสิ้น
182
โรงเรียน คิดเป็น 100 %

๕
ข้ อ มูล โรงเรีย นสังกัด สพฐ.

34.07%
65.93%

ประถมศึกษา
ขยายโอกาส

แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมูลจํานวนสถานศึกษา
1.7.1 จํานวนโรงเรียนจําแนกตามขนาด
โรงเรียนขนาดเล็ก 77 โรงเรียน (จํานวนนักเรียน 1 – 120 คน) คิดเป็น 42.31 %
โรงเรียนขนาดกลาง 101 โรงเรียน (จํานวนนักเรียน 121–500 คน) คิดเป็น 54.94 %
โรงเรียนขนาดใหญ่ 5 โรงเรียน(จํานวนนักเรียน 541 - 1,500 คน) คิดเป็น 2.75 %
รวมทั้งสิ้น
182
โรงเรียน
โรงเรี ย นจําแนกตามขนาด

2.75%

41.75%
55.50%

แผนภูมิที่ 2 แสดงโรงเรียนจําแนกตามขนาด

ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่

๖
1.8 บุคลากร รวมทั้งสิ้น 2,509 คน
1.8.1 บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มี
จํานวนทั้งสิ้น 2,509 คน จําแนกดังนี้ ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 256๑ )
- ข้าราชการในสํานักงาน
จํานวน 84 คน คิดเป็น
3.35 %
- ผู้บริหารโรงเรียน/ข้าราชการครู จํานวน 1,926 คน คิดเป็น 76.76 %
- พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง
จํานวน 178 คน คิดเป็น 7.09 %
- ธุรการโรงเรียน/พี่เลี้ยงเด็กพิการ
จํานวน 150 คน คิดเป็น 5.98 %
- ลูกจ้างประจํา/ลูกจ้างชั่วคราว
จํานวน 171 คน คิดเป็น 6.82 %
5.98%
7.09%

6.82% ข้ อ มูล บุค ลากร
3.35%

76.76%

ข้าราชการใน
สํานักงาน
ผู้บริหารโรงเรียน/
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ/ครู
อัตราจ้าง

แผนภูมิที่ 3 แสดงจํานวนบุคลากร
1.8.2 บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จําแนกตามกลุ่ม/
หน่วยต่าง ๆ ดังนี้ ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 256๑ )
- ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน
1 คน
- รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ๓ คน
- กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จํานวน 1๓ คน
- กลุ่มอํานวยการ
จํานวน 9 คน
- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
จํานวน 6 คน
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
จํานวน 9 คน
- กลุ่มนโยบายและแผน
จํานวน 6 คน
- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
จํานวน 7 คน
- หน่วยตรวจสอบภายใน
จํานวน 1 คน
- ลูกจ้างประจํา
จํานวน 5 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว
จํานวน 8 คน
รวม
๖๘ คน

๗
1.8.3 บุคลากรในสถานศึกษา
- ผู้อํานวยการโรงเรียน
- รองผู้อํานวยการโรงเรียน
- ข้าราชการครู
- พนักงานราชการ
- ครูอัตราจ้าง
- ธุรการโรงเรียน
- พี่เลี้ยงเด็กพิการ
- ลูกจ้างประจํา
- ลูกจ้างชั่วคราว

จํานวน
179 คน
จํานวน
14 คน
จํานวน
1,733 คน
จํานวน
109 คน
จํานวน
79 คน
จํานวน
85 คน
จํานวน
65 คน
จํานวน
82 คน
จํานวน
89 คน
รวม
2,425 คน
1.9 จํานวนนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพป. สกลนคร เขต 3 รวมทั้งสิ้น 32,366 คน
1.9.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จํานวน 6,745 คน คิดเป็น 20.84 %
1.9.2 นักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 21,725 คน คิดเป็น 67.12 %
1.9.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 3,846 คน คิดเป็น 11.88 %
1.9.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 50 คน คิดเป็น 0.16 %
11.88%

0.16%

จํานวนนักเรียน
20.84%

67.12%

แผนภูมิที่ 4 แสดงจํานวนนักเรียนในสังกัด

ก่อนประถม
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

๘
1.11 จํานวนนักเรียนจําแนกตามขนาด ตามรายชั้นเรียน ดังตาราง1-3
ตาราง 1 จํานวนโรงเรียนจําแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2560
ประเภท
จํานวนโรงเรียน
ร้อยละ
จํานวนโรงเรียนทั้งสิ้น
182
100
จําแนกตามประเภทที่เปิดสอน
65.93 %
120
- ระดับประถมศึกษา
33.52 %
61
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0.55 %
1
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จําแนกตามขนาดจํานวนนักเรียน
42.31
77
- ขนาดที่ 1 (นร. 0 -120 คน)
26.37
48
- ขนาดที่ 2 (นร. 121 -200 คน)
18.68
34
- ขนาดที่ 3 (นร. 201 -300 คน)
9.89
- ขนาดที่ 4 (นร. 301 - 499 คน) 18
2.75
- ขนาดที่ 5 (นร. 500 -1,499 คน) 5
- ขนาดที่ 6 (นร. 1,500 – 2,499 คน)
- ขนาดที่ 7 (นร. > 2,500 คน)
จากตารางที่ 1 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
มีจํานวน 182 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.93
รองลงมาเป็นโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ
33.52 และจําแนกตามขนาด พบว่า เป็นโรงเรียนขนาดที่ 1 (นักเรียน 0 – 120 คน) มีมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 42.31 รองลงมาเป็นโรงเรียนขนาดที่ 2 – 5 ตามลําดับ

๙
ตาราง 2 จํานวนนักเรียน จําแนกรายชั้น เพศ ห้องเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียนปีการศึกษา
256๑
จํานวนนักเรียน

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

จํานวน
ห้องเรียน

ร้อยละ

ห้อง:
นักเรียน

อนุบาล 1

83

80

163

14

0.50

1:12

อนุบาล 2

1,728

1,592

3,320

196

10.26

1:17

อนุบาล 3

1,653

1,609

3,262

193

10.08

1:17

รวมก่อนประถมศึกษา

3,464

3,281

6,745

403

20.84

1:16

ประถมศึกษาปีที่ 1

1,704

1,717

3,421

207

10.58

1:17

ประถมศึกษาปีที่ 2

1,800

1,759

3,559

206

10.98

1:17

ประถมศึกษาปีที่ 3

1,833

1,709

3,542

205

10.94

1:17

ประถมศึกษาปีที่ 4

1,903

1,762

3,665

207

11.32

1:18

ประถมศึกษาปีที่ 5

1,961

1,736

3,697

206

11.42

1:18

ประถมศึกษาปีที่ 6

1,972

1,869

3,841

206

11.87

1:18

รวมประถมศึกษา

11,173 10,552

21,725

1,237

67.12

1:18

มัธยมศึกษาปีที่ 1

713

595

1,308

62

4.04

1:21

มัธยมศึกษาปีที่ 2

673

593

1,266

62

3.91

1:20

มัธยมศึกษาปีที่ 3

693

579

1,272

65

3.93

1:20

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

2,079

1,7667

3,846

189

11.88

1:20

มัธยมศึกษาปีที่ 4

11

7

18

1

0.06

1:18

มัธยมศึกษาปีที่ 5

5

3

8

1

0.03

1:8

มัธยมศึกษาปีที่ 6

9

15

24

1

0.08

1:24

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

25

25

50

3

0.16

1:17

รวมทั้งสิ้น

16,741 15,625

32,366

1,832

100

1:18

ร้อยละ

51.72

48.28

๑๐
จากตารางที่ 2 จํานวนนักเรียนทั้งหมดปีการศึกษา 256๑ มีจํานวนรวม 32,366 คน
จําแนกเป็นนักเรียนชาย 16,741 คน คิดเป็นร้อยละ 51.72 นักเรียนหญิงจํานวน 15,625 คิดเป็นร้อย
ละ 48.28
เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาพบว่า นักเรียนระดับประถมศึกษามีจํานวนมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 67.12 สําหรับจํานวนห้องเรียนพบว่าระดับประถมศึกษามีมากที่สุด ส่วนจํานวนห้องเรียนต่อ
นักเรียนพบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีจํานวนนักเรียนต่อห้องเรียนมากที่สุดคือ 1:20
ตาราง 3 จํานวนนักเรียน จําแนกตามขนาด ครูต่อนักเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียนปีการศึกษา 256๑
ครู:
ห้อง:
ขนาดโรงเรียน
โรงเรียน นักเรียน ครู ห้องเรียน นักเรียน นักเรียน
ขนาดที่ 1 (นร. 0 - 120 คน)
77
6,119 448
617
1:14
1:10
- นักเรียน 1 – 20 คน
1
18
3
5
1:6
1:4
- นักเรียน 21 - 40 คน
4
123
15
25
1:8
1:5
- นักเรียน 41 - 60 คน
15
799
67
121
1:12
1:7
- นักเรียน 61 - 80 คน
15
1,044 78
125
1:13
1:8
- นักเรียน 81 – 100 คน
23
2,053 136
182
1:15
1:11
- นักเรียน 101 – 120 คน
19
2,082 149
159
1:14
1:13
52
8,089 537
472
1:15
1:17
ขนาดที่ 2(นร. 121 - 200 คน)
33
7,603 476
360
1:16
1:21
ขนาดที่ 3 (นร. 201 - 300 คน)
15
5,551 271
226
1:20
1:25
ขนาดที่ 4 (นร. 301 - 499 คน)
5
5,004 198
157
1:25
1:32
ขนาดที่ 5(นร. 500-1,499 คน)
ขนาดที่6(นร. 1,500-2,499คน)
ขนาดที่ 7 (นร. > 2,500 คน)
32,36 1,93
รวมทั้งสิ้น
182
6
0
1,832
1;17
1;18
จากตาราง 3 เมื่อพิจารณาข้อมูลโรงเรียนจําแนกตามขนาดโรงเรียน 7 ขนาด พบว่าจํานวน
โรงเรียนขนาดที่ ๑ (นักเรียน 0 – 120 คน) มีจํานวนมากที่สดุ รองลงมาคือโรงเรียนขนาดที่ 2, 3, 4
และ 5 ตามลําดับ

๑๑
เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านจํานวนนักเรียนพบว่าโรงเรียนขนาดที่ 2 มีนักเรียนมากที่สุด รองลงมา
คือขนาดที่ 3 ขนาดที่ 1 ขนาดที่ 4 และขนาดที่ 5 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาข้อมูลครูต่อนักเรียนพบว่า โรงเรียนขนาดที่ 5 มีอัตราครูต่อนักเรียนมากทีส่ ุด
(1:25) รองลงมาคือขนาดที่ 4 (1:20) ขนาดที่ 3 (1:16) ขนาดที่ 2 (1:15) และขนาดที่ 1
(1:10)ตามลําดับ ส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนพบว่าขนาดที่ 5 มีอัตรานักเรียนต่อห้องมากที่สุด
(1:32)รองลงมาคือขนาดที่ 4 (1:25) ขนาดที่ 3 (1:21) ขนาดที่ 2 (1:17) และขนาดที่ 1 (1:10)
ตามลําดับ

๑๒

วิสัยทัศน์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ คุณภาพผู้เรียนอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๑๐
ของประเทศ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานของความเป็นไทย ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

พันธกิจ
พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และ มี
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่มาตรฐานสากลด้วยการบริหารจัดการ แบบ
มีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
และมีคุณภาพและทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
4. สถานศึกษาทุกแห่งมีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เน้นการทํางานแบบบูรณาการมีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหาร
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจและ ความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา
6. สถานศึกษาทุกแห่งพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สถานศึกษาทุกแห่งมีงานวิจัยทีส่ ามารถนําผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

๑๓
จุดเน้นแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความสําเร็จ ๖ ประการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เน้นประกัน
กลั่นวิสัยทัศน์
มหัศจรรย์หนึ่งอย่าง
สร้างเกษตรครบวงจร
สอนปฏิรูปการเรียนรู้
สู่สถานศึกษาดูดี

ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

๑๔

ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงาน
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 6 ด้าน ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. ส่งเสริมความมั่นคงของสถานบันหลัก และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
แนวทาง
1.1 น้อมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา”
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่น
ในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝังและเสริมสร้าง
วิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานบัน 3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการ ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ
ความเป็นพลเมือง

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
แนวทาง
ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอก
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม
ห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ หลักของคนไทย 12 ประการ
คนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษให้เหมาะสมตามบริบทของพืน้ ที่
แนวทาง
ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้
6. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษแต่ละ
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ เช่น เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตระเบียงเศรษฐกิจเขตสามเหลี่ยม พื้นที่
มั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ ยืน เขตพื้นที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจ

๑๕
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคณ
ุ ภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผล
ทีเ่ หมาะสม
แนวทาง
ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลาง 1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานําหลักสูตรระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิด ปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
ตามความจําเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้
และสังคม
สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจําเป็นและความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการ
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
สื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียน ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
อย่างน้อย 1 ภาษา
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพ 5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดและ
ประเมินผล ทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
และมาตรฐานนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพ

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
แนวทาง
2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้
ตามช่วงวัย
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะ

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา
มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ การอ่าน การเขียน
ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง
8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม
รักการอ่าน
9. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบ
คะแนนความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ด้าน
ภาษา
ด้านคํานวณ และด้านเหตุผลตั้งแต่ร้อย

๑๖
กระบวนการให้เกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และ ละ 50 ขึ้นไป
มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปี
คิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน การศึกษาที่ผ่านมา
10. ผูเ้ รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน O-Net ตั้งแต่ร้อยละ
50 ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสาระมีจาํ นวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์
คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้อง
กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะ
ศาสตร์
กระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ให้กับ
นักเรียน
14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช้
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุด
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่
และแหล่งเรียนรู้
หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาในกาจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และ
นอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชา
15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะ
สามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education)หลักสูตรระยะสัน้
อาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร
16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็น
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มคี วามสามารถ
จําเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผูม้ คี วามสามารถ
พิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็ม
พิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม)
ตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง
เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
และเป็นรูปธรรม

๑๗
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
แนวทาง
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ
PISA (Programme for International Student
Assessment)
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ในด้านต่าง ๆ
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น
สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and
Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA (Programme for International
Student Assessment) สูงขึ้น
19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ
20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีนวัตกรรม
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0

4. ส่งเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจยั ไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แนวทาง

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
21 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีผลงานวิจัย
4.1 ส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา และนําผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
4.2 ส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
22. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลโดยเน้นให้มกี ารวิจัยในชั้นเรียน มีวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล

๑๘
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
แนวทาง
ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัด
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับการเลื่อน
เข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
วิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online
การสื่อสารทีทนั สมัย
(Teachers and Educational Personnels
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
Enhancement Based on Mission and Functional
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ
Areas as Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ที่หลากหลาย
(Professional Learning Community : PLC) การเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ
2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มปี ระสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
แนวทาง
ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
3. ร้อยละ 100 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกําหนด
มีแผนอัตรากําลังในการสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง
การกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง
ตรงความต้องการของสถานศึกษา
การประเมินและการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครูและ
4. ร้อยละ 100 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
มีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความสุขในการปฏิบัติงาน

๑๙
นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
แนวทาง
1.1 ส่งเสริมประชาการวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาส
ในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของประชาการวัยเรียนภาคบังคับ
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
2. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน ศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคม
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบคุ้มครองนักเรียน
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
แนวทาง
2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม สําหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยูใ่ นทะเบียนราษฎร์
เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่
เลขประจําตัวประชาชน เป็นต้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance
Learning Information Technology : DLIT) การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (Distance LearningTelevision : DLTV) ฯลฯ

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาที่เหมาะ เต็มตามศักยภาพ
8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

๒๐
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทาง
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนําแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดกิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนําแนวคิดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่าย
ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1
เครือข่ายขึ้นไป

นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
แนวทาง
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
การกํากับติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพือ่
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการกํากับ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดทําแผนการใช้
จ่ายงบประมาณสอดคล้องแนวทางการดําเนินงาน โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา
3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รบั การพัฒนา
ที่มีมาตรฐานเชือ่ มโยงและเข้าถึงได้
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา
1.4 สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตาม
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นทีพ่ ิเศษแต่ละ
บริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนทีป่ ระสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา ประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
(ICU), โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน), โรงเรียนคุณธรรม,
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา,โรงเรียนมาตรฐานสากลฯลฯ

๒๑
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษาและองค์คณะบุคคล
ที่มีผลงานเชิงประจักษ์

5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล
6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการยกย่องเชิดชู
เกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงาน
เชิงประจักษ์

2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
แนวทาง
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน (Area-base Management), รูปแบบการบริหาร
แบบกระจายอํานาจ “CLUSTERS” เป็นต้น
2.2 เขตพื้นทีก่ ารศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
รูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต
กลุ่มโรงเรียนฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่าง
ต่อเนื่อง และยั่งยืน

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหาร
จัดการแบบมีสว่ นร่วมอย่างเข้มแข็ง
2. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบูรณา
การจัดการศึกษา
3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่าย
สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
อย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป
4. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามีการสร้าง
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ด้วยพลังประชารัฐ

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แนวทาง
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกํากับดูแล ตลอดจน
การส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้
คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริม
สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน
ให้มีความรู้ ความเข้าใน สร้างความตระหนักในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการประสาน
ข้อมูลกับสถาบัน หรือหน่วยงานทางการศึกษาในการ
คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย

๒๒

1. เน้นประกัน
ความเป็นมาและความสําคัญ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๒ ได้ กํ า หนดความมุ่ ง หมายและ
หลักการในด้านคุณภาพการศึกษาตามหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา ๗ ให้
มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และมาตรา ๔๙ ให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทํา
หน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก ๕ ปี อีกทั้งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ข้อ ๑๔ กําหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาประจําปีที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๓ มีกรอบและแนวทางในการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติที่สามารถนําไปพัฒนาเป็นหลักสูตรสถานศึกษา และดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่สําคัญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในโดยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ ยึดหลักของการกระจายอํานาจ การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการทํางาน และการ
แสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ซึ่งการประกันคุณภาพภายในจะเป็นระบบและเกิดประสิทธิผลภายใต้
การดําเนินการวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการดําเนิน การ
ปรับปรุง/พัฒนา (Action) เป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาค ครู
และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
จากการดําเนินการที่ผ่านมาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม ศึกษาสกลนคร เขต ๓ พบว่า สถานศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม มีดังต่อไปนี้
๑. โรงเรียนบ้านศรีวิชัย ๒. โรงเรียนบ้านส้งเปือย ๓. โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ ๔.
โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง ๕. โรงเรียนบ้านกลางนาโน ๖. โรงเรียนบ้านนากะทาด ๗. โรงเรียนบ้านโคก
ถาวร ๘. โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์

๒๓
นวัตกรรมหรือกิจกรรม
1. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านศรีวิชัย
2. กิจกรรมสอนซ่อมเสริมอย่างเข้ม โรงเรียนบ้านสงเปลือย
3. กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ ๑๐๐% โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
4. กิจกรรมรักการอ่าน ๑๐ กิจกรรม โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง
5. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ๙ กิจกรรม โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
6. กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โรงเรียน
บ้านนากะทาด
7. ค่ายวิชาการ ดนตรีพื้นเมืองโปงลาง โรงเรียนบ้านโคกถาวร
8. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์
9. กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนบ้านตาด
ผลสําเร็จ
1. นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน
2. นักเรียนมีวินยั รักการอ่าน
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4. โรงเรียนได้รบั รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการ Read Thailand
อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักเขียน ระดับเขตตรวจราชการ

๒๔
2. กลั่นวิสัยทัศน์
ความเป็นมาและความสําคัญ
วิสัยทัศน์ (Vision) ของหน่วยงานทางการศึกษา เป็นกระบวนการที่ได้มาจากการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษา (Stakeholders) โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างวิสัยทัศน์ การปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์และการเผยแพร่วิสัยทัศน์สู่สถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ได้ให้ความสําคัญในการกําหนด
หรือการสร้างวิสัยทัศน์ โดยกลั่นกรองจากบริบท สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา มาเป็นวิสัยทัศน์ร่วม
เชิงนโยบาย เพื่อนําสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม โดยมีโรงเรียนที่เป็น
แบบอย่าง ดังนี้ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี
กิจกรรมหรือนวัตกรรม
1. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ
2. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา
3. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
4. โรงเรียนกองทุนการศึกษา
5. โรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
ผลสําเร็จ
1. นักเรียนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2. นักเรียนได้รบั การปลูกฝังให้รู้คุณค่าของวัฒนธรรมไทย
3. นักเรียนมีทักษะการคิด แก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ ๔
4. โรงเรียนมีรูปแบบการพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เข้มแข็ง
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีเครือข่ายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่เข้มแข็ง

๒๕
3. มหัศจรรย์หนึ่งอย่าง
ความเป็นมาและความสําคัญ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ด้านมหัศจรรย์หนึ่งอย่าง คือ เป็นโรงเรียนที่มีความสามารถโดดเด่น
ความสามารถทางด้านบุคคล ความสามารถในการบริหารจัดการ ความสามารถในด้านเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การสร้าง ผลผลิต ความสามารถในการปรับตัวของโรงเรียนตามสถานการณ์ และความสามารถในการ
พัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ มีการพัฒนาศักยภาพของคนผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
พัฒนาคนทั้ง ๓ กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทั้งในระดับบุคคลและ
กลุ่ม โดยการสร้าง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายความรู้ทั่วไป เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อคุณภาพ
การศึกษาระดับสูง องค์ความรู้ที่เหมาะสม ประกอบด้วย นวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการ และ
นวัตกรรมทางด้านการปฏิบัติงาน และใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์
สูงสุด ซึ่งมีสิ่งมหัศจรรย์ในรูปของนวัตกรรมและกิจกรรมเด่นของแต่ละโรงเรียนที่สอดคล้อง
นวัตกรรมหรือกิจกรรม
1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ (สไตน์คุณนายฝรั่ง) ใช้นวัตกรรม ๑๕/๑๕/๕๕ โรงเรียน
คําปลาฝานาทวี
2. สเต็มศึกษา นวัตกรรมเครื่องร่อน โรงเรียนบ้านโนนแต้
3. กิจกรรมกีฬาฟุตบอลเพื่อความเป็นเลิศ โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน
4. กิจกรรม “๓ ส. สร้างสะอาด” หรือ “กุดเรือคําโมเดล T๕” โรงเรียน
บ้านกุดเรือคํา
5. กิจกรรมคัดแยกขยะ “โพนสวางโมเดล” บูรณาการโครงงานคุณธรรม
6. กิจกรรมอนุรักษ์ดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนประชานาดอกไม้
7. กิจกรรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมืองอีสาน โรงเรียนบ้านห้วยทราย
8. กิจกรรมออมทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองฮาง
9. กิจกรรมออมบุญหนุนนําให้สุขใจ โรงเรียนบ้านวังหว้า
10. กิจกรรมภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ศิลปะแม่ไม้มวยไทย โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
โนนคอม

๒๖
ผลสําเร็จ
1. นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2. นักเรียนได้รบั การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3. นักเรียนมีทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ทักษะชีวติ ทักษะงานอาชีพ
4. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

4. สร้างเกษตรครบวงจร
ความเป็นมาและความสําคัญ
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายขจัดปัญหาความยากจนให้ประชาชนมีอยู่มีกิน เพื่อสร้างความความสุขให้
คนในชาติ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้นําแนวทาง เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการน้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการ บูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ได้ขับเคลื่อนและส่งเสริมให้การศึกษา
ทุกแห่งนําแนวทางดังกล่าว มาสร้างเกษตรครบวงจรให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เพื่อนําผลผลิตมาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
หากผลผลิตเหลือก็นํามาจําหน่าย สร้างรายได้ และส่งเสริมการออมทรัพย์ สําหรับนักเรียน นอกจากนี้ยัง
เผยแพร่ สร้างเครือข่ายไปยังผู้ปกครอง ชุมชน และภาคประชาสังคมอีกด้วย โดยมีการศึกษาที่เป็น
แบบอย่าง
นวัตกรรมหรือกิจกรรม
1. สร้างแหล่งเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีใหม่ โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์
2. สร้างเกษตรครบวงจร โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว
3. ตามรอยพ่อขออยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
4. เลี้ยงไก่ไข่เพื่อชีวิต โรงเรียนบ้านดอนแดง
5. เกษตรผสมผสาน โรงเรียนบ้านนาหวาย
6. ปลูกมะนาว เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์
7. การเลี้ยงสุกร โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์
8. วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย
9. ทํานาเพื่อชีวติ โรงเรียนบ้านหนองสามขา

๒๗
ผลสําเร็จ
1. ผู้เรียนสามารถนําความรู้ และประสบการณ์จากการเรียนรู้การสร้างเกษตร
ครบวงจร ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในครอบครัว ชุมชนของตนเอง
2. ครูผู้สอนนําแนวทางการสร้างเกษตรครบวงจร ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตของ
ตนเองและครอบครัว
3. สถานศึกษาเป็นแบบอย่างและต้นแบบการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”
4. สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม โดยได้รับการสนับสนุนทั้งความรู้ การฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณจากทุกภาคส่วน
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้การนิเทศ ขวัญกําลังใจ ประสานงาน
ประสานประโยชน์ กระตุ้นส่งเสริม ได้สถานศึกษาต่อยอดและบูรณาการน้อมนําศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม

5. สอนปฏิรปู การเรียนรู้
ความเป็นมาและความสําคัญ
การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยีก ารสื่ อ สารเกิด ขึ้ น ค่อ นข้ า งรวดเร็ว และส่ ง ผลกระทบต่อ การ
ดํา รงชีวิตเป็นอย่า งมาก โดยเฉพาะคุณ ภาพของคนที่เ ป็น กํา ลังสํา คัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ
เทคโนโลยีการสื่อสารจึงเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการนํามา ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ ว ยเทคโนโลยี ท างไกล (Distance Learning) เป็ น การจั ด
การศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียน
ขนาดเล็ ก ครู ส ามารถจั ด การเรี ย นรู้ ใ นทุ ก สาระได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นั ก เรี ย นและครู ไ ด้ เ ข้ า ถึ ง สื่ อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนและครูมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น กระบวนการสร้างความรู้
จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับ ประชาชน
ไทยทุกคน

๒๘
นวัตกรรมหรือกิจกรรม
1. กิจกรรมสบู่สมุนไพร ผิวพรรณสดใส สร้างรายได้ ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียน
บ้านคําภูทอง
2. กิจกรรม ๑๕ นาที พี่สอนน้อง โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย
3. กิจกรรมจัดการศึกษาทางไกล DLIT โรงเรียนบ้านโนนอุดม
4. โครงงาน เรื่องกล้วย ๆ โรงเรียนบ้านเซือม
ผลสําเร็จ
1. นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง
2. นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้
3. นักเรียนมีทักษะในการคิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
5. นักเรียนนําประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
6. นักเรียนมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ลดลง

6. สู่สถานศึกษาดูดี
ความเป็นมาและความสําคัญ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาการแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๕๔๕ (กระทรวงศึกษาธิการ) เป็นกฎหมายแม่บทของการศึกษาไทยมีผลให้ระบบการศึกษา
ไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งระบบ โดยมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
จะช่วยพัฒนาคุณภาพสถานศึกษารวมถึงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
อาจารย์ และที่สําคัญที่สุด คือ คุณภาพของผู้เรียน การปฏิรูปการศึกษาเป็นแนวทางเป็นวิธีการแก้วิกฤตใน
เรื่อง คุณภาพการศึกษาโดยรวม ซึ่งคุณภาพของสถานศึกษาต้องเกิดจากฝีมือของบุคลากรในสถานศึกษา
แต่จากประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจุดเน้นช่วงวัยและ
ด้านคุณลักษณะนั้นครูผู้สอนส่วนใหญ่จัดเขียนไว้ในแผนการเรียนรู้ แต่ไม่ได้สอดแทรกในกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน วัดและประเมินผลไม่สอดคล้องกับสภาพจริง ทําให้เมื่อสรุปภาพรวมใน
ระดับสถาน ศึกษานั้นก็จัดทําเป็นไปเพื่อให้ครบกระบวนการเท่านั้น ไม่สามารถนําผลการประเมินสะท้อน
การพัฒ นาผู้เ รียนได้อย่างแท้จริง ซึ่งไม่เ ป็นไปตามเจตนา และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ ตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ กํ า หนดนโยบายการปฏิ รู ป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) ที่กล่าวไว้

๒๙
ดังนั้น จากวิสัยทัศน์ของ สพฐ. และของโรงเรียน จึงได้ศึกษาหาแนวทางที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทั้งระบบ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนผ่านรูปแบบกิจกรรม
ประจําวันนอกห้องเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งจากงานวิจัยของ น.พ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
พบว่าปัจจัยโดยตรงที่ทําให้เกิดอุปนิสัยที่ดีงามคือ บรรยากาศที่ดี ซึ่งจะทําให้เกิดการบริหารภายในห้องเรียน
ที่ดี และอุปนิสัยที่ดีงามก็จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ดังนั้นการที่จะทําให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด
ใฝ่ดีนั้น จึงได้คิดค้นแนวทางการจัดกิจกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดสิ่งนี้ทั้งระบบตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เป็นต้นมา โดยการใช้หลักการทางทฤษฏี เทคนิคต่างๆ เช่น SWOT ANALYSIS วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
สรุปประเด็นที่เป็นปัญหา นํามากําหนดเป็นกลยุทธ์ ตั้งแต่สร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากรตลอดจน
ผู้เรียนได้เข้าใจแนวทางการพัฒนา กระบวนการจนถึงผลที่เกิดขึ้น โดยมีการวัดผลและประเมินที่สามารถ
นําไปประกอบการประเมินคุณลักษณะได้ จึงได้คิดค้นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรม “ ถุง
สมบัติสู่ความซื่อสัตย์สุจริต ” ตามโครงงานโรงเรียนสวยด้วยมือเรา จึงได้มีการดําเนินการโดยให้นักเรียนมี
ถุงสมบัติประจําตัวขึ้นมา เพื่อใช้ในการทิ้งเศษขยะของนักเรียนเองในบริเวณโรงเรียนและห้องเรียน และได้มี
การแบ่งนักเรียนออกเป็น ๘ กลุ่ม ซึ่งจะมีการรับผิดชอบในแต่ละเขตพื้นที่ทั้ง ๘ เขตพื้นที่ เพื่อทําความ
สะอาดบริเวณที่รับผิดชอบให้เกิดความสะอาด และเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สู่การคิดอย่างวิจารณญาณ จึงได้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามกิจกรรม“ ถุงสมบัติสู่ความซื่อสัตย์สุจริต ” บูรณาการการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
๒๕๕๑ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
นวัตกรรมหรือกิจกรรม
1. กิจกรรมถุงสมบัติสู่ความซื่อสัตย์สุจริต โรงเรียนบ้านนาเมือง
2. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนแพดพิทยารัตน์
3. กิจกรรมโรงเรียนกองทุนการศึกษา
4. กิจกรรมโรงเรียนดีใกล้บ้าน
5. กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
6. กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม
ผลสําเร็จ
1. นักเรียนมีความสุขในการเรียน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการทํางาน
3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ
4. โรงเรียนได้รบั การประกันคุณภาพการศึกษา
5. ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจต่อโรงเรียนอยู่ในระดับมาก

๓๐

