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ค าน า 
 
  แผนพฒันาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แผนกลยุทธ์) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สาระส าคัญของแผนพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย บทน า บริบทที่เกี่ยวข้อง แนวทางการด าเนินงาน แนวทางการพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้และความเป็นมืออาชีพ และแนวทางการบริหารโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะใช้เป็นแนวทางและทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีเป้าหมาย  
สร้างความพึงพอใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานอย่างมีเป้าหมาย มีความสามารถ
ผลักดันแผนพัฒนาบุคลากรให้บรรลุตามเป้าหมายและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันน าไปสู่การพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีความ
พร้อมที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามวิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
ความส าคัญและความเปน็มา 
 

 1. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 7 มาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับและประสานให้สถาบันที่ท า
หน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียม
บุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (5) ก าหนดอ านาจหน้าที่
ของคุรุสภาไว้ว่า สนับสนุน สง่เสริม และพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ส าหรบัผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 
มาตรา 11 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 80 ก าหนด 
ให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งและบางวิทยฐานะ 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่เหมาะสมในอันที่จะท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ 
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 หมวด 3  
การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ ข้อ 22 ก าหนดให้ลูกจ้างประจ าปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจ าและปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของ
ทางราชการ 
 

 2. การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 
  ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” ประกอบด้วย 
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ (5) ศึกษาธิการจังหวัด 
เป็นกรรมการและเลขานุการ (6) รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
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  (1) อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (2) ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์การเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
  (3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
  (4) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการด าเนินงาน
ในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  (5) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 
   (6) ก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  (7) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
  (8) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ตามข้อ 9 
  (9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามความจ าเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 
ของ กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเก่ียวกับ 
การพัฒนาการศึกษา โดยให้น าองค์ประกอบของ อกศจ.  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  (10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 
มอบหมาย 
 3. ภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีภารกิจตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 22 
พฤศจิกายน  2560  ดังนี้  

(๑) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ 
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้น พื้นฐาน และ ความต้องการของท้องถิ่น  

(๒) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง ก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  

(๓)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(๔)  ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(๕)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(๖)  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน  

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(๗)  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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(๘)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

(๙)  ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 

ด้านการศึกษา 
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 แบ่งส่วนราชการออกเป็นกลุ่ม/หน่วย ดังต่อไปนี้ 

  ๑. กลุ่มอ านวยการ  
๒. กลุ่มนโยบายและแผน  
๓. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๔. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
๕. กลุ่มบริหารงานบุคคล  
๖. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๗. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
๘. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
๙. หน่วยตรวจสอบภายใน  
๑๐. กลุ่มกฎหมายและคดี  

การแบ่งส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ของกลุ่ม/หน่วย 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา พ.ศ. 2560 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ก าหนดให้ กลุ่ม/หน่วย มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
               (1) กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

      (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
      (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ  
      (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ  
      (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร  
      (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร  
      (ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      (ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ  
      (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และสวัสดิภาพ  
      (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งานของ 

                           ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  
      (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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                           หรือท่ีได้รับมอบหมาย  
 

                (2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
       (ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 

                           แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น  
       (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้ง  
            การจัดสรรงบประมาณ  
       (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติ 

                           ตามนโยบายและแผน  
       (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา 

                           ขั้นพ้ืนฐาน 
       (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

                            หรือที่ได้รับมอบหมาย  
 

(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
       (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  
       (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
       (ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา  
       (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
       (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  

                            หรือที่ได้รับมอบหมาย  
 

(4) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
       (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน  
       (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี  
       (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ  
       (ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์  
       (จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี  

                           งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์  
        (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
            มอบหมาย   
 
 
 
 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
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       (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
       (ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออก 

                           จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน  

                           การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       (จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  
       (ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
       (ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตร 

                            ประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ  
       (ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ 

                            และการด าเนินคดีของรัฐ  
       (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  

                             หรือที่ได้รับมอบหมาย  
 

(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
 (ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง  

       (ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน  
       (ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตาม มาตรฐานวิชาชีพและ 
           จรรยาบรรณ  
       (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบคุลากร 

                           ทางการศึกษา  
       (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 

                           หรือต่างประเทศ  
       (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร 

                           ทางการศึกษา  
       (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  

                            หรือที่ได้รับมอบหมาย  

 

(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
       (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา 

                            ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
       (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
       (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล 

                            การศึกษา  
       (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน  

                           ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
       (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
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       (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา  
       (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

                           ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
       (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  

                            หรือที่ได้รับมอบหมาย  

(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
       (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา  
       (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

                            และการศึกษาตามอัธยาศัย  
       (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                           ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน ประกอบการ และ 
                           สถาบันสังคมอ่ืน  

       (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ 
                           นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา  

       (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ  
       (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด  

                            เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิ   
                            เด็กและเยาวชนและงานกิจการนักเรียนอ่ืน  

       (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
       (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกัน  แก้ไข 

                           และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
    (ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์  
       (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม  
       (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
       (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
       (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  

                           หรือท่ีได้รับมอบหมาย  

(9) หน่วยตรวจสอบภายใน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
       (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน  
       (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ 

                           กับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด  
       (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง  
       (ง) ด าเนินงานอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด         
       (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

                            หรือที่ได้รับมอบหมาย  

(10) กลุ่มกฎหมายและคดี มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
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      (ก) งานพัฒนาการมีวินัย รักษาวินัย  
                      (ข) งานสอบสวนเรื่องร้องเรียน  
                      (ค) งานสอบสวนเรื่องวินัย และการตรวจพิจารณาวินัย  
                      (ง) งานเรื่องการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์  
                      (จ) งานเรื่องการร้องทุกข์และการพิจารณาการร้องทุกข์  
                      (ฉ) งานเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
                      (ช) งานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ  
                      (ซ) งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
                      (ฌ) จัดท าข้อมูลติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ  
                      (ฎ) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

โครงสร้างและรูปแบบการบริหารงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 
        ก.ต.ป.น.          หนว่ยตรวจสอบภายใน  
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 
      กลุ่มอ านวยการ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  และการสื่อสาร 

          
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   กลุ่มกฎหมายและคดี 
   
 
 

สถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
   
 
สภาพปัจจุบัน 
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 ๑. ที่ตั้ง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตั้งอยู่เลขที่ 530 หมู่ที่ 5 ถนนเดื่อเจริญ  
ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
 

 
 

ภาพที่ 1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
 ๒. สภาพภูมิศาสตร์  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๗๐๐ กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสกลนคร ระยะทางห่าง
จากตัวจังหวัดสกลนคร  85  กิโลเมตร  ห่างจากอ าเภอค าตากล้า  25  กิโลเมตร  ห่างจากอ าเภออากาศอ านวย  30  
กิโลเมตร และห่างจากอ าเภอบ้านม่วง   37  กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้     

   ทิศเหนือ   มีเขตติดต่อ  อ าเภอพรเจริญ  อ าเภอบึงโขงหลง   อ าเภอโซ่พิสัย  และอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ               
 ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อ  อ าเภอนาทม  อ าเภอนาหว้า  และอ าเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม 
 ทิศใต้   มีเขตติดต่อ  อ าเภอพรรณานิคม  และอ าเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  
 ทิศตะวันตก  มีเขตติดต่อ อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  และอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
 

 
 
 

      
 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2  แสดงที่ตั้งและอาณาเขต 

 ๓. ข้อมูลสถานศึกษา 
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  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  3   มีโรงเรียนในสังกัด 182  โรงเรียน     
มีรายละเอียดดังนี้  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
  โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน        120    โรงเรียน คิดเป็น 65.93 % 
  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   จ านวน          62      โรงเรียน คิดเป็น 34.07 % 
         รวมทั้งสิ้น     182    โรงเรียน คิดเป็น   100 % 
 

           

65.93%

34.07%

                         

ประถมศึกษา

ขยายโอกาส

 
แผนภูมิที่ 1  แสดงข้อมูลจ านวนสถานศึกษา 

 
 ๔. จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาด 
  โรงเรียนขนาดเล็ก     79  โรงเรียน  (จ านวนนักเรียน 1 –  120 คน)  คิดเป็น 43.40% 
  โรงเรียนขนาดกลาง   98  โรงเรียน (จ านวนนักเรียน 121–499 คน)   คิดเป็น 53.85% 
  โรงเรียนขนาดใหญ่     5   โรงเรียน (จ านวนนักเรียน 500 คนข้ึนไป)  คิดเป็น   2.75% 
           รวมทั้งสิ้น   182   โรงเรียน 

                     
 

แผนภูมิที่ 2  แสดงโรงเรียนจ าแนกตามขนาด 
 

  ๕. บุคลากร รวมทั้งสิ้น  2,622  คน 
 



13 

 

 

 

       ๕.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร   
เขต  3  มีจ านวนทั้งสิ้นจ านวน  2,622 คน จ าแนกดังนี้ ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ) 
   -  ข้าราชการในส านักงาน  จ านวน      70   คน  คิดเป็น     2.67% 
   -  ผู้บริหารโรงเรียน/ข้าราชการครู จ านวน  1,863  คน  คิดเป็น     71.05%  
   -  พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง  จ านวน    201   คน  คิดเป็น       7.67% 
   -  ธุรการโรงเรียน/พี่เลี้ยงเด็กพิการ จ านวน     220  คน  คิดเป็น       8.39% 
   -  ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน    159   คน  คิดเป็น       6.06% 
   -  อ่ืน ๆ      จ านวน    109   คน  คิดเป็น       4.16% 
 

                  

2.79%

74.14%

8%

8.76%
6.33%

4.16%              ข้าราชการในส านักงาน

ผู้บริหารโรงเรียน/ข้าราชการครู

พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง

ธุรการโรงเรียน/พ่ีเล้ียงเด็กพิการ

ลูกจา้งประจ า/ลูกจา้งช่ัวคราว
อ่ืน ๆ

 
            แผนภูมิที่ 3  แสดงจ านวนบุคลากร 

 

             ๕.๒ บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 3 จ าแนกตามกลุ่ม/
หน่วยต่าง ๆ  ดังนี้ ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ) 
   -  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  1 คน 
   -  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน    3 คน 
   -  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ  จ านวน           15 คน 
   -  กลุ่มอ านวยการ    จ านวน           17  คน 
   -  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  จ านวน       8  คน 
   -  กลุ่มบริหารงานบุคคล   จ านวน            9  คน 
   -  กลุ่มนโยบายและแผน   จ านวน             5   คน 
   -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   จ านวน             7  คน 
   -  หน่วยตรวจสอบภายใน   จ านวน   1  คน 
   -  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน   1   คน 
   -  กลุ่มกฎหมายและคดี    จ านวน    1  คน 
   -   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  จ านวน   2        คน  
                      รวม             70      คน 
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     ๕.๓ บุคลากรในสถานศึกษา     
    -  ผู้อ านวยการโรงเรียน   จ านวน          178       คน 
    -  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   จ านวน            7     คน 
    -  ข้าราชการครู    จ านวน       1,678   คน 
    -  พนักงานราชการ    จ านวน          110     คน 
    -  ครูอัตราจ้าง    จ านวน  91     คน 
    -  ธุรการโรงเรียน    จ านวน          182     คน 
    -  ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก    จ านวน  38     คน 
    -  ลูกจ้างประจ า    จ านวน           72    คน 
    -  ลูกจ้างชั่วคราว    จ านวน   87     คน 
    - อ่ืน ๆ      จ านวน          109    คน  
           รวม       2,552    คน 
 

 ๖.  จ านวนนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3  รวมทั้งสิ้น  30,965  คน 
   ๖.๑ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน     6,036  คน  คิดเป็น 19.50% 
   ๖.2 นักเรียนระดับประถมศึกษา  จ านวน   21,234  คน  คิดเป็น 68.58% 
   ๖.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน      3,640  คน  คิดเป็น 11.76%  
   ๖.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน          55  คน  คิดเป็น   0.18% 
 

                     
          

 แผนภูมิที่ 4  แสดงจ านวนนักเรียนในสังกัด 
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 ๗. จ านวนนักเรียนจ าแนกตามขนาด ตามรายช้ันเรียน ดังตาราง 1-3 

ตาราง 1  จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2562  

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 
จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 182 100 
จ าแนกตามประเภทที่เปิดสอน   

- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

120 
61 
1 

65.93% 
33.52% 
0.55% 

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

 
79 
61 
26 
11 
 4 
 1 
- 

 
43.11% 
33.52% 
14.29% 
6.05% 
 2.20% 
0.55% 

- 
                

  จากตารางที่ 1  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3    
มีจ านวน  182  โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 65.93 รองลงมาเป็น
โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ  33.52 และจ าแนกตาม
ขนาด พบว่า เป็นโรงเรียนขนาดที่ 1 (นักเรียน 0 – 120 คน) มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  43.11 รองลงมาเป็น
โรงเรียนขนาดที่ 2 – 6 ตามล าดับ 
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ตาราง 2  จ านวนนักเรียน จ าแนกรายชั้น เพศ ห้องเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน จ านวน

ห้องเรียน 
ร้อยละ ห้อง:

นักเรียน ชาย หญิง รวม 
 อนุบาล 1 138 130 268  25  0.87 11 

อนุบาล 2 1,360 1,381 2,741  188  8.85 15 

อนุบาล 3 1,581 1,446 3,027  199  9.78 15 

รวมก่อนประถมศึกษา 3,079 2,957 6,036  412  19.50 14 

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,888 1,735 3,623  210  11.70 17 

ประถมศึกษาปีที่ 2 1,775 1,733 3,508  206  11.33 17 

ประถมศึกษาปีที่ 3 1,702 1,707 3,409  202  11.01 17 

ประถมศึกษาปีที่ 4 1,772 1,742 3,514  205  11.35 17 

ประถมศึกษาปีที่ 5 1,830 1,703 3,533  204  11.41 17 

ประถมศึกษาปีที่ 6 1,880 1,767 3,647  206  11.78 18 

รวมประถมศึกษา 10,847 10,387 21,234  1,233  68.57 17 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 682 586 1,268  62  4.09 20 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 686 576 1,262  64  4.08 20 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 585 525 1,110  61  3.58 18 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,953 1,687 3,640  187  11.76 19 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 10 23  1  0.07 23 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 7 16  2  0.05 8 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 7 16  1  0.05 16 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 31 24 55  4  0.17 12 

รวมทั้งสิ้น 15,910 15,055 30,965  1,836  100 17 

ร้อยละ 51.38 48.62     
 
  จากตารางที่ 2  จ านวนนักเรียนทั้งหมด ปีการศึกษา 2562   มีจ านวนรวม  30,965  คน  จ าแนก
เป็นนักเรียนชาย 15,910 คน คิดเป็นร้อยละ 51.38  นักเรียนหญิงจ านวน 15,055 คน คิดเป็นร้อยละ 48.62       
มีจ านวนห้องเรียน 1,836 ห้องเรียน (ห้องเรียน : นักเรียนเฉลี่ย 1 : 17) 
    เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาพบว่า นักเรียนระดับประถมศึกษามีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
65.93  ส าหรับจ านวนห้องเรียนพบว่าระดับประถมศึกษามีมากที่สุดจ านวน 1,233 ห้องเรียน ส่วนจ านวนห้องเรียน
ต่อนักเรียนพบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนมากที่สุดคือ 1:19  
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ตาราง 3  จ านวนนักเรียน จ าแนกตามขนาด ครูต่อนักเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียนปีการศึกษา 2562 

ขนาดโรงเรียน โรงเรียน นักเรียน ครู ห้องเรียน 
ครู:

นักเรียน 
ห้อง:

นักเรียน 
ขนาดที่ 1 (นร.0 - 120 คน) 79 6,022 417 635 1:15 1:9 
     -  นักเรียน 1 - 20 คน 3 48 4 16 1:12 1:3 
     -  นักเรียน 21 - 40 คน 2 62 7 12 1:9 1:5 
     -  นักเรียน 41 - 60 คน 12 581 51 97 1:11 1:6 
     -  นักเรียน 61 - 80 คน 26 1,830 122 216 1:15 1:8 
     -  นักเรียน 81 - 100 คน 22 1,991 136 178 1:15 1:11 
     -  นักเรียน 101 - 120 คน 14 1,510 97 116 1:16 1:13 
ขนาดที่ 2 (นร.121 - 200 คน) 61 9,594 653 572 1:15 1:16 
ขนาดที่ 3 (นร.201 - 300 คน) 26 6,249 375 290 1:17 1:22 
ขนาดที่ 4 (นร.301 - 499 คน) 11 4,005 209 169 1:19 1:24 
ขนาดที่ 5 (นร.500 - 1,499 คน) 4 3,579 153 127 1:23 1:28 
ขนาดที่ 6 (นร.1,500 - 2,499 คน) 1 1,516 60 43 1:25 1:35 
ขนาดที่ 7 (นร. > 2,500 คน) - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 182 30,965 1,867 1,836 1.17 1:17 
                
    จากตาราง 3  เมื่อพิจารณาข้อมูลโรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 7 ขนาด พบว่าจ านวนโรงเรียน
ขนาดที่ ๑ (นักเรียน 0 – 120 คน)  มีจ านวนมากที่สุด รองลงมาคือโรงเรียนขนาดที่ 2, 3, 4, 5  และ 6 ตามล าดับ 
               เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านจ านวนนักเรียนพบว่าโรงเรียนขนาดที่ 2  มีนักเรียนมากที่สุด รองลงมาคือขนาดที่ 
3  ขนาดที่ 1  ขนาดที่ 4  ขนาดที่ 5  และขนาดที่ 6 ตามล าดับ 
               เมื่อพิจารณาข้อมูลครูต่อนักเรียนพบว่า โรงเรียนขนาดที่ 6  มีอัตราครูต่อนักเรียนมากที่สุด (1:25)  
รองลงมาคือขนาดที่ 5 (1:23) ขนาดที่ 4 (1:19)  ขนาดที่ 3 (1:17)  ขนาดที่ 2 และขนาดที่ 1 (1:15) ตามล าดับ  
ส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนพบว่าขนาดที่ 6  มีอัตรานักเรียนต่อห้องมากที่สุด (1:35) รองลงมาคือขนาดที่ 5  (1:28)  
ขนาดที่ 4  (1:24)  ขนาดที่ 3  (1:22)  ขนาดที่ 2  (1:16) และขนาดที่ 1 (1:9) ตามล าดับ 
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   จ านวนนักเรียนจ าแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน จ านวน 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
อนุบาล 1          138             130              268             25  
อนุบาล 2       1,360          1,381           2,741           188  
อนุบาล 3       1,581          1,446           3,027           199  

รวมก่อนประถมศึกษา       3,079          2,957           6,036           412  

ประถมศึกษาปีท่ี 1       1,888          1,735           3,623           210  
ประถมศึกษาปีท่ี 2       1,775          1,733           3,508           206  
ประถมศึกษาปีท่ี 3       1,702          1,707           3,409           202  
ประถมศึกษาปีท่ี 4       1,772          1,742           3,514           205  
ประถมศึกษาปีท่ี 5       1,830          1,703           3,533           204  
ประถมศึกษาปีท่ี 6       1,880          1,767           3,647           206  

รวมประถมศกึษา     10,847        10,387          21,234        1,233  

มัธยมศึกษาปีท่ี 1          682             586           1,268             62  
มัธยมศึกษาปีท่ี 2          686             576           1,262             64  
มัธยมศึกษาปีท่ี 3          585             525           1,110             61  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น       1,953          1,687           3,640           187  

มัธยมศึกษาปีท่ี 4            13              10                23               1  
มัธยมศึกษาปีท่ี 5             9                7                16               2  
มัธยมศึกษาปีท่ี 6             9                7                16               1  
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย            31              24                55               4  

รวมทั้งสิ้น     15,910        15,055          30,965        1,836  
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   จ านวนนักเรียนจ าแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนขนาดเล็ก 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน จ านวน 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
อนุบาล 1            43              34                77             11  
อนุบาล 2          320             315              635             75  
อนุบาล 3          352             325              677             75  

รวมก่อนประถมศึกษา          715             674           1,38 9           161  

ประถมศึกษาปีท่ี 1          410             393              803             78  
ประถมศึกษาปีท่ี 2          411             367              778             77  
ประถมศึกษาปีท่ี 3          369             361              730             77  
ประถมศึกษาปีท่ี 4          407             341              748             79  
ประถมศึกษาปีท่ี 5          418             351              769             78  
ประถมศึกษาปีท่ี 6          395             370              765             79  

รวมประถมศึกษา       2,410          2,183           4,593           468  

มัธยมศึกษาปีท่ี 1             4                9                13               2  
มัธยมศึกษาปีท่ี 2            11                5                16               2  
มัธยมศึกษาปีท่ี 3             9                2                11               2  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น            24              16                40               6  

มัธยมศึกษาปีท่ี 4            -                 -                  -               -    
มัธยมศึกษาปีท่ี 5            -                 -                  -               -    
มัธยมศึกษาปีท่ี 6            -                 -                  -               -    

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย            -                 -                  -               -    

รวมท้ังสิ้น       3,149          2,873           6,022           635  
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จ านวนนักเรียนจ าแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน จ านวน 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
อนุบาล 1            34              36                70               5  
อนุบาล 2          573             585           1,158             64  
อนุบาล 3          680             642           1,322             71  

รวมก่อนประถมศึกษา       1,287          1,263           2,550           140  

ประถมศึกษาปีท่ี 1          713             642           1,355             71  
ประถมศึกษาปีท่ี 2          688             665           1,353             70  
ประถมศึกษาปีท่ี 3          643             616           1,259             67  
ประถมศึกษาปีท่ี 4          687             679           1,366             69  
ประถมศึกษาปีท่ี 5          700             622           1,322             68  
ประถมศึกษาปีท่ี 6          728             648           1,376             67  

รวมประถมศกึษา       4,159          3,872           8,031           412  

มัธยมศึกษาปีท่ี 1          682             586           1,268             62  
มัธยมศึกษาปีท่ี 2          686             576           1,262             64  
มัธยมศึกษาปีท่ี 3          585             525           1,110             61  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น       1,953          1,687           3,640           187  

มัธยมศึกษาปีท่ี 4            13              10                23               1  
มัธยมศึกษาปีท่ี 5             9                7                16               2  
มัธยมศึกษาปีท่ี 6             9                7                16               1  
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย            31              24                55               4  

รวมทั้งสิ้น       7,430          6,846          14,276           743  
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๘. ผลการด าเนินงาน  

  1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 
      1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
ปีการศึกษา  2561  จ าแนกตามรายวิชาและสาระการเรียนรู้ 

ตาราง   1   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ชั้นประถมศึกษาปีที่   6  ปีการศึกษา   2561  
              จ าแนกตามรายวิชาและสาระการเรียนรู้ 

รายวิชาและสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ภาษาไทย 
   การอ่าน 
   การเขียน 
   การฟัง การด ูและการพดู 
   หลักการใช้ภาษา 
   วรรณคดีและวรรณกรรม 
ภาษาอังกฤษ 
   ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
   ภาษาและวัฒนธรรม 
   ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
คณิตศาสตร์ 
   บูรณาการ 
   จ านวนและการด าเนินการ 
   การวัด 
   เรขาคณิต 
   พีชคณิต 
   การวิเคราะห์ข้อมลูและความนา่จะเป็น 
วิทยาศาสตร์ 
   บูรณาการ 
   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
   สารและสมบตัิของสาร 
   แรงและการเคลื่อนที ่
   พลังงาน 
   กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
   ดาราศาสตร์และอวกาศ 

50.28 
54.46 
51.69 
67.31 
35.70 
51.24 
31.53 
29.88 
36.47 
32.15 
31.40 
28.06 
16.93 
24.06 
26.62 
35.06 
54.56 
36.67 
31.30 
33.92 
62.67 
38.03 
36.84 
34.00 
33.10 
30.76 

14.66 
20.48 
15.63 
28.33 
16.16 
26.75 
11.94 
13.57 
17.85 
20.93 
16.47 
32.03 
19.67 
24.91 
31.51 
36.31 
33.96 
11.13 
46.37 
16.60 
29.74 
21.12 
34.82 
22.50 
20.40 
25.78 

 จากตาราง 1   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ภาษาไทย   
มีคะแนนเฉลี่ย 50.28 ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย 31.53 คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 31.40 และวิทยาศาสตร์   
มีคะแนนเฉลี่ย 36.67 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 14.66, 11.94, 16.47, และ 11.13 ตามล าดับ  
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 เมื่อพิจารณาสาระการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา พบว่า วิชาภาษาไทย สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การฟัง การดูและการพูด, วิชาภาษาอังกฤษ สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาษาและวัฒนธรรม, วิชา
คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น, และวิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระการเรียนรู้ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกวิชาควรเร่งพัฒนาทุกสาระการเรียนรู้ 
 1.2 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                
ปีการศึกษา  2561  กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560  
 

ตาราง  2  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2561  
            กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา  2560  
 

    รายวิชา 
    คะแนนเฉลี่ย 
  ของปีการศึกษา 

       การพัฒนา จ านวนโรงเรียนที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

   2560  2561     +/-   ร้อยละ จ านวน (179) ร้อยละ 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

40.51 
28.25 
31.13 
35.37 

50.28 
31.53 
31.40 
36.67 

9.77 
3.28 
0.27 
1.30 

24.12 
11.61 
0.87 
3.68 

161 
141 
89 

106 

89.94 
78.77 
49.72 
59.22 

 คะแนนเฉลี่ย 33.82 33.82 3.66 10.81 147 82.12 

 จากตาราง 2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                   
ปีการศึกษา  2561  กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2560  โดยรวม พบว่า  
คะแนนเฉลี่ย 4 รายวิชา มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 10.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า ทุกวิชามีคะแนนเพ่ิมข้ึน 
จากปีที่แล้ว  

 ส าหรับผลการทดสอบรายโรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่มีการพัฒนาของคะแนนเฉลี่ยรวม  4  รายวิชาสูงขึ้นจ านวน          
147  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  82.12  โดยวิชาภาษาไทย มีจ านวนโรงเรียนที่มีการพัฒนาของคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นมากที่สุด  
จ านวน  161  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  82.12 

 1.3 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ปีการศึกษา 2561 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานของระดับจังหวัด 
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ตาราง  3  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561  
               กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับจังหวัด 
 

รายวชิา 
คะแนนเฉลี่ยระดับ 

ผลต่าง 
โรงเรียนที่มีคะแนน 
สูงกว่าระดับจังหวัด 

จังหวัด เขตพ้ืนที่ จ านวน (181) ร้อยละ 
ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์

52.88 
33.58 
33.53 
38.11 

50.28 
31.53 
31.40 
36.67 

-2.60 
-2.05 
-2.13 
-1.44 

64 
37 
55 
67 

35.36 
20.44 
30.37 
37.02 

คะแนนเฉลี่ย 39.53 37.47 -2.06 52 28.73 

 จากตาราง 3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
ปีการศึกษา 2561 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ของระดับจังหวัด โดยรวม พบว่า คะแนนเฉลี่ย  
4 รายวิชา ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 2.06 และเมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ทุกรายวิชามีคะแนนต่ ากว่าระดับ
จังหวัด  
 ส าหรับผลการทดสอบรายโรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 รายวิชา สูงกว่าระดับจังหวัด 
จ านวน 52 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 28.73 โดยวิชาวิทยาศาสตร์มีจ านวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าจังหวัดมาก
ที่สุด จ านวน 67 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 37.02 

 1.4 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ปีการศึกษา 2561 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ของระดับสังกัด 
 

ตาราง  4  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561  
            กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับสังกัด 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยระดับ 

ผลต่าง 

โรงเรียนที่มีคะแนน 
สูงกว่าระดับสังกัด 

สังกัด สพฐ. เขตพ้ืนที่ 
จ านวน (181) ร้อยละ 

ภาษาไทยภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์

54.61 
35.47 
35.65 
38.83 

50.28 
31.53 
31.40 
36.67 

-4.33 
-3.94 
-4.25 
-2.16 

44 
27 
43 
56 

24.31 
14.92 
23.76 
30.92 

คะแนนเฉลี่ย 41.14 37.47 -3.67 43 23.76 

 จากตาราง 4 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
ปีการศึกษา 2561 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับสังกัด โดยรวมพบว่า คะแนนเฉลี่ย 4  
รายวิชา ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด 3.67 และเมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า ทุกรายวิชามีคะแนนต่ ากว่าระดับ 
สังกัด  
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 ส าหรับผลการทดสอบรายโรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 รายวิชา สูงกว่าระดับสังกัด จ านวน 
43 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 23.76 โดยวิชาวิทยาศาสตร์ มีจ านวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าสังกัดมากที่สุด 
จ านวน 56 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 30.92 
  1.5 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6            
ปีการศึกษา 2561  กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ของระดับประเทศ 
 

ตาราง 5 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศกึษา 2561  
กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับประเทศ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยระดับ 

ผลต่าง 
โรงเรียนที่มีคะแนน 
สูงกว่าระดับประเทศ 

ประเทศ เขตพื้นที ่ จ านวน (181) ร้อยละ 
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

55.90 
39.24 
37.50 
39.93 

50.28 
31.53 
31.40 
36.67 

-5.62 
-7.71 
-6.10 
-3.26 

37 
8 

37 
44 

20.44 
4.42 

20.44 
24.31 

คะแนนเฉลี่ย 43.14 37.47 -5.67 25 13.81 

 จากตาราง 5 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   
ปีการศึกษา 2561 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับประเทศ  โดยรวม พบว่า คะแนนเฉลี่ย 4  
รายวิชา ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 5.67 และเม่ือพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ทุกรายวิชามีคะแนนต่ ากว่า
ระดับประเทศ  
 ส าหรับผลการทดสอบรายโรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 รายวิชา สูงกว่าระดับประเทศ 
จ านวน 25 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 13.81 โดยวิชาวิทยาศาสตร์ มีจ านวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศมาก
ที่สุด จ านวน 44 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 24.3 
 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561  
 2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2561  
จ าแนกตามรายวิชาและสาระการเรียนรู้ 
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ตาราง  6  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  
รายวิชาและสาระการเรียนรู้  
 

รายวิชาและสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ภาษาไทย 
   การอ่าน 
   การเขียน 
   การฟัง การด ูและการพดู 
   หลักการใช้ภาษา 
   วรรณคดีและวรรณกรรม 
ภาษาอังกฤษ 
   ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
   ภาษาและวัฒนธรรม 
คณิตศาสตร์ 
   บูรณาการ 
   จ านวนและการด าเนินการ 
   การวัด 
   เรขาคณิต 
   พีชคณิต 
   การวิเคราะห์ข้อมลูและความนา่จะเป็น   
วิทยาศาสตร์ 
   บูรณาการ 
   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
   สารและสมบตัิของสาร 
   แรงและการเคลื่อนที ่
   พลังงาน 
   กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
   ดาราศาสตร์และอวกาศ 

46.11 
48.37 
39.57 
51.99 
43.38 
48.86 
25.85 
26.16 
23.58 
24.38 
16.16 
19.35 
22.42 
37.49 
21.88 
25.74 
32.48 
37.48 
39.76 
36.35 
27.19 
23.17 
30.76 
32.24 
37.04 

13.17 
18.75 
21.81 
23.69 
10.46 
23.05 
6.31 
6.85 

17.53 
9.08 
18.05 
17.58 
41.71 
19.86 
17.82 
18.99 
8.73 
28.47 
16.92 
33.44 
15.11 
19.40 
14.96 
19.00 
29.06 

         จากตาราง 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3  พบว่าวิชาภาษาไทย มี
คะแนนเฉลี่ย 46.11 วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย 25.85 วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 24.38 และวิชา
วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 32.48  โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 13.17, 6.31, 9.08  และ 8.73 
ตามล าดับ  
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  เมื่อพิจารณาสาระการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา พบว่า วิชาภาษาไทย สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การฟัง การดูและการพูด, วิชาภาษาอังกฤษ สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร, วิชา
คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ เรขาคณิต , และวิชาวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด คือ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ซึ่งทุกวิชาควรเร่งพัฒนาทุกสาระการเรียนรู้ 
 2.2 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3             
ปีการศึกษา 2561 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560 
 

ตาราง  7  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  
กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560 

   รายวิชา 
    คะแนนเฉลี่ย 
  ของปีการศึกษา 

     การพัฒนา จ านวนโรงเรียนที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น  

   2560   2561 +/- ร้อยละ จ านวน (62) ร้อยละ 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

42.01 
27.33 
19.82 
29.05 

46.11 
25.85 
24.38 
32.48 

4.10 
-1.48 
4.56 
3.43 

9.76 
-5.42 
23.01 
11.81 

51 
15 
54 
52 

82.26 
24.19 
87.10 
83.87 

คะแนนเฉลี่ย 29.55 32.21 2.66 8.98 51 82.26 

 จากตาราง 7 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ปี
การศึกษา  2561  กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา  2560  โดยรวม พบว่า 
คะแนนเฉลี่ย  4 รายวิชา มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.98 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า รายวิชาที่มีคะแนน
เฉลี่ยลดลง คือ วิชาภาษาอังกฤษ  
 ส าหรับผลการทดสอบรายโรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่มีการพัฒนาของคะแนนเฉลี่ยรวม  4 รายวิชา สูงขึ้น 
จ านวน 51 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.26 โดยวิชาคณิตศาสตร์ มีจ านวนโรงเรียนที่มีการพัฒนาของคะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึนมากที่สุด จ านวน 54 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 87.10 

 2.3 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2561 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับจังหวัด 
 

ตาราง   8  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  
             กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับจังหวัด 

         รายวิชา 
      คะแนนเฉลี่ยระดับ 

     ผลต่าง 
โรงเรียนที่มีคะแนน 

       สูงกว่าระดับจังหวัด 
   จังหวัด    เขตพื้นที่ จ านวน (62) ร้อยละ 

ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

52.28 
27.36 
27.69 
35.28 

46.11 
25.85 
24.38 
32.48 

-6.17 
-1.51 
-3.31 
-2.80 

8 
13 
10 
8 

12.90 
20.97 
16.13 
12.90 

คะแนนเฉลี่ย 35.65 32.21 -3.44 5 8.06 
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 จากตาราง 8 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2561 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับจังหวัด โดยรวมพบว่า คะแนนเฉลี่ย  
4 รายวิชา มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 3.44 และเม่ือพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ทุกวิชามีคะแนน 
ต่ ากว่าระดับจังหวัด  

 ส าหรับผลการทดสอบรายโรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม  4  รายวิชาสูงกว่าระดับจังหวัด  
จ านวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.06 โดยวชิาภาษาอังกฤษ มีจ านวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าจังหวัดมากที่สุด  
จ านวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 20.97 

2.4 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561     
กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ของระดับสังกัด 

 

ตาราง  9  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา  2561  
            กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับสังกัด 

        รายวิชา 
      คะแนนเฉลี่ยระดับ 

    ผลต่าง 
โรงเรียนที่มีคะแนน 

         สูงกว่าระดับสังกัด 
 สังกัด สพฐ. เขตพื้นที ่ จ านวน (62) ร้อยละ 

ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

55.04 
29.10 
30.28 
36.43 

46.11 
25.85 
24.38 
32.48 

-8.93 
-3.25 
-5.90 
-3.95 

3 
1 
3 
4 

4.84 
1.61 
4.84 
6.45 

    คะแนนเฉลี่ย 37.71 32.21 -5.50 1 1.61 

 จากตาราง  9  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
ปีการศึกษา 2561 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับสังกัด โดยรวม พบว่า คะแนนเฉลี่ย          
4 รายวิชา มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด 5.50 และเม่ือพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ทุกวิชามีคะแนน        
ต่ ากว่าระดับสังกัด 

 ส าหรับผลการทดสอบรายโรงเรียน พบว่า ทุกโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 รายวิชา สูงกว่าระดับสังกัด  
จ านวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 1.61 โดยวิชาวิทยาศาสตร์ มีจ านวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าสังกัดมากท่ีสุด  
จ านวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 6.45 

2.5  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2561  
กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับประเทศ 
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ตาราง  10  การเปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  
              กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับประเทศ 
 

     รายวิชา 
     คะแนนเฉลี่ยระดับ 

   ผลต่าง 

         โรงเรียนที่มีคะแนน 
        สูงกว่าระดับประเทศ 

  ประเทศ เขตพื้นที ่
   จ านวน 
(62) 

     ร้อยละ 

ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

54.42 
29.45 
30.04 
36.10 

46.11 
25.85 
24.38 
32.48 

-8.31 
-3.60 
-5.66 
-3.62 

5 
1 
3 
5 

8.06 
1.61 
4.84 
8.06 

คะแนนเฉลี่ย 37.50 32.21 -5.29 1 1.61 

 จากตาราง 10 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3               
ปีการศึกษา  2561  กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับประเทศ โดยรวม พบว่า  
คะแนนเฉลี่ย 4 รายวิชา มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 5.29 และเมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า 
ทุกวิชามีคะแนนต่ ากว่าระดับประเทศ 

 ส าหรับผลการทดสอบรายโรงเรียน พบว่า ทุกโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 รายวิชา สูงกว่าระดับประเทศ  
จ านวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 1.61 โดยวิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์ มีจ านวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ประเทศมากที่สุด จ านวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.06 
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 3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 
   3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2561  
จ าแนกตามรายวิชาและสาระการเรียนรู้  
 

ตาราง  11  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561  
               จ าแนกตามรายวิชาและสาระการเรียนรู้ 

รายวิชาและสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ภาษาไทย 
   การอ่าน 
   การเขียน 
   การฟัง การดู และการพูด 
   หลักการใช้ภาษา 
   วรรณคดีและวรรณกรรม 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม  
   หนา้ที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตฯ 
   เศรษฐศาสตร์  
   ประวัติศาสตร์ 
   ภูมิศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 
   ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
   ภาษาและวัฒนธรรม 
   ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
   ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
คณิตศาสตร์ 
   บูรณาการ 
   จ านวนและการด าเนินการ 
   การวัด 
   พีชคณิต 
   การวิเคราะหข์้อมูลและความน่าจะเปน็ 
วิทยาศาสตร ์
   บูรณาการ 
   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
   ชวีิตกับสิ่งแวดลอ้ม 
   สารและสมบัติของสาร 
   แรงและการเคลื่อนที ่
   พลังงาน 
   กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
   ดาราศาสตร์และอวกาศ 

35.08 
37.50 
39.44 
69.44 
25.62 
34.44 
29.67 
39.17 
28.33 
24.17 
25.00 
31.67 
18.13 
18.60 
21.11 
19.70 
10.61 
13.75 
16.67 
6.67 
5.56 

12.28 
21.21 
28.33 
8.33 

37.35 
28.03 
22.53 
25.00 
21.67 
46.21 
27.78 

11.76 
20.36 
13.25 
22.40 
5.80 

14.10 
5.73 
15.39 
6.24 

10.96 
10.00 
4.71 
2.95 
5.54 
7.11 
8.16 
8.16 
4.73 
23.57 
9.43 

12.42 
6.56 

13.34 
3.58 
18.63 
9.04 

19.18 
11.93 
14.63 
13.44 
12.14 
12.42 

   จากตาราง 11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 35.08 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 29.67ภาษาอังกฤษ มีคะแนน
เฉลี่ย 18.13 คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 13.75 และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 28.33 โดยมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 11.76, 5.73, 2.95, 4.73 และ 3.58 ตามล าดับ  



30 

 

 

 

 เมื่อพิจารณาสาระการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา พบว่า วิชาภาษาไทย สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การฟัง การดู และการพูด, วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, วชิาภาษาอังกฤษ สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาษาและวัฒนธรรม, วิชา
คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น, และวิชาวิทยาศาสตร์ 
สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ทุกวิชาควรเร่งพัฒนาทุกสาระการเรียนรู้ 
 3.2  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   
ปีการศึกษา  2561 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2560 
 

ตาราง   12   เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560  

               รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา        การพัฒนาจาก 

      ปีการศึกษา 2560          2560        2561 
ภาษาไทย 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

39.22 
16.85 
23.69 
28.78 
21.09 

35.08 
29.67 
18.13 
13.75 
28.33 

-4.14 
12.82 
-5.56 
15.03 
7.24 

คะแนนเฉลี่ย 25.93 24.99 -0.93 

 จากตาราง 12 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2561 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560 โดยรวม พบว่า 
คะแนนเฉลี่ย 5 รายวิชา มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 0.93 และเมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า วิชาสังคมศึกษา ศาสนา            
และวัฒนธรรม วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 

 3.3 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       
ปีการศึกษา 2561 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับจังหวัด 

ตาราง  13  การเปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561  
              กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับจังหวัด 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยระดับ 

ผลต่าง 
จังหวัด เขตพื้นที ่

ภาษาไทย 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

44.58 
34.26 
26.98 
25.96 
28.81 

35.08 
29.67 
18.13 
13.75 
28.33 

-9.5 
-4.59 
-8.85 

-12.21 
-0.48 

คะแนนเฉลี่ย 32.12 24.99 -7.13 
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 จากตาราง  13  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  
ปีการศึกษา 2561 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับจังหวัด โดยรวม พบว่า คะแนนเฉลี่ย       
5 รายวิชา มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 7.13 และเมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ทุกวิชา                   
มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัด 

3.4 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2561  
กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับสังกัด 

ตาราง  14  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561  
               กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับสังกัด 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยระดับ 

ผลต่าง 
สังกัด เขตพื้นที ่

ภาษาไทย 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

48.16 
35.48 
31.15 
31.04 
30.75 

35.08 
29.67 
18.13 
13.75 
28.33 

-13.08 
-5.81 

-13.02 
-17.29 
-2.42 

คะแนนเฉลี่ย 35.32 24.99 -10.32 

 จากตาราง  14  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  
ปีการศึกษา 2561 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ของระดับสังกัด โดยรวม พบว่า คะแนนเฉลี่ย        
5 รายวิชา มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด 10.32 และเมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ทุกวิชา                  
มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับสังกัด 
 3.5  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561  

กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับประเทศ 

ตาราง  15  การเปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561  
              กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับประเทศ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยระดับ 

ผลต่าง 
ประเทศ เขตพื้นที ่

ภาษาไทย 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

47.31 
35.16 
31.41 
30.72 
30.51 

35.08 
29.67 
18.13 
13.75 
28.33 

-12.23 
-5.49 

-13.28 
-16.97 
-2.18 

คะแนนเฉลี่ย 35.02 24.99 -10.03 
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จากตาราง 15 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
ปีการศึกษา 2561 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ของระดับประเทศ โดยรวม พบว่า คะแนน
เฉลี่ย 5 รายวิชา มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 10.03 และเมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า  
ทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 
 
ตาราง    แสดงคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

         ย้อนหลัง 3 ปี (2559,2560,2561) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3     
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ผลการตดิตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  3 

นโยบาย/ ตัวชี้วัด 
ระดับ 

คุณภาพ 
ค าอธิบาย 

ระดับคุณภาพ 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมัน่คง 5.00 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาที่นอ้มน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3.78 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่  17  ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินยั อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความ
พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่  19 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสยัรักการอ่าน   
     ตัวชี้วัดย่อยที ่ 19.1 รอ้ยละของผู้เรียนที่อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ( เฉพาะ สพป.) 4 ดีมาก 
     ตัวชี้วัดย่อยที ่ 19.2  ร้อยละของผู้เรียนมีนิสัยรักการอา่น 4 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่  20 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 2 พอใช้ 
ตัวชี้วัดที่  24  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธภิาพ (ร้อยละผู้เรียนมีทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 3 ดี 

ตัวชี้วัดที่  27  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่ารอ้ยละ 50 
ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

  

     ตัวชี้วัดย่อยที ่ 27.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 5 ดีเยี่ยม 
     ตัวชี้วัดย่อยที ่ 27.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 ดีเยี่ยม 
     ตัวชี้วัดย่อยที ่ 27.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ประเมิน  
ตัวชี้วัดที่ 30 รอ้ยละของสถานศึกษาจดัการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจิริง (Active Learning) 4 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่  35 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดลอ้มที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชพีตามความถนัด 2 พอใช้ 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ 49 ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็นในการ
จัดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธภิาพ 5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถงึบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 3.86 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 54 รอ้ยละของเด็กวัยเรียนทีเ่ข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา   
     ตัวชี้วัดย่อยที ่54.1 ระดับประถมศึกษา (เฉพาะ สพป.) 4 ดีมาก 
     ตัวชี้วัดย่อยที ่54.2 ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น (เฉพาะ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
     ตัวชี้วัดย่อยที ่54.3 ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 5 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ 55 รอ้ยละของนักเรียนออกกลางคัน   
     ตัวชี้วัดย่อยที ่55.1 ระดับประถมศึกษา (เฉพาะ สพป.) 3 ดี 
     ตัวชี้วัดย่อยที ่55.2 ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ( สพป. และ สพม.) 1 ปรับปรุง 
     ตัวชี้วัดย่อยที ่55.3 ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะ สพม.) ไม่ประเมิน  
ตัวชี้วัดที่  59 ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่ก าหนด   
      ตัวชีว้ัดย่อยที่ 59.1 ระดับปฐมวยั (เฉพาะ สพป.) 4 ดีมาก 
      ตัวชีว้ัดย่อยที่ 59.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป. และ สพม.) 5 ดีเยี่ยม 
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ 4.67 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ 69 รอ้ยละของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 4 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 78 โรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   
      ตัวชีว้ัดย่อยที่ 78.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  (เฉพาะ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
      ตัวชีว้ัดย่อยที่ 78.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เฉพาะ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.46 ดีเยี่ยม 
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ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

นโยบาย / ตัวชีว้ัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมนิ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

นโยบายที่  1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง    
ตัวที่วัดที่  3  รอ้ยละของสถานศึกษาทีป่รับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกจิกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม 

 
80 

 
100 

 
บรรลุ 

นโยบายที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
ตัวชี้วัดที่  15  ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล ฯ 

 
80 

 
100 

 
บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของสถานศึกษาทีม่ีการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพื้นที่ 80 100 บรรลุ 
ตัวชี้วัดที่  21  ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เร่ืองการอ่าน 
(Reading Literacy) 

 
80 

 
100 

 
บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของผู้เรียนระดับมธัยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) 

 
80 

 
100 

 
บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 23  ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy)  

80 89.01 บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 25  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100 100 บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 26  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 100 0.32 ไม่บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 31  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 80 26.37 ไม่บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 32 ร้อยละของสถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้บนัได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 100 ไม่ร่วม  

ตัวชี้วัดที่ 33  ร้อยละของสถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที ่3 ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

100 100 บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่  34  ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 60 100 บรรลุ 
ตัวชี้วัดที่  36  ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย ลดลง ลดลง 

1.8% 
บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่  38  ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการด าเนินชวีิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
80 

 
100 

 
บรรลุ 

นโยบายที่  3  พัฒนาผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา    
ตัวชี้วัดที่  52 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 80 10.50 ไม่บรรลุ 
นโยบายที่  4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  และลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา 

   

ตัวชี้วัดที่ 57 ร้อยละของสถานศึกษาทีม่ีระบบฐานข้อมูลประชากรวยัเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 บรรลุ 

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ    
ตัวชี้วัดที่  75  มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ มีรูปแบบ มีรูปแบบ บรรลุ 
ตัวชี้วัดที่  77  จ านวนโรงเรียนขนาดเลก็ลดลง ลดลง ลดลง บรรลุ 
ตัวชี้วัดที่  82  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 100 บรรลุ 
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รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน
ที่ได้รับ 

ค าอธิบาย
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเลิศ    
     ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ด ี 4 38.5 ดีมาก 
     ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผู้น าของผู้บรหิารในการน าองค์การไปสู่เป้าหมาย 5 12.5 ดีเยี่ยม 
     ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

3 6 ดี 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา 3 6 ดี 
     ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสรา้งหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบใน
การบริหารและการจดัการศึกษา 

4 6 ดีมาก 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การสื่อสาร การประชาสมัพันธ์ภายในและภายนอก 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4 4 ดีมาก 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจดั
การศึกษา 

4 4 ดีมาก 

     ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู ้ 4 10 ดีมาก 
     ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การส่งเสริมใหเ้กิดการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) และการสรา้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Leaming 
Community : PLC) และน าองคค์วามรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ 
โดยใช้กระบวนการวิจัย 

4 10 ดีมาก 

     ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการบริหาร 
และการจัดการศึกษา 

4 6 ดีมาก 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กร เอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

4 6 ดีมาก 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1 4 54.5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ    
     ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานดา้นวิชาการ 4 10 ดีมาก 
     ประเด็นการพิจารณาที่ 6 พัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับ ดแูล ติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 

4 10 ดีมาก 

     ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานดา้นงบประมาณ 4 4 ดีมาก 
     ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอยา่งเป็นระบบ สอดคล้องกับ
นโยบาย ปัญหาและความต้องการ 

4 4 ดีมาก 

     ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานดา้นการบริหารงานบุคคล 3 6 ดี 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครแูละบุคลากร 
ทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็นและส่งเสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3 6 ดี 

     ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานดา้นการบริหารทั่วไป 4 6 ดีมาก 
     ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ 4 6 ดีมาก 
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     ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

3 9 ดี 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 4 35 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศกึษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
     ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเรจ็และเป็น
แบบอย่างได ้

2 6 พอใช้ 

     ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา 

5 23.5 ดีเยี่ยม 

                    2.1 ระดับปฐมวยั 4 6 ดีมาก 
                    2.2 ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 5 17.5 ดีเยี่ยม 
     ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 3 12 ดี 
     ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT)  

1 2 ปรับปรุง 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

   

                    4.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 5 5 ดีเยี่ยม 
                    4.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 5 5 ดีเยี่ยม 
                    4.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาทีที่ 6 
 

   

     ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท่าเทียม
กัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

5 8.5 ดีเยี่ยม 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู้เรยีนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มคีวามต้องการพิเศษ
ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสรมิให้ไดร้ับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

   

                    4.1 เด็กพิการเรยีนรวม 4 3 ดีมาก 
                    4.2 เด็กด้อยโอกาส 4 3 ดีมาก 
                    4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 5 2.5 ดีเยี่ยม 
     ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามผีลงานเชิงประจักษต์ามเกณฑ์ ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรต ิ

3 9 ดี 

     ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และการ
จัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 

5 20 ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 4 79 ดีมาก 
คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) 4 168.5 ดีมาก 
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ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้อง 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 บรรลุวิสัยทัศน์ 
 “ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ 
ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทย 
มีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ” 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
 1) ความม่ันคง 
 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
           และธรรมภิบาลในสังคมไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 
 6 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม 
   เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 
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แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 วิสัยทัศน์ 

  

“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 
พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
 2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงเท่าเทียม 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าหมายหลัก 
 

 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
              และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
 3. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 4. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 5. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม 

                         จากทุกภาคส่วน 
 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 วิสัยทัศน์ 
 

  “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
 

 พันธกิจ 
 

  1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 
                         ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขัน 
  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ 
                         ในศตวรรษที่ 21 
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 
                         อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                         พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
  7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา 
                         โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
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เป้าหมาย 
 

  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์  
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
  2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
  3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ 
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี  
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ 
กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
  5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ  
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
โดยมีนโยบายในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 

  1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม   
  3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
  4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ได้รับโอกาสและการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และ
เหมาะสมตรงตามความต้องการ 
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

  1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
  3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับประเทศ 
   

 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 

  1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้อง 
กับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ 
  2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 
  3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
  4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
  5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
  6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
  7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
                          และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

  1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) 
  2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา 
  3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 
  4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
  5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาท่ี
มีคุณภาพของประชาชน 
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 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

  1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิต 
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้  
เรื่อง ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 4.0 
  3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรม เรื่อง วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค 
สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
  5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน  
ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มบีริบท
ที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
  6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขต  
มีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน 
  8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน 6,000 โรงเรียน 
  9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

  1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมด้าน
การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
  2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
  4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
  5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
 มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
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แผนปฏิบัติการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต  3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

วิสัยทัศน์     

 “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นองค์กรหลักท่ีมีประสิทธิภาพ 
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามคุณลักษณะในศตวรรษท่ี  21  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ 
   1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา                                        
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระบบ และจัดการศึกษาโดยใช้                          
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือพัฒนามุ่งสู่  Thailand  4.0 
 

 ค่านิยม 
 “มุ่งบริการ เหนือมาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศ” 

    เป้าหมาย  
    1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา  
ภาษา และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ   
    3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มี ทักษะ    มี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   มีสุขภาวะที่ เหมาะสมตามวัย          มี
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ การเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ  
   4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

  5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษา 
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
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  6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development  Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

  7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิง
บูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  

 

     นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
  1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 2. จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน  
 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

การขับเคลือ่นมาตรการสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
นโยบายที่ 1 การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
มาตรการที่ 1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แนวทาง  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1.1 ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   1. ร้อยละ 100 บุคลากรได้รับการส่งเสริมการป้องกัน                  

และประพฤติมิชอบ  
  

มาตรการที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  
แนวทาง  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

2.1 ส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือ    
เนตรนารี และยุวกาชาด   

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี       
และยุวกาชาด  

 

มาตรการที่ 3 ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย โดยผ่านกระบวนการสภานักเรียน  
แนวทาง  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

3.1 ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย      
โดยผ่านกระบวนการสภานักเรียน   

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการส่งเสริมระบอบ ประชาธิปไตย     
โดยผ่านกระบวนการสภานักเรียน    

  

มาตรการที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตามแนวศาสตร์พระราชา และสอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญ  
แนวทาง  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

4.1 โรงเรียนคุณธรรม    1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนด าเนินการโรงเรียนคุณธรรม   
4.2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ
ศึกษา ตามแนวศาสตร์พระราชา และ
สอดคล้อง กับนโยบายส าคัญ   

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  การ
จัดการศึกษาตามแนวศาสตร์พระราชา และสอดคล้องกับ นโยบายที่
ส าคัญ   
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มาตรการที่ 5 ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียน   
แนวทาง  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

5.1 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และ อบายมุข     

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุข     

5.2 ค่ายทักษะชีวิต ป้องกันยาเสพติด    2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต มี
พฤติกรรมที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  

5.3 ส่งเสริม ความประพฤตินักเรียน    3. ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีพฤติกรรมตามคุณลักษณะอัน พึง
ประสงค์    

5.4 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
อย่างเข้มข้นในโรงเรียนขยายโอกาส  

4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขยายโอกาสมีระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ   

5.5 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการพัฒนา 
นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีตาม 
แนวทางกระทรวงสาธารณสุข  

5. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการพัฒนาให้นักเรียนมีภาวะ 
โภชนาการที่ดีตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข  

  
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน      
มาตรการที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  

แนวทาง  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

1.1 ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพเด็ก   
ให้มีพัฒนาการรอบด้านและสมดุล   
ตามหลักสูตรปฐมวัย   

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน จัดการศึกษาให้เด็กมีพัฒนาการ รอบ
ด้านอย่างสมดุลในระดับที่สูงขึ้น และมีพฤติกรรมที่ แสดงออกถึง
สมรรถนะส าคัญในศตวรรษที่ 21  

1.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะ 
ตามหลักสูตรแกนกลาง สอดคล้องกับ 
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการ พัฒนา
ตามหลักสูตรแกนกลาง มีผลสัมฤทธิ์ และผลการทดสอบ ระดับชาติ 
สูงขึ้น และมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงสมรรถนะ ส าคัญในศตวรรษ 
ที่ 21  

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัด 
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และพลวัตทาง 
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21  

3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน จัดการศึกษาตามหลักสูตร แกนกลาง
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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มาตรการที่ 2 การพัฒนาการนิเทศเพื่อยกระดับการศึกษา  

แนวทาง  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

2.1  นิเทศติดตามและพัฒนาโรงเรียน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามและพัฒนา 
โรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  

 

มาตรการที่ 3 การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเรียนรวม  

แนวทาง  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

3.1  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
เรียนร่วมและเรียนรวม  

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนเรียนร่วมและเรียนรวมจัด การศึกษา
เรียนร่วมและเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

มาตรการที่ 4 การพัฒนาทักษะอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส  

แนวทาง  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

5.1  ส่งเสริมการเรียนการสอนด้าน 
อาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส  

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขยายโอกาสได้รับการส่งเสริมการ เรียน
การสอนด้านอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส  

 

มาตรการที่ 5 การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  

แนวทาง  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

6.1   การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนและครูเข้าร่วมแสดงความสามารถ ทักษะ
ทางวิชาการ  

6.2   ส่งเสริมสนับสนุนการจัดห้องเรียน 
ส่งเสริมความสามารถพิเศษ  

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัด 
ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ  

  
นโยบายที่ 3 ส่งเสริม สนบัสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มาตรการที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

แนวทาง  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และ วิชาชีพ  

1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ ของ
หน่วยงาน  
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มาตรการที่ 2 สร้างขวัญ ก าลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
แนวทาง  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.1 ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการ 
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  

1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มี ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นเลิศ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ  

 

มาตรการที่ 3 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการ  
แนวทาง  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

3.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้ 
มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในการก าหนดแผนอัตราก าลัง 
การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน 
วินัย และการลาออกจากราชการ  

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีแผนอัตราก าลัง ส่งผลให้การ 
ด าเนินการบริหารงานบุคคล มีประสิทธิภาพ  

  
นโยบายที่  4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา  

มาตรการที่ 1 เกณฑ์เด็กเข้าเรียน  อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
แนวทาง  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ 
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 

1. ร้อยละ 100  ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสใน
การเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ เสมอ
ภาค 

 

มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

แนวทาง  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
2.1  สร้างความเข้มแข็งของระบบการ ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  ระบบส่งเสริม ความ
ประพฤตินักเรียน  ระบบคุ้มครอง นักเรียน  
และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  

1. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตาม 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 

มาตรการที่ 3 ส่งเสริม  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  
แนวทาง  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

3.1  ส่งเสริม  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี การ
จัดการศึกษา  (NEW DLTV , DLIT)  ให้
ครอบคลุมพ้ืนที่อย่างทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพ  

1.  ร้อยละ 90  ของผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา   
(NEW DLTV , DLIT)  อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
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นโยบายที่ 5  การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  
มาตรการที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และแนวคิด 
        ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ       

แนวทาง  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1.1 ส่งเสริมสร้างจิตส านึกรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ 
อย่างเป็นระบบ  

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกรัก สิ่งแวดล้อม
และการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ  

1.2 น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงสู่การปฏิบัติ  

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้น้อมน าหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ  

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุก 
ภาคส่วนในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือจากทุก ภาคส่วน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  

มาตรการที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกบัการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

แนวทาง  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 
พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้การบริหาร 
จัดการขยะ และทักษะชีวิต 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้การ 
บริหารจัดการขยะและทักษะชีวิต 

2.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้การ
บริหาร จัดการขยะ และทักษะชีวิต  

1. บริหารจัดการขยะและทักษะชีวิต  

  
นโยบายที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนรว่ม  

มาตรการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สพป.สกลนคร เขต 3 และสถานศึกษา โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล และศาสตร์พระราชา  

แนวทาง  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1.1 ส่งเสริม พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่ 
ให้เป็นส านักงานมาตรฐาน  

1. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน มีการ
ก ากับ ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือและรายงานผลการใช้ งบประมาณ  

2. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการพัฒนา ระบบ
ฐานข้อมูลกลาง Big Data  
3. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน มีการ
ติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย  
4. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการ ปรับปรุง 
พัฒนาระบบเน็ทเวิร์ก  
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5. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไร้กระดาษ   

6. ร้อยละ 100 มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รอง ผอ. 
สพป.สกลนคร เขต 3 ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์  
7. ร้อยละ 100 ของบุคลากรของเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการ พัฒนา  

8. สพป.สกลนคร เขต 3 มีข้อมูลสารสนเทศของครู และบุคคลากร
ทางการ ศึกษาครบถ้วน ถูกต้อง  
9. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับการนิเทศผ่านการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
10. ร้อยละ 100 ของบุคลากรในส านักงานมีความรู้ความ เข้าใจใน
การประหยัดพลังงาน และร่วมกันประหยัดพลังงาน เช่น ประหยัด
พลังงานไฟฟ้า และน้ ามันเชื้อเพลิง  

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนระบบ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

11. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพที่มี 
ประสิทธิภาพ  
12. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีระบบการควบคุมทรัพย์สินที่มี 
ประสิทธิภาพ  
13. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการรายงานผลการจัด 
การศึกษา และจัดท ากรอบแนวทางในการวางแผน 
14. ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับการ 
สัมมนา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่  

  
มาตรการที่ 2 ส่งเสริมและแสวงหาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพ 
                 การศึกษา  

แนวทาง  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
2.1 สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วม    
ในการจัดการศึกษา  

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริมสนับสนุน ผู้ปกครอง
นักเรียน ชุมชน สังคม ได้มีความรู้ความเข้าใจในการ จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบการ พัฒนาผู้เรียน  
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ส่วนที่ 3 
แนวทางการด าเนินงาน 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูลพื้นฐานและผลการด าเนินงานที่ผ่านมาด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จึงก าหนดแนวทางการด าเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 

“ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
คร ูและบุคลากรทางการศึกษาท างานแบบมืออาชีพ” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการและต่อเนื่องตามหลักการสรรหา  

ธ ารงรักษา พัฒนาและดูแลหลังเกษียณ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างครบวงจร ประกอบด้วย การสร้างองค์ความรู้  

การแบ่งปันความรู้ การพัฒนาความรู้และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการท างานแบบเครือข่ายและ 

มุ่งการมีส่วนร่วม 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีในการปฏิบัติ 
เป้าประสงค์รวม 
1. บุคคลแห่งการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจรรยาบรรณและวิชาชีพทุกคน 
3. มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
4. ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ประเด็นนโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
1. พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากร

บุคคล การบริหารอัตราก าลังและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กร เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการท างานอยู่เสมอ 

สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน 
 5. สร้างเสริมจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต 
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 6. สร้างสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและการท างาน จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัย 
ในการท างาน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดเป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 
 
ที ่

 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
(Strategic 
Issues) 

 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ข้อมลู 
ปีฐาน 

(Baseline 
Data) 
๒๕๖๐ 

ค่า 
เป้า 

หมาย 
(Target) 

 
 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

(Initiative 
Project) 

 
 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

 
 

ผู้รับผิดชอบ
ร่วม 

๒๕๖๓ 

๑ พัฒนาระบบ
การจัดการ 
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
เป็นเครื่องมือ
ในการบริหาร 
ทรัพยากร
บุคคล  
การบริหาร 
อัตราก าลัง 
และพัฒนา 
ทรัพยากร
บุคคล 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ค าอธิบาย 
ระดับ ๑ มีฐานข้อมูลของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาครอบคลุมทุก
กลุ่มต าแหน่งและถูกต้อง
ครบถ้วนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
ของหน่วยงาน 
ระดับ ๒ มีตามระดับ ๑ และ
มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้ 
ระดับ ๓ มีตามระดับ ๒ และ
พัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูป
จัดเก็บข้อมูลให้ทันสมัย 
สะดวกต่อการเข้าถึงของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
ระดับ ๔ มีตามระดับ ๓ และ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อผู้เกี่ยวข้อง
และสาธารณชนหลากหลาย
ช่องทาง 

n/a ๕ พัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๓ 

กลุ่มพัฒนาครู 
และ 
บุคลากร 
ทางการศึกษา 

-กลุ่ม
ส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และ 
การสื่อสาร 
-กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 
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รายละเอียดตัวชี้วัดเป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 
 
ที ่

 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
(Strategic 
Issues) 

 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ข้อมูล 
ปีฐาน 

(Baseline 
Data) 
๒๕๖๐ 

ค่า 
เป้า 

หมาย 
(Target) 

 
 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

(Initiative 
Project) 

 
 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

 
 

ผู้รับผิดชอบ
ร่วม 

๒๕๖๓ 

๑ พัฒนาระบบ
การจัดการ 
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
เป็นเครื่องมือ
ในการบริหาร 
ทรัพยากร
บุคคล การ
บริหาร 
อัตราก าลัง 
และพัฒนา 
ทรัพยากร
บุคคล 

ระดับ ๕ มีตามระดับ ๔ และ
น าข้อมูลสารสนเทศของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคคลและหน่วยงาน 

n/a ๕ พัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๓ 

กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

-กลุ่ม
ส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และ 
การสื่อสาร 
-กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

๒ พัฒนาระบบ
การจัดการ
ความรู้ภายใน
องค์กร 
เป็นองค์กร
แห่งการ
เรียนรู้ 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 
ค าอธิบาย 
ระดับ ๑ มีการจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ 
ที่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ระดับ ๒ มีตามระดับ ๑ และ
ด าเนินการจัดการความรู้โดย
ใช้ระบวนการ PLC 
ระดับ ๓ มีตามระดับ ๒ และ
ด าเนินการจัดการความรู้ได้
ครบถ้วนทุกเป้าหมายการ
จัดการความรู้ที่ก าหนดไว้ 
ในแผน 

n/a ๕ การจัดการความรู้  
(KM Action 
Plan)  
เพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินงาน 
ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์และ 
ภารกิจหลัก โดย
ใช้กระบวนการ 
PLC 
 

กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

-กลุ่ม
นโยบายและ
แผน 
-กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม 
และ
ประเมินผล 
การจัดการ
ศึกษา 
-กลุ่ม
ส่งเสริม 
การจัดการ
ศึกษา 
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รายละเอียดตัวชี้วัดเป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 
 
ที ่

 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
(Strategic 
Issues) 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ข้อมูล 
ปีฐาน 

(Baseline 
Data) 
๒๕๖๐ 

ค่า 
เป้า 

หมาย 
(Target) 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

(Initiative 
Project) 

 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

 
 

ผู้รับผิดชอบ
ร่วม 

๒๕๖๓ 
๒ พัฒนาระบบ

การจัดการ
ความรู้ภายใน
องค์กร 
เป็นองค์กร
แห่งการ
เรียนรู้ 

ระดับ ๔ มีตามระดับ ๓ 
และด าเนินการติดตาม
ประเมินผลและรายงาน
ความส าเร็จของแผนการ
จัดการความรู้และ
น าเสนอผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น  
ระดับ ๕ มีตามระดับ ๔ 
และเผยแพร่องค์ความรู้
ที่เกิดจากกระบวนการ
จัดการความรู้ (KM) 
และชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) 
ของหน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องและสาธารณชน 

n/a ๕ การจัดการความรู้  
(KM Action 
Plan)  
เพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินงาน 
ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์และ 
ภารกิจหลัก โดย
ใช้กระบวนการ 
PLC 
 

กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

-กลุ่ม
นโยบายและ
แผน 
-กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม 
และ
ประเมินผล 
การจัดการ
ศึกษา 
-กลุ่ม
ส่งเสริม 
การจัดการ
ศึกษา 

๓ พัฒนาระบบ
บริหารงาน
บุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล 
ค าอธิบาย 
ระดับ ๑ มีแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ระยะ 
๑ ปี ของหน่วยงาน 
ที่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของหน่วยงาน 
ระดับ ๒ มีตามระดับ ๑ 
และมีการแต่งตั้ง
มอบหมายคณะ 
กรรมการด าเนินการ 
ตามแผนครอบคลุม 
ทุกภารกิจ 

n/a ๕ จัดตั้งสมาคมครู
ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
สนับสนุนจุดเน้น
การด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
การ 
ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๓ 
 
 

กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

-กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
-กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม 
และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 
-กลุ่ม
นโยบาย
แผน 
-คณะ 
กรรมการ
ขับเคลื่อน
จุดเน้น 
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รายละเอียดตัวชี้วัดเป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 
 
ที ่

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
(Strategic 
Issues) 

 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ข้อมูล 
ปีฐาน 

(Baseline 
Data) 
๒๕๖๐ 

ค่า 
เป้า 

หมาย 
(Target) 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

(Initiative 
Project) 

 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

 
 

ผู้รับผิดชอบ
ร่วม 

๒๕๖๓ 
๓ พัฒนาระบบ

บริหารงาน
บุคคลให้มี
ประสิทธิ 
ภาพ 

ระดับ ๓ มีตามระดับ ๒ 
และมีโครงการน าร่อง 
(Pilot Project) 
ด้านการพัฒนา
ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาของหน่วยงาน 
ระดับ ๔ มีตามระดับ ๓ 
และมีเครือข่ายความ
ร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือการพัฒนา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ระดับ ๕ มีตามระดับ ๔  
และมีการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากรเพ่ือน าไปพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคล
ของหน่วยงาน 

n/a ๕ จัดตั้งสมาคมครู
ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
สนับสนุนจุดเน้น
การด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
การของส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๓ 
 
 

กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

-กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
-กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม 
และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 
-กลุ่ม
นโยบาย
แผน 
-คณะ 
กรรมการ
ขับเคลื่อน
จุดเน้น 

๔ ส่งเสริมให้
บุคลากรมี
ความรู้ 
ความสามารถ
และสมรรถนะ
ในการท างาน
อยู่เสมอ
สามารถ
ปรับเปลี่ยน
วิธีการท างาน
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ของงาน 

ร้อยละของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีการประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ ๘๐ 
(ระดับดีมาก) ขึ้นไป 

๘๐ ๑๐๐ ส่งเสริมให้
ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการ
ศึกษาจัดท า
แผนพัฒนาตนเอง 
(ID Plan) และ
ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาตนเอง  
(ID Plan) 

กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
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รายละเอียดตัวชี้วัดเป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 
 
ที ่

 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
(Strategic 
Issues) 

 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ข้อมลู 
ปีฐาน 

(Baseline 
Data) 
๒๕๖๐ 

ค่า 
เป้า 

หมาย 
(Target) 

 
 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

(Initiative 
Project) 

 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

 
 

ผู้รับผิดชอบ
ร่วม 

๒๕๖๓ 

๕ สร้างเสริม
จิตส านึก 
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
และ
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
ความซื่อสัตย์
สุจริต และ
ความ
รับผิดชอบต่อ
หนา้ที่ท่ีได้รับ
มอบหมาย
และความ
รับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 
 

ร้อยละของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

n/a ๙๐ โครงการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 
รางวัล “ครูดีเด่น 
ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๓”  

กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
 

๖ สร้างสมดุล
ระหว่าง
คุณภาพ 
ชีวิตการ
ท างาน  
จัดสภาพ 
แวดล้อม 
ให้เหมาะสม
และปลอดภัย
ในการท างาน 
 

ร้อยละของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจ 
ต่อการปฏิบัติงาน 
สภาพแวดล้อมการ
ท างาน 

๙๑ ๑๐๐ ยกระดับคุณภาพ
การบริการ
ศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ 
(One Stop 
Service) 

กลุ่มอ านวยการ -กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
-กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
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ส่วนที่ ๔ 
แนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นมืออาชีพ 

 
 ตามแนวทางการด าเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ก าหนดวิสัยทัศน์ “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ครูและบุคลากรท างานแบบมืออาชีพ” นั้น 
 การเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการท างาน ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การ
ปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด เพื่อน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) ได้นั้น ความสามารถในการพัฒนาบุคลากรจึงต้องด าเนินการต่อเนื่องไปตลอด
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร เพ่ือสร้างทรัพยากรบุคคลไปสู่บุคลากรแห่งการเรียนรู้ โดยองค์กรส่งเสริม
ให้บุคลากร 
มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการท างาน สู่ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น จึงมีแนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 
 

 ๑. ปัจจัยท่ีน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  ปัจจัยที่น าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยการปลูกฝังบุคลากรให้มีระเบียบ
และวินัย ๕ ประการ ได้แก่ 
  ๑.๑ ความเป็นนายของตัวเอง (Personal Mastery) คนในองค์กรจะต้องกระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ฝึกฝนอบรมตนเองด้วยการเรียนรู้อยู่เสมออย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเอง 
  ๑.๒ แบบแผนความคิดอ่าน (Mental Models) คนในองค์กรจะต้องมีแบบแผนความคิด 
ทัศนคติ และความเชื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนพัฒนาแบบแผนความคิดอ่านของตนเอง 
อยู่เสมอ และยืดหยุ่น ท าให้สามารถปรับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป  
  ๑.๓ วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) คนในองค์กรจะต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน รู้เป้าหมาย
ร่วมกันโน้มน้าวให้เกิดการปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร 
  ๑.๔ การเรียนรู้ของทีม (Team Learning) เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์กร ร่วมกัน
คิดเพ่ือให้เกิดความคิดท่ีหลากหลาย แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นโดยผ่านการพูดคุย เสวนา อภิปราย เสนอ
มุมมองต่าง ๆ เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน น าไปสู่การตัดสินใจเลือกและเลือกแนวคิดที่เป็นประโยชน์สูงสุดน าไป
ปฏิบัติ 
  ๑.๕ การคิดอย่างมีระบบ (System Thinking) เป็นการคิดในภาพรวม โดยตระหนักถึง
องค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์และมีหน้าที่ต่อเชื่อมกัน 
  การสร้างบุคลากรไปสู่บุคคลแห่งการเรียนรู้ หมายถึง ผู้ที่มีคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้น สนใจแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการเรียนรู้ สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 
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 ๒. สมรรถนะของข้าราชการ “มืออาชีพ” 
  ๒.๑ การท างานอย่าง “มืออาชีพ” หมายถึง ผู้มีความสามารถและประสบการณ์สูงในงานที่
ท า ท างานทุกครั้งจะท าได้บรรลุเป้าหมาย โอกาสที่จะล้มเหลว ผิดพลาดแทบจะไม่มี ผู้บริหารสามารถไว้วางใจ
ได้ 
เมื่อมอบหมายงานให้ท า ค านี้จะตรงกันข้ามกับ “มือสมัครเล่น” “ผู้ฝึกงาน” ซึ่งเป็นผู้เข้ามารับงานไม่นาน  
ยังขาดประสบการณ์ในการท างานซึ่งจะต้องมีหัวหน้าคอยแนะน า แก้ไข ปรับปรุงอยู่ด้วย เพราะไม่สามารถ
ท างานคนเดียวได้ องค์ประกอบของมืออาชีพอย่างน้อย ๓ ประการ ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ มีความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องท่ีท า รู้หลักวิชา รู้เหตุรู้ผลที่ไปท่ีมาของเรื่องที่ท า
อย่างรอบด้านและสามารถคาดคะเนเพ่ือหาทางแก้ไขได้กรณีท่ีมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น 
   ๒.๑.๒ มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ความสามารถ
นี้ 
จะเกิดขึ้นได้จากประสบการณ์ไหวพริบปฏิภาณจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญพิเศษท่ีคนทั่วไปไม่มี 
   ๒.๑.๓ มีความสามารถในการประสานสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ สื่อสารท าความ
เข้าใจได้ดี มีการสนทนาที่สร้างสรรค์ รู้จักอดทน อดกลั้น เพ่ือที่จะได้ท าผลงานที่ตอบสนองความต้องได้ถูกต้อง 
  ๒.๒ การท างานแบบเจ้าหน้าที่ช านาญการ (Knowledge worker)  
   เนื่องจากบทบาทที่เปลี่ยนไปของภาครัฐในยุคปัจจุบันที่ก าลังเข้าสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระบบราชการในบทบาทใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ
เอกสาร ข้อมูล จ าเป็นต้องพัฒนาความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ข้อมูล ฉะนั้นต้องพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของข้าราชการให้สามารถท างานอย่างมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร ซึ่ง
ต้องการความสามารถเพ่ิมอีกอย่างน้อย ๓ เรื่อง ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อให้ท างานได้
เบ็ดเสร็จด้วยตนเอง เช่น รู้จักการใช้งานของโทรศัพท์ โทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต เพ่ือการติดต่อสื่อสารและน าเสนอผลงานได้เอง 
   ๒.๒.๒ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ 
ซ่ึงเป็นภาษากลางในการสื่อสาร และเป็นสื่อน าสู่แหล่งความรู้ที่ส าคัญของโลกปัจจุบัน 
   ๒.๒.๓ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์จากการรับทราบข่าวสารข้อมูลความ
เคลื่อนไหวทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อสร้างทางเลือกเชิงนโยบายให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
 

 ๓. แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 
  ๓.๑ การพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จ าแนกตามลักษณะเวลาการปฏิบัติงาน 
   ๓.๑.๑ ในขณะปฏิบัติงาน 
    ๑) การสอนงาน 
    ๒) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
    ๓) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   ๓.๑.๒ นอกเวลาการปฏิบัติงาน 
    ๑) การฝึกอบรมในสถานที่ที่ก าหนด การฝึกอบรมทางไกลที่หน่วยงานจัด
เองและหน่วยงานภายนอกจัด 
    ๒) การบรรยาย/เสวนา/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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    ๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
    ๔) การทัศนศึกษา/ดูงาน (ในประเทศ ต่างประเทศ) 
   ๓.๑.๓ การพัฒนาด้วยตนเอง 
    ๑) การศึกษาต่อ 
    ๒) การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
    ๓) การศึกษาจากเอกสาร/องค์ความรู้ใหม่ ๆ  
    ๔) แลกเปลี่ยนความรู้ 
    ๕) ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว 
  ๓.๒ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
   การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร น ามาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถข้าถึงความรู้ 
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถใน
เชิงแช่งขันสูงสุด โดยแบ่งความรู้เป็น ๒ ประเภท คือ 
   ๓.๒.๑ ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ 
พรสวรรค์ หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือ การคิด 
เชิงวิเคราะห์ ความรู้ประเภทนี้เรียกว่า ความรู้แบบนามธรรม 
   ๓.๒.๒ ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม 
ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ ความรู้ประเภทนี้
เรียกว่า ความรู้แบบรูปธรรม 
  ๓.๓ จัดการด้านระบบข้อมูลสารสนเทศในองค์กร 
   ระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information) เป็นทรัพยากรเพ่ือการบริหารที่ส าคัญ 
ขององค์กรยุคใหม่ เพราะระบบข้อมูลสารสนเทศจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาองค์กร และการพัฒนาบุคลากร 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   การจัดท าฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ส าหรับเป็นฐานข้อมูลของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เพ่ือน าข้อมูลไปประมวลผลและจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย
ข้อมูล ดังนี้ 
   ๓.๓.๑ ชื่อ – สกุล 
   ๓.๓.๒ อาย ุ
   ๓.๓.๓ ต าแหน่ง 
   ๓.๓.๔ สถานที่ปฏิบัติงาน 
   ๓.๓.๕ อายุราชการ 
   ๓.๓.๖ วุฒิ/วิชาเอก 
   ๓.๓.๗ วิทยฐานะ 
   ๓.๓.๘ ความรู้ความสามารถพิเศษ 
   ๓.๓.๙ การผ่านการอบรมสัมมนา 
   ๓.๓.๑๐ การได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   ๓.๓.๑๑ ความต้องการที่จะได้รับการพัฒนา 
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  ๓.๔ การพัฒนาสมรรถนะ 
   มาตรฐานต าแหน่ง หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะของงาน  
หน้าที่ความรับผิดชอบของงาน 
   มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและ
คุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติ
ปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการจาก
วิชาชีพได้ว่าเป็นบริการที่มีคุณภาพ เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ ในส่วนของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา ได้
ก าหนดไว้ทั้งสาระความรู้และสมรรถนะ 
   สมรรถนะ (Competency) คือ คุณลักษณะของบุคคลที่ท าให้พฤติกรรมการท างาน 
มีประสิทธิภาพ และเป็นคุณลักษณะที่สามารถวัดและประเมินได้ เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาองค์กร ดังนี้ 
   ๓.๔.๑ สมรรถนะหลัก 
    สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรในสังกัดทุก
ต าแหน่ง ซึ่งก าหนดขึ้น เพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วย ๕ สมรรถนะ 
ดังนี้ 
    ๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
    ๒) การบริการที่ดี 
    ๓) การพัฒนาตนเอง 
    ๔) การท างานเป็นทีม 
    ๕) จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   ๓.๔.๒ สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน/ประจ าสายงาน 
    สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน หรือ สมรรถนะประจ าสายงาน คือ สมรรถนะที่
ก าหนดเฉพาะส าหรับแต่ละกลุ่มงาน เพ่ือสนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่และ
ส่งเสริมปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น โดยก าหนดกลุ่มงานตามลักษณะตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
    ๑) กลุ่มครูผู้สอนรวมทั้งพนักงานราชการและอัตราจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ 
การสอน 
     ๑.๑ การใช้ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู 
      ๑.๑.๑) สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน  
การเขียนภาษาไทย เพ่ือการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง 
      ๑.๑.๒) สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน  
การเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง 
      ๑.๑.๓) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 
     ๑.๒ การพัฒนาหลักสูตร 
      ๑.๒.๑) สามารถวิเคราะห์หลักสูตร 
      ๑.๒.๒) สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้อย่าง
หลากหลาย 
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      ๑.๒.๓) สามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการ
ใช้หลักสูตร 
      ๑.๒.๔) สามารถจัดท าหลักสูตร 
     ๑.๓ การจัดการเรียนรู้ 
      ๑.๓.๑) สามารถน าประมวลผลรายวิชามาจัดท าแผนการ
เรียนรู้รายภาคและตลอดภาค 
      ๑.๓.๒) สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน 
      ๑.๓.๓) สามารถเลือกใช้ พัฒนาและสร้างสื่ออุปกรณ์ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
      ๑.๓.๔) สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและจ าแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล 
      ๑.๓.๕) สามารถศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความ
แตกต่างของผู้เรียน 
      ๑.๓.๖) สามารถจัดท าแผนการเรียนรู้ 
      ๑.๓.๗) สามารถฝึกปฏิบัติการสอน ตั้งแต่การจัดท า
แผนการสอน ปฏิบัติการสอน ประเมินผลและปรับปรุง 
      ๑.๓.๘) สามารถจัดท าโครงงานทางวิชาการ 
      ๑.๓.๙) สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 
      ๑.๓.๑๐) สามารถประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
     ๑.๔ จิตวิทยาส าหรับครู 
      ๑.๔.๑) เขา้ใจธรรมชาติของผู้เรียน 
      ๑.๔.๒) สามารถช่วยเหลือผู้เรยีนให้เรียนรู้และพัฒนา 
ได้ตามศักยภาพของตน 
      ๑.๔.๓) สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
      ๑.๔.๔) สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจ 
ของผู้เรียน 
     ๑.๕ การวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๑.๕.๑) สามารถวัดและประเมินผลได้ตามสภาพ 
ความเป็นจริง 
      ๑.๕.๒) สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้และหลักสูตร 
      ๑.๕.๓) สามารถจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้และ
การพัฒนาผู้เรียน 
     ๑.๖ การบริหารจัดการในห้องเรียน 
      ๑.๖.๑) มีภาวะผู้น า 
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      ๑.๖.๒) สามารถบริหารจัดการในชั้นเรียน 
      ๑.๖.๓) สามารถสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ 
      ๑.๖.๔) สามารถในการประสานประโยชน์ 
      ๑.๖.๕) สามารถน านวัตกรรมใหม่มาใช้ในการบริหาร
จัดการ 
     ๑.๗ การวิจัยทางการศึกษา 
      ๑.๗.๑) สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
      ๑.๗.๒) สามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนา 
      ๑.๗.๓) สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
     ๑.๘ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
      ๑.๘.๑) สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้างและปรับปรุง
นวัตกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี 
      ๑.๘.๒) สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี 
      ๑.๘.๓) สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     ๑.๙ ความเป็นครู 
      ๑.๙.๑) รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผู้เรียน 
      ๑.๙.๒) อดทนและรับผิดชอบ 
      ๑.๙.๓) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และผู้น าทางวิชาการ 
      ๑.๙.๔) มีวิสัยทัศน ์
      ๑.๙.๕) มีศรัทธาในวิชาชีพครู 
      ๑.๙.๖) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    ๒. กลุ่มผู้บริหาร ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
     ๒.๑ หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 
      ๒.๑.๑) สามารถน าความรู้ความเข้าใจในหลักการและ
ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา 
      ๒.๑.๒) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์
ความรู้ในการบริหารจัดการศึกษา 
      ๒.๑.๓) สามารถก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
การศึกษา 
      ๒.๑.๔) สามารถจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารและ
ก าหนดภารกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เหมาะสม 
     ๒.๒ นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
      ๒.๒.๑) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท านโยบาย
การศึกษา 
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      ๒.๒.๒) สามารถก าหนดนโยบาย วางแผนการด าเนินงาน
และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
      ๒.๒.๓) สามารถจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่ง
ให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม 
      ๒.๒.๔) สามารถน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติ 
      ๒.๒.๕) สามารถติดตามประเมินและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
     ๒.๓ การบริหารจัดการศึกษาและการบริหารด้านวิชาการ 
      ๒.๓.๑) สามารถบริหารจัดการเรียนรู้ 
      ๒.๓.๒) สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
      ๒.๓.๓) สามารถนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
      ๒.๓.๔) สามารถส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ 
      ๒.๓.๕) สามารถบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
     ๒.๔ การบริหารด้านธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ 
      ๒.๔.๑) สามารถจัดระบบงานสารบรรณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      ๒.๔.๒) สามารถบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากร
อย่างถูกต้องและเป็นระบบ   
      ๒.๔.๓) สามารถวางระบบงบประมาณและจัดการ
ทรัพยากรภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๒.๔.๔) สามารถพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเพ่ือ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
     ๒.๕ การบริหารงานบุคคล 
      ๒.๕.๑) สามารถสรรหาบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
เข้ามาปฏิบัติงาน 
      ๒.๕.๒) สามารถจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบ 
      ๒.๕.๓) สามารถพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๒.๕.๔) สามารถเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครู
และบุคลากรในสถานศึกษา 
      ๒.๕.๕) สามารถให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างาน
ให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
     ๒.๖ การบริหารกิจการนักเรียน 
      ๒.๖.๑) สามารถบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรการพัฒนา
ผู้เรียน 
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      ๒.๖.๒) สามารถบริหารจัดการให้เกิดงานบริการผู้เรียน 
      ๒.๖.๓) สามารถส่งเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 
      ๒.๖.๔) สามารถส่งเสริม วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
     ๒.๗ การประกันคุณภาพการศึกษา 
      ๒.๗.๑) สามารถจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา/หน่วยงาน 
      ๒.๗.๒) สามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/หน่วยงาน 
      ๒.๗.๓) สามารถจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 
     ๒.๘ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ๒.๘.๑) สามารถใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
      ๒.๘.๒) สามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
น ามาปรับปรุงการบริหารจัดการ 
      ๒.๘.๓) สามารถส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
     ๒.๙ การนิเทศการศึกษา 
      ๒.๙.๑) สามารถนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 
      ๒.๙.๒) สามารถพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง   
     ๒.๑๐ การพัฒนาหลักสูตร 
      สามารถเป็นผู้น าในการพัฒนาหลักสูตรและก ากับ ติดตาม 
การจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการและตามความจ าเป็นของท้องถิ่น 
     ๒.๑๑ การวิจัยทางการศึกษา 
      สามารถน ากระบวนการทางการวิจัย การวัดและ
ประเมินผลไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้ 
     ๒.๑๒ การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน 
      ๒.๑๒.๑) สามารถบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้เรียน 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
      ๒.๑๒.๒) สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรม
ของสถานศึกษาไปสู่ชมชุน 
      ๒.๑๒.๓) สามารถใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการ
ประชาสัมพันธ์  
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      ๒.๑๒.๔) สามารถสร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์
อันดีกับชุมชน โดยมีเป้าหมายในการเข้าไปช่วยเหลือชุมชน และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
      ๒.๑๒.๕) สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา   
     ๒.๑๓ คุณธรรม จริยธรรมส าหรับผู้บริหารการศึกษา 
      ๒.๑๓.๑) เป็นผู้น าเชิงคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี 
      ๒.๑๓.๒) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
      ๒.๑๓.๓) ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ร่วมงานมีคุณธรรมและ
จริยธรรมที่เหมาะสม 
    ๓. กลุ่มศึกษานิเทศก์ 
     ๓.๑ การนิเทศการศึกษา 
      ๓.๑.๑) สามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาได้ 
      ๓.๑.๒) สามารถตดิตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนและการบริหารจัดการศึกษา 
      ๓.๑.๓) สามารถประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงาน
ด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      ๓.๑.๔) สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลาย
ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร  
     ๓.๒ นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
      ๓.๒.๑) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อจัดท านโยบาย แผนและการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา 
      ๓.๒.๒) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนด
นโยบายและการวางแผนด าเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
      ๓.๒.๓) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
     ๓.๓ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
      ๓.๓.๑) สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
      ๓.๓.๒) สามารถสาธิต แนะน าครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน 
      ๓.๓.๓) สามารถประเมินหลักสูตรและการน าหลักสูตร 
ไปใช้ 
     ๓.๔ การประกันคุณภาพการศึกษา 
      ๓.๔.๑) สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดท า
มาตรฐานและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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      ๓.๔.๒) สามารถนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
      ๓.๔.๓) สามารถให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวาง
ระบบการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการ
ประเมินภายนอก 
     ๓.๕ การบริหารจัดการการศึกษา 
      ๓.๕.๑) สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดการศึกษา 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเจตนารมณ์ของการศึกษา 
      ๓.๕.๒) สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
     ๓.๖ การวิจัยทางการศึกษา 
      ๓.๖.๑) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการน า
กระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน 
      ๓.๖.๒) สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
      ๓.๖.๓) สามารถด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 
     ๓.๗ กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานทาง
วิชาการ 
      ๓.๗.๑) สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ  
      ๓.๗.๒) สามารถแนะน าและให้ค าปรึกษาการเขียน
เอกสารทางวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ๓.๗.๓) สามารถน าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วย
วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
     ๓.๘ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ๓.๘.๑) สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม 
      ๓.๘.๒) สามารถให้ค าปรึกษา แนะน า การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 
     ๓.๙ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ 
      ๓.๙.๑)ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      ๓.๙.๒)มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็น
แบบอย่างที่ดี 
    ๔. กลุ่มบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ๔.๑ การคิดวิเคราะห์ 
     ๔.๒ การมองภาพองค์รวม 
     ๔.๓ ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
     ๔.๔ การควบคุมตนเอง 
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     ๔.๕ ความถูกต้องของงาน 
     ๔.๖ ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
     ๔.๗ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
    ๕. กลุ่มลูกจ้าง (นกัการภารโรง พนักงานขับรถ อัตราจ้างในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและในสถานศึกษา) 
     ๕.๑ การคิดวิเคราะห์ 
     ๕.๒ ความถูกต้องของงาน 
     ๕.๓ ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
     ๕.๔ จิตส านึกในการให้บริการ 
  ๓.๕ การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล 
   การจัดสวัสดิการประเภทต่าง ๆ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น  
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย  
ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดและ
ร้านค้า สมาคมพัฒนาชีวิตครู เป็นต้น 
  ๓.๖ การพัฒนาบริหารจัดการหลักสูตรใช้กระบวนการเชิงระบบ (Systematic Approach) 
ประกอบด้วย 
   ๑) ปัจจัยน าเข้า (Inputs)  
   ๒) กระบวนการพัฒนาครู (Process Development) 
   ๓) ผลลัพธ์ (Outputs) 
   ๔) ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factory)   
   ๓.๖.๑) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) เป็นกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์บริบท 
ข้อจ ากัด ความต้องการพัฒนาของครู (Need Analysis) มาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานวิชาชีพครู ตลอดจน
แนวโน้มอนาคตและยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายการพัฒนาที่เชื่อมโยงมาตรฐานต าแหน่ง การประเมิน
ประสิทธิภาพและระบบวิทยฐานะใหม่ พร้อมประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ 
   ๓.๖.๒) กระบวนการพัฒนาครู (Process Development) การพัฒนาครู มุ่งการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Action Training Program) เน้นการบริหารสถานการณ์จริง เพ่ือการพัฒนางานโดย
ใช้หน่วยงานเป็นฐานการพัฒนา แบ่งเป็น ๔ ระยะ ดังนี้ 
    ๑) ระยะท่ี ๑ Train & Treatment เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคัญท่ีมุ่งการ
ละลายพฤติกรรม การสร้างแรงบันดาลใจ บนหลัก “ระเบิดจากข้างใน : เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” และรับ
หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ 
    ๒) ระยะที่ ๒ Do & Development เป็นขั้นตอนลงมือปฏิบัติพัฒนาตนเอง
และงานในสถานศึกษา พร้อมกระบวนการ Online PLC  
    ๓) ระยะที่ ๓ Follow & Form Up เป็นขั้นตอนการนิเทศก ากับ ติดตาม 
(Coaching and Monitoring) โดยทีมวิทยากร ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนการบันทึก
ความก้าวหน้าการพัฒนา (Logbook) 
    ๔) ระยะที่ ๔ Show & Share เป็นขั้นตอนการสะท้อนผลของชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ (PLC) และเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานที่เป็น Best Practice 
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   ๓.๖.๓) ผลลัพธ์ (Outputs) ครูที่ผ่านการฝึกอบรมจะเกิดความรู้ ทักษะ และ
สามารถสร้างแบบแผนการพัฒนาตนเองสู่มาตรฐานวิชาชพี และสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและนวัตกรรมสู่
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพแห่งตน รองรับการเปลี่ยนผ่าน
ประเทศสู่ Thailand ๔.๐ 
   ๓.๖.๔) ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factory) การพัฒนาครูจะบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างเต็มประสิทธิภาพจะต้องเสริมสร้างความพร้อมทั้งตัวผู้อบรม บรรยากาศ และวัฒนธรรม
องค์กรการเสริมสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาครู โดยครูจะต้องมีภาวะผู้น า (Leadership) 
มีแรงบันดาลใจ บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบเสริมสร้างแรงจูงใจและ
เครือข่ายความร่วมมือ โดยกระบวนการ PLC และ CoPs 
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ส่วนที่ 5 
แนวทางการบริหารโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
การบริหารโครงการและงบประมาณ 
 1. แนวทางการบริหารโครงการ 
  1.1 หลักการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมและพัฒนา 
   ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาอย่างน้อย 1 คน  
1 หลักสูตร และคัดเลือกตามความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาจากข้อมูลการประเมินตนเอง ตามแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล (ID Plan) และข้อมูลผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ผลงานภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผลงาน
จ าแนกตามศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาและรายสถานศึกษาแล้วแต่กรณี เช่น คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การทดสอบระดับชาติ (O-NET,NT) ผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
(สมศ.) ผลการประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการปฏิบัติงานที่สามารถเป็น
แบบอย่างได้ ด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน อัตราการเรียนต่อสายอาชีพ อัตราการออก
กลางคัน และความพึงพอใจของผู้รับบริการ คุณภาพการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผลการด าเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน ผลการเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
  1.2 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ แบ่งเป็น 3 ระยะ 
   ระยะที่ 1 ให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
แก้ไขและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบเพื่อประกอบการศึกษาอบรม เป็นกรณีศึกษาและฝึก
ปฏิบัติ 
   ระยะที่ 2 จัดให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกประสบการณ์ในพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่างที่ดี โดยระหว่างการฝึกปฏิบัติในพ้ืนที่ จัดให้มีคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคณะอนุกรรมการ/คณะท างานที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งข้ึนร่วมนิเทศ ติดตามตรวจสอบประเมินผลระหว่างการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามแบบพ่ีเลี้ยง (Coaching) 
   ระยะที่ 3 การน าเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
  1.3 สถานที่จัดอบรม 
   ยึดความพร้อมด้านสื่อเทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมอบรม 
เชิงปฏิบัติการ ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางและความประหยัดคุ้มค่า 
  1.4 ห้วงเวลาในการจัดอบรม 
   ยึดหลักการ “ลดการทิ้งห้องเรียนของครู” จัดอบรมช่วงปิดภาคเรียนและ
วันหยุดราชการ ทั้งนี้ ค านึงถึงความสมดุลของมิติคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานตาม
เป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมด้วย 
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   1.5 เครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดท าหลักสูตรการอบรมและวิทยากร 
   ด าเนินการขอความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและหน่วยงาน 
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากร เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  
อยู่ก่อนแล้ว 
  1.6 แหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน 
   การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดสกลนครและกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เช่น สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบตามนโยบายต่าง ๆ โครงการตามพระราชด าริ  
สถานประกอบการภาคเอกชน เป็นต้น 
 2. แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ 
  2.1 กลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักประสานงานจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3  
  2.2 กลุ่มอ านวยการ งานสารบรรณกลางรับและส่งหนังสือที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งจัดสรรงบประมาณทุกรายการ เพ่ือการจัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติการและ
แผนพัฒนาบุคลากร ผ่านกลุ่มนโยบายและแผนก่อน จากนั้นกลุ่มนโยบายและแผนบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา
และส าเนาแจ้งกลุ่ม/หน่วยให้ด าเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  2.3 กลุ่ม/หน่วยผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอโครงการและประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อขออนุมัติงบประมาณผ่านกลุ่มนโยบายและแผน ทั้ง
งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและงบประมาณจากทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้
การบริหารงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีระบบที่สามารถ
ตรวจสอบได้ มีข้อมูลเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในกรณีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 
  2.4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดระบบควบคุมการเบิกจ่ายและรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จ าแนกประเภทงบประมาณและรายการ กรณี งบประมาณจ าแนกโครงการ/กิจกรรมและ
ผู้รับผิดชอบ และรายงานผ่านกลุ่มนโยบายและแผนเป็นรายไตรมาส เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
  2.5 กรณีผู้รับผิดชอบโครงการ มีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ทั้งท่ีเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส่วนที่ผู้รับผิดชอบ 
มีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน และไม่ว่าการปรับเปลี่ยนนั้นจะเป็นผลต่อวงเงินงบประมาณหรือไม่ก็ตาม 
ให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานขออนุมัติการปรับเปลี่ยนดังกล่าวผ่านกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อประโยชน์ใน
การรวบรวมรายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ การจัดท ารายงานการจัดการศึกษา
ประจ าปี การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และรายงานผลงานตามนโยบายต่อผู้เกี่ยวข้อง 
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การติดตามประเมินผลโครงการ 
 1. การประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  1.1 การประเมินผลผู้เข้าอบรมเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการอบรมรวมทั้งผลการ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานหลังการอบรม 
  1.2 น าผลการประเมินระหว่างอบรมและเมื่อส าเร็จหลักสูตรของผู้เข้าอบรมเป็น
องค์ประกอบในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (พิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน) 
 2. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะส าหรับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  
การสังเกต แบบทดสอบ การใช้ระบบควบคุมภายใน และหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 แนวทางการจัดท าระบบประเมินสมรรถนะ 
   การจัดท าระบบประเมินสมรรถนะส าหรับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบขีดความสามารถของบุคลากร และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย จัดท าค าอธิบายสมรรถนะและระดับความช านาญการ จัดท า
มาตรฐานของต าแหน่งงาน หรือสมรรถนะต าแหน่งงาน (Job Competency) ประเมินสมรรถนะเบื้องต้นและ
พัฒนาแบบประเมิน 
 

การรายงานผลการประเมินโครงการ 
 1. รายงานผลการด าเนินงานระหว่างปีงบประมาณหรือระหว่างด าเนินโครงการตามแบบตรวจ
ราชการหรือแบบติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การรายงานผลการด าเนินงานตาม
กลยุทธ์ จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน
ศึกษาธิการภาค การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกลุ่ม
นโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการด าเนินงาน 
 2. รายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณหรือเม่ือด าเนินโครงการเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนดแล้วให้รายงานตามหลักการการวิจัยและจัดท าวิทยานิพนธ์ โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้มี
คุณภาพ ดังนี้ 
  2.1 เนื้อหาของรายงานต้องครบถ้วนตามสาระส าคัญของแผนงาน โครงการ ซึ่งจะต้อง
ครอบคลุมปัญหาและความต้องการของการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนหรือการบริหารจัดการ 
กระบวนการปฏิบัติงานซึ่งออกแบบจากความรู้และเทคนิควิธีที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องการเก็บรวบรวมข้อมูล และผลการด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการรวมทั้งผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดโครงการ 
  2.2 รายงานผลการด าเนินโครงการ มีข้อมูลครบถ้วนเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  
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แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
 

 1. แหล่งงบประมาณ 
 

  นอกจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว  
ยังมีแหล่งประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  - งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ 
  - งบประมาณจากส่วนราชการต้นสังกัดของหน่วยงานทางการศึกษา 
  - งบประมาณจากส านักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด 
  - งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
  - งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและภาคเอกชน 
  - งบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น 
 

 2. แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
 

  - จัดท าข้อมูลเพ่ือการประสานงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานด้านสังคม  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนอื่น รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน  
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา 
  - การประสานความร่วมมือ หรือจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่มีภารกิจ
เกี่ยวข้องหรือทุกภาคส่วนที่มีแนวทางให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา 
  - การแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ  
คณะท างานในการบริหารจัดการศึกษา “ร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตามประเมินผลและร่วมรับผิดชอบ
ผลงาน” 
  - ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
 


