
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า ก 
 

 
 
 
 
 
 

 
ปก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า ก 
 

ค าน า 
 

 กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎ก าหนดนโยบาย  
และวางกรอบมาตรการ เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงกรอบแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูํการปฏิบัติ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ซึ่งเป็นหนํวยงานหลักรับผิดชอบการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในระดับเขตพ้ืนที่ จึงได๎จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ฉบับนี้ขึ้น  เพ่ือใช๎
เป็นคูํมือในการบริหารจัดการและเพ่ือเป็นทิศทางการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และจุดเน๎น  
สูํการปฏิบัติเพ่ือความส าเร็จและบรรลุเปูาหมาย ภายใต๎วงเงินงบประมาณที่ได๎รับการจัดสรรให๎เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดและค านึงถึงผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียนเป็นหลัก   

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หวังเป็นอยํางยิ่งวํากรอบและแนวคิด 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให๎หนํวยงานในสังกัดและผู๎เกี่ยวข๎องทุกคนใช๎เพ่ือบริหารจัดการศึกษา  ตามภารกิจ 
ที่ได๎รับมอบหมายให๎บรรลุผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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สวํนที ่1 
                                                 สภาพทัว่ไป และการจัดการศกึษา  

 
1. สภาพทัว่ไป 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ตั้งอยูํเลขท่ี 71 หมูํ 4  
ต าบลนิคมห๎วยผึ้ง อ าเภอห๎วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีอ าเภอในเขตพ้ืนที่บริการทางการศึกษา  
จ านวน 7 อ าเภอ ประกอบด๎วย  

1. อ าเภอห๎วยผึ้ง   4   ต าบล 
2. อ าเภอนาคู   5   ต าบล 
3. อ าเภอเขาวง   6   ต าบล 
4. อ าเภอกุฉินารายณ์ 12  ต าบล 
5. อ าเภอนามน   5   ต าบล  
6. อ าเภอสมเด็จ   8   ต าบล 
7. อ าเภอค ามํวง   6   ต าบล 

            รวม  46   ต าบล 
 สภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
จัดการศกึษาตั้งแตํระดับกํอนประถมศึกษา ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต๎น มีโรงเรียนในสังกัด  199 
โรงเรียน (รวม 3 สาขา) จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 27,282 คน (ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)  
 

คณะผูบ๎รหิาร 
           นายภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
           นายสุนทรา  หันชัยศรี รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
           นายปิยพงศ์  สุํมมาตย์ รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3       
 

ผู๎อ านวยการกลุมํ/หนวํย 
นายนางราตรี  พูลพัฒน์ ผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ 
นายสุปัน  สุรันนา ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล                
นายประภวิษณ์ุ จิตจักร ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน 
จ.อ.ไวกูล  มะลิรส ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา   
นายสวาส บุญอาษา ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 
นายอดิศักดิ์  ทวยลี ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
นางมยุรี  ดลเพ็ญ ผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน 
นางจันทร์ฉาย  ไชยขันธ์ ปฏิบัติหน๎าที่ ผู๎อ านวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นางอาทิตยา บริพันธ์ ปฏิบัติหน๎าที่ ผู๎อ านวยการกลุํมกฎหมายและคดี 
นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า  2 
 

ระบบการติดตํอสือ่สาร 
1. หน๎าห๎อง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 0-4386-9585 
2. กลุมํอ านวยการ 0-4386-9104   
3. กลุํมบริหารงานบุคคล 0-4386-9064 
4. กลุํมนโยบายและแผน 0-4386-9584 
5. กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 0-4386-9395 
6. กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0-4386-9281 
7. กลุํมงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0-4386-9396 
8. หนวํยตรวจสอบภายใน 0-4386-9585 
9. กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 0-4386-9064 
10. กลุํมกฎหมายและคดี 0-4386-9380 
11. กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
0-4386-9394 

12. โทรสาร 0-4386-9583 
13 http://www.kalasin3.go.th/  

 
ตารางที ่1 จ านวนบุคลากร ในส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 3    
(ข๎อมูล ณ  วันที่ 10 พ.ย. 2562) 
 

ต าแหนงํ/กลุํม จ านวน 
ผู๎บริหาร/ 

ข๎าราชการ 
ลูกจ๎างประจ า 

ผอ.กลุํม / ชั่วคราว 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผอ.สพท. 1 1      
รอง ผอ. สพท. 2 2      
กลุํมอ านวยการ 14   1 1 3 5 4 
กลุํมบริหารงานบุคคล 8 1  1 5  1 
กลุํมนโยบายและแผน 6 1  1 3  1 
กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 8 1   6 1  
กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

17 1  5 10  1 

กลุํมงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11 1  1 3 1 5 
หนํวยตรวจสอบภายใน 1  1     
กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1  1  1   
กลุํมกฎหมายและคดี 1  1     
กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

2 1    1  

รวม 72 9 4 9 31 8 12 

http://www.kalasin3.go.th/


 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า  3 
 

ตารางที ่2 จ านวนโรงเรยีน/คร ูแยกอ าเภอ สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 3 
(ข๎อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) 

 

อ าเภอ จ านวนโรงเรยีน จ านวนนกัเรียน จ านวนคร ู

ห๎วยผึ้ง 18 2,041 210 
นาคู 22 1,992 218 
เขาวง 16 2,281 212 
กุฉินารายณ์ 55 7,930 689 
นามน 20 2,907 238 
สมเด็จ 42 5,602 477 
ค ามํวง 26 4,530 410 

รวม 199 27,283 2,454 
 

กราฟแสดงจ านวนโรงเรียน/คร ู(ข๎อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า  4 
 

ตารางที ่3 จ านวนโรงเรยีนจ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรยีน สงักดั สพฐ. 
ข๎อมูล DMC (ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
 

ขนาดโรงเรียน 
โรงเรียนในสังกัด 

จ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน 
ขนาดที่ 1 (นักเรียน 1 - 120 คน) 120 7,086 
ขนาดที่ 2 (นักเรียน 121 - 200 คน) 45 7,041 
ขนาดที่ 3 (นักเรียน 201 - 300 คน) 16 4,008 
ขนาดที่ 4 (นักเรียน 301 - 499 คน) 15 5,615 
ขนาดที่ 5 (นักเรียน 500 - 1,499 คน) 2 1,887 
ขนาดที่ 6 (นักเรียน 1,500 - 2,499 คน) 1 1,646 
ขนาดที่ 7 (นักเรียน 2,500 คน ขึ้นไป) - - 

รวมทัง้สิน้ 199 27,283 
 
กราฟแสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรยีน สงักดั สพฐ. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า  5 
 

ตารางที ่4 จ านวนนกัเรียน หอ๎งเรยีน แยกอ าเภอ ปกีารศึกษา 2562 สังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศกึษากาฬสินธุ ์เขต 3  (ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 

กลุํม/อ าเภอ 
กํอนประถมศึกษา ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา 
ตอนต๎น 

รวมทั้งสิ้น 

นักเรียน ห๎อง นักเรียน ห๎อง นักเรียน ห๎อง นักเรียน ห๎อง 

อ าเภอห๎วยผึ้ง 227 22 1,581 112 233 16 2,041 150 

อ าเภอนาคู 323 40 1,430 180 239 12 1,992 182 

อ าเภอเขาวง 245 23 1,726 102 310 23 2,281 148 

อ าเภอกุฉินารายณ์ 1,451 108 5,869 376 610 48 7,930 532 

อ าเภอนามน 578 37 1,911 124 418 19 2,907 180 

อ าเภอสมเด็จ 1,106 87 4,196 284 300 18 5,602 389 

อ าเภอค ามํวง 752 58 2,911 189 867 47 4,530 294 

รวมทัง้สิน้ 4,682 375 19,624 1,317 2,977 183 27,283 1,875 
 
 
กราฟแสดงจ านวนนักเรยีน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 3    
ข๎อมูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 

 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า  6 
 

ตารางที ่5 จ านวนนกัเรียนจ าแนกรายชัน้เรยีน (ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
  

ระดบัชัน้ จ านวนนกัเรียนรายชัน้ 
อนุบาล 1 
อนุบาล 2 
อนุบาล 3 

0 
2,222 
2,460 

รวม 4,682 
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

3,342 
3,215 
3,175 
3,216 
3,232 
3,444 

รวม 19,624 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

1,009 
1,051 
917 

รวม 2,977 
รวมทัง้สิน้ 27,283 

 
 

กราฟแสดงจ านวนนักเรยีนจ าแนกรายชัน้ สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 3 
 

 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า  7 
 

ตารางที ่6 จ านวนนกัเรียนแยกประเภทความพิการ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์ 
เขต 3 (ข๎อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

ที ่ ชือ่โรงเรยีน 
ประเภทความพกิาร 

รวม 
 -1-.1 -1.2 -2.1 -2.2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 อ าเภอห๎วยผึ้ง 1 - 1 2 4 15 298 3 2 2 4 - 332 
2 อ าเภอนาคู - 1 - - 7 6 328 1 13 1 8 - 365 
3 อ าเภอเขาวง - 2 - - 13 6 284 1 2 5 3 - 316 
4 อ าเภอกุฉินารายณ์ - 4 - 1 18 27 1071 9 15 9 33 - 1187 
5 อ าเภอนามน - 2 2 1 9 6 389 - 1 1 6 - 417 
6 อ าเภอสมเด็จ - 1 1 3 21 8 417 4 5 3 10 - 473 
7 อ าเภอค ามํวง 1 5 - - 11 14 563 2 6 4 5 - 611 

รวมทัง้สิน้ 2 15 4 7 83 82 3350 20 44 25 69 - 3701 
 

หมายเหต ุ  ประเภทความพิการ 

1. บกพรํองทางการเห็น 

    1.1 บอด 

    1.2 เลือนลาง 

2. บกพรํองทางการได๎ยิน 

    2.1 หูหนวก 

    2.2 หูตึง 

3. บกพรํองทางสติปัญญา 

4. บกพรํองทางรํางกายหรือสุขภาพ 

5. บกพรํองทางการเรียนรู๎ 
6. บกพรํองทางการพูดและภาษา 

7. บกพรํองทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 

8. ออทิสติก 

9. ความพิการซ๎อน 

10. ไมํระบุประเภทความพิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า  8 
 

ตารางที ่7 รายชื่อโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล 
ล าดับ

ที ่
รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ 

เปิดสอน 
ระดับ 

1 1046030249 กุดค๎าวเทพพิทยา กุดค๎าว กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
2 1046030230 ศรีกุดหว๎าเรืองเวทย์ กุดค๎าว กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
3 1046030238 หนองจระเข๎เรืองศิลป์ จุมจัง กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 

4 1046030247 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บ ารุง แจนแลน กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 

5 1046030254 นาโกวิทยาสูง นาโก กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 

6 1046030242 นาขามวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 

7 1046030216 บ๎านบัวขาว(วันครู 2500) บัวขาว กุฉินารายณ์ ประถม 
8 1046030225 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 

9 1046030262 บ๎านคุย สามขา กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 

10 1046030227 หนองห๎างอ านวยวิทย์ หนองห๎าง กุฉินารายณ์ ประถม 
11 1046030257 เหลําใหญํวนาสณฑ์ผดุงเวทย์ เหลําใหญํ กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 

12 1046030268 บ๎านสวนผึ้ง เหลําไฮงาม กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 

13 1046030347 กุดปลาค๎าวราษฎร์บ ารุง กุดปลาค๎าว เขาวง ขยายโอกาส 

14 1046030338 กุดกว๎างสวาสดิ์วิทยา กุดสิมค๎ุมใหมํ เขาวง ประถม 
15 1046030346 กุดสิมวิทยาสาร คุ๎มเกํา เขาวง ขยายโอกาส 

16 1046030341 หนองแสงถวิลราษฎร์ สงเปลือย เขาวง ขยายโอกาส 

17 1046030349 บ๎านส๎มปุอย สระพังทอง เขาวง ขยายโอกาส 

18 1046030352 บ๎านหนองผือ หนองผือ เขาวง ขยายโอกาส 

19 1046030411 บ๎านดินจี่ ดินจี่ ค ามํวง ขยายโอกาส 

20 1046030391 บ๎านค าพิมูล ทุํงคลอง ค ามํวง ขยายโอกาส 

21 1046030405 บ๎านโจดนาตาล นาทัน ค ามํวง ขยายโอกาส 

22 1046030408 บ๎านนาบอน นาบอน ค ามํวง ขยายโอกาส 

23 1046030398 สูงเนินวิทยาคม เนินยาง ค ามํวง ประถม 

24 1046030393 ชุมชนโพนพิทยาคม โพน ค ามํวง ขยายโอกาส 

25 1046030505 บ๎านนาคู นาคู นาคู ประถม 

26 1046030520 บ๎านจาน โนนนาจาน นาคู ประถม 

27 1046030516 บ๎านมํวงกุล บํอแก๎ว นาคู ขยายโอกาส 

28 1046030518 ชุมชนภูแลํนช๎างคเชนทร์พิทยาคาร ภูแลํนช๎าง นาคู ขยายโอกาส 
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ล าดับ
ที ่

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ 
เปิดสอน 
ระดับ 

29 1046030507 บ๎านนากระเดา สายนาวัง นาคู ประถม 
30 1046030471 นามนราษฎร์สงเคราะห์ นามน นามน ขยายโอกาส 

31 1046030467 หนองหญา๎ปล๎อง ยอดแกง นามน ขยายโอกาส 

32 1046030483 สงเปลือยวิทยายน สงเปลือย นามน ขยายโอกาส 

33 1046030482 หนองบัวใน หนองบัว นามน ขยายโอกาส 

34 1046030476 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม หลักเหลี่ยม นามน ประถม 

35 1046030330 แซงบาดาลบ๎านบากวิทยา แซงบาดาล สมเด็จ ประถม 

36 1046030322 บ๎านกอกวิทยาคม ผาเสวย สมเด็จ ขยายโอกาส 

37 1046030321 มหาไชยโคกกว๎างวิทยา มหาไชย สมเด็จ ประถม 

38 1046030296 ชุมชนบ๎านบอนวิทยา ล าห๎วยหลัว สมเด็จ ประถม 
39 1046030297 หนองแสงวิทยาเสริม ล าห๎วยหลัว สมเด็จ ขยายโอกาส 

40 1046030299 สมเด็จประชานุเคราะห์ ล าห๎วยหลัว สมเด็จ ขยายโอกาส 

41 1046030312 หนองแวงวิทยานุกูล หนองแวง สมเด็จ ขยายโอกาส 
42 1046030305 ชุมชนหมูมํนเม็กวิทยาสรรพ์ หมูมํน สมเด็จ ขยายโอกาส 
43 1046030495 ค าหมุนผดุงเวทย์ ค าบง ห๎วยผึ้ง ประถม 
44 1046030487 ไค๎นุํนวิทยาพูน ไค๎นุํน ห๎วยผึ้ง ขยายโอกาส 
45 1046030491 บ๎านห๎วยผึ้ง นิคมห๎วยผึ้ง ห๎วยผึ้ง ประถม 
46 1046030500 หนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร ห๎วยผึ้ง ขยายโอกาส 

ตารางที ่8 การบรหิารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก (ข๎อมูล ภาคเรียนที่ 1/2562) 
 

ข๎อมูลโรงเรียนหลกั   ข๎อมูลโรงเรียนมาเรียนรํวม  
ระยะทาง

(ก.ม.) 
 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน ล าดับ ชื่อโรงเรียน ระบุชั้น 
ที่รวม 

จ านวนนกัเรียน 
อบ.
1 

อบ.
2 

อบ.
3 

ป.
1 

ป.
2 

ป.
3 

ป.
4 

ป.
5 

ป.
6 

รวม
ทั้งสิ้น 

1 หนองแสงวิทยาเสริม 1 บ๎านค ากุงหนองอดิุม ป.1-6     6 10 3 6 6 31 3 

2 
ค าโพนทองบริบูรณ์
ราษฎร์บ ารุง 2 บ๎านบึงทอง ป.1-6    3 4 3 3 2  15 1.7 

3 บ๎านห๎วยผึง้ 
3 คํายลูกเสือจังหวัดกาฬสนิธุ ์ ป.1-6       2 4 2 1 2 1 12 5.6 
4 บ๎านพรหมสวําง ป.1-6       3 1  1 2 1 8 7.8 

4 กุดกว๎างสวาสดิว์ิทยา 5 บ๎านโนนส าราญ อ.2-ป.6  1  2 5 1 2 1 2 14 5.9 

5 หนองโพนสูง 
6 หัวงัววิทยาคม 

อ.2-3, 
ป.1,3,5 

 8 6 10  2  4  30 
9.9 

7 หนองแวงหนองนอ๎ยวิทยา ป.1-6      2    2 6.1 
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ข๎อมูลโรงเรียนหลกั   ข๎อมูลโรงเรียนมาเรียนรํวม  
ระยะทาง

(ก.ม.) 
 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน ล าดับ ชื่อโรงเรียน ระบุชั้น 
ที่รวม 

จ านวนนกัเรียน 
อบ.
1 

อบ.
2 

อบ.
3 

ป.
1 

ป.
2 

ป.
3 

ป.
4 

ป.
5 

ป.
6 

รวม
ทั้งสิ้น 

6 หัวงัววิทยาคม 
8 ดงสวางวรวิทย์ ป.3-ป.6       2   2 4.9 
9 หนองโพนสูง ป.2,4,6     11  5  13 29 9.9 

7 หนองบัวนอก 10 หนองบัวกลาง ป.3-4      11 7   18 6 
8 หนองบัวกลาง 11 หนองบัวนอก ป.3,4     11   7  18 6 
9 บ๎านดอนอุํมรัว 12 บ๎านโนนสวรรค ์ อ.2-ป.6   2 2 2 2 3   7 3 21 3.3 
10 บ๎านขมิ้น 13 บ๎านขมิ้น (สาขาภูเงิน) อ.3-ป.6     7   12 11 11 9 6 56 3.5 
11 สามเพื่อนพัฒนา 14 บ๎านหนองห๎าง อ.2--6   2 1 4 3 2 3 4 4 23 6 
12 บ๎านบึงโคกสะอาด 15 บ๎านดงแหลม ป.1-ป.5     1   1 1  3 5 

13 บ๎านเหลําภูพานวิทยา 16 
บ๎านเหลําภูพานวิทยา 
(สาขาหนองหญ๎าปล๎อง) ป.2 -6     3 5 3 6 4 21 16.2 

 
ตารางที ่9 รายชื่อโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 3 

ล าดับ
ที ่

รหัส
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 
ล าดับ

ที ่
รหัส

โรงเรียน 
ชื่อโรงเรียน 

1 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ 2 46030002 บ๎านโนนเที่ยง 

3 46030007 ชุมชนยอดแกํงสงเคราะห์ 4 46030008 หนองหญ๎าปล๎อง 

5 46030011 สงเปลือยวิทยายน 6 46030015 หนองบัวใน 

7 46030022 กุดค๎าวเทพพิทยา 8 46030024 ศรีกุดหว๎าเรืองเวทย์ 

9 46030034 หนองจระเข๎เรืองศิลป์ 10 46030035 หนองฟูาเลื่อนอ านวยวิทย์ 

11 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บ ารุง 12 46030038 นาโกวิทยาสูง 

13 46030043 นาขามวิทยา 14 46030047 บุํงคล๎าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 

15 46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 16 46030058 บ๎านคุย 

17 46030060 ค าโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บ ารุง 18 46030067 ไทยรัฐวิทยา 35 (ค าก้ัง) 

19 46030071 เหลําใหญํวนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 20 46030073 บ๎านกลาง 

21 46030074 เหลําไฮงามวิทยาสูง 22 46030075 บ๎านสวนผึ้ง 

23 46030078 กุดปลาค๎าวราษฎร์บ ารุง 24 46030081 บ๎านโพนสวาง 

25 46030083 กุดสิมวิทยาสาร 26 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 

27 46030095 บ๎านโพนแพง 28 46030096 บ๎านดินจี่ 

29 46030099 ทุํงคลองวิทยา 30 46030102 บ๎านค าพิมูล 

31 46030103 บ๎านนาไรํเดียว 32 46030104 บ๎านโนนค๎อ 

33 46030105 นาทันวิทยา 34 46030106 บ๎านหนองสระพัง 
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ล าดับ
ที ่

รหัส
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 
ล าดับ

ที ่
รหัส

โรงเรียน 
ชื่อโรงเรียน 

35 46030107 บ๎านโจดนาตาล 36 46030108 บ๎านดงสวนพัฒนา 

37 46030109 บ๎านนาบอน 38 46030115 บ๎านหนองมํวง 

39 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม 40 46030129 บ๎านกอกวิทยาคม 

41 46030142 หนองแสงวิทยาเสริม 42 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ 

43 46030149 หนองแวงวิทยานุกูล 44 46030150 บ๎านโนนชาด 

45 46030161 ชุมชนหมูมํนเม็กวิทยาสรรพ์ 46 46030164 ค าบงพิทยาคม 

47 46030170 บ๎านเหลําสีแก๎ว 48 46030171 ไค๎นุํนวิทยาพูน 

49 46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมูํ 6 50 46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ 

51 46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์ 52 46030089 บ๎านส๎มปุอย 

53 46030092 บ๎านหนองผือ 54 46030094 บ๎านโพนนาดี 

55 46030184 บ๎านชาด 56 46030188 โคกนาดี 

57 46030194 บ๎านมํวงกุล 58 46030195 ชุมชนภูแลํนช๎างคเชนทร์พิทยาคาร 
 
2. บทบาทหนา๎ทีข่องส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา  
   กระทรวงศึกษาธิการ (2553  : 40-41)  ได๎ก าหนดอ านาจหน๎าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 วํา ให๎ส านักงานเขตมีอ านาจหน๎าที่ด าเนินการให๎เป็นไปตามอ านาจหน๎าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา มีอ านาจหน๎าที่  ดังนี้ 
  1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให๎สอดคล๎องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต๎องการของท๎องถิ่น 
  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนํวยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ๎งจัดสรรงบประมาณที่ได๎รับให๎หนํวยงานข๎างต๎นรับทราบและก ากับตรวจสอบ ติดตามการ 
ใช๎จํายงบประมาณของหนํวยงานดังกลําว 
  3. ประสาน สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรํวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศด๎านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. ประสานการระดมทรัพยากรด๎านตําง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือสํงเสริมสนับสนุน               
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  8. ประสาน สํงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง      
สํวนท๎องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน        
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  9. ด าเนินการและประสาน สํงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  10. ประสาน สํงเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด๎านการศึกษา 
  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หนํวยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น ในฐานะส านักงานผู๎แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  12. ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมิได๎ระบุให๎เป็นหน๎าที่ของผู๎ใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย  
 

การแบงํสวํนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา พ.ศ.2560   
1. ให๎แบํงสํวนราชการส านักงานเขต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบํง 

สํวนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553  ดังตํอไปนี้ 
(1) กลุํมอ านวยการ 
(2) กลุํมนโยบายและแผน 
(3) กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุํมบริหารงานบุคคล 
(6) กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หนํวยตรวจสอบภายใน 

2. ให๎แบํงสํวนราชการส านักงานเขต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบํง 
สํวนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ให๎เพ่ิมความตํอไปนี้เป็น (10) ของข๎อ 
6 แหํงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบํงสํวนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 
2560 

“(10) กลุํมกฎหมายและคดี” 
 
3. ผลการด าเนนิงานปงีบประมาณ 2562 

1) ด๎านคุณภาพการจัดการศึกษา     
ผลการด าเนินงานด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET)  
ปีการศึกษา 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได๎ด าเนินการตามแนวทาง
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ (องค์การมหาชน) อยํางเครํงครัดในทุกขั้นตอน เพ่ือให๎ได๎ผลการ
ทดสอบที่มีคุณภาพ และนําเชื่อถือ  โดยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561  ปรากฏตามตารางที่ 6 และ
ตารางที่ 7ดังนี้ 
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ตารางที ่10  ตารางแสดงคาํคะแนนเฉลีย่ของผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พื้นฐาน  
(O-Net) ชัน้ประถมศึกษาปทีี ่6 ปีการศึกษา 2561   

 วิชา ระดับเขต ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 52.98 54.61 55.90 
ภาษาอังกฤษ 31.95 35.47 39.24 
คณิตศาสตร์ 32.86 35.65 37.50 
วิทยาศาสตร์ 38.32 38.83 39.93 

ที่มา : กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 

 
  - คําเฉลี่ยของสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ทั้ง 4 วิชา ประกอบด๎วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ต่ ากวําระดับสพฐ. และระดับประเทศ  
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ตารางที ่11 ตารางแสดงคาํคะแนนเฉลีย่ของผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พื้นฐาน  
(O-Net) ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3 ปีการศกึษา 2561   

 วิชา ระดับเขต ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 50.17 55.04 54.42 
ภาษาอังกฤษ 25.64 29.10 29.45 
คณิตศาสตร์ 25.08 30.28 30.04 
วิทยาศาสตร์ 34.21 36.43 36.10 

ที่มา : กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 
 

  - คําเฉลี่ยของสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ทั้ง 4 วิชา ประกอบด๎วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ต่ ากวําระดับสพฐ. และระดับประเทศ  
 

ข๎อคน๎พบจากผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2561 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) พบวํา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มี
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น คือ ภาษาไทย ภาษาตํางประเทศ  และวิทยาศาสตร์  และเฉลี่ยรวม 4 สาระ   
เมื่อเปรียบเทียบกบัคะแนนเฉลี่ยรวม  4  สาระ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ  พบวํา ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงกวําระดับจังหวัด แคํต่ ากวํา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ ทั้ง 4 สาระ  ทั้งนี้
อาจเกิดจาก 
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1.  นักเรยีน  
1.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  บางสํวนขาดทักษะด๎านการอําน การคิดวิเคราะห์
สถานการณ์จากโจทย์  

1.2  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให๎ความส าคัญของ 
การสอบ O-NET  ตํอการสอบน๎อย  

1.3  ความรู๎พ้ืนฐานของนักเรียน เนื่องจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
เป็นการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนมาทั้งหมดตลอดระดับชั้น  นักเรียนบางสํวนขาดความรู๎
พ้ืนฐานและการเชื่อมโยงในระดับที่สูงขึ้น  

2.  ครผููส๎อน  
2.1.  พฤติกรรมการสอนและประสบการณ์การสอนของครู สํวนใหญํใช๎วิธีการสอนแบบ

บรรยาย การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมํสํงเสริมการคิดและการแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  
2.2  การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและระดับชาติ ไมํสัมพันธ์กัน เนื่องจากการวัด

และการประเมินผลของครู การสร๎างเครื่องมือวัดผู๎เรียนในระดับชั้นเรียนยังไมํกระตุ๎นให๎นักเรียน คิดใน
ลักษณะการน าไปใช๎ในสถานการณ์หรือการดาเนินชีวิต ซึ่งแบบทดสอบระดับชาติจะเน๎นการน าไปใช๎มากกวํา
การจ าเนื้อหาของหลักสูตร  

2.3.  เทคนิคในการสร๎างแบบทดสอบ ครูสํวนใหญํไมํมีความช านาญในการสร๎างเครื่องมือวัด
ผู๎เรียนในการใช๎ทักษะการคิดระดับสูง เชํน แบบทดสอบวัดทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐานทักษะการคิดที่ใช๎ในการ
สื่อสาร ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอําน ทักษะการเขียน แบบทดสอบวัดทักษะการคิดขั้นสูง เชํน 
ทักษะการคิดซับซ๎อน ทักษะกระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ ทักษะ
กระบวนการคิดแก๎ปัญหา ทักษะกระบวนการวิจัย ทักษะกระบวนการคิดสร๎างสรรค์ และการบูรณาการความรู๎
ไปใช๎ในการด าเนินชีวิตประจ าวันซึ่งท าให๎นักเรียนไมํค๎ุนชินกับรูปแบบของข๎อสอบในระดับชาติ  

2.4  คุณวุฒิของครูไมํตรงตามสาระที่สอน/ครูไมํครบตามกลุํมสาระ ผู๎บริหารต๎องปรับโดย
การน าครูในกลุํมสาระอ่ืนไปสอนในกลุํมสาระที่ครูขาด ท าให๎คุณวุฒิของครูไมํตรงตามสาระการสอน สํงผลถึง
คุณภาพการสอนของครูในเนื้อหาที่มีความลึกซึ้งมากกวํา  

3.  ผูบ๎รหิาร  
นโยบายของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ สํวนใหญํผู๎บริหารมุํงเน๎นที่จะให๎

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให๎ที่สูงขึ้น แตํทั้งนี้ก็ขึ้นกับความพร๎อมของโรงเรียนและบุคลากร 
ในการจัดการเรียนการสอน ผู๎บริหารมุํงเน๎นให๎เกิดความเสมอภาค นักเรียนทุกคนได๎รับความรู๎อยํางทั่วถึงไมํ
เน๎นการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล  

แนวทางการน าผลการทดสอบ O-NET ไปใชใ๎นการพฒันาคุณภาพการศึกษา  
1.  นักเรียน ใบรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET แสดงคะแนนของนักเรียน

แตํละระดับ  โดยนักเรียนสามารถดูผลคะแนนของตนเองในแตํละวิชาวําสูงกวําหรือต่ ากวําคําเฉลี่ยของระดับ
โรงเรียน ระดับสังกัดและระดับประเทศ เพ่ือเป็นการประเมินและพัฒนาตนเองให๎มีผลการเรียนดียิ่งขึ้น  

2.  ครูผู๎สอน ครูผู๎สอนแตํละกลุํมสาระสามารถดูผลคะแนนรายวิชาที่ตนเองสอนจากใบรายงาน
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET  ฉบับที ่1 เป็นการรายงานผลการสอบรายบุคคลของนักเรียนทั้ง
โรงเรียน  



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า  16 
 

3.  ผู๎บริหารสถานศึกษา ต๎องพิจารณาคําสถิตติในทุกกลุํมสาระวิชาและแยกยํอยรายมาตรฐาน
การเรียนรู๎ ซึ่งสามารถพิจารณาผลการสอบในภาพรวมของวิชา  คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเทียบเคียงกับ
โรงเรียนที่อยูํในจังหวัดเดียวกัน หรือโรงเรียนที่อยูํในสังกัดเดียวกันที่มีสภาพแวดล๎อมในการจัดการเรียนการ
สอนที่ใกล๎เคียงกัน และระดับประเทศ เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนสถานศึกษาให๎ดี
ยิ่งขึ้น ใช๎ระบบการนิเทศ ติดตาม ก ากับ และสํงเสริมสนับสนุน  

4.  เขตพ้ืนที่การศึกษา ในใบรายงานผลฉบับที่ 2 และ3 คําสถิติระดับศูนย์สอบ ชั้นประถมศึกษาปี
ที ่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกมาตรฐานการเรียนรู๎ แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ซึ่งเขตพ้ืนที่นาไปใช๎สํงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดได๎  

บทบาทหนา๎ทีข่องผูบ๎รหิารและครูในการน าคะแนน O-NET ไปใช๎พฒันากระบวนการเรยีนการสอน  
สรุปได๎ดังนี้  

1.  วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ภาพรวมระดับโรงเรียน โดยพิจารณาวําระดับชั้นแตํละ
ระดับชั้นมีรายวิชาใดท่ีมีคะแนน O-NET อยูํในระดับปรับปรุง พอใช๎ ดี ดีมาก รายวิชาใดท่ีต๎องการพัฒนา 
อยํางเรํงดํวน  

2.  ให๎ครูผู๎สอนทุกคนวิเคราะห์ผลสอบ O-NET รายสาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ และจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎และภาพรวมของสถานศึกษาตํอไป  

3.  จัดประชุมคณะท างานระดับสถานศึกษา รํวมกับนักวิจัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รํวมกันจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานสํงเสริมการน าผลการสอบ O-NET ไปใช๎พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.  ด าเนินการติดตามการปฏิบัติงานของครูผู๎สอน โดยผู๎รับผิดชอบงานนิเทศภายใน 
สถานศึกษา  

5.  พิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองข๎อสอบตามประเด็นในแบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพของ
ข๎อสอบ  

6.  ตรวจสอบแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎รายวิชาในแตํละกลุํมสาระ  
7.  ตรวจสอบการตัดสินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนรายวิชา เมื้อสิ้นภาคเรียน/ปีการศึกษา  
8.  จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน  

 
บทบาทของครใูนการน าผลการทดสอบ O-NET ไปใชใ๎นการปรับการเรยีนเปลี่ยนการสอน  

1.  การน าผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนรายบุคคล และระเบียนแสดงผลการเรียนไปใช๎
การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET รายสาระการเรียนรู๎  

2.  การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET รายมาตรฐานการเรียนรู๎วิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยที่ท า
ให๎ผลการสอบ O-NET สูงขึ้นโดยก าหนดปัญหา เงื่อนไขความส าเร็จ สิ่งที่ต๎องการขอรับการสนับสนุน  

3.  วิเคราะห์เชื่อมโยงคุณภาพผู๎เรียนเพื่อวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู๎  
4.  การประเมินผลเพ่ือวางแผนการเขียนข๎อสอบให๎สอดคล๎องกับคุณภาพผู๎เรียน มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู๎ออกข๎อสอบปลายภาค/ปลายปี ตามแนวการทดสอบระดับชาติและจัดท ารายงานผล
การเรียน  
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ข๎อเสนอแนะ  
ข๎อเสนอแนะในการน าผลการทดสอบไปใช๎  
1.  สถานศึกษาควรวิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียนทั้งรายบุคคลและรายโรงเรียน  

แยกแตํละสาระการเรียนรู๎ มาตรฐานการเรียนรู๎ โดยพิจารณาสาระ และมาตรฐานที่ควรปรับปรุงอยําง
เรํงดํวน แล๎วรํวมกับบุคลากรผู๎เกี่ยวข๎องรํวมกันก าหนดแนวทางนาผลการประเมินไปใช๎ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทั้งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติประจ าปี  

2.  สถานศึกษาควรน าผลไปวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ จัดท าแผน โครงการ กิจกรรม 
ทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยํางเป็นรูปธรรมชัดเจน  

3.  ควรสํงเสริม สนับสนุนความเข๎มแข็งทางด๎านวิชาการ โดยเฉพาะพัฒนาความสามารถทักษะ
ด๎านการวัดและประเมินผลของครูและท าการวัดผลนักเรียนให๎สอดคล๎องและเป็นไปตามแนวทางของการ
ทดสอบระดับชาติเพ่ือให๎ผู๎เรียนคุ๎นชินและฝึกคิดแก๎ปัญหา  

4.  วิเคราะห์ข๎อมูลรายบุคคล มาตรฐาน และสาระการเรียนรู๎ แล๎วนาสารสนเทศท่ีได๎ไปใช๎ใน
การพัฒนาผู๎เรียนระดับชั้นเรียน และรายบุคคลอยํางตํอเนื่อง  

5.  ครูควรแสวงหานวัตกรรมหรือเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน เพ่ือน าไปปรับปรุงหรือ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะในรายกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่มีผลประเมินคําอยํางเป็นระบบและ
อยํางตํอเนื่อง  

6.  ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นการฝึกทักษะการคิด และฝึกนักเรียนให๎มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ คิดสร๎างสรรค์ และคิดอยํางเป็นระบบ พร๎อมทั้งมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู๎ 

7.  ครูควรน าผลการประเมินไปออกแบบการเรียนรู๎ และออกแบบการวัดและประเมินผลโดยใช๎
วิธีการหลากหลาย ใช๎เครื่องมือที่มีคุณภาพ และเน๎นการวัดและประเมินผล ตามสภาพจริง  

8.  ผู๎บริหารโรงเรียน ควรสํงเสริมสนับสนุนให๎ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยําง
หลากหลาย ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะรายกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่ผลการประเมินคําให๎เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ มีการนิเทศ ติดตามก ากับอยํางตํอเนื่อง  

9.  สถานศึกษาควรมีการพัฒนาบุคลากร โดยการสํงเสริมให๎เรียนรู๎ด๎วยตนเองผํานเทคโนโลยี
และสํงบุคลากรเข๎ารับการอบรมหรือเชิญวิทยากรมาให๎การอบรม เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  

10.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาควรน าข๎อมูล ไปก าหนดยุทธศาสตร์/จุดเน๎น 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํงเสริมสนับสนุน พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง และนิเทศ ติดตาม ก ากับ 
การจัดการศึกษาอยํางตํอเนื่อง  

11.  ผู๎บริหารระดับสูงหรือองค์คณะบุคคลที่เก่ียวข๎อง ควรน าข๎อมูลไปใช๎ในเชิงบริหารและ 
ให๎ขวัญก าลังใจ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงคุณภาพ  

12.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ควรสานตํอโยบายให๎สถานศึกษา น าผลการ
ประเมินไปเป็นสํวนหนึ่งของการออกเกรดให๎นักเรียนในปลายปีการศึกษา หรือมีผลตํอการเลื่อนชั้น  
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2) ดา๎นโอกาสทางการศึกษา 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สร๎างโอกาสทางการศึกษาเพ่ือให๎

ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาทีคุณภาพและมาตรฐาน โดยเน๎นการสร๎างความรํวมมือกับ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง เพื่อจัดท าแผนการจัดการศึกษา ตั้งแตํส ามะ
โนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข๎าเรียน การติดตามการเข๎าเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน 
ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับพ้ืนที่ และการระดมทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

2. ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแหํงให๎มีมาตรฐานในด๎านตําง ๆ สอดคล๎องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ 
เชํน มาตรการด๎านโครงสร๎างพ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ได๎แกํ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม 
สนามกีฬา ห๎องเรียน วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต๎น มาตรฐานด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด๎านการ
บริหารจัดการ มาตรฐานด๎านระบบงบประมาณ มาตรฐานด๎านความปลอดภัย และมาตรฐานด๎าน Digital 
Technology เป็นต๎น  

3. สร๎างความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ 
4. ปรับเปลี่ยนการบวนการงบประมาณตั้งแตํการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน 

 
3) ดา๎นประสิทธภิาพการบรหิารจัดการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สํงเสริมพัฒนาการด าเนินงาน ระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสถานศึกษาให๎ผํานการ
รับรองมาตรฐาน พัฒนาระบบและรูปแบบการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สร๎างและพัฒนา
เครือขํายโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและประกันคุณภาพผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ก ากับติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานเป็นรายโรงเรียน เพ่ือแก๎ไขและให๎การชํวยเหลือ  พัฒนาคุณภาพ 
ก ากับ ดูแล ชํวยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กและให๎การบริหารทางการศึกษา พัฒนาการบริหาร
จัดการโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน(SBM) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีระบบการบริหารจัดการมุํงพัฒนาโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสํงเสริมศักยภาพและความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคล
ในระดับตํางๆทั้งกรรมการสถานศึกษา กรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและอ่ืนๆ ให๎มีบทบาทในการบริหารจัด
การศึกษามากข้ึน  การการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยํางมีคุณภาพ  สรุปผลการรายงาน
การบริหารจัดการ ดังนี้ 

ตารางที ่12 ผลการด าเนนิงานตามจดุเนน๎ ตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 3 ดีมาก 
1. ร๎อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของ
เขตพ้ืนที่ 

- - 

2. ร๎อยละของนักเรียนได๎รับการสร๎างภูมิค๎ุมกัน ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

- - 
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
3. ร๎อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
คํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

3 ดีมาก 

4. ร๎อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช๎ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ 3 ดีมาก 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและสํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างขีด
ความสามารถในการแขํงขัน 

2.5 ดี 

5. ร๎อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 4 ดีเยี่ยม 
6. ร๎อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล๎องกับมาตรฐานการ
เรียนรู๎ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

4 ดีเยี่ยม 

7. ร๎อยละของผู๎เรียนผํานเกณฑ์การประเมินความสามารถด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

1 พอใช๎ 

8. ร๎อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด๎วยวิธีการที่หลากหลาย - - 
9. ร๎อยละของนักเรียนแตํละระดับชั้นอํานออกเขียนได๎ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด 2 ดี 
10. ร๎อยละของนักเรียนอํานหนังสือตามเกณฑ์ท่ี สพฐ. ก าหนด 1 พอใช๎ 
11. ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู๎ในการปฏิบัติจริงตาม
สภาพความต๎องการ และบริบทของแตํละพ้ืนที่ 

- - 

12. ร๎อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
มากกวําร๎อยละ 50 เปรียบเทียงกับปีการศึกษาที่ผํานมา 

  

     12.1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1 พอใช๎ 
     12.1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1 พอใช๎ 
13. ร๎อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นได๎รับการ
เตรียมความพร๎อมในการประเมินระดับนานาชาติ ตามโครงการ PISA 

4 ดีเยี่ยม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สํงเสริม สนบัสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3  ดีมาก 
14. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ   
     14.1 ร๎อยละของครูที่ได๎รับการพัฒนาครูตามความต๎องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร) 

4 ดีเยี่ยม 

     14.2 ระดับความส าเร็จของครูที่เข๎ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค 
(Boot Camp) 

1 พอใช๎ 

15. ร๎อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ 

  

     15.1 ระดับความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการใช๎ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงานบุคคล (HRMS) 

4 ดีเยี่ยม 

     15.2 ร๎อยละของสถานศึกษาที่ได๎รับการแก๎ปัญหาขาดแคลนครู (ครูผู๎ทรงคุณคําแหํง
แผนดิน) 

- - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางมี 4 ดีเยี่ยม 
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
คุณภาพ 
16. ร๎อยละของประชากรวัยเรียนได๎รับโอกาสในการเข๎ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมข้ึน   
     16.1 ระดับประถมศึกษา  4 ดีเยี่ยม 
     16.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 4 ดีเยี่ยม 
17. ร๎อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได๎รับโอกาสในการศึกษาตํอขึ้นพ้ืนฐาน
เพ่ิมข้ึน 

4 ดีเยี่ยม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 3  
18. ร๎อยละของผู๎เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน
ความส าคัญของการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม คุณธรรม จริยธรรมและการ
ประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 

3 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 3.5 ดีเยี่ยม 
19. อัตราออกกลางคันของผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 4 ดีเยี่ยม 
20. ร๎อยละของสถานศึกษาและหนํวยงานทุกระดับรํวมกันสํงเสริมสนับสนุนให๎ผุ๎ปกครอง 
ชุมชน สังคม ฯลฯ มีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 

3 ดีมาก 

ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม : ร๎อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาให๎นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี
ตามแนวทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

1 พอใช๎ 

คะแนนเฉลี่ยรวม 2.82 ดีมาก 
 
ตารางที ่13 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาตามมาตรฐานส านักงาน
เขตพืน้ที่การศกึษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี ้

 

มาตรฐาน/ตวับงํชี/้ประเดน็การพจิารณา 
ระดบั

คุณภาพ 
มาตรฐานที ่1  การบรหิารจดัการองคก์ารสูํความเปน็เลิศ        
ตัวบํงชี้ที่ 1  การบริหารจัดการที่ดี     
     ประเด็นการพิจารณาที่ 1  ภาวะผู๎น าของผู๎บริหารในการน าองค์การไปสูํเปูาหมาย 4 
     ประเด็นการพิจารณาที่ 2  การใช๎ข๎อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 3  การใช๎แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา 3 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 4  การสร๎างหรือประยุกต์ใช๎นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการ
บริหารและการจัดการศึกษา 

3 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 5  การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

2 
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มาตรฐาน/ตวับงํชี/้ประเดน็การพจิารณา 
ระดบั

คุณภาพ 
     ประเด็นการพิจารณาที่ 6  การน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 3 

สรุปตัวบํงชี้ที่ 1 ดีเยี่ยม 
ตัวบํงชี้ที่ 2  การพัฒนาสูํองค์การแหํงการเรียนรู๎    
     ประเด็นการพิจารณาที่ 2  การสํงเสริมให๎เกิดการจัดการความรู๎ (Knowledge Management 
: KM) และการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC) 

3 

สรุปตัวบํงชี้ที่ 2 ดีเยี่ยม 
ตัวบํงชี้ที่ 3  การกระจายอ านาจและการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหาร และการจัดการศึกษา   
     ประเด็นการพิจารณาที่ 3  การสํงเสริม สนับสนุน การมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค์การ
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

1 

สรุปตัวบํงชี้ที่ 3 ปรับปรุง 
สรปุภาพรวมมาตรฐานที ่1 ดีมาก 

มาตรฐานที ่2  การบรหิารและการจดัการศึกษาที่มปีระสทิธภิาพ        
ตัวบํงชี้ที่ 1 การบริหารงานด๎านวิชาการ   
     ประเด็นการพิจารณาที่ 6  สํงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

1 

สรุปตัวบํงชี้ที่ 1 ดี 
ตัวบํงชี้ที่ 2  การบริหารงานด๎านงบประมาณ   
     ประเด็นการพิจารณาที่ 1  การวางแผนการใช๎งบประมาณอยํางเป็นระบบ สอดคล๎องกับ
นโยบาย ปัญหาและความต๎องการ 

4 

สรุปตัวบํงชี้ที่ 2 ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 3  การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล  
     ประเด็นการพิจารณาที่ 3  การพัฒนา สํงเสริม ยกยํองเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาสูํความเป็นมืออาชีพ สอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการจ าเป็น และสํงเสริมความก๎าวหน๎าใน
วิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2 

สรุปตัวบํงชี้ที่ 3 ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 4  การบริหารงานด๎านการบริหารทั่วไป   
     ประเด็นการพิจารณาที่ 1  การพัฒนาระบบและเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ 4 

สรุปตัวบํงชี้ที่ 4 ดีเยี่ยม 
ตัวบํงชี้ที่ 5  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
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มาตรฐาน/ตวับงํชี/้ประเดน็การพจิารณา 
ระดบั

คุณภาพ 
     ประเด็นการพิจารณา  การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การจัดการ
ศึกษา ภารกิจ 4 ด๎าน และการน านโยบายสูํการปฏิบัติ 

4 

สรุปตัวบํงชี้ที่ 4 ดีเยี่ยม 
สรปุภาพรวมมาตรฐานที ่2 ดีมาก 

มาตรฐานที ่3  สมัฤทธผิลของการบรหิารและการจดัการศกึษา   
ตัวบํงชี้ที่ 1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอยํางได๎   
     ประเด็นการพิจารณา  ผลงานหรือผลการด าเนินงานของกลุํม/หนํวย ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีบรรลุเปูาหมาย ประสบความส าเร็จ ตามภารกิจของแตํละกลุํม ทั้งนี้เป็นผลงานที่เกิด
จากการด าเนินงาน ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่เกิดประโยชน์ตํอการศึกษาและ
สถานศึกษาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทั้งภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาจนเกิดประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอยํางได๎ 

  
  
1 

สรุปตัวบํงชี้ที่ 1 พอใช๎ 
ตัวบํงชี้ที่ 2  สถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

  

     ประเด็นยํอยที่ 1  (ระดับการศึกษาปฐมวัย) 4 
     ประเด็นยํอยที่ 2  (ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 4 

สรุปตัวบํงชี้ที่ 2 ดีเยี่ยม 
ตัวบํงชี้ที่ 3  ผู๎เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีคุณภาพตามหลักสูตร   
     ประเด็นการพิจารณาที่ 2  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู๎เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) 

2 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 4  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

  

           ประเด็นยํอยที่ 4.1 – ป.6  4 
           ประเด็นยํอยที่ 4.2 – ม.3  4 
           ประเด็นยํอยที่ 4.3 – ม.6  - 

สรุปตัวบํงชี้ที่ 3  ดีเยี่ยม 
ตัวบํงชี้ที่ 4  ประชากรวัยเรียนได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานเทําเทียมกันศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู๎ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 4  ผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่มีความต๎องการพิเศษ ได๎รับการดูแลชํวยเหลือและสํงเสริมให๎ได๎รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

  

           ประเด็นยํอยที่ 4.1  (เด็กพิการเรียนรวม)  4 
           ประเด็นยํอยที่ 4.2  (เด็กด๎อยโอกาส)  3 
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มาตรฐาน/ตวับงํชี/้ประเดน็การพจิารณา 
ระดบั

คุณภาพ 
           ประเด็นยํอยท่ี 4.3  (เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ)  4 

สรุปตัวบํงชี้ที่ 4 ดีเยี่ยม 
ตัวบํงชี้ที่ 5  ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ๎าง ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได๎รับยกยํองเชิดชูเกียรติ 

 

ประเด็นการพิจารณา  ผลงานดีเดํนที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ๎าง ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
เป็นผลงานที่ได๎รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป  โดยต๎องเป็นรางวันชนะเลิศท่ี ก.ค.ศ. หรือหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องกับรางวัลนั้นๆ  ให๎การรับรองตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือรางวัล
เทียบเคียง และเป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน 

2 

สรุปตัวบํงชี้ที่ 5  ดี 
ตัวบํงชี้ที่ 6  ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการให๎บริการ 

 

     ประเด็นการพิจารณา  ผลการประเมินความพึงพอใจด๎านการบริหารและการจัดการศึกษา  
รวมทั้งการให๎บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุํมใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช๎แบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นที่มีตํอการให๎บริการ
ครอบคลุมทุกภารกิจของกลุํม/หนํวย 

4 

สรุปตัวบํงชี้ที่ 6 ดีเยี่ยม 
สรปุภาพรวมมาตรฐานที ่3 ดีมาก 

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) ดีมาก 
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สวํนที ่2 
บรบิทที่เกี่ยวขอ๎งกับส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสินธุ์ เขต 3  

 
บรบิทที่เกีย่วขอ๎งดา๎นการศึกษา 

1. กรอบยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580)  
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได๎ด าเนินการยกรํางตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เพ่ือใช๎เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ตํอจากนี้ ประกอบด๎วย วิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุก
คนต๎องการบรรลุรํวมกัน รวมทั้งนโยบายแหํงชาติ และมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่
ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต๎องมุํงด าเนินการไปพร๎อมกัน อยํางประสานสอดคล๎อง น าไปสูํการพัฒนาให๎คน
ไทยมีความสุขและตอบสนองตํอการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติ  ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร๎าง
รายได๎ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว และสร๎างความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็น
ธรรม ประเทศสามารถแขํงขันได๎ในระบบเศรษฐกิจ 

  วสิยัทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

  ความมั่นคง  
    - การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 

ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง 

    - ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
ที่เข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไก 
ที่น าไปสูํการบริหารประเทศท่ีตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

    - สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข๎มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุํน  

    - ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยูํอาศัย    
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

    - ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า  
ความมัง่คั่ง  

              - ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุํมประเทศ
รายได๎สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอยํางเทําเทียมกัน
มากขึ้น  

    - เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขํงขันสูง สามารถสร๎างรายได๎ท้ังจากภายในและภายนอก
ประเทศสร๎างรายได๎ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคต และเป็น
จุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน และการท าธุรกิจ มี
บทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางมีพลัง  

    - ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่อง ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา  
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ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
ความยั่งยนื  
    - การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎เพิ่มขึ้นอยําง

ตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอ
สิ่งแวดล๎อมจนเกนิความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  

 - การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และสอดคล๎องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับรํวมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมี
ความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์สํวนรวม  

 - มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืน ให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชนทุกภาค   
สํวนเพื่อการพัฒนาในทุกระดับอยํางสมดุลมีเสถียรภาพ และยั่งยืน  

 - ประชาชนทุกภาคสํวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กรอบแนวทางทีส่ าคัญของยุทธศาสตรช์าต ิ20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) ประกอบดว๎ยยทุธศาสตร ์ 
6 ด๎าน     

1. ยุทธศาสตร์ด๎านความม่ันคง 
   1.1 การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถานบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.2 การปฏิรูปกลไกลการบริหารประเทศ 
   1.3 การปูองกันและแก๎ไขการกํอความไมํสงบในชายแดนภาคใต๎ 
   1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ  
2. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
   2.1 สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร๎างความเชื่อมั่น

สํงเสริมการค๎าและการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
   2.2 พัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได๎แกํ พัฒนาทักษะและองค์ความรู๎ของ

ผู๎ประกอบการไทย พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมสูํสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
การเกษตรกร  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงอายุให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   3.2 สร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี 
   3.3 สร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทยให๎เอ้ือตํอการพัฒนาคน 
4. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม 

 4.1 สร๎างความม่ันคงและลดความเหลี่ยมล้ าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
 4.2 สร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของ

ชุมชน 
5. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
   5.1 การจัดระบบอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  

     6. ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  6.1 การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ 
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  6.2 การปรับปรุงบทบาท  ภารกิจ และโครงสร๎างของหนํวยงานภาครัฐให๎มีขนาดที่เหมาะสม 
  6.3 การวางระบบ บริหารราชการแบบบูรณาการ 
  6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลาการในการปฏิบัติราชการ 
  6.5 การตํอต๎านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
  6.6 การปรับปรุงแก๎ไขกฎหมาย ระเบียบ และข๎อบังคับไหม๎มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 

และสอดคล๎องกับข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศ ตลอดจน พัฒนาหนํวยงานภาครัฐและ
บุคลากรที่มีหน๎าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให๎มีศักยภาพ 
 

2. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที ่12 (2560 - 2564)    
2.1 กรอบวสิยัทัศน์ จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ที่ประเทศก าลัง 

ประสบอยูํ  ท าให๎การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงตํอเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 11  โดยหลักการของ การวางแผนที่น๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอยําง มีสํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนา
ใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต๎องให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยนผําน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํประเทศที่มีรายได๎สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูํ
รํวมกันอยํางมีความสุข และน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  การ
ก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนดต าแหนํง
ทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได๎จัดท าข้ึนประเทศไทยเป็นประเทศ
รายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด๎านการขนสํงและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสูํความ
เป็นชาติการค๎าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย์ และเกษตร
ปลอดภัย แหลํงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ซึ่งประกอบด๎วย 5 
เปูาหมาย ดังนี้  

1. การหลุดพันจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง  
2. การพัฒนาศักยภาพคนให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร๎างสังคม 

สูงวัยอยํางมี คุณภาพ ได๎แกํ 1) ประชาชนทุกชํวงวัยมีความม่ันคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม (Socio 
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  2) การศึกษาและการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ  3) 
สถาบันทางสังคม มีความเข๎มแข็ง เป็นฐานรากที่เอ้ือตํอการพัฒนาคน  

 3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ได๎แกํ 1) การกระจายรายได๎มีความเทําเทียมกันมาก             
ขึ้น 2) การบริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยํางทั่วถึง   

 4. การสร๎างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ  
1) รักษาความ มั่นคงของฐานทรัพยากร สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์และการใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืนและ
เป็นธรรม 2) ขับเคลื่อนประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 3) เพ่ิมขีดความสามารถใน
การรับมือภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร๎างธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 5) มีการบริหารจัดการน้ าให๎สมดุลระหวํางการอุปสงค์
และอุปทานของน้ า  

5. การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ ได๎แกํ 1) การบริหารงานภาครัฐที่   
โปรํงใสเป็นธรรม  มีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวม 2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 3) มีการกระจายอ านาจ 
ที่เหมาะสม 
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 2.2 วัตถปุระสงคแ์ละเปูาหมายการพฒันาในชวํงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 
      2.2.1 วัตถุประสงค์ 
    1) เพ่ือวางรากฐานให๎คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย 

คํานิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอํุน ตลอดจน เป็นคน
เกํงที่มีทักษะความรู๎ความสามารถและพัฒนาตนเองได๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต  

   2) เพ่ือให๎คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได๎รับความเป็นธรรมใน การ
เข๎าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี  
ความเข๎มแข็งพ่ึงพาตนเองได๎  

  3) เพ่ือให๎เศรษฐกิจเข๎มแข็ง แขํงขันได๎ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร๎างความเข๎มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมํโดยการใช๎นวัตกรรมที่เข๎มข๎นมากข้ึน สร๎างความเข๎มแข็ง 
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร๎างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  

 4) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมให๎สามารถ สนับสนนุ
การเติบโตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล๎อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

 5) เพ่ือให๎การบริหารราชการแผํนดินมีประสิทธิภาพ โปรํงใส ทันสมัย และมี การท างาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  

 6) เพ่ือให๎มีการกระจายความเจริญไปสูํภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหมํ  

 7) เพ่ือผลักดันให๎ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศตํางๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค 
และนานาชาติได๎อยํางสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให๎ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร๎างสรรค์ในด๎าน
การค๎า การบริการ และการลงทุนภายใต๎กรอบความรํวมมือตํางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
  2.3 เปาูหมายรวม 

2.3.1  คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ 
2.3.2  ความเหลื่อมล้ าทางด๎านรายได๎และความยากจนลดลง 
2.3.3  ระบบเศรษฐกิจมีความเข๎มแข็งและแขํงขันได๎ 
2.3.4  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล๎อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
2.3.5  มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอด ภัย สามัคคี สร๎างภาพลักษณ์ดี  

และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติตํอประเทศไทย 
2.3.6  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรํงใส ตรวจสอบได๎ 

กระจายอ านาจและมีสํวนรํวมจากประชาชน 
 2.4 ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ 

   ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ 
ตามกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
    2.4.1 การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ 
ประกอบด๎วย (1) ปรับเปลี่ยนคํานิยมคนไทยให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ อาทิ สํงเสริมให๎มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกห๎องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพ คนให๎มีทักษะ ความรู๎ และ
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ความสามารถในการด ารงชีวิตอยํางมีคุณคํา อาทิ สํงเสริมเด็กปฐมวัยให๎มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทาง
สังคมท่ีเหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุํนมีทักษะการคิดวิเคราะห์อยํางเป็นระบบ (3) ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให๎มีการจัด
ทรัพยากรรํวมกันให๎มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนให๎เป็นแหลํง เรียนรู๎เชิง
สร๎างสรรค์และมีชีวิต (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด๎านสุขภาพและให๎ทุกภาคสํวนค านึงถึงผลกระทบตํอสุขภาพ อาทิ 
สํงเสริมให๎มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ ภาษี
ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่สํงผลเสียตํอสุขภาพ (5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐ
และปรับระบบการเงินการคลังด๎านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรรํวมกันระหวําง 
สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ (6) พัฒนาระบบการดูแลและสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมกับ 
สังคมสูงวัย   อาทิ ผลักดันให๎มีกฎหมายการดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว และ (7) ผลักดันให๎สถาบันทางสังคมมี
สํวน รํวมพัฒนาประเทศอยํางเข๎มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และสํงเสริม 
สถาบันการศึกษาให๎เป็นแหลํงบริการความรู๎ทางวิชาการท่ีทุกคนเข๎าถึงได๎  

2.4.2 ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม แนวทางการ
พัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย (1) การเพ่ิมโอกาสให๎กับกลุํมเปูาหมาย ประชากรร๎อยละ 40  มีรายได๎ต่ าสุด
สามารถเข๎าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส การเข๎าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให๎แกํ
เด็กและเยาวชนที่ด๎อยโอกาสทางการศึกษาอยํางตํอเนื่อง โดยให๎การดูแล นักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแตํการสร๎าง
รายได๎ของครัวเรือน สนับสนุนคําเดินทางไปยังสถานศึกษา ให๎ทุนการศึกษา ตํอระดับสูง (2) การกระจายการ
ให๎บริการภาครัฐทั้งด๎านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให๎ ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ 
บริหารจัดการการให๎บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
ผํานการ พัฒนาระบบสํงตํอผู๎ปุวยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 
(3) เสริมสร๎างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร๎างความเข๎มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให๎ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและ
ทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให๎ความรู๎ในการบริหารจัดการทางการเงินแกํชุมชนและครัวเรือน 
การปรับ องค์กรการเงินของชุมชนให๎ท าหน๎าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมูํบ๎าน/ต าบลที่ท าหน๎าที่ทั้งการ
ให๎กู๎ยืมและ การออม และจัดตั้งโครงขํายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์เป็น แมํขําย  

2.4.3 ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน โดยมี 
แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด๎วย (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ สํวนรวมทั้งในด๎านการคลัง อาทิ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบ
กระบวนการงบประมาณ และด๎านการเงิน อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงิน 
ทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให๎สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (2) การเสริมสร๎างและ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของภาคการผลิตและบริการ มุํงเน๎นการสร๎างความ เชื่อมโยงของหํวงโซํ
มูลคําระหวํางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค๎าการลงทุน เพื่อยกระดับ ศักยภาพในการแขํงขัน
ของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารเข๎าสูํระบบมาตรฐาน ตํอยอด 
ความเข๎มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสูํอุตสาหกรรมที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูง วาง
อนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร๎างขีดความสามารถการแขํงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
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ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือสํงเสริมการค๎าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด๎านการค๎าการ 
ลงทุน  

2.4.4  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทาง 
การพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย (1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร๎าง สมดุลของการอนุรักษ์และ 
ใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ าเพื่อให๎เกิด 
ความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน (3) การแก๎ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล๎อม (4) สํงเสริมการ ผลติและการบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (5) สนับสนุนการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด ความสามารถในการ
ปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด๎านภัย พิบัติ  (7) การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล๎อม 
และ (8) การพัฒนาความรํวมมือด๎านสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ  

 2.4.5  ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างความม่ันคงแหํงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูํความมั่งคั่ง  
และยั่งยืน แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย (1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให๎เกิด ความสงบใน
สังคมและธ ารงไว๎ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (2) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพ่ือเตรียม
ความพร๎อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ (3) การสํงเสริมความรํวมมือกับ
ตํางประเทศด๎านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความรํวมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข๎ามชาติ (4) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือ
คงไว๎ซึ่ง อ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ (5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา 
เพ่ือให๎เกิด ความสอดคล๎องกันระหวํางแผนงานที่เกี่ยวข๎องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต๎การมีสํวนรํวมของ
ภาค ประชาชน 

 2.4.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ  
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย (1) ปรับปรุงโครงสร๎างหนํวยงาน บทบาท ภารกิจ  
และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให๎มีความโปรํงใส ทันสมัย คลํองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ๎มคํา  
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร๎างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให๎
การจัดสรรและการใช๎จํายมีประสิทธิภาพ (3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให๎บริการสาธารณะให๎ได๎ 
มาตรฐานสากล เพ่ือให๎ประชาชนและภาคธุรกิจได๎รับบริการที่มีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน และอ านวยความ
สะดวก ตรงตามความต๎องการ (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
เพ่ือให๎ ประชาชนได๎รับการบริการอยํางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (5) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิ ชอบ เพื่อให๎สังคมไทยมีวินัย โปรํงใส และยุติธรรม และ (6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมให๎มีความ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล๎องกับข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศ 

  2.4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์   แนวทางการพัฒนา 
ส าคัญ ประกอบด๎วย (1) การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านขนสํง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให๎เป็นโครงขํายหลัก
ในการเดินทางและขนสํงของประเทศ พัฒนาโครงขํายถนน พัฒนาระบบขนสํงทางอากาศ และพัฒนาระบบ
ขนสํงทางน้ า (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสํง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมตํอเนื่องที่เกิดจากการ
ลงทุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนสํง (3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ 
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทานให๎ได๎มาตรฐานสากล และ
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค๎า (4) พัฒนาด๎านพลังงาน อาทิ จัดหา
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พลังงานให๎เพียงพอและสร๎างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และ
การใช๎พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให๎ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสํงเสริมการ  ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สร๎างมูลคําเพ่ิมทางธุรกิจ และ (6) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให๎ ครอบคลุมและ
ทั่วถึง และการบริหารจัดการการใช๎น้ าอยํางมีประสิทธิภาพและการสร๎างนวัตกรรม  

  2.4.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม แนวทางการ
พัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย (1) เรํงสํงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสูํการใช๎ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุํมเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได๎เอง และ
กลุํมเทคโนโลยีที่น าสูํการพัฒนาแบบก๎าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคม
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (2) พัฒนาผู๎ประกอบการให๎เป็น
ผู๎ประกอบการทางเทคโนโลยี  อาทิ สํงเสริมผู๎ประกอบการให๎มีบทบาทหลักด๎านนวัตกรรม เทคโนโลยี 
และรํวมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม สํงเสริมการสร๎างสรรค์นวัตกรรมด๎านการออกแบบและ การ
จัดการธุรกิจที่ผสานการใช๎เทคโนโลยีให๎แพรํหลายในกลุํมผู๎ประกอบการธุรกิจของไทย และ (3) พัฒนา 
สภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด๎านบุคลากรวิจัย อาทิ การเรํง
การผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล๎องกับความต๎องการโดยเฉพาะใน
สาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให๎มีทั้งความรู๎และความเข๎าใจในเทคโนโลยี 

 2.4.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ   แนวทางการพัฒนาส าคัญ  
ประกอบด๎วย (1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร๎างโอกาสทาง เศรษฐกิจให๎กระจายตัวอยํางทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให๎
เป็นฐานเศรษฐกิจสร๎างสรรค์มูลคําสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือให๎หลุดพ๎นจากความยากจนสูํ
เปูาหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ ชั้นน า พัฒนาภาคใต๎เป็นฐานการสร๎างรายได๎ที่
หลากหลาย (2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล๎อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
สํงเสริมการจัดการสิ่งแวดล๎อมเมืองอยํางมีบูรณาการภายใต๎การมี สํวนรํวมของสํวนกลาง สํวนท๎องถิ่น ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนสํงสาธารณะในเขตเมือง และ (3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให๎เป็นฐานการผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่
ขยายตัวอยํางมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนา พ้ืนที่เศรษฐกิจใหมํบริเวณ
ชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ๎านให๎เจริญเติบโตอยํางยั่งยืน และเกิดผลที่เป็น
รูปธรรม  

2.4.10 ยุทธศาสตร์ความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการพัฒนา 
ส าคัญ ประกอบด๎วย (1) ขยายความรํวมมือทางการค๎าและการ ลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาด
ใหมํส าหรับสินค๎าและบริการของไทย (2) พัฒนาความเชื่อมโยงด๎าน การคมนาคมขนสํงโลจิสติกส์และ
โทรคมนาคมในกรอบความรํวมมืออนุภูมิภาคภายใต๎แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ 
JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต๎นทุนด๎านโลจิสติกส์ (3) พัฒนาและสํงเสริมให๎ไทย
เป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเดํนในภูมิภาค (4) สํงเสริมการลงทุนไทยใน
ตํางประเทศของผู๎ประกอบการไทย (5) เปิดประตูการค๎าและพัฒนาความรํวมมือ กับประเทศเพ่ือนบ๎านใน
ลักษณะหุ๎นสํวนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาค กัน (6) สร๎างความเป็น
หุ๎นสํวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (7) เข๎ารํวมเป็นภาคีความรํวมมือ
ระหวํางประเทศโดยมีบทบาทที่สร๎างสรรค์ (8) สํงเสริมความรํวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร๎าง
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ความมั่นคงในทุกด๎านท่ีเกี่ยวกับเรื่องความอยูํดีมีสุขของประชาชน (9) บูรณาการภารกิจด๎านความ รํวมมือ
ระหวํางประเทศและด๎านการตํางประเทศ และ (10) สํงเสริมให๎เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

  

3. นโยบายความมัน่คงแหงํชาต ิพ.ศ. 2558 - 2564  
วสิยัทัศน์  “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผํน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมี 

การพัฒนาอยํางตํอเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข๎ามพรมแดนพร๎อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาท 
เชิงรุกในประชาคม อาเซียนและด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอยํางมีดุลยภาพ”  

วตัถปุระสงค์    ก าหนดวัตถุประสงค์หลักไว๎ 9 ประเด็น  ได๎แกํ  1) เพื่อสํงเสริมและรักษาไว๎ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  2) เพ่ือเสริมสร๎างจิตส านึกของคนในชาติ
ให๎มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาไว๎ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์  3) เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน
การสร๎างความปรองดอง ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์ในชาติเพื่อลดการเผชิญหน๎าและการใช๎ความ
รุนแรงในทุกรูปแบบ  4) เพ่ือให๎จังหวัดชายแดน ภาคใต๎มีความปลอดภัยปราศจากเง่ือนไขของการใช๎ความ
รุนแรง  5) เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐและสํงเสริมบทบาทและความเข๎มแข็งของทุกภาคสํวนในการ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง  6) เพื่อให๎การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล๎อม  พลังงานและอาหาร มีความม่ันคง ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนา
ประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์  7)เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเตรียมความ
พร๎อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤติการณ์ความม่ันคงอยํางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 8) 
เพ่ือเสริมสร๎างศักยภาพของกองทัพในการปูองกันประเทศ สนับสนุนภารกิจที่ไมํใชํการสงครามและสามารถ
ผนึกก าลังของกองทัพกับทุกภาคสํวนในการเผชิญกับภัยคุกคามด๎านการปูองกันประเทศในทุกรูปแบบ  9) 
เพ่ือสํงเสริมสภาวะแวดล๎อมที่สร๎างสรรค์และสันติในการอยูํรํวมกับประเทศเพ่ือนบ๎านกลุํมประเทศอาเซียน 
ประชาคมโลกบนพ้ืนฐานของการรักษาผลประโยชน์และการด ารงเกียรติภูมิของชาติ  

นโยบายความมัน่คง ประกอบด๎วย 2 สํวน ดังนี้   
สํวนที่ 1 นโยบายส าคัญเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงที่เป็นแกํนหลักของประเทศ  

3 นโยบาย คือ  1) เสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) สร๎างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
และ 3) ปูองกันและแก๎ไขการกํอความไมํสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต๎  

สํวนที่ 2 นโยบายความม่ันคงแหํงชาติทั่วไป 13 นโยบาย คือ  (1) จัดระบบบริหารจัดการ 
ชายแดน เพื่อปูองกันและแก๎ปัญหาข๎ามพรมแดน (2) สร๎างเสริมศักยภาพการปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัย
คุกคามข๎ามชาติ  (3) ปกปูองรักษาผลประโยชน์แหํงชาติทางทะเล (4) จัดระบบปูองกันและแก๎ไขปัญหาผู๎
หลบหนีเข๎าเมือง (5) เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและภูมิคุ๎มกันความมั่นคงภายใน (6) เสริมสร๎างความมั่นคง 
ของชาติจากภัยการทุจริต คอรรัปชัน (7) เสริมสร๎างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์  
(8) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (9) เสริมสร๎างความมั่นคงทางพลังงาน 
และอาหาร (10) พัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงของชาติ (11) เสริมสร๎าง
และพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ  (12) พัฒนาระบบงานขําวกรองให๎มีประสิทธิภาพ และ (13) 
เสริมสร๎างดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ   
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4. แผนการศึกษาแหงํชาต ิ(พ.ศ. 2560 - 2579)  
วสิยัทัศน ์

    “คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอยํางเป็นสุข 
สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ละมีการเปลี่ยนแปลงขิงโลกศตวรรษท่ี 21” 

พันธกจิ 
1.พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข๎าถึงโอกาสในการศึกษาละเรียนรู๎ตลอด

ชีวิต 
2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให๎เป็นผู๎มีความรู๎ คุณลักษณะ และทักษะในการเรียนรู๎ในทศวรรษท่ี 

21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
3. สร๎างความม่ันคงแกํประเทศชาติ โดยสร๎างสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ และมี

คุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยูํรํวมกันอยํางปลอดภัย สงบสุขและพอเพียง 
4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขํงขันของประเทศ เพ่ือการก๎าวข๎ามกับดักประเทศ

รายได๎ปานกลาง สูํการเป็นประเทศในโลกที่ 1 และความเหลี่ยมล้ าในสังคม การเพิ่มผลิตภาพของก าลังรงงาน 
(Productivity) ให๎มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
พร๎อมรับการเปลี่ยนปลงที่เป็นพลวัดของทศวรรษที่ 21 ภายใต๎ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 

วตัถปุระสงค์ของแผนการศึกษาแหํงชาติ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพละมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะละสมรรถนะที่สอดคล๎องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎และคุณธรรม จริยธรรม รู๎รักสามัคคีและ

รํวมมือผนึกก าลังมุํงสูํการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือน าประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดักประเทศรายได๎ปานกลาง และความเหลี่ยมล้ าภายในประเทศลดลง 

เปูาหมายของแผนการศึกษาชาตกิ าหนดไว ๎2 ดา๎น 
1. เปูาหมายด๎านผู๎เรียน (learner Aspirations) 

                       แผนการศึกษาชาติมุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู๎ ใน 
ศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด๎วยทักษะและคุณลักษณะดังนี้ 
 - 3Rs ได๎แกํ การอํานออก การเขียนได๎ ละการคิดเลขเป็น 

- 8Cs ได๎แกํ ทักษะด๎านการคิดอยํางมีวิจารญาณ ทักษะในการแก๎ปัญหา ทักษะ
ด๎านการสร๎างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด๎านความเข๎าใจตํางวัฒนธรรม ตํางกระบวนทัศน์ ทักษะด๎านความ
รํวมมือ การท างานเป็นทีม ละภาวะผู๎น า ทักษะด๎านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู๎เทําทัน ทักษะด๎าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู๎ และความมีเมตตา 
กรุณา มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. เปูาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 
แผนการศึกษาแหํงชาติ ได๎ก าหนดเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาไว๎ 5 ด๎าน ประกอบด๎วย 

   2.1.ประชากรทุกคนเข๎าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพละมาตรฐานอยํางท่ัวถึง 
- เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
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- ประชากรทุกคนมีโอกาสได๎รับการบริการทางการศึกษา ตั้งแตํปฐมวัยถึงมัธยมศึกษา
ตอนต๎น มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทําที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

- ประชากรที่อยูํในก าลังแรงงานได๎รับการพัฒนาทักษะ ความรู๎ความสามารถ สมรรถนะ
ที่ตอบสนองความต๎องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 

- ประชากรสูงวัยได๎เรียนรู๎ ฝึกฝนเพ่ือพัฒนาความรู๎ความสามารถ และทักษะเพ่ือการ
ท างานหรือการมีชีวิตหลังการท างานอยํางมีคุณคําและเป็นสุข 

 2.2 ผู๎เรียนทุกกลุํมเปูาหมายได๎รับบริการทางด๎านการศึกษาอยํางเสมอภารและเทําเทียม 
      ผู๎เรียนทุกกลุํมเปูาหมาย ทั้งกลุํมปกติ ผู๎มีความสามารถพิเศษ ผู๎มีความบกพรํองด๎านตํางๆ 

ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส ละผู๎มีภูมิหลังทางสังคม 
 2.3 ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุขีดคุณภาพและเต็มตามศักยภาพ

ประชากรทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ ความรู๎ 
ความสามารถละสมรรถนะของแตํละบุคคลให๎ไปได๎ไกลที่สุดเทําทีศักยภาพและความสามารถของแตํละบุคคล
พึงมี ภายใต๎ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู๎ สังคมแหํงปัญญาและการสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎ที่ประชาชนสามารถเรียนรู๎ได๎อยํางตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตได๎อยํางเป็น
สุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                2.4 ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผู๎เรียนอยํางทั่วถึงและมี
คุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ๎มคําและบรรลุเปูาหมาย 

    หนํวยงานสถานศึกษาและสถานบันการศึกษาทุกแหํงสามารถบริหารและจัดการศึกษาอยําง
มีประสิทธิภาพ ด๎วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จัดให๎มีระบบการขัดสรรและใช๎ทรัพยากรทาง
การศึกษาท่ีกํอประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู๎เรียนแตํละคนให๎บรรลุศักยภาพ และความพร๎อมให๎เข๎ามามีสํวน
รํวมในการระดมทุนและรํวมรับภาระคําใช๎จํายในการศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถานบันละ
องค์กรตํางๆในสังคม และผู๎เรียน ผํานมาตรการทางการเงินและการคลังที่เหมาะสม 

2.5 ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก๎าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัดและบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก๎าวทันความ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการท างานของ
ก าลังคนในประเทศให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะน าประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดักประเทศที่มีรายได๎ปาน
กลางสูํการเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล๎วด๎วยการศึกษาที่สร๎างความม่ันคงของชีวิตประชาชน สังคม และ
ประเทศชาติ และการสร๎างเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

กรอบยทุธศาสตร์แผนการพฒันาการศกึษาแหงํชาติ 
แผนการพัฒนาการศึกษาแหํงชาติได๎ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต๎ 6 

ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล๎องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให๎แผนการศึกษาแหงชาติบรรลุเปูาหมาย 
วิสัยทัศน์ และแผนการจัดการศึกษา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  1.1 คนทุกชํวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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  1.2 คนทุกชํวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจของชายแดนภาคใต๎และพ้ืนที่พิเศษได๎รับ
การศึกษาและเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  1.3 คนทุกชํวงวัยได๎รับการศึกษา การดูแลและปูองกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหมํ   

โดยได๎ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความม่ันคงของสถาบัน
หลักของชาติและการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกระดับคุณภาพ
และสํงเสริมโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎และพ้ืนที่พิเศษ 
ทั้งท่ีเป็นพ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแกํง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุํมตํางเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุํมชนชายขอบละแรงงานตํางด๎าวพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปูองกัน
ภัยคุกคามในรูปแบบใหมํ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตํางๆ ยาเสพติด  ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหมํ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต๎น  และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เชํน โครงการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต๎และพ้ืนที่พิเศษ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร๎างขีดความสามารถ
ในการแขํงขันของประเทศ มีเปูาหมายดังนี้ 
  2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต๎องการของตลาดและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
  2.2 สถาบันการศึกษาและหนํวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด๎าน 
  2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร๎างองค์ความรู๎ และนวัตกรรมที่สร๎างผลผลิตมูลคําเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ   

โดยได๎ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนาก าลังคนให๎มีสรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ
ต๎องการของตลาดแรงงานและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สํงเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่
มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด๎าน สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร๎างองค์ความรู๎ และนวัตกรรมที่
สร๎างผลผลิตและมูลคําเพ่ิมที่สร๎างเศรษฐกิจ และมีแผนงานละโครงการส าคัญ เชํน โครงการจัดท าแผนพัฒนา
ก าลังคนให๎ตรงกับความต๎องการของตลาดงานในกลุํมอุตสาหกรรมเปูาหมาย เป็นต๎น 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ มีเปูาหมาย 
ดังนี้ 

 3.1 ผู๎เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

 3.2 คนทุกชํวงวัยมีทักษะ ความรู๎ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎ตามศักยภาพ 

3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตร
อยํางมีคุณภาพและมาตรฐาน 

3.4 แหลํงเรียนรู๎ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู๎มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ปาชนสามารถเข๎าถึงได๎โดยไมํจ ากัดเวลาและสถานที่ 

3.5 ระบบละกลไกการวัด การติดตาม และการประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได๎มาตรฐานระดับสากล 
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
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 โดยได๎ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ สํงเสริมและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ สื่อต าราเรียน และสื่อการ
เรียนรู๎ตํางๆ ให๎มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ได๎โดยไมํจ ากัดเวลาและ
สถานที่ สร๎างเสริมและปรับเปลี่ยนคํานิยมของคนไทยให๎มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
ละพัฒนาระบบกลไกการติดตาม การวัด และประเมินผลผู๎เรียนให๎มีประสิทธิภาพ และมีแผนงานและ
โครงการที่ส าคัญ เชํน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท๎องถิ่น เป็นต๎น 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียมทางการศึกษา มีเปูาหมาย 
ดังนี้ 
  4.1 ผู๎เรียนทุกคนได๎รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผํานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกชํวงวัย 
  4.3 ระบบข๎อมูลรายบุคคลละสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต๎องเป็นปัจจุบัน  
เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีเปูาหมาย 
ดังนี้ 
  5.1 คนทุกชํวงวัยมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ 
  5.2 หลักสูตร  แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการเรียนที่สํงเสริมคุณภาพท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ 
  5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู๎และนวัตกรรมด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม 
     โดยได๎ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ สํงเสริม สนับสนุนการสร๎างเสริมจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม       
มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
สํงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการเรียนตํางๆ และพัฒนาองค์ความรู๎ 
งานวิจัย และนวัตกรรมด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีแผนงานและโครงการ
ส าคัญ เชํน โครงการน๎อมน าศาสตร์พระราชาสูํการพัฒนาละเพ่ิมศักยภาพคนทุกชํวงวัน โครงการโรงเรียน
คุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว เป็นต๎น 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันาประสทิธภิาพของระบบบรหิารจดัการศกึษา มเีปาูหมายดงันี้ 
       6.1 โครงสร๎างบทบาท และระบบบริหารจัดการการศึกษามีความคลํองตัวชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได๎ 
  6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตํอคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
  6.3 ทุกภาคสํวนของสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
  6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกตํางกันของผู๎เรียน สถานศึกษา และความตองการก าลังแรงงานของประเทศ 
  6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร๎างขวัญก าลังใจ และสงเสริมให๎ปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มศักยภาพ 
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 โดยก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารจัดการศึกษาเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารการสถานศึกษา สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษา ปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เชํน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก โครงการพัฒนาระบบจดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา และโครงการทดรองน ารํองระบบการจัดสรรเงิน
ผํานด๎านอุปสงค์และอุปทาน เป็นต๎น 
 การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหํงชาตสิูํการปฏบิัติ 
      ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 สูํการปฏิบัติขึ้นอยูํกับ
ปัจจัยส าคัญหลายประการ ประกอบด๎วย สาระของแผนการศึกษาแหํงชาติที่มีความชัดเจน ครบถ๎วน และ
ครอบคลุมทุกกลุํมเปูาหมายและทุกระดับการศึกษา การมีสํวนรํวมในกระบวนการพัฒนาแผนการศึกษา
แหํงชาติ ของผู๎เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน ตั้งแตํระดับนโยบายระดับปฏิบัติ ผู๎มีสํวนได๎เสียและสาธารณชน การ
เผยแพรํ ประชาสัมพันธ์กับผู๎เกี่ยวข๎อง และสาธารณชนเพื่อสร๎างความตะหนักในความส าคัญของแผนการ
ศึกษาแหํงชาติ การสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับแผนการศึกษาแหํงชาติ และการน าแผนการศึกษา
แหํงชาติ สูํการปฏิบัติที่ชัดเจนแกํผู๎ปฏิบัติทุกระดับ เพ่ือให๎ทุกภาคสํวนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของชาติ 
 แนวทางการขบัเคลื่อนแผนการศกึษาแหงํชาตสิูํการปฏบิตัิ 
  1. สร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎ทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องได๎ตระหนักถึงความส าคัญและพร๎อม
เข๎ารํวมในการผลักดันแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไปสูํการปฏิบัติ  ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา สร๎างความเข๎าใจกับหนํวยงาน องค์กร และภาคีทุกภาคสํวน ถึงวิสัยทัศน์และเปูาหมายของ
แผนการศึกษาแหํงชาติ โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์อยํางกว๎างขวาง สามารถเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายตําง ๆ อยําง
มีประสิทธิภาพ ผํานหนํวยงาน บุคคล สื่อมวลชน ทั้งระดับชาติและท๎องถิ่น กิจกรรม สื่อสมัยใหมํที่เข๎าใจงําย 
รวมทั้งการสร๎างเครือขํายให๎ข๎อมูลขําวสารกระจายไปยังพื้นที่ตําง ๆ อยํางกว๎างขวางและตํอเนื่อง จัดท า
แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ฉบับประชาชน เผยแพรํแกํสาธารณชนเพ่ือสร๎างความเข๎าใจใน
เปูาประสงค์และแนวทางของแผนการศึกษาแหํงชาติ 
  2. สร๎างความเชื่อมโยงระหวํางแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของหนํวยงาน องค์กร โดยผลักดันให๎แนวทางการพัฒนาในแตํละยุทธศาสตร์แปลงสูํการปฏิบัติผํานแผนงาน
ระดับกระทรวงสูํหนํวยงานและสถานศึกษาระดับตําง ๆ บูรณาการอยูํในภารกิจหลักของหนํวยงานที่มี
เปูาหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และหนํวยงานที่เก่ียวข๎องรํวมจัดท า
และติดตามประเมินผลแผนดังกลําว 
  3. ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบตําง ๆ ให๎เอ้ือตํอการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
ในระดับตําง ๆ โดยปรับปรุงกฎหมายให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับสถานการณ์ ลดความซ้ าซ๎อนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพกลไกการจัดการศึกษาที่มีอยูํให๎มากข้ึน เป็นการดอุปสรรคการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับ
ตําง ๆ อาทิ ผลักดันให๎มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการเรียนรู๎ตลอดชีวิตส าหรับทุก
ชํวงวัย 
  4. สร๎างชํองทางให๎ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษาอยํางกว๎างขวาง ทั้งระดับนโยบายและพ้ืนที่ โดยเปิดพื้นท่ีสาธารณะให๎ทุกภาคีใช๎ประโยชน์ในการ
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จัดเวทีระดมความคิดเห็นในรูปแบบตําง ๆ อาทิ การจัดเวทีประชาคม การเสวนา รวมถึงใช๎ชํองทางเครือขําย
ออนไลน์ ส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ รํวมด าเนินกิจกรรมตําง ๆ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศ 
 การด าเนนิการการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหงํชาตสิูกํารปฏบิตัิ 

      แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  ได๎เสนอรายละเอียดการด าเนินการขับเคลื่อน 
สูํการปฏิบัติ โดยได๎ระบุบทบาทของหนํวยงานในระดับตํางๆอาทิ หนํวยงาสํวนกลางซึ่งประกอบด๎วย 
กระทรวงศึกษาธิการ หนํวยงานในกระทรวงศึกษาธิการ เชํน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบการการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
และหนํวยงานอื่นๆนอกหระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบจัดการศึกษา เป็นต๎น สํวนระดับภูมิภาค
ประกอบด๎วย ส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นต๎น 
รวมทั้งระดับสถานศึกษาและระดับห๎องเรียน โดยก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานทั้ง 6 
ยุทธศาสตร์ของหนํวยงานในแตํละระดับอยํางชัดเจน ซึ่งจะท าให๎การด าเนินงานตามแผนเป็นไปอยําง
สอดคล๎อง รองรับในกรอบทิศทางเดียวกัน และจัดการศึกษาเป็นไปตามยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนาใน
ชํวงเวลาที่ก าหนด 
 การตดิตามประเมนิผลแผนการศกึษาแหงํชาติ 
       แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสียกับการจัดการศึกษาเข๎ามามีสํวนรํวมในการประเมิน ทั้งการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 
โดยแตํละหนํวยงานประเมินการด าเนินงานของตนควบคูํไปกับการให๎หนํวยงานกลางประเมิน มีหลักเกณฑ์
การติดตามละประเมินผลตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปรํงใส มีมาตรฐานและถูกต๎องตามหลักวิชาการ 
      แนวทางการติดตามประเมินผลแผนการศึกษาแหํงชาติ ประกอบด๎วย  1) การประเมินบริบท 
กํอนเริ่มโครงการ ประเมินระหวํางด าเนินงาน และประเมินหลังการด าเนินงานตามแผนเสร็จสิ้น  2) วาง
ระบบการประเมินระดับกระรวง สํวนกลาง สํวนภูมิภาค จังหวัด และเขตพ้ืนที่ เพื่อเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ
แตํละระดับกับแผนการศึกษาแหํงชาติ  3) สํงเสริมให๎เกิดการประสานความรํวมมือระหวําง
กระทรวงศึกษาธิการ หนํวยงานด๎านการประเมินคุณภาพการศึกษา ด๎านงบประมาณ และหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องทั้งในสํวนกลางและในพื้นที่ เพ่ือให๎การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  4) จัดให๎
หนํวยงานหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางเป็นผู๎ประเมิน 5)จัดเวทีสาธารณะเพ่ือให๎ผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสียได๎แสดงความคิดเห็นและ 6)น าเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนการศึกษาแหํงชาติให๎ทุกฝุาย
ที่เก่ียวข๎องได๎รับทราบ 
 

5. นโยบายและจดุเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 
 หลักการ 
 1. ให๎ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู๎เรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  ข๎าราชการพลเรือน และผู๎บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต 

 2. บูรณาการการท างานรํวมกันระหวํางสํวนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการให๎มีความคลํองตัว รวมทั้งหนํวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่
ภูมิภาคให๎สามารถปฏิบัติงานรํวมกันได๎ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษารํวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 
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 ระดับกํอนอนุบาล 
 เน๎นสร๎างความรํวมมือกับพํอแมํ ผู๎ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ

ที่ส าคัญด๎านตําง ๆ เชํน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู๎จัก
และปริเมินตนเอง  

 ระดับอนุบาล 
 เน๎นสร๎างความรํวมมือกับพํอแมํ ผู๎ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่
ส าคัญด๎านตําง ๆ เชํน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู๎จักและ
ประเมินตนเอง 
 ระดับประถมศึกษา 
 มุํงค านึงถึงพหุปัญญาของผู๎เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้ 
 1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต๎อง โดยใช๎กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 2. เรียนภาษาไทย เน๎นเพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎วิชาอ่ืน 
 3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแมํ) เน๎นเพ่ือการสื่อสาร 
 4. เรียนรู๎ด๎วยวิธีการ Active Learning  เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู๎จากประสบการณ์
จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผํานการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองรํวมกันของผู๎เรียนและครูด๎วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให๎มากขึ้น 
 5. สร๎างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู๎ และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู๎ 
 6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
 7. พัฒนาครูให๎มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
 8. จัดให๎มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพโดยเน๎นปรับสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให๎อื้อตํอการสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 ระดับมัธยมศึกษา 
 มุํงตํอยอดระดับประถมศึกษา ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้ 
 1. จัดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาตํางประเทศ (ภาษาที่ 3) 
 2. จัดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย เพ่ือสร๎างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสูํการสร๎างอาชีพและการมีงานท า 
เชํน ทักษะด๎านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสูํนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
 ระดับอาชวีศิึกษา 
 มุํงจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า และสร๎างนวัตกรรมตามความต๎องการของพ้ืนที่ชุมชน ภูมิภาค
หรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู๎ประกอบการเอง ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้ 
 1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี  ให๎ผู๎เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน 
 2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช๎ในการประกอบอาชีพ 
 3. เรียนรู๎การใช๎ดิจิทัล  เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร๎างอาชีพ 
 4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย 
 มุํงสร๎างโอกาสให๎ประชาชนผู๎เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้ 
 1. เรียนรู๎การใช๎ดิจิทัล เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือส าหรับหาชํองทางในการสร๎างอาชีพ 
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 2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู๎ที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย 
 การขับเคลื่อนสูํการปฏบิัติ 
 1. ทุกหนํวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต๎องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให๎สอดคล๎องกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช๎งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช๎จํายงบประมาณให๎เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎อง 
 2. จัดท าฐานข๎อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให๎ครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย 
 3. ใช๎เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน๎นการเรียนรู๎และการบริหาร
จัดการ 
 4. ปรับปรุงโครงสร๎างของกระทรวงศึกษาธิการให๎เกิดความคลํองตัว หากติดขัดในเรื่องข๎อกฎหมาย 
ให๎ผู๎บริหารระดับสูงรํวมหาแนวทางการแก๎ไขรํวมกัน 
 5. ให๎หนํวยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลัง ตามความ
ต๎องการจ าเป็น ให๎แกํหนํวยงานในพ้ืนที่ภูมิภาค 
 6. ใช๎กลไกกองทุนเพ่ือคามเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงานรํวมกับหนํวยงาน
จัดการศึกษา 
 7. เรํงทบทวน (รําง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. .... โดยปรับปรุงสาระส าคัญให๎เอ้ือตํอ
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
 8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข๎อติดขัดการปฏิบัติงาน ต๎องศึกษา ตรวจสอบข๎อมูล/ข๎อเท็จจริงที่
เกิดขึ้น เชํน จ านวนเด็กในพ้ืนที่น๎อยลง ซึ่งจ าเป็นต๎องมีการควบรวมโรงเรียน ให๎พิจารณาสื่อสารอธิบายท าความ
เข๎าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 
 9. วางแผนการใช๎อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให๎มี
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอยํางเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให๎มีองค์ความรู๎
และทักษะในด๎านพหุปัญญาของผู๎เรียน 
 10. ให๎ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแตํละจังหวัด น าเสนอตํอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม 
 11. ให๎ผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน๎าที่ตรวจราชการ  
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอตํอรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
6. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศึกษา ส านักงานศึกษาธกิารภาค 12  พ.ศ. 2560 - 2564 

วฒันธรรมองค์กร (Organizational Culture) 
“พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ คูํคุณธรรม น าสูํสากล” 
(Improve the Efficiency and Morality Led to International) 

คํานยิม (Values) 
ธรรมาภิบาล คือ หลักการขององค์กร 
(Good Governance is the Principles of Organization) 

วสิยัทัศน ์(Vision) 
“ศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ า ยึดหลักธรรมาภิบาล                       

สูํมาตรฐานสากลบนพื้นฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย” 
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(Education Development Center, Reduce inequality, Principles of Good 
Governance. To International Standards, Thai-based on Local Wisdom) 

พันธกจิ (Mission) 
1) สํงเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ก๎าวไกลสูํสากล 
2) เสริมสร๎างโอกาสการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางเสมอภาคและเทําเทียม บนพื้นฐาน 

ภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย 
3) สํงเสริมสนับสนุนการยกระดับการผลิตและพัฒนาทรัพยากรคนอยํางมืออาชีพ   

รองรับอาชีพและการมีงานท า 
4) สํงเสริมสนับสนุนการวิจัย สร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎ นวัตกรรม เทคโนโลยี  

สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและอาชีพ 
5) สํงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน๎นด๎าน  

คุณธรรมความโปรํงใสและการมีสํวนรํวม 
6) ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
7) สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย  

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
8) เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรทุกชํวงวัย เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  

มีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
  เปูาประสงค ์(Goal) 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 12  สํงเสริม สนับสนุน ให๎หนํวยงานทางการศึกษาและ 
หนํวยงาน ที่เก่ียวข๎องด าเนินการ เพ่ือให๎บรรลุเปูาประสงค์ ดังนี้ 

1) ผู๎เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะและทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีทักษะส าคัญ
ส าหรับศตวรรษที่ 21 

2) ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะ ความสามารถพิเศษ ด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการคิด 
ได๎รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

3) ผู๎เรียนและประชากรทุกชํวงวัยได๎รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเรียนรู๎ตลอดชีวิต อยําง
เสมอภาคและทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิตบนพื้นฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย 

4) สํงเสริมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพมีความหลากหลายที่สามารถใช๎
ประโยชน์และเข๎าถึงบริการได๎ บนพื้นฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย 

5) ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะและศักยภาพในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู๎อยํางมืออาชีพ 

6) ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการสํงเสริมสวัสดิการ  
สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลความมั่นคง และผดุงเกียรติ 

7) พัฒนาระบบเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษาและการ
บริหารจัดการที่ทันสมัยและไมํซ้ าซ๎อน ให๎ผู๎รับบริการสามารถเข๎าถึงได๎อยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

8) วิจัยและพัฒนา การสร๎างองค์ความรู๎ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือการศึกษาการพัฒนา อาชีพและการมีงานท า 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า  41 
 

9) ผู๎เรียนและประชากรทุกกลุํมอายุทุกชํวงวัย ได๎รับการพัฒนาทักษะความรู๎ ความสามารถ 
ตรงตามความสนใจ ความต๎องการและตลาดแรงงาน เพ่ือรองรับการมีอาชีพและการมีงานท า 

10) สํงเสริมกลไกการบริหารจัดการการศึกษา ให๎มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาลโดยเน๎นด๎านคุณธรรมความโปรํงใส และการมีสํวนรํวม 

11) สํงเสริมให๎ภาคีเครือขํายทุกภาคสํวน ทั้งภายในและตํางประเทศ มีสํวนรํวมรับผิดรับ
ชอบในการจัดการศึกษารวมทั้งสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการศึกษา 

12) สํงเสริมการศึกษา ตอบสนองความต๎องการ การสร๎างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลด
ความเหลื่อมล้ าสร๎างความสมานฉันท์ และรักบ๎านเกิด 

13) ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในพ้ืนที่รับผิดชอบอยํางตํอเนื่อง 
14) สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
15) สํงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรทุกชํวงวัย เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเน๎นทางด๎าน

รํางกาย จิตใจและสังคม 
16) สํงเสริมการจัดและพัฒนาสภาพแวดล๎อมที่ดี ทางธรรมชาติ ทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม 

ทางเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 

       ประเดน็ยุทธศาสตร ์(Strategic Issues) ตัวชีว้ดัความส าเร็จ (KPIs) และกลยุทธ ์(Strategy) 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 12 ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)  ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ (KPIs) และกลยุทธ์ (Strategy) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประการ ได๎แกํ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 สํงเสรมิและพัฒนาคณุภาพผูเ๎รียน 
เปูาประสงค ์ 
 1. ผู๎เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะและทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีทักษะ 

ส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 
 2. ผู๎เรียนมีความรู๎ทักษะ ความสามารถพิเศษ ด๎านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และการคิด 
ตวัชีว้ดั 

1. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ผู๎เรียนผํานตามเกณฑ์คุณลักษณะในการคิดวิเคราะห์  
การคิดสังเคราะห์ คิดแก๎ปัญหาและคิดสร๎างสรรค์ 

2.ร๎อยละของสถานศึกษาที่ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จากการทดสอบระดับชาติและการทดสอบนานาชาติ (PISA) เพ่ิมขึ้นตามเกณฑ์ 

3.ร๎อยละของสถานศึกษาที่ผู๎เรียนมีทักษะส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 เพ่ือรองรับการมี  
อาชีพและการมีงานท า ตามเกณฑ์ 

4. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ผู๎เรียนมีทักษะความสามารถสื่อสารได๎ 2 ภาษาตามเกณฑ์ 
5. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถ มีทักษะด๎านการคิดวิเคราะห์    

การใช๎เหตุผลและการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21ตามเกณฑ์ 
6. จ านวนผลงานประดิษฐ์คิดค๎นอยํางสร๎างสรรค์ได๎รับรางวัลและเป็นที่ยอมรับประจ าปี 
7. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความสามารถพิเศษด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด๎าน อ่ืนๆ  

ที่ได๎รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า  42 
 

 กลยทุธ ์
1. สํงเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา 

ผู๎เรียนในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
2. สํงเสริมปรับปรุงหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท             

การศึกษาให๎ทันสมัย สอดคล๎องกับความก๎าวหน๎าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3. สํงเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาเพ่ือการผลิต 

สื่อการเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งสื่อและต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
4. สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอยํางเข๎มข๎น 
5. สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษอยํางตํอเนื่องทุกระดับ 

 ยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมสรา๎งโอกาสทางการศึกษา และ การเรยีนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชวีติ 
               เปาูประสงค์  

1. ผู๎เรียนและประชากรทุกชํวงวัยได๎รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเรียนรู๎ตลอดชีวิต               
อยํางเสมอภาคและทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิตบนพื้นฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย 

2. สํงเสริมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ มีความหลากหลาย ที่สามารถ  
ใช๎ประโยชน์และเข๎าถึงบริการได๎ บนพื้นฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย 

3. ผู๎เรียนและประชากรทุกชํวงวัย ได๎รับการพัฒนาทักษะความรู๎ความสามารถ ตรงตาม 
ความสนใจ ความต๎องการและตลาดแรงงาน เพ่ือ 

 ตวัชีว้ดั  
1. ร๎อยละของเด็กท่ีออกกลางคันได๎กลับเข๎ารับการศึกษา 
2. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ15–59 ปีเพิ่มขึ้น 
3. ร๎อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นขึ้นไป 
4. ร๎อยละของประชากรวัย 13–15 ปี และวัย 16–18 ปี ได๎รับการศึกษาในระดับ  

มัธยมศึกษาตอนต๎นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามล าดับเพิ่มขึ้น 
5. ร๎อยละของผู๎เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได๎รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ 

บริการทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
6. ร๎อยละของผู๎ผํานการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน าความรู๎ไป  

ใช๎ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได๎ 
7. จ านวนแรงงานอายุ 15 –59 ปี ที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู๎เพ่ือขอรับ  

วุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
8. จ านวนแหลํงเรียนรู๎ที่ได๎รับการพัฒนาให๎สามารถจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่

มีคุณภาพมีความหลากหลาย และให๎บริการได๎อยํางทั่วถึง 
9. จ านวนสถานศึกษาที่ผู๎เรียนและประชากรทุกชํวงวัย ได๎รับการพัฒนาทักษะ ความรู๎

ความสามารถ ตรงตามความสนใจ ความต๎องการและตลาดแรงงาน 
10. ผู๎เรียนในระบบทวิภาคีมีจ านวนเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร๎อยละ 30 ตํอปี 
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 กลยทุธ ์
1. ประกันโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎แกํผู๎เรียนใน

ทุกพ้ืนที่ครอบคลุมถึงคนพิการผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎มีความต๎องการพิเศษ 
2. สํงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับ ความ

สนใจและวิถีชีวิตของผู๎เรียนทุกกลุํมเปูาหมาย 
3. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู๎และประสบการณ์ให๎เกิดผลเป็น

รูปธรรมอยํางกว๎างขวาง 
4. สํงเสริมการระดมทุนเพ่ือการศึกษา 
5. สํงเสริมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพมี

ความหลากหลาย และสามารถให๎บริการได๎อยํางทั่วถึง 
6. พัฒนาทักษะความรู๎ความสามารถ ตรงตามความสนใจ ความต๎องการและตลาดแรงงาน

เพ่ือรองรับการมีอาชีพและการมีงานท า 
7. สํงเสริมภาพลักษณ์การรองรับการมีอาชีพและการมีงานท า 
8. ร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พึง

พอใจของสถานประกอบการ และมีงานท าภายใน 1 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมขึ้น 
9. สัดสํวนผู๎เรียนสายอาชีพตํอผู๎เรียนสายสามัญ 60 : 40 อาชีวศึกษา เรํงปรับคํานิยม และ

วางรากฐานทักษะอาชีพให๎แกํผู๎เรียนตั้งแตํวัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่3 สํงเสรมิพฒันาคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
   เปาูประสงค ์ 
 1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะและศักยภาพสูํการจัดการเรียนรู๎อยํางมือ

อาชีพ 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการสํงเสริม ยกยํอง เชิดชูเกียรติ ตามสิทธิ ประโยชน์ที 

ควรได๎รับ 
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ และมี ความ 

มั่นคงชีวิต 
    

      ตวัชีว้ดั  
1. ร๎อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสาขาวิชาที่ขาดแคลนอยําง

ตํอเนื่อง 
2. ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและผํานการประเมิน 

มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ 
3. จ านวนครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการสํงเสริม ยกยํอง เชิดชูเกียรติ ตามสิทธิ

ประโยชน์ที่ควรได๎รับ 
4. จ านวนครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีความก๎าวหน๎าใน วิชาชีพ 

และมีความม่ันคงในชีวิต 
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       กลยุทธ ์
1. สํงเสริมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการฝึกอบรมระยะสั้นระยะยาว 

และมีการติดตามอยํางตํอเนื่อง 
2. สํงเสริมการบริหารครูและบุคคลากรทางการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 
3. สํงเสริมสร๎างขวัญก าลังใจสร๎างแรงจูงใจให๎กับครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4. สํงเสริมการพัฒนาตนเองของครู และบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีความก๎าวหน๎าใน

วิชาชีพและความม่ันคงในชีวิต 
 

          ยทุธศาสตรท์ี ่4 สงํเสริมการใชเ๎ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เพื่อการศกึษา 
     เปาูประสงค ์ 

    1. พัฒนาระบบเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาและการบริหาร
จัดการที่ทันสมัย ให๎ผู๎รับบริการสามารถเข๎าถึงได๎อยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

    2. สํงเสริมการวิจัยและพัฒนา ประดิษฐ์ คิดค๎นนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาอาชีพและการมีงานท าโดยภาคีเครือขํายบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย 

     ตวัชีว้ดั  
         1. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด๎วยระบบ DLIT, DLTV,ETV 

ที่สํงผลให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
 

2. ระบบเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของส านักงาน 
ศึกษาธิการภาค 12 มีความทันสมัยผู๎รับบริการสามารถเข๎าถึงได๎อยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

3. ระบบฐานข๎อมูลกลางด๎านการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 12ที่ทันสมัย/ 
เป็นปัจจุบัน 

4. จ านวนงานวิจัยและพัฒนา ประดิษฐ์คิดค๎น นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ  
การศึกษา อาชีพและการมีงานท าโดยภาคีเครือขําย บนพื้นฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย ที่ใช๎ประโยชน์ได๎จริง 

     กลยุทธ ์
1. สํงเสริมผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือคอมพิวเตอร์ชํวยสอนในสถานศึกษา 
2. พัฒนาระบบเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาและ 

การบริหารจัดการที่ทันสมัย 
3. พัฒนาระบบฐานข๎อมูลกลางทางการศึกษา ระบบการรายงานผลของฐานข๎อมูลโดย

เชื่อมโยงข๎อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให๎เป็นเอกภาพเป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 
4. สํงเสริมการงานวิจัยและพัฒนา ประดิษฐ์ คิดค๎นนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการศึกษาอาชีพและการมีงานท า โดยภาคีเครือขําย บนพื้นฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย ที่ใช๎ประโยชน์ได๎
จริง 
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          ยทุธศาสตรท์ี ่5 สงํเสริมและพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ 
       เปาูประสงค์  

1. สํงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพการบริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยเน๎นด๎านคุณธรรมความโปรํงใส และการมีสํวนรํวม 

2. สํงเสริมความรํวมมือให๎มีภาคีเครือขํายทุกภาคสํวน ทั้งภายใน ภายนอกและ 
ตํางประเทศมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 

3. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในพ้ืนที่รับผิดชอบอยํางตํอเนื่อง 
4. สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
       ตวัชีว้ดั  

1. ร๎อยละของหนํวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาท่ีมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
โดยเน๎นด๎านคุณธรรมความโปรํงใส และการมีสํวนรํวมที่มีประสิทธิภาพ 

2. จ านวนสถานศึกษาที่ได๎รับการเกลี่ยอัตราก าลังครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎ 
เป็นไปตามเกณฑ์ 

3. ระดับความส าเร็จในการมีสํวนรํวมขององค์กร/ภาคีเครือขํายทั้งภายใน ภายนอก 
และตํางประเทศ ในการจัดและพัฒนาการศึกษา 

4. ระดับความส าเร็จในการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาทั้งภายใน ภายนอก และ
ตํางประเทศ 

5. จ านวนหนํวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที่ได๎รับการก ากับ ดูแล ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง 

6. จ านวนหนํวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที่ได๎รับการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

      กลยุทธ ์
1. สํงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของหนํวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที่

มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน๎นด๎านคุณธรรม ความโปรํงใสและการมีสํวนรํวมที่มีประสิทธิภาพ 
2. สํงเสริมสนับสนุนการเกลี่ยอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นไปตาม 

เกณฑ์ 
3. สํงเสริมความรํวมมือให๎มีภาคีเครือขํายทุกภาคสํวนทั้งภายใน ภายนอก และตํางประเทศ

มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
4. สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาทั้งภายใน ภายนอกและ

ตํางประเทศ 
5. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในพ้ืนที่รับผิดชอบอยํางตํอเนื่อง 
6. สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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 ยุทธศาสตร์ที ่6 เสริมสรา๎งและพฒันาคุณภาพชวีติและสิง่แวดล๎อม 
เปูาประสงค ์ 

1. สํงเสริมการจัดการศึกษาที่ ตอบสนองความต๎องการ สร๎างอาชีพและการมีงานท า  
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให๎มีความม่ันคงและรักษ์บ๎านเกิด 

2. เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของประชากรทุกชํวงวัยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเน๎นด๎าน 
รํางกาย จิตใจ และสังคม 

3. เสริมสร๎างการจัดและพัฒนาสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ สังคมศิลปวัฒนธรรม และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

     ตวัชีว้ดั  
1. จ านวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาที่ตอบสนองความต๎องการ สร๎างอาชีพและ 

การมีงานท า เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต ให๎มีความมั่นคงและรักษ์บ๎านเกิด 
2. ร๎อยละของสถานศึกษาที่เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของประชากรทุกชํวงวัยให๎เป็น 

มนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเน๎นด๎านรํางกาย จิตใจและสังคม 
3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการ และพัฒนาสภาพแวดล๎อม ทางธรรมชาติ สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
     กลยุทธ ์

1. สํงเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต๎องการสร๎างอาชีพและการมีงานท า 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให๎มีความม่ันคงและรักษ์บ๎านเกิด 

2. เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของประชากรทุกชํวงวัยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเน๎น 
ด๎านรํางกาย จิตใจ และสังคม 

3. เสริมสร๎างการจัดและพัฒนาสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ สังคมศิลปวัฒนธรรม  
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

7. แผนพฒันาการศึกษาจงัหวดักาฬสนิธุ ์ (พ.ศ. 2562 – 2565) (ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2563) 
วสิยัทัศน ์ 

  “ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิต1 อยํางมีคุณภาพ2 
ด ารงชีวิตอยํางเป็นสุข3 สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4 สืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น5 และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 216” 
 

ค านยิามวสิยัทัศน์ 
1. เรียนรู๎ตลอดชีวิต หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่เกิดข้ึนในตัวบุคคล  

อันเป็นผลมาจากการได๎รับความรู๎ ทักษะ หรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิต 
ที่สามารถเกิดข้ึนได๎ตลอดเวลาตั้งแตํเกิดจนตาย 
  2. คุณภาพ หมายถึง ผู๎เรียนมีความรู๎ตามมาตรฐานการศึกษาในแตํละระดับการศึกษา 
มีคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ด ารงชีวิตอยํางเป็นสุข หมายถึง ผู๎เรียนได๎รับการศึกษา มีงานท า มีรายได๎ไมํยากจน 
  4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การจัดการศึกษาที่น๎อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต๎องมี
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ภูมิค๎ุมกันในตัวที่ดี ทั้งนี้จะต๎องอาศัยความรู๎ควบคูํคุณธรรม และการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร๎อมรับตํอการ
เปลี่ยนแปลงในด๎านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรม 
  5. สืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น หมายถึง การจัดการศึกษาที่บูรณาการน าภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ได๎แกํ ประวัติศาสตร์กาฬสินธุ์ ตามรอยศาสตร์พระราชา ศิลปะพ้ืนเมือง โปงลาง ข๎าวเขาวงวัฒนธรรมผู๎ไท  
ผ๎าไหมแพรวาและอ่ืน ๆ มาใช๎เพ่ือเป็นความรู๎และเทคนิคท่ีนามาใช๎ในการแก๎ปัญหาและตัดสินใจซึ่งได๎สืบทอด
และเชื่อมโยงมาอยํางตํอเนื่องตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบันน าไปใช๎ในการประกอบอาชีพ 
  6. ศตวรรษท่ี 21 หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีใช๎ทักษะการเรียนรู๎ 3Rs8Cs 

 

พันธกจิ  
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท 
2. เสริมสร๎างโอกาสเข๎าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชน เรียนรู๎ตลอดชีวิตทั่วถึง 

เทําเทียมกันอยํางมีคุณภาพ 
3. เสริมสร๎างการเป็นพลเมืองที่ดี สํงเสริมการอยูํรํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมมีคุณธรรม 

จริยธรรม และสามารถด ารงชีวิตได๎อยํางเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาก าลังคนให๎มีมาตรฐานวิชาชีพสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน 

เศรษฐกิจ สังคม เพ่ือรองรับพลวัตโลก การแขํงขันในศตวรรษท่ี 21 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
5. สํงเสริม สนับสนุน และบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ทุกระบบ 
6. อนุรักษ์ สืบสาน สร๎างสรรค์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญากาฬสินธุ์ โดยเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ 

ทุกรูปแบบ 
 

ประเด็นยทุธศาสตรร์วม  
 ยุทธศาสตร์ที ่1 : จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที ่2 : พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
 ยุทธศาสตร์ที ่3 : พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพยุค
ใหมํ 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 : สร๎างโอกาสทางการศึกษาอยํางเทําเทียมและเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที ่5 : เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 ยุทธศาสตร์ที ่6 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที ่7 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

 

เปูาประสงค์รวม 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยํางเทําเทียม  
 2. พัฒนาศักยภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 อยํางมั่นคงและยั่งยืน 

สามารถเรียนรู๎ได๎ตลอดชีวิต 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการ  
 4. เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
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 5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 : จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืน 
เปูาประสงค ์: ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติความเชื่อคํานิยม ตามระบอบ

ประชาธิปไตย อยูํรํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และสามารถด ารงชีพอยํางเป็น
สุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยทุธท์ี ่1 : เสริมสร๎างให๎สถานศึกษาจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
โดยบูรณาการหลักไตรสิกขา ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตวัชีว้ดั 
     1. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยบูรณาการ

หลักไตรสิกขา ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความตํอเนื่อง (ร๎อยละ 100) 
     2. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ปลอดสารเสพติด (ร๎อยละ 100) 
     3. จ านวนของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านปลอด

สารเสพติด คุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประชาธิปไตยในโรงเรียน 
(สถานศึกษา จ านวน 10 แหํง) 

กลยทุธท์ี ่2 : เสริมสร๎างผู๎เรียนให๎มีความเป็นพลเมืองที่ดีและอยูํรํวมกันในสังคม 
พหุวัฒนธรรม 

ตวัชีว้ดั 
     4. ร๎อยละของผู๎เรียนที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและธ ารงรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ (ร๎อยละ 100) 
     5. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู๎ เพ่ือเสริมสร๎างความเป็นพลเมืองที่ดี 

(ร๎อยละ 100) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 : พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 
21 

เปูาประสงค์ : ผู๎เรียนมีความรู๎ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพตอบสนอง
ตํอความต๎องการของตลาดแรงงานในการแขํงขันศตวรรษที่ 21 

กลยทุธท์ี ่1 : สํงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู ผู๎บริหารและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

ตวัชีว้ดั   
     1. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ปรับสูตรสถานศึกษาสอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21 (ร๎อยละ100) 
กลยทุธท์ี ่2 : สํงเสริม สนับสนุน การน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมาใช๎

ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 
ตวัชีว้ดั   
     2. ร๎อยละการอํานออกเขียนได๎ของผู๎เรียนปกติ (ตั้งแตํ ป.1-ป.6) ( ร๎อยละ 100) 
     3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู๎แบบสะเต็มศึกษา 

เพ่ิมข้ึน (ร๎อยละ 10) 
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     4. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ที่มีผลจากการจัดการเรียนรู๎แบบสะเต็ม
ศึกษา (ร๎อยละ 10) 

     5. ร๎อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) 
แตํละสาขาวิชามีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 50 ขึ้นไป (ร๎อยละ 10) 

     6. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านอํานออก
เขียนได๎ คิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและด๎านอาชีพ (ร๎อยละ 10) 

     7. ร๎อยละของระดับความสามารถด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู๎ส าเร็จการศึกษา
ในแตํละระดับ เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถ (CEFR) สูงขึ้น (ร๎อยละ 10) 

กลยทุธท์ี ่3 : พัฒนาคนให๎มีมาตรฐานวิชาชีพตรงกับความต๎องการของตลาดแรงงาน 
ตวัชีว้ดั   
     8. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทักษะอาชีพ

อยํางน๎อย 1 อาชีพ  (ร๎อยละ 50) 
     9. ร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่ 

พอใจของสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน (ร๎อยละ 80) 
     10. อัตราการได๎งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

(ไมํนับศึกษาตํอ) ภายในระยะเวลา 1 ปีเพิ่มขึ้น (ร๎อยละ 80) 
ยุทธศาสตร์ที ่3 : พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็น 

มืออาชีพยุคใหมํ 
เปูาประสงค์ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพสามารถบูรณาการ 

การจัดการเรียนรู๎น าไปสูํการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และเป็นครูต๎นแบบที่นํายกยํองเชิดชูเกียรติ 
กลยทุธท์ี ่1 : พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีทักษะและมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ และทักษะภาอังกฤษ สอดคล๎องกับความต๎องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 
ตวัชีว้ดั    
     1. ร๎อยละของครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 

ที่ได๎รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ (ร๎อยละ 10)  
     2. ร๎อยละของครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 

ที่ได๎รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ร๎อยละ 10) 
กลยทุธท์ี ่2 : พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีผลงานการวิจัยและ

นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
ตวัชีว้ดั    
     3. ร๎อยละของงานวิจัยที่สร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมที่น าไปใช๎ประโยชน์ได๎จริง 

(ร๎อยละ 10)  
กลยทุธท์ี ่3 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีทักษะการออกแบบการจัด 

การเรียนรู๎แบบ Active Learning น ากระบวนการ PLC มาบูรณาการการจัดการเรียนรู๎ 
ตวัชีว้ดั    
     4. ร๎อยละของครูที่ได๎รับการพัฒนาให๎มีทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู๎แบบ 

Active Learning และน ากระบวนการ PLC มาบูรณาการจัดการเรียนรู๎ในชั้นเรียน (ร๎อยละ 80)  
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     5. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านการ
จัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning ผลงานการวิจัยและนวัตกรรม (ร๎อยละ 10)  

กลยทุธท์ี ่4 : พัฒนาปราชญ์ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และผู๎ประกอบการนอกสถานศึกษาให๎มี
ความเชี่ยวชาญด๎านวิชาชีพ 

ตวัชีว้ดั    
     6. ระดับการพัฒนา และการมีสํวนรํวมของปราชญ์ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและ

ผู๎ประกอบการนอกสถานศึกษา ระดับ 4 (ระดับดี)  
กลยทุธท์ี ่5 : จัดกิจกรรมคัดเลือกครูต๎นแบบ ยกยํองเชิดชูและสร๎างขวัญก าลังใจให๎กับ

ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัด 
     7. ร๎อยละของผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการยกยํองเชิดชูและสร๎าง

ขวัญก าลังใจในระดับจังหวัด (ร๎อยละ 20)  
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 : สร๎างโอกาสทางการศึกษาอยํางเทําเทียมและเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
เปูาประสงค์ : ประชาชนทุกชวํงวัยได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางมีคุณภาพและเทําเทียม 

และเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย และมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
กลยทุธท์ี ่1 : สร๎างโอกาสทางการศึกษาประชาชนทุกชํวงวัยได๎รับโอกาสทางการศึกษา

อยํางทั่วถึง มีคุณภาพและเทําเทียม 
ตวัชีว้ดั    
     1. ร๎อยละของประชาชนทุกชํวงวัยได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

(ร๎อยละ 100)  
     2. ร๎อยละของผู๎พิการได๎รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 

(ร๎อยละ 100)  
กลยทุธท์ี ่2 : สํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย และมีมาตรฐานตาม

หลักสูตร  
ตวัชีว้ดั    
     3. เด็กแรกเกิด – 5 ปีมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น (ร๎อยละ 80)  
     4. ร๎อยละของนักเรียนระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) มีผลการประเมินพัฒนาการตาม

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (ร๎อยละ 100)  
กลยทุธท์ี ่3 : สํงเสริมให๎บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน เข๎ามารํวมจัดการศึกษา 
ตวัชีว้ดั    
     5. จ านวนบุคคลและครอบครัวได๎รับโอกาสในการจัดการศึกษา (ร๎อยละ 100)  
กลยทุธท์ี ่4 : สํงเสริมสนับสนนุให๎มีการเทียบโอนวุฒิทางการศึกษาของประชากร 

วัยแรงงาน 
ตวัชีว้ดั    
     6. สัดสํวนผู๎เรียนอาชีวศึกษาเม่ือเทียบกับผู๎เรียนสามัญศึกษา (ร๎อยละ 45:55)  
กลยทุธท์ี ่5 : สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการวิเคราะห์ปัญหาอยํางจริงจัง และมาตรการในการ

ก ากับ ติดตามชํวยเหลือผู๎เรียนอยํางมีคุณภาพ 
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ตวัชีว้ดั    
     7. อัตราการออกกลางคันของผู๎เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานลดลง (ร๎อยละ 0)  
     8. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านระบบ

ดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน (ร๎อยละ 10) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 : เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
เปูาประสงค์ : ผู๎เรียนทุกชํวงวัยมีจิตส านึกและความรับผิดชอบในการกระท ามีคุณธรรม

จริยธรรมและน๎อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
กลยทุธท์ี ่1 : สํงเสริม และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการ

เรียนรู๎สร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
ตวัชีว้ดั    
     1. ร๎อยละของสถานศึกษา สถาบันการศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อปลูกฝังความรู๎

เกี่ยวกับการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ิมขึ้น (ร๎อยละ 100)  
กลยุทธ์ที่ 2 : สํงเสริม สนับสนุน ให๎มีกลุํมจิตอาสา ที่มาจากประชาชน ชุมชน ผู๎เรียนเข๎ามา 

มีสํวนรํวม และเป็นแกนน าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ที่สํงเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
ตัวชี้วัด    
     2. ร๎อยละของผู๎เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน

การด ารงชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ิมข้ึน  (ร๎อยละ  100)  
กลยุทธ์ที่ 3 : สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษา สร๎างเครือขําย แก๎ปัญหา พัฒนาและ

อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมภายในชุมชน 
ตวัชีว้ดั 
     3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านการ 

มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม (ร๎อยละ 10) 
  

ยุทธศาสตร์ที ่6 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เปูาประสงค์ : หนวํยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ คุณภาพ และสอดคล๎องตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยทุธท์ี ่1 : สํงเสริม สนับสนุนให๎หนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาให๎มีการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการศึกษาและสอดคล๎องตามหลักธรรมาภิบาล 
ตวัชีว้ดั    
     1. ร๎อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

(ร๎อยละ 80)  
กลยทุธท์ี ่2 : สํงเสริม สนับสนุนให๎หนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษานาระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช๎ในการบริหารจัดการศึกษา 
ตวัชีว้ดั    
     2. ร๎อยละหนํวยงานทางการศึกษามีฐานข๎อมูลด๎านการศึกษาส าหรับการวางแผนในการ

บริหารจัดการศึกษาและการติดตามและประเมินผล (ร๎อยละ 100)  
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กลยทุธท์ี ่3 : สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ที่เข๎มแข็ง สร๎างความมั่นใจให๎กับผู๎เกี่ยวข๎อง 

ตวัชีว้ดั    
     3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

(ร๎อยละ 100)  
     4. ร๎อยละหนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

(Best Practice) ในด๎านประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการศึกษาการ (ร๎อยละ 10)  
กลยทุธท์ี ่4 : สํงเสริม สนับสนุนให๎หนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา  

สร๎างเครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษาทั้งภายในและตํางประเทศ 
ตวัชีว้ดั    
     5. ร๎อยละหนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา มีการบูรณาการจัดการศึกษาระหวําง 

หนํวยงานให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตํอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
(ร๎อยละ 100) 

ยุทธศาสตร์ที ่7 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เปูาประสงค์ : หนวํยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา สํงเสริม สนับสนุน การจัดการ

เรียนรู๎ด๎านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเอกลักษณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กลยทุธท์ี ่1 : สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องพัฒนาหลักสูตร

ท๎องถิ่นและกระบวนการจัดการเรียนรู๎ เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ตระหนัก และภาคภูมิใจประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ตวัชีว้ดั    
     1. ร๎อยละของสถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่พัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นและ

กระบวนการจัดการเรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เกิดความตระหนัก และภาคภูมิใจประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ร๎อยละ 100)  

     2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่ได๎ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และน๎อมน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน
(ร๎อยละ100)  

กลยทุธท์ี ่2 : สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องสร๎างเครือขําย
ความรํวมมือด๎านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์และการมีการสืบสานภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

ตวัชีว้ดั    
     3. ร๎อยละของสถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่มีเครือขํายความรํวมมือด๎านการ

อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งน า
เทคโนโลยีมาชํวยพัฒนาและตํอยอดให๎เกิดความยั่งยืน (ร๎อยละ 100)  

กลยทุธท์ี ่3 : สํงเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ เผยแพรํ และประชาสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอยํางหลากหลาย 
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ตวัชีว้ดั    
      4. ร๎อยละของสถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practice) ในด๎านอนุรักษ์เอกลักษณ์ สืบสานภูมิปัญญาของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ร๎อยละ 10)  

 

8. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วิสัยทัศน์ 

“สร๎างคุณภาพทุนมนุษย์ สูํสังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร๎างขีดความสามารถ  
ในการแขํงขัน 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ  
ในศตวรรษที่ 21  

4. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทาง
การศึกษาอยํางทั่วถึงและเทําเทียม 

5. พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช๎ 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุํงสูํ Thailand 4.0 
เปูาหมาย 

1. ผู๎เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อ่ืน 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

2. ผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอ่ืน ๆ ได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพ  

3. ผู๎เรียน เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความรู๎ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง  
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร๎อมก๎าวสูํสากล น าไปสูํการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของ
ประเทศ 

4. ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ (ผู๎พิการ) กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส  
และกลุํมที่อยูํในพ้ืนที่หํางไกลทุรกันดาร ได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง เทําเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีความรู๎  
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูลสารสนเทศ  
ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยํางเป็นระบบ ใช๎งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
ในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ 
ด๎านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุํงสูํ Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  
นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4  ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
    มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

มาตรการและแนวด าเนนิการ 
นโยบายที ่1 ด๎านการจดัการศึกษาเพื่อความมัน่คงของมนษุยแ์ละของชาติ 
เปูาประสงค ์

1. ผู๎เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ผู๎เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว  
ผู๎อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. ผู๎เรียนทุกคนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น 

4. ผู๎เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎รับโอกาส และการ
พัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล๎องกับบริบทของพ้ืนที่ 

5. ผู๎เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพ้ืนที่หํางไกล
ทุรกันดาร เชํน พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแกํง เป็นต๎น ได๎รับการบริการ 
ด๎านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต๎องการ 
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ตวัชีว้ดั 
1. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง  

มีหลักคิดท่ีถูกต๎องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม 
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ผู๎อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมือ 
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตํอความม่ันคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น 

4. ร๎อยละของผู๎เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎รับโอกาส และการ
พัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล๎องกับบริบทของพ้ืนที่ 

5. ร๎อยละของผู๎เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพ้ืนที่
หํางไกลทุรกันดาร เชํน พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแกํง ได๎รับการบริการ 
ด๎านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต๎องการ สอดคล๎องกับบริบท 
ของพ้ืนที่ 

6. จ านวนสถานศึกษาที่น๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

7. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล๎อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
ให๎ผู๎เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง เป็นพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
นโยบายที ่2  ด๎านการจดัการศึกษาเพื่อเพิม่ความสามารถในการแขงํขนัของประเทศ 
เปูาประสงค ์

1. ผู๎เรียนทุกระดับให๎มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. ผู๎เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสูํการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็น

นักคิด เป็นผู๎สร๎างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
3. ผู๎เรียนได๎รับโอกาสเข๎าสูํเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ 

ตวัชีว้ดั 
1. จ านวนผู๎เรียนมีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะความรู๎ที่สอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21  
2. ผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาผํานการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด๎านการรู๎เรื่องการอําน 

(Reading Literacy) ด๎านการรู๎เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด๎านการรู๎เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีศักยภาพได๎รับโอกาสเข๎าสูํเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ 
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นโยบายที ่3  ดา๎นการพฒันาและสรา๎งเสรมิศักยภาพของทรพัยากรมนษุย์ 
เปูาประสงค ์

1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนา 
ที่สอดคล๎องกับแนวโน๎มการพัฒนาของประเทศ  

2. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ 
ที่สอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืน
ได๎ ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู๎เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแตํ
ละชํวงวัยและน าไปปฏิบัติได๎ 

3. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎และทักษะน าไปสูํการพัฒนานวัตกรรม 
4. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท า 

 มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ   
5. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี 

สามารถด ารงชีวิตอยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ 
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” ผู๎ให๎ค าปรึกษาข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎

หรือผู๎อ านวยการการเรียนรู๎ 
7. ครู มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอยําง 

ด๎านคุณธรรมและจริยธรรม 
ตวัชีว้ดั 

1. ผู๎เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎ 
ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  

2. ร๎อยละของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผํานเกณฑ์ท่ีก าหนด 

3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกวําร๎อยละ 50 ในแตํละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผํานมา  

4. ร๎อยละผู๎เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด  
และความต๎องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ วางแผนชีวิตและ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได๎ 

5. ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคม 
ได๎อยํางมีความสุข มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ ภายใต๎สังคมท่ีเป็นพหุ
วัฒนธรรม 

6. ผู๎เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ 

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” ผู๎ให๎ค าปรึกษาข๎อเสนอแนะการ
เรียนรู๎หรือผู๎อ านวยการการเรียนรู๎ 
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นโยบายที ่4 ด๎านการสรา๎งโอกาสในการเขา๎ถงึบริการการศกึษาทีม่ีคณุภาพ มีมาตรฐาน และการลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
เปูาประสงค ์

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development) 

2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท๎องถิ่น ภาคเอกชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
ในระดับพ้ืนที่ รํวมมือในการจัดการศึกษา 

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎อง 

กับสภาพข๎อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของ
สถานศึกษา 

5. งบประมาณเพ่ือเป็นคําใช๎จําย และงบลงทุนแกํสถานศึกษาอยํางเหมาะสมเพื่อให๎สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 

6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสเข๎าถึง
บริการด๎านการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร๎างหลักประกันสิทธิ 
การได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 
ตวัชีว้ดั 

1. ผู๎เรียนทุกคนสามารถเข๎าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
2. ผู๎เรียนทุกคนได๎รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยํางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎องกับ

สภาพข๎อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา และความต๎องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู๎พิการ 

3. ผู๎เรียนได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  
เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎อยํางเหมาะสม เพียงพอ 

4. ครูได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช๎เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน 

5. สถานศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีมาตรฐานอยํางเหมาะสมตามบริบท ด๎านประเภท ขนาด 
และพ้ืนที่ 

6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลชํวยเหลือและค๎ุมครองนักเรียนและการแนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ 

8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช๎ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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นโยบายที ่5  ด๎านการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคณุภาพชวีติทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ๎ม 
เปูาประสงค ์

1. สถานศึกษา นักเรียนได๎รับการสํงเสริมด๎านความรู๎ การสร๎างจิตส านึกด๎านการผลิตและ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  

2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข๎อมูล 
ด๎านความรู๎ เรื่อง  ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล๎อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช๎ในทุกโรงเรียน  
ตามแนวทาง Thailand 4.0 

3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  

การผลิตและบริโภค สูํการลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสูํชุมชนคาร์บอนต่ า 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน 

ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหนํวยงานต๎นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) 
เพ่ือให๎มีบริบทที่เป็นแบบอยํางเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน 

6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขต  
มีนโยบายสํงเสริมความรู๎และสร๎างจิตส านึกและจัดการเรียนรู๎การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล๎อม  

7. สถานศึกษาต๎นแบบน าขยะมาใช๎ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน 
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต๎นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช๎ในการผลิต 

และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม จ านวน 6,000 โรงเรียน 
9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ๎าง 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
ตวัชีว้ดั 

1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ ที่ถูกต๎องและสร๎างจิตส านึกด๎านการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมน าไปปฏิบัติใช๎ที่บ๎านและชุมชน  
เชํน การสํงเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การลดใช๎สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆําแมลง ฯลฯ 

2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช๎ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ 
และมีสํงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมและการน าขยะ 
มาใช๎ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎อง 

4. นักเรียนเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ มีการขยายผลแหลํงเรียนรู๎ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู๎
ด๎านการลดใช๎พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมเพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎  
และตัวอยํางรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เชํน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข๎อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการ
ด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ๎าน และข๎อมูลของ Carbon Footprint  
ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less  

6. ครู มีความคิดสร๎างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด๎าน
การสร๎างส านึกด๎านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมได๎ 
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7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผํานกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช๎ 
ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู๎ และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได๎ตามแนวทาง  
Thailand 4.0 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  
และสถานที่ให๎เป็นส านักงานสีเขียวต๎นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน  
 
นโยบายที ่6  ด๎านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการศึกษา  
เปูาประสงค ์

1. สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล  
และด๎านการบริหารงานทั่วไป 

2. หนํวยงานสํวนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต๎องปรับเปลี่ยน 
ให๎เป็นหนํวยงานให๎มีความทันสมัย พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา  
เป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

3. หนํวยงานทุกระดับ มีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

4. หนํวยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด๎านการศึกษา  
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน 

5. หนํวยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ 
ตวัชีว้ดั 

1. สถานศึกษาได๎รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอยํางเป็นอิสระ  
2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานสํวนกลาง  

ได๎รับการพัฒนาให๎เป็นหนํวยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุํน คลํองตัวสูง พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทัน 
ตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา เป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 
เพ่ือให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 

3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานสํวนกลาง น านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

4. สถานศึกษา และหนํวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5. สถานศึกษา หนํวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผํานการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

6. สถานศึกษาทุกแหํงและหนํวยงานในสังกัดมีระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู๎เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนํวยงานในสังกัด 
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7. สถานศึกษาทุกแหํงมีข๎อมูลผู๎เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข๎อมูลตําง ๆ น าไปสูํการ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู๎สูํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานสํวนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด๎านบริหารจัดการศึกษา 

9. สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบข๎อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช๎ในการวางแผน 
การจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

9. ยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
 

1. วสิยัทัศน ์  
ภายในปี  2565  ประชาชนทุกชํวงวัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิต1

อยํางมีคุณภาพ2  ด ารงชีวิตอยํางเป็นสุข3  สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4  สืบสานภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น5  และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 216   

ค านิยาม  
เรียนรู๎ตลอดชีวิต1  หมายถึง  กระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่เกิดข้ึนในตัวบุคคล  อันเป็น

ผลมาจากการได๎รับความรู๎ ทักษะ หรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิตที่สามารถ
เกิดข้ึนได๎ตลอดเวลาตั้งแตํเกิดจนตาย 

คุณภาพ2  หมายถึง ผู๎เรียนมีความรู๎ตามมาตรฐานการศึกษาในแตํละระดับการศึกษา   
มีคุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ด ารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางมีความสุข  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด ารงชีวิตอยํางเป็นสุข3  หมายถึง  ผู๎เรียนได๎รับการศึกษา  มีงานท า  มีรายได๎ไมํยากจน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4  หมายถึง  การจัดการศึกษาที่น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช๎ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต๎องมีภูมิคุ๎มกันในตัวที่
ดี ทั้งนี้จะต๎องอาศัยความรู๎ควบคูํคุณธรรม และการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร๎อมรับตํอการเปลี่ยนแปลงใน
ด๎านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรม   

สืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น5  หมายถึง การจัดการศึกษาที่บูรณาการน าภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ได๎แกํ 
ประวัติศาสตร์กาฬสินธุ์  ตามรอยศาสตร์พระราชา  ศิลปะพ้ืนเมือง  โปงลาง  ข๎าวเขาวง  วัฒนธรรมผู๎ไท  
ผ๎าไหมแพรวาและอ่ืน ๆ  มาใช๎เพ่ือเป็นความรู๎และเทคนิคที่น ามาใช๎ในการแก๎ปัญหาและตัดสินใจซึ่งได๎สืบ
ทอดและเชื่อมโยงมาอยํางตํอเนื่องตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบันน าไปใช๎ในการประกอบอาชีพ 

ศตวรรษท่ี 216  หมายถึง  การจัดการศึกษาท่ีใช๎ทักษะการเรียนรู๎ 3Rs8Cs 

2. พนัธกจิ    
2.1 ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท  
2.2 เสริมสร๎างโอกาสเข๎าถึงบริการทางการศึกษาของประชากร  เรียนรู๎ตลอดชีวิตทั่วถึง 

เทําเทียมกันอยํางมีคุณภาพ   
2.3 เสริมสร๎างการเป็นพลเมืองที่ดีและสํงเสริมการอยูํรํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม   

มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตได๎อยํางเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.4 พัฒนาก าลังคนให๎มีมาตรฐานวิชาชีพให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน  พัฒนา
เศรษฐกิจ  สังคม  เพ่ือรองรับพลวัตของโลก  และการแขํงขันในศตวรรษที่  21 โดยให๎สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 

2.5 สํงเสริม สนับสนุน บูรณาการเชื่อมโยงระบบในการบริหารจัดการการศึกษาที่ดี 
2.6 อนุรักษ์  สืบสาน  สร๎างสรรค์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญากาฬสินธุ์  โดยเผยแพรํ  

ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ    

 คํานยิม “ SMART” 
 S  =   Service Mind       มีจิตบริการ 
 M  =   Morality and Integrity  การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
 A  =   Accountability   ความรับผิดชอบ  
   R   =   Relationship      มีน้ าใจตํอผู๎อ่ืน  
 T  =   Teamwork   การท างานเป็นทีม 
 
3. เปูาประสงคร์วม 

3.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท  
3.2 เสริมสร๎างโอกาสเข๎าถึงบริการทางการศึกษาของประชากร  เรียนรู๎ตลอดชีวิตทั่วถึง 

เทําเทียมกันอยํางมีคุณภาพ   
3.3 เสริมสร๎างการเป็นพลเมืองที่ดีและสํงเสริมการอยูํรํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม   

มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตได๎อยํางเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 พัฒนาก าลังคนให๎มีมาตรฐานวิชาชีพให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน  พัฒนา

เศรษฐกิจ  สังคม  เพ่ือรองรับพลวัตของโลก  และการแขํงขันในศตวรรษที่  21 โดยให๎สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 

3.5 สํงเสริม สนับสนุน บูรณาการเชื่อมโยงระบบในการบริหารจัดการการศึกษาที่ดี 
3.6 อนุรักษ์  สืบสาน  สร๎างสรรค์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญากาฬสินธุ์  โดยเผยแพรํ  

ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ    
 
4. ประเดน็ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาจังหวดักาฬสินธุ ์  
 ยุทธศาสตร์ที ่1 : จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที ่2 : พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
 ยุทธศาสตร์ที ่3 : พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพยุค
ใหมํ 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 : สร๎างโอกาสทางการศึกษาอยํางเทําเทียมและเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที ่5 : เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 ยุทธศาสตร์ที ่6 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที ่7 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
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เปูาประสงค์รวม 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยํางเทําเทียม  
 2. พัฒนาศักยภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 อยํางมั่นคงและยั่งยืน 

สามารถเรียนรู๎ได๎ตลอดชีวิต 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการ  
 4. เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
 5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 : จดัการศกึษาเพื่อความมั่นคงและยัง่ยนื 
เปูาประสงค ์: ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติความเชื่อคํานิยม ตามระบอบ

ประชาธิปไตย อยูํรํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และสามารถด ารงชีพอยํางเป็น
สุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยทุธท์ี ่1 : เสริมสร๎างให๎สถานศึกษาจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
โดยบูรณาการหลักไตรสิกขา ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตวัชีว้ดั 
     1. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยบูรณาการ

หลักไตรสิกขา ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความตํอเนื่อง (ร๎อยละ 100) 
     2. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ปลอดสารเสพติด (ร๎อยละ 100) 
     3. จ านวนของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านปลอด

สารเสพติด คุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประชาธิปไตยในโรงเรียน 
(สถานศึกษา จ านวน 10 แหํง) 

กลยทุธท์ี ่2 : เสริมสร๎างผู๎เรียนให๎มีความเป็นพลเมืองที่ดีและอยูํรํวมกันในสังคม 
พหุวัฒนธรรม 

ตวัชีว้ดั 
     4. ร๎อยละของผู๎เรียนที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและธ ารงรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ (ร๎อยละ 100) 
     5. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู๎ เพ่ือเสริมสร๎างความเป็นพลเมืองที่ดี 

(ร๎อยละ 100) 
ยุทธศาสตร์ที ่2 : พฒันาและเสริมสรา๎งศักยภาพผูเ๎รียนให๎มสีมรรถนะและทักษะในศตวรรษ 

ที ่21 
เปูาประสงค์ : ผู๎เรียนมีความรู๎ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพตอบสนอง

ตํอความต๎องการของตลาดแรงงานในการแขํงขันศตวรรษที่ 21 
กลยทุธท์ี ่1 : สํงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู ผู๎บริหารและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
ตวัชีว้ดั   
     1. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ปรับสูตรสถานศึกษาสอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21 (ร๎อยละ 100) 
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กลยทุธท์ี ่2 : สํงเสริม สนับสนุน การน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมาใช๎
ยกระดับคุณภาพการศึกษา  

ตวัชีว้ดั   
     2. ร๎อยละการอํานออกเขียนได๎ของผู๎เรียนปกติ (ตั้งแตํ ป.1-ป.6) (ร๎อยละ 100) 
     3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู๎แบบสะเต็มศึกษา 

เพ่ิมข้ึน (ร๎อยละ 10) 
     4. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ที่มีผลจากการจัดการเรียนรู๎แบบสะเต็ม

ศึกษา (ร๎อยละ 10) 
     5. ร๎อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) 

แตํละสาขาวิชามีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 50 ขึ้นไป (ร๎อยละ 10) 
     6. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านอํานออก

เขียนได๎ คิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและด๎านอาชีพ (ร๎อยละ 10) 
     7. ร๎อยละของระดับความสามารถด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู๎ส าเร็จการศึกษา

ในแตํละระดับ เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถ (CEFR) สูงขึ้น (ร๎อยละ 10) 
กลยทุธท์ี ่3 : พัฒนาคนให๎มีมาตรฐานวิชาชีพตรงกับความต๎องการของตลาดแรงงาน 
ตวัชีว้ดั   
     8. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทักษะอาชีพ

อยํางน๎อย 1 อาชีพ  (ร๎อยละ 50) 
     9. ร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่ 

พอใจของสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน (ร๎อยละ 80) 
     10. อัตราการได๎งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

(ไมํนับศึกษาตํอ) ภายในระยะเวลา 1 ปีเพิ่มขึ้น (ร๎อยละ 80) 
ยุทธศาสตร์ที ่3 : พฒันาและเสรมิสร๎างศกัยภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษาให๎เปน็ 

มืออาชีพยคุใหม ํ
เปูาประสงค์ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพสามารถบูรณาการ 

การจัดการเรียนรู๎น าไปสูํการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และเป็นครูต๎นแบบที่นํายกยํองเชิดชูเกียรติ 
กลยทุธท์ี ่1 : พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีทักษะและมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ และทักษะภาอังกฤษ สอดคล๎องกับความต๎องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 
ตวัชีว้ดั    
     1. ร๎อยละของครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 

ที่ได๎รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ (ร๎อยละ 10)  
     2. ร๎อยละของครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 

ที่ได๎รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ร๎อยละ 10) 
กลยทุธท์ี ่2 : พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีผลงานการวิจัยและ

นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
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ตวัชีว้ดั    
     3. ร๎อยละของงานวิจัยที่สร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมที่น าไปใช๎ประโยชน์ได๎จริง 

(ร๎อยละ 10)  
กลยทุธท์ี ่3 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีทักษะการออกแบบการจัด 

การเรียนรู๎แบบ Active Learning น ากระบวนการ PLC มาบูรณาการการจัดการเรียนรู๎ 
ตวัชีว้ดั    
     4. ร๎อยละของครูที่ได๎รับการพัฒนาให๎มีทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู๎แบบ 

Active Learning และน ากระบวนการ PLC มาบูรณาการจัดการเรียนรู๎ในชั้นเรียน (ร๎อยละ 80)  
     5. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านการ

จัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning ผลงานการวิจัยและนวัตกรรม (ร๎อยละ 10)  
กลยทุธท์ี ่4 : พัฒนาปราชญ์ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และผู๎ประกอบการนอกสถานศึกษาให๎มี

ความเชี่ยวชาญด๎านวิชาชีพ 
ตวัชีว้ดั    
     6. ระดับการพัฒนา และการมีสํวนรํวมของปราชญ์ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและ

ผู๎ประกอบการนอกสถานศึกษา ระดับ 4 (ระดับดี)  
กลยทุธท์ี ่5 : จัดกิจกรรมคัดเลือกครูต๎นแบบ ยกยํองเชิดชูและสร๎างขวัญก าลังใจให๎กับ

ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตวัชีว้ดั 
     7. ร๎อยละของผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการยกยํองเชิดชูและสร๎าง

ขวัญก าลังใจในระดับจังหวัด (ร๎อยละ 20)  
ยุทธศาสตร์ที ่4 : สรา๎งโอกาสทางการศกึษาอยาํงเทาํเทยีมและเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
เปูาประสงค์ : ประชาชนทุกชวํงวัยได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางมีคุณภาพและเทําเทียม 

และเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย และมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
กลยทุธท์ี ่1 : สร๎างโอกาสทางการศึกษาประชาชนทุกชํวงวัยได๎รับโอกาสทางการศึกษา

อยํางทั่วถึง มีคุณภาพและเทําเทียม 
ตวัชีว้ดั    
     1. ร๎อยละของประชาชนทุกชํวงวัยได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ

(ร๎อยละ 100)  
     2. ร๎อยละของผู๎พิการได๎รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม

(ร๎อยละ 100)  
กลยทุธท์ี ่2 : สํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย และมีมาตรฐานตาม

หลักสูตร  
ตวัชีว้ดั    
     3. เด็กแรกเกิด – 5 ปีมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น (ร๎อยละ 80)  

       4. ร๎อยละของนักเรียนระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) มีผลการประเมินพัฒนาการตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (ร๎อยละ 100)          

            กลยทุธ์ที ่3 : สํงเสริมให๎บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน เข๎ามารํวมจัดการศึกษา 
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ตวัชีว้ดั    
     5. จ านวนบุคคลและครอบครัวได๎รับโอกาสในการจัดการศึกษา (ร๎อยละ 100)  
กลยทุธท์ี ่4 : สํงเสริมสนับสนนุให๎มีการเทียบโอนวุฒิทางการศึกษาของประชากร 

วัยแรงงาน 
ตวัชีว้ดั    
     6. สัดสํวนผู๎เรียนอาชีวศึกษาเม่ือเทียบกับผู๎เรียนสามัญศึกษา (ร๎อยละ 45:55)  
กลยทุธท์ี ่5 : สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการวิเคราะห์ปัญหาอยํางจริงจัง และมาตรการในการ

ก ากับ ติดตามชํวยเหลือผู๎เรียนอยํางมีคุณภาพ 
ตวัชีว้ดั    
     7. อัตราการออกกลางคันของผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง (ร๎อยละ 0)  
     8. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านระบบ

ดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน (ร๎อยละ 10) 
ยุทธศาสตร์ที ่5 : เสรมิสรา๎งคณุภาพชวีติทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดล๎อม 
เปูาประสงค์ : ผู๎เรียนทุกชํวงวัยมีจิตส านึกและความรับผิดชอบในการกระท ามีคุณธรรม

จริยธรรมและน๎อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
กลยทุธท์ี ่1 : สํงเสริม และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการ

เรียนรู๎สร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
ตวัชีว้ดั    
     1. ร๎อยละของสถานศึกษา สถาบันการศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อปลูกฝังความรู๎

เกี่ยวกับการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ิมขึ้น (ร๎อยละ 100)  
กลยทุธท์ี ่2 : สํงเสริม สนับสนุน ให๎มีกลุํมจิตอาสา ที่มาจากประชาชน ชุมชน ผู๎เรียนเข๎ามา 

มีสํวนรํวม และเป็นแกนน าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ที่สํงเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
ตวัชีว้ดั    
     2. ร๎อยละของผู๎เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน

การด ารงชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ิมข้ึน (ร๎อยละ 100)  
กลยทุธท์ี ่3 : สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษา สร๎างเครือขําย แก๎ปัญหา พัฒนาและ

อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมภายในชุมชน 
ตวัชีว้ดั 
     3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านการ 

มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม (ร๎อยละ 10) 
ยุทธศาสตร์ที ่6 : พฒันาประสทิธภิาพของระบบการบรหิารจดัการศกึษา 
เปูาประสงค์ : หนวํยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ คุณภาพ และสอดคล๎องตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยทุธท์ี ่1 : สํงเสริม สนับสนุนให๎หนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาให๎มีการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการศึกษาและสอดคล๎องตามหลักธรรมาภิบาล 
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ตวัชีว้ดั    
     1. ร๎อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

(ร๎อยละ 80)  
กลยทุธท์ี ่2 : สํงเสริม สนับสนุนให๎หนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษานาระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช๎ในการบริหารจัดการศึกษา 
ตวัชีว้ดั    
     2. ร๎อยละหนํวยงานทางการศึกษามีฐานข๎อมูลด๎านการศึกษาส าหรับการวางแผนในการ

บริหารจัดการศึกษาและการติดตามและประเมินผล (ร๎อยละ 100)  
กลยทุธท์ี ่3 : สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ที่เข๎มแข็ง สร๎างความมั่นใจให๎กับผู๎เกี่ยวข๎อง 
ตวัชีว้ดั    
     3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

(ร๎อยละ 100)  
     4. ร๎อยละหนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

(Best Practice) ในด๎านประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการศึกษาการ (ร๎อยละ 10)  
กลยทุธท์ี ่4 : สํงเสริม สนับสนุนให๎หนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา  

สร๎างเครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษาทั้งภายในและตํางประเทศ 
ตวัชีว้ดั    
     5. ร๎อยละหนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา มีการบูรณาการจัดการศึกษาระหวําง 

หนํวยงานให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตํอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
(ร๎อยละ 100) 

ยุทธศาสตร์ที ่7 : ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม ภมูปิญัญาท๎องถิ่น และเอกลักษณ์ 
      จงัหวดักาฬสนิธุ ์

เปูาประสงค์ : หนวํยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา สํงเสริม สนับสนุน การจัดการ
เรียนรู๎ด๎านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเอกลักษณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

กลยทุธท์ี ่1 : สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องพัฒนาหลักสูตร
ท๎องถิ่นและกระบวนการจัดการเรียนรู๎ เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ตระหนัก และภาคภูมิใจประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ตวัชีว้ดั    
     1. ร๎อยละของสถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่พัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นและ

กระบวนการจัดการเรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เกิดความตระหนัก และภาคภูมิใจประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ร๎อยละ 100)  

     2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่ได๎ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และน๎อมน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
(ร๎อยละ100)         กลยุทธท์ี ่2 : สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องสร๎าง
เครือขํายความรํวมมือด๎านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์และการมีการสืบสาน
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
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ตวัชีว้ดั    
     3. ร๎อยละของสถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่มีเครือขํายความรํวมมือด๎านการ

อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งน า
เทคโนโลยีมาชํวยพัฒนาและตํอยอดให๎เกิดความยั่งยืน (ร๎อยละ 100)  

กลยทุธท์ี ่3 : สํงเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ เผยแพรํ และประชาสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอยํางหลากหลาย 

ตวัชีว้ดั    
4. ร๎อยละของสถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 

Practice) ในด๎านอนุรักษ์เอกลักษณ์ สืบสานภูมิปัญญาของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ร๎อยละ 10) 
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สวํนที ่3 
ทิศทางการพฒันาคุณภาพการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 3   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
การวเิคราะหส์ภาพองค์การ ( SWOT & TOWS Matrix)  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต3 

 

ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ๎มองค์กร 
 ข๎อมูลจากการอภิปรายแบบมีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย น ามาใช๎เป็นปัจจัยปูอนเข๎าด๎านข๎อมูล
เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมองค์การโดยใช๎การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาสและอุปสรรค ในการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  โดยใช๎
การวิเคราะห์แบบ  SWOT analysis เพ่ือก าหนดทิศทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด พบประเด็นส าคัญที่จะต๎องก าหนดทิศทางของกลยุทธ์ในการพัฒนา ดังนี้ 
 

1. ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ๎มภายใน 
 

 ดา๎น จดุแขง็ จดุออํน 
1. โครงสรา๎ง 
(Structure) 

1. มีหนํวยงานภายในที่
ครอบคลุมภารกิจ  ก าหนด
บทบาทหนา๎ที่ทีช่ัดเจน มี
มาตรฐานการท างานทั้ง
ระดับสถานศึกษาและระดบั
เขตพื้นที่การศึกษา 
2. ผู๎บริหารส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีวิสัยทัศน์และ
มุํงมั่นในการท างาน มีทีม
บริหารที่เพียงพอและ
หลากหลายความสามารถ 
3. มีการบริหารจัดการโดย
องค์คณะบุคคลที่มีสํวนรํวม
ในการจัดการศึกษาจากผู๎มี
ประสบการณ์และ
หลากหลายอาชพี มาจากทุก
ภาคสํวน 
4. ผู๎บริหารระดับสูงเปน็คน
ในพื้นที ่

1. หนํวยงานภายในขาดการบูรณาการและเชื่อมโยง
ภารกิจรํวมกัน ตามมาตรฐานทีก่ าหนด 
2. การก าหนดทิศทางและการสือ่สารนโยบายรํวมกันยัง
ไมํชัดเจน และการสรา๎งทีมงานที่เข๎มแข็ง 
3. โรงเรียนมีความพร๎อมและคณุภาพที่แตกตํางกนัและ
โรงเรียนสํวนใหญํเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  
4. องค์คณะบุคคลขาดการประสานและท างาน 
ไปในทิศทางเดียวกนัสูํคุณภาพการศึกษา 

2. ด๎านระบบในการ
ด าเนินงานของ
หนํวยงาน 

1. มีระบบการบริหารแบบ 
กระจายอ านาจสูํ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและ

1. บุคลากรต าแหนํง นักวิชาการตรวจสอบภายใน มี 1 
คน ไมํเพียงพอตํอการให๎บริการ 
2. การจัดสรรงบประมาณไมํสอดคล๎องกับความต๎องการ 
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 ดา๎น จดุแขง็ จดุออํน 
(System) สถานศึกษา 

2. มีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระบบงบประมาณเอ้ือและ
ยืดหยุํนเพิ่มข้ึนและมีหนํวย
ตรวจสอบภายใน ให๎
ค าแนะน าในการใช๎จําย
งบประมาณ 
3. มีระบบการติดตํอสื่อสาร
หลายชํองทาง  
มีความพร๎อมทางดา๎น
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
บุคลากรมีศักยภาพ 
4. มีหนํวยงานที่รบัผิดชอบ
การนิเทศติดตาม ชํวยเหลือ
และมีระบบประกนัคุณภาพ
ภายใน ตามกฎกระทรวง 

จ าเป็นและเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร์หลัก 
3. การติดตํอสื่อสารและใช๎เทคโนโลยีเพื่อแลกเปลี่ยน 
ข๎อมูลด๎านพัฒนาคุณภาพทางการศึกษายังมีน๎อยและ
น าไปใชป๎ระโยชน์เพื่อการบริหารและการบริการไมํมาก
นัก 
4. ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงรวํมกันทุกกลุํมภารกิจ 
ตามยุทธศาสตร์  การชํวยเหลือ แนะน า ไมํเอ้ือตํอการ
รองรับการประเมินภายนอกจาก   
สมศ. เทําที่ควร 

3. ด๎านแบบแผน 
หรือพฤติกรรมใน
การบริหารจัดการ 
(Style) 

1. การบริหารจัดการมี
กฎระเบียบ  หลักเกณฑ์  
วิธีการปฏิบัติในแตลํะเร่ืองที่
ชัดเจน และมีมาตรฐาน
ก ากับการปฏิบัตงิาน 
2. ผู๎บริหารมีภาวะผูน๎ า  ได๎รับ
การยอมรับในด๎านการบริหาร 
มีประสบการณ์ในการบริหาร
องค์กร  และมีความตระหนัก
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1. การน ามาตรฐาน กฎ ระเบียบ สูํการปฏบิัติยังไมํ
ปรากฏผลเปน็ที่นาํพอใจเทําที่ควร ทั้งในระดับ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
2. ผู๎บริหารบางสํวนยงัขาดภาวะผู๎น าทางวิชาการในการ
ประยุกต์ใช๎ เทคนิคและวิธีการในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตลอดจนขาดแรงจูงใจ ในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา อยํางเปน็รูปธรรม 

4. ด๎านกลยุทธ์ของ
หนํวยงาน 
(Strategy) 

1. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษามี
กลยุทธ์ในการด าเนินงาน ที่ยึด
กลยุทธ์ในการด าเนินงาน
ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานก าหนดเปน็หลัก 
2. ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน มีระบบการ
ติดตามผลการด าเนนิงาน

 มีกลยุทธ์การด าเนนิงานทีช่ัดเจน แตํการขับเคลื่อนสูํ
การปฏิบัติยังไมํไดผ๎ลเทาํที่ควร เนื่องจากขาดการติดตาม 
และมาตรการจูงใจยงัไมํสอดคลอ๎งและสนองตอบตํอ
คุณภาพการศึกษา  
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 ดา๎น จดุแขง็ จดุออํน 
ตามกลยุทธ์ ตลอดจนมีการ
จัดท าค ารบัรองปฏิบัติ
ราชการประจ าปี เพื่อ
ขับเคลื่อนสูํการปฏิบตัิใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

5. ด๎านบุคลากร 
หรือสมาชิกของ
หนํวยงาน (Staff) 

1. บุคลากรในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามีเพียงพอ  มี
ศักยภาพในการเรียนรู๎และ
พร๎อมที่จะได๎รับการพฒันา 
2. สถานศึกษามีครูเพียงพอ
ตามเกณฑ์ 
3. ครูและบุคลากรทุกคนมี
ความตระหนักรู๎คุณคําของ
องค์กร เห็นประโยชน์
สํวนรวมมากกวําประโยชน์
สํวนตน 
4. ครูและบุคลากรทุกคน
ได๎รับการยอมรับจาก
ผู๎ปกครองและชุมชนในการ
จัดการศึกษา 

1. บุคลากรที่เป็นลูกจา๎งชั่วคราวยังขาดประสบการณ์ใน
การท างาน 
2. ถึงแม๎สถานศึกษามีอัตราก าลงัเพียงพอตามเกณฑ์ แตํ
สํวนใหญํเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไมํครบชั้น  และ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาครูสอนไมํตรง
วิชาเอกสํงผลตํอคุณภาพการศึกษาโดยตรง 
3. ครูมีภาระงานพิเศษนอกเหนือจากงานสอนมาก 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการกระจายงานไมํ
เทําเทียมกัน 

6. ด๎านทักษะ
ความรู๎  
ความสามารถของ
หนํวยงาน (Skill) 

1. บุคลากรในส านักงานเป็น
ผู๎มีความรู๎ความสามารถ มี
ความพร๎อมที่จะเรียนรู๎และ
พัฒนาทักษะในการท างาน 
2. ครูเป็นผู๎มปีระสบการณ์
และได๎รับ 
วิทยฐานะสงูขึ้น  ได๎รบัการ
พัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
3. ครูมีศักยภาพในการ
พัฒนาผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศ
ทางวชิาการ 
 
 

1. ครูและบุคลากรไมํเพียงพอในบางสาขาวิชา 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางสํวนขาดทักษะการ
ใช๎ภาษาตาํงประเทศเพื่อการสื่อสาร 
 

7. ด๎านคํานยิม
รํวมกันของสมาชิก
ในหนํวยงาน 
(Shared Values) 

คํานิยม “มาตรฐานดี ยิ้ม
แย๎มแจํมใส   
ใสํใจบริการ” 

 

 
2. ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ๎มภายนอก   
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ประเดน็ โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threats ) 
1. ผู๎รับบริการและผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสีย / ลูกค๎า
(Customer) 
 
 
 
 

1. ผู๎ปกครองและประชาชนเห็น
ความส าคัญและพร๎อมที่จะให๎การ
สํงเสริมสนบัสนุนและรํวมมือในการจัด
การศึกษา 
2. สถานศึกษาเอกชนชวํยกระตุน๎
สถานศึกษาของรัฐให๎เกิดการแขํงขันใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. องค์กรภาครัฐ เอกชนและทอ๎งถ่ินมี
ความพร๎อมและศักยภาพซึ่งสามารถ
ระดมทรัพยากรมาชวํยในการสงํเสริม
สนับสนนุการจัดการศึกษาได ๎

   ผู๎ปกครองสํวนใหญํมีรายได๎ต่ า ย๎ายถิ่น
ฐานเพื่อหางานท า  ท าให๎ไมสํามารถดูแล
การศึกษาของบุตรหลานได๎เต็มที่ 
  

2. นโยบาย  (Policy) 
 
 
 
 
 

1. นโยบายการศึกษาทุกระดบัมี
เปูาหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
การสร๎างโอกาสทางการศึกษา การ
พัฒนาครู  การพัฒนาสถานศึกษาและมี
สํวนรํวมในการจัดการศึกษา เปน็ต๎น 
2. หลักสูตรมีความยืดหยุํนเอ้ือ 
ตํอการปรับปรุง พฒันาให๎สอดคล๎องกับ
บริบทของสถานศึกษาหรือสอดคล๎อง
กับความแตกตํางระหวาํงบุคคลของ
นักเรียน 
3. มีระบบการประเมินภายนอก 
สามารถใช๎เปน็มาตรการจูงใจและ
กระตุ๎นให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได๎เปน็อยํางด ี
4. นโยบายการกระจายอ านาจการจัด
การศึกษาทั้ง 4 ด๎านท าให๎เอ้ือตํอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาได๎อยํางเต็มที ่

 1. นโยบายการจัดการศึกษามกีาร
เปลี่ยนแปลงบํอย บางคร้ังเป็นไปตาม
ความต๎องการของผู๎มีอ านาจเทํานั้น   
ขาดความตํอเนื่องในการพัฒนา 
ให๎เกิดความส าเร็จอยํางยั่งยืน 
2. การลดอัตราก าลังเป็นอปุสรรคในการ
จัดการศึกษา 
3. นโยบายจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนรายหัวของรัฐบาลยงัไมํเพียงพอ
กับการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
 

3. การเมืองและกฎหมาย 
(Political and legal) 

  ปัจจุบนักฎหมายมีความยืดหยุนํ  
ค านึงถึงประชาชนและผู๎รับบริการเป็น
ส าคัญ 

   ปัญหาทุจริต คอรัปชัน่สํงผลตํอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งทางตรงและ
ทางอ๎อม 

4. เศรษฐกิจ 
(Economic ) 
 

  เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมดีขึ้นท า
ให๎รัฐมีงบประมาณในการจัดการศึกษา
มากข้ึน 

วิกฤตเศรษฐกิจ  น้ าทํวม  ภัยแล๎ง สํงผล
ตํอรายได๎ของประชาชนที่จะเปน็
คําใช๎จํายส าหรับการศึกษาของบุตรหลาน 

5. เทคโนโลยี 
(Technological ) 
 
 

1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทนัสมัย 
เอ้ือตํอการบริหารจัดการและการ
เรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ 
2. เครือขํายอินเตอร์เน็ตท าให๎มีความ

  1. การใช๎เทคโนโลยีทีไ่มํเหมาะสมสํงผล
ตํอพฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นอุปสรรค
ตํอการพัฒนานักเรียน 
  2. ขาดแหลํงสบืค๎นข๎อมูล แหลํงเรียนรู๎ 
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ประเดน็ โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threats ) 
 สะดวกรวดเร็วในการติดตํอสื่อสารและ

เข๎าถึงแหลํงความรู๎ได๎งาํย โดยไมํจ ากัด
เวลาและสถานที ่
3. ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมีความเข๎มแข็ง
และมีความส าคัญมากข้ึน ท าให๎เป็น
แหลํงเรียนรู๎ วิทยากร  ทรัพยากรที่
ทรงคุณคํา  เครือขํายการจัดการศึกษา 
และศูนย์รวมจิตใจเพื่อพัฒนาชมุชนได๎
อยํางยั่งยืน 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

6. สังคมและวัฒนธรรม 
(Social– cultural) 
 

1. ประชากรวัยเรียนลดลง มีโอกาสใน
การลงทุนดา๎นคุณภาพการศึกษามาก
ขึ้น 
2. พํอแมํมีบุตรน๎อยคน สามารถสํงบุตร
หลานเข๎าเรียนได๎อยํางเต็มที ่
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท าให๎
นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง  มี
ความพร๎อมในการศึกษาเลําเรียน 
4. กระแสความต๎องการการศึกษาที่มี
คุณภาพของประชาชนและพํอแมํมี
ทางเลือกในการสํงบุตรหลานเข๎าเรียน
ในโรงเรียนยอดนิยม  สงํผลตํอความ
ตระหนักในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนให๎ดีขึ้น 
5. มีเครือขํายคุณภาพการศึกษาที่
เข๎มแข็ง 

1. ปัจจบุัน  ผู๎ปกครองบางสํวนย๎ายถิ่น
ฐานเพื่อหางานท า หรือครอบครัว
แตกแยก  ปัญหายาเสพติด  สถาน
เริงรมย์ และปัญหาสังคมอื่น สํงผลตํอ
การดูแลบุตรหลาน 
2. บริโภคนิยม สํงผลท าให๎นักเรียนมี
พฤติกรรมที่ไมํเหมาะสม 
 

 
ทิศทางการพฒันาคณุภาพการศกึษา ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 3   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เพ่ือให๎การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและของโลก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  โดยความเห็นชอบผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องทุกฝุาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  จึงได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เปูาประสงค์  กลยุทธ์แนวทางการพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

คํานิยมองค์กร 
  มาตรฐานดี  ยิ้มแย๎มแจํมใส  ใสํใจบริการ 
วิสัยทัศน์  
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  องค์กรชั้นน าในการสํงเสริมสถานศึกษาให๎สามารถจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู๎เรียน  
ให๎เป็นคนดี  มีคุณภาพ         

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร๎างขีดความสามารถ  

ในการแขํงขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ  

ในศตวรรษที่ 21  
4. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทาง

การศึกษาอยํางทั่วถึงและเทําเทียม 
5. พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ  
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช๎ 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุํงสูํ Thailand 4.0 

เปูาหมาย 
1. ผู๎เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อ่ืน 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอ่ืน ๆ ได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพ  

3. ผู๎เรียน เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความรู๎ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง  
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร๎อมก๎าวสูํสากล น าไปสูํการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของ
ประเทศ 

4. ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ (ผู๎พิการ) กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส  
และกลุํมที่อยูํในพ้ืนที่หํางไกลทุรกันดาร ได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง เทําเทียม และมีคุณภาพ  

5. ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีความรู๎ และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  
มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยํางเป็น
ระบบ ใช๎งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  

นโยบายส านักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ได๎ก าหนดนโยบายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน
ของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
แผนปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2565) แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุํงสูํ Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  
นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4  ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
        มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
มาตรการและแนวด าเนินการ 
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

เปูาประสงค์ 
1. ผู๎เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ผู๎เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์  มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว  
ผู๎อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ผู๎เรียนทุกคนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น  
 
ตัวชี้วัด 
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1. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข 

2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง  
มีหลักคิดที่ถูกต๎องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม  
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ผู๎ อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์  
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมือ  
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การ
คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น  

4. จ านวนสถานศึกษาที่น๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

5. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล๎อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  
ให๎ผู๎เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพล เมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี  

  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง  
มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึง
ประสงค์  
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ชุมชน และสังคมและ
ประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมิน

สถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
  1.2 สถานศึกษา  

(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 

 (2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล๎อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมือง
โลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มี จิตอาสา 
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รับผิดชอบตํอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

2. พัฒนาผู๎เรียนมีความให๎มีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม  
ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบตํอความมั่นคงของประเทศ  

  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ความสามารถในการรับมือกับภัย
คุกคาม รูปแบบใหมํทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชํน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การ
คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น ควบคูํไปกับ
การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีอยูํในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมิน

สถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
  2.2 สถานศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ 
ความเข๎าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  
และภัยคุกคามรูปแบบใหมํ ตลอดจนรู๎จักวิธีการปูองกัน และแก๎ไขหากได๎รับผลกระทบจากภัย
ดังกลําว 

(2) มีมาตรการและแนวทางการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  
(3) จัดสภาพแวดล๎อมภายในสถานศึกษาให๎มีความมั่นคงปลอดภัย  
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และชํวยเหลือผู๎เรียน ในการแก๎ปัญหาตําง ๆ  

ได๎รับค าปรึกษาชี้แนะและความชํวยเหลืออยํางทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบํมนิสัย 
 

 
นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  
เปูาประสงค์ 

1. ผู๎เรียนทุกระดับให๎มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. ผู ๎เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู ํการพัฒนาทักษะ

วิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู๎สร๎างนวัตกรรม เป็นนวัตกร  
3. ผู๎เรียนได๎รับโอกาสเข๎าสูํเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ  

ตัวชี้วัด 
1. จ านวนผู ๎เรียนมีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะความรู๎ที ่สอดคล๎องกับ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. ผู ๎เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นผํานการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด๎านการรู๎

เรื่องการอําน (Reading Literacy) ด๎านการรู๎เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และ
ด๎านการรู๎เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีศักยภาพได๎รับโอกาสเข๎าสูํเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
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 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสูํความเป็นเลิศด๎านวิชาการ 
ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 
ของประเทศ  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

    1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ  

วัดแววจากหนํวยงานตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชน   
    1.2 สํงเสริมสนับสนุน ให๎สถานศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียน

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให๎
ผู๎เรียนค๎นหาตนเอง น าไปสูํการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความพร๎อมที่จะพัฒนาตํอยอดไปสูํความเป็นเลิศ
ด๎านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต๎องการและความถนัดของผู๎เรียน  

    1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ  
ต้ังแตํจ านวนงบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู๎เรียนอยํางเพียงพอ และเหมาะสม  
วิธีการจัดสรร วิธีการด๎านระบบบัญชี การเบิกจําย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต๎น  เพ่ือกระจาย
อ านาจให๎สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนอยํางเต็มศักยภาพ  

    1.4 สํงเสริมสนับสนุนให๎ สถานศึกษาจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพ่ิม
ศักยภาพผู๎เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต๎องการพัฒนา ทั้งด๎านวิชาการ ด๎านอาชีพ 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแตํระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
                     1.5  ก ากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษา พร๎อมทั้งรายงาน  
ผลการด าเนินงานตํอกระทรวงศึกษาธิการและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  
 
 
 

2. สถานศึกษา  
2.1 ด าเนินการวัดแววผู๎เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู๎เรียนตามศักยภาพ 

และความถนัด โดยจัดการเรียนรู๎ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เชํน การจัด 
การเรียนรู๎ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู๎ 
เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชํน สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education) เป็นต๎น โดยสํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองผํานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform ) 

2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให๎มุํงเน๎นการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน  
มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู๎เรียน และจัดกิจกรรม  
เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให๎เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งรํางกายและจิตใจ  

2.3  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู๎เพื่อพัฒนา
ผู๎เรียนให๎มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 
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2.4 สํงเสริม สนับสนุน ให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนา  
เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนโดยเน๎นการจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน  
เป็นรายบุคคลตามความต๎องการ และความถนัดของผู๎เรียน  

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ให๎ผู๎เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพ่ิมเติมอยํางน๎อย 1 ภาษา 

2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู๎เรียน โดยมุํงเน๎นการวัดประเมิน
ตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให๎มีการวัดประเมินจากสํวนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตํอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  

นโยบายที่ 3  ด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

เปูาประสงค์ 
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนา  

ที่สอดคล๎องกับแนวโน๎มการพัฒนาของประเทศ  
2. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ  

ที่สอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถท างาน
รํวมกับผู๎ อ่ืนได๎ ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู๎เพ่ือการวางแผน
ชีวิต ที่เหมาะสมในแตํละชํวงวัยและน าไปปฏิบัติได๎  

3. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎และทักษะน าไปสูํการพัฒนานวัตกรรม  
4. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท า  

 มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ   
5. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี 

สามารถด ารงชีวิตอยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ  
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” ผู๎ให๎ค าปรึกษาข๎อเสนอแนะ

การเรียนรู๎หรือผู๎อ านวยการการเรียนรู๎  
7. ครู มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอยําง  

ด๎านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ตัวชี้วัด 
1. ผู๎เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎  

ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
2. ร๎อยละของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ

พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผํานเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) มากกวําร๎อยละ 50 ในแตํละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผํานมา  
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4. ร๎อยละผู๎เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
มีทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด  
และความต๎องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได๎  

5. ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยูํ ในสังคม 
ได๎อยํางมีความสุข มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับผู๎ อ่ืนได๎ ภายใต๎สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม 

6. ผู๎เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ  

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” ผู๎ให๎ค าปรึกษา
ข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎หรือผู๎อ านวยการการเรียนรู๎  

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 

       เป็นมาตรการสนับสนุนให๎มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให๎เป็นหลักสูตร  
เชิงสมรรถนะ สอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือตํอการพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียน 
เป็นรายบุคคลอยํางเหมาะสมทุกด๎านทั้งทางด๎านรํางกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
มีทักษะสื่อสารภาษาไทย มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

  1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   (1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให๎ผู๎ เรียนได๎รับการพัฒนาทั้ง 4 ด๎าน  

(รํางกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
   (2) สํงเสริมให๎ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู๎ “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” 

ผู๎อ านวยการการเรียนรู๎ ผู๎ให๎ค าปรึกษา หรือให๎ข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎ และปรั บระบบการวัด
ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร  
    1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร
แกนกลาง เน๎นการพัฒนาผู๎เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการ
เรียนรู๎ให๎ตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู๎เรียน  
2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู๎เรียนระดับปฐมวัย  

      เด็กปฐมวัยได๎รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด๎าน  ทั้งทางด๎านรํางกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  
(ฟัง พูด) และทักษะด๎านดิจิทัล พร๎อมที่จะได๎รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น  โดยมีแนวทาง
ด าเนินการ ดังนี้ 

2.1.1 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  
 (1) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  

และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว๎นปี สรุปและรายงานผลตํอกระทรวงศึกษาธิการและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
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 (2) สํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และด าเนินการพัฒนา  
การจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู๎ปกครอง ให๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  

 (3) สนับสนุนให๎สถานศึกษามีครูหรือครูผู๎ชํวยด๎านปฐมวัยตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

 (4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด 
ทฤษฎี และองค์ความรู๎ใหมํ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแกํโรงเรียนและผู๎สนใจ   

 (5) ก ากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุป
และรายงานผลการด าเนินงานตํอกระทรวงศึกษาธิการ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง   

2.1.2 สถานศึกษา 
   (1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัด

สภาพแวดล๎อมทั้งในและนอกห๎องเรียนให๎เอ้ือตํอการพัฒนาการเรียนรู๎ 
  (2) จัดการเรียนรู๎ สร๎างประสบการณ์ เน๎นการเรียน  

เป็นเลํน เรียนรู๎อยํางมีความสุข 
  (3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก  

สนามเด็กเลํนให๎ได๎มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

  (4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และ
ความปลอดภัย 

   (5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให๎มีสุขภาวะที่ดี รํางกายสมบูรณ์แข็งแรง 
ปราศจากโรค ภัย ไข๎ เจ็บ 

   (6) สร๎างความรู๎ความเข๎าใจแกํผู๎ปกครองในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย เพื่อการมีสํวนรํวมและการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา  

   (7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตํอส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู๎เรียนระดับประถมศึกษา  
            ผู๎เรียนระดับประถมศึกษาได๎รับการพัฒนาทางด๎านรํางกาย  จิตใจ อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
2.2.1 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

(1) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษา จัดการศึกษาพัฒนาผู๎เรียน
ให๎มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด๎านทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให๎มี
คุณลักษณะ   

     - เป็นไปตามหลักสูตร  
     - มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
     - มีทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท า

สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ   
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     - มีความรู๎ และทักษะด๎านวิทยาศาสตร์น าไปสูํการพัฒนา
นวัตกรรม 

              - มีความรู๎ความสามารถด๎านดิจิทัล (Digital) และใช๎ดิจิทัล
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

     - มีทักษะทางด๎านภาษาไทย เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู๎ มีนิสัยรักการอําน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  

(2) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงาน  
เพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ 
ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น  

(3) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
เต็มตามศักยภาพสอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการ
เรียนรู๎เพ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได๎  

(4) สร๎างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา  
เพ่ือสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร๎อมสูํ การประกอบ 
สัมมาอาชีพ 

(5) ด าเนินการติดตาม และตรวจสอบให๎ผู๎เรียน  
ได๎รับประทานอาหารอยํางครบถ๎วนถูกต๎องตามหลักโภชนาการ  

(6) ก ากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษา  
ในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงานตํอกระทรวงศึกษาธิการ  
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง   

2.2.2 สถานศึกษา 
(1) จัดการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผํานกิจกรรม  

การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
(2) จัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบมุํงเน๎นการใช๎ฐานความรู๎ และ

ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชํน 
- ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
- ความเข๎าใจและความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 
- ความรู๎ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก๎ปัญหา 
- ความรู๎และทักษะในด๎านศิลปะ 
- ความรู๎ด๎านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา

ความสัมพันธ์ 
 (3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล๎องกับ

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด๎านศึกษาตํอ  
และด๎านอาชีพ เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู๎ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และน าไปปฏิบัติได๎ 
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 (4) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนมี
ทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยํางมีความสุข  

 (5) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎และพัฒนาด๎านอารมณ์  
และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) 

 (6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพิ่มทักษะการคิด  
แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 

 (7) ด าเนินการให๎ผู๎เรียนได๎รับประทานอาหารอยํางครบถ๎วน
ถูกต๎องตามหลักโภชนาการ เป็นไปด๎วยความถูกต๎องตามระเบียบและวินัยการคลัง  

 (8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตํอส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษา  
            ผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ได๎รับการพัฒนาทางด๎านรํางกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด๎านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีทักษะด๎านภาษาไทยเพ่ือใช๎ในการเรียนรู๎ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มี
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ได๎รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท า  

น าไปสูํการมีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ  มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด  
สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยํางมีความสุข โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

2.3.1 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  
 (1) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ผู๎เรียนให๎มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด๎านทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี
ความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  ให๎มี
คุณลักษณะ 

- เป็นไปตามหลักสูตร  
- มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21  
- มีทักษะทางด๎านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ

ภาษาท่ี 3  เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
- มีความรู๎ และทักษะด๎านวิทยาศาสตร์น าไปสูํการพัฒนา

นวัตกรรมมีความสามารถด๎านดิจิทัล (Digital) และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
- มีทักษะทางด๎านภาษาไทย เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ 

มีนิสัยรักการอําน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3      
 (2) ประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการ
พัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 

(3) สํงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
เต็มตามศักยภาพสอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการ
เรียนรู๎เพ่ือการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได๎  
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 (4) สร๎างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือสํงเสริม
กระบวนการเรียนรู๎ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร๎อมสูํการประกอบสัมมาอาชีพ  

 (5) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ
ผู๎เรียนที่มีความรู๎และทักษะด๎านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสูํ
การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให๎ผู๎เรียน  
มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยํางมีความสุข  
ทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ 

 (6) ก ากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษา  

2.3.2 สถานศึกษา    
 (1) สํงเสริมครูให๎จัดการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผําน

กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 (2) สํงเสริมครูให๎จัดการเรียนรู๎ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน 

หรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) 
 (3) สํงเสริม สนับสนุนครูให๎จัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ

มุํงเน๎นการใช๎ฐานความรู๎และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชํน 
- ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
- ความเข๎าใจและความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 
- ความรู๎ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก๎ปัญหา 
- ความรู๎และทักษะในด๎านศิลปะ 
- ความรู๎ด๎านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการ

หาความสัมพันธ์ 
 (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่มีความรู๎และทักษะด๎าน

วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ  นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสูํการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต
รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให๎ผู๎เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจเมื่อจบ
มัธยมศึกษาตอนต๎นสามารถวางแผนการศึกษาตํอหรือการประกอบอาชีพได๎ตามความถนัด ความ
ต๎องการ และความสนใจของตนเอง 

 (5) สํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาด๎านอารมณ์และสังคม 
(Social and Emotional Learning : SEL)  

(6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตํอส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

 
2.4 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนที่มีความต๎องการดูแลเป็นพิเศษ  

    เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด๎อย
โอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต๎องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
โดยแนวทางการด าเนินการ 
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    (1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด๎อยโอกาส 

    (2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการและเด็กด๎อยโอกาสใน
รูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตร๎องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

    (3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนการให๎บริการ
ชํวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  

    (4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนทรัพยากรและจัดสรร
งบประมาณด๎านการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต๎องการจ าเป็นพิเศษ 

    (5)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริมให๎สถานศึกษาน าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการบริหารจัดการ การให๎บริการ และการเรียนรู๎ 

    (6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลังครูและบุคลกร
ให๎มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด๎อยโอกาส 

    (7) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการพัฒนา
ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีความรู๎ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีตํอการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด๎อยโอกาส 

    (8)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนาระบบการให๎บริการเทคโนโลยี  
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชํวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล๎องกับความต๎องการ
จ าเป็นพิเศษ 

    (9) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนันสนุนการพัฒนาภาคีเครือขําย 
(Education Partnership) ให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด๎อย
โอกาส 

 
 
 

3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎สนับสนุนการเรียนรู๎ให๎แกํ
ผู๎เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา 

   เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสํงเสริมสนับสนุนให๎
ผู๎เรียนพัฒนาวิธีการเรียนรู๎ของตนเอง ตามความต๎องการ และความถนัด ของผู๎เรียนสามารถสร๎างสังคม
ฐานความรู๎ (Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต  
โดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

   3.1 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
 (1) จัดหา พัฒนา ข๎อมูลองค์ความรู๎  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู๎ประเภทตําง ๆ 

หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๏ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
 (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

เพ่ือตอบสนองตํอการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล  
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 (3) สํงเสริม สนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเข๎าถึงองค์ความรู๎ และการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล อยํางเหมาะสมตามวัย  

 (4) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อพัฒนา
ผู๎เรียนให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองผํานการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล  

   3.2 สถานศกึษา 
 (1) ประยุกต์ใช๎ข๎อมูลองค์ความรู๎ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู๎ประเภทตําง ๆ  

หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๏ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
 (2) จัดการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)  

เพ่ือตอบสนองตํอการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล  
 (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียน ให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  

ผํานการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล 
4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  

  การพัฒนาคุณภาพครู จึงต๎องด าเนินการตั้งแตํการผลิต และการพัฒนาครู 
อยํางตํอเนื่อง โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต๎องรํวมมือกับสถาบันพัฒนาครูให๎เป็นไปตาม
เปูาประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู๎มีความสามารถสูงให๎เข๎ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา 
ศักยภาพและสมรรถนะครูอยํางตํอเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส๎นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการ
สอน และสร๎างเครือขํายพัฒนาครูให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ 
เชี่ยวชาญด๎านการสอนมาเป็นผู๎สร๎างครูรุํนใหมํอยํางเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการ
พัฒนาผู๎เรียนโดยตรง 

4.1 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาจะต๎องด าเนินการเพ่ือให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพ
และหน๎าที่ของตน โดยพัฒนาให๎เป็นครู เป็นครูยุคใหมํ ปรับบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” 
หรือ “ผู๎อ านวยการการเรียนรู๎” ปรับวิธีสอน ให๎เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และ
ท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน๎าที่กระตุ๎นสร๎างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู๎และวิธีจัดระเบียบการสร๎าง
ความรู๎ ออกแบบกิจกรรม และสร๎างนวัตกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัย พัฒนา
กระบวนการเรียนรู๎เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียน  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนให๎ครู ศึกษาวิเคราะห์ 
ความต๎องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอยํางเป็น
ระบบและครบวงจร 

(2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดให๎มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการ
พัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ (Career Path) 

(3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความรํวมมือกับสถาบันการศึกษา 
สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนํวยงานอ่ืน ๆ จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎ตรงตาม
ความต๎องการและความขาดแคลน 
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(4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วางแผนและเข๎ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ (Career 
Path) 

(5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในรูปแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

(6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให๎มีความรู๎ทักษะด๎านการรู๎ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) 
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคล๎องกับภารกิจและหน๎าที่ของตน 

(7) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม พัฒนา และยกระดับความรู๎
ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช๎ระดับการพัฒนาทางด๎านภาษา  (Common 
European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

(8) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริมและพัฒนาครูให๎สามารถออกแบบการ
เรียนรู๎ การจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับการวัดประเมินผลที่เน๎นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order 
Thinking) ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

(9) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริมและพัฒนาครูให๎มีความรู๎และทักษะ
ในการจัดการเรียนรู๎ส าหรับผู๎เรียนที่มีความแตกตําง (Differentiated Instruction) 

(10) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริมและพัฒนาครูให๎มีความรู๎และ
ทักษะในการสร๎างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher 
Order Thinking) 

(11) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริมและพัฒนาครู ให๎มีความรู๎
ความสามารถจัดการเรียนรู๎ในโรงเรียนขนาดเล็กได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

(12) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู๎
ส าหรับผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู๎เรียนแตํละบุคคล และตามสภาพ
และประเภทของความพิการ 

(13) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริมสนับสนุนให๎ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพัฒนาตนเองผํานระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training 

(14) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎สอดคล๎องกับความ
มุํงหมาย และหลักการจัดการศึกษาข๎อก าหนดด๎านคุณภาพ และแผนการศึกษาแหํงชาติ  

(15) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแตํ
การจัดท าฐานข๎อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

 1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผํานระบบดิจิทัล เพ่ือใช๎ในการพัฒนา 
ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  
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2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน 
เชํน การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ และผู๎เรียน
ที่มีความแตกตําง เป็นต๎น 

3) สํงเสริม สนับสนุน ให๎ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ทุกประเภทพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องผํานระบบดิจิทัล  

4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู๎บริหาร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  

5) พัฒนาครูให๎มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา  
คอมพิวเตอร์ (Coding) 

 
นโยบายที่ 4  ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
เปูาประสงค์ 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development ) 

2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท๎องถิ่น ภาคเอกชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  
ในระดับพ้ืนที่ รํวมมือในการจัดการศึกษา  

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่  
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎อง  

กับสภาพข๎อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และ
ที่ตั้งของสถานศึกษา 

5. งบประมาณเพ่ือเป็นคําใช๎จําย และงบลงทุนแกํสถานศึกษาอยํางเหมาะสมเพ่ือให๎
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ  

6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให๎ผู๎ เรียนได๎มีโอกาส
เข๎าถึงบริการด๎านการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร๎างหลักประกันสิทธิ  
การได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน  

 

ตัวชี้วัด 
1. ผู๎เรียนทุกคนสามารถเข๎าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
2. ผู๎เรียนทุกคนได๎รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยํางเพียงพอ และเหมาะสม 

สอดคล๎องกับสภาพข๎อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ  
และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต๎องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู๎พิการ  

3. ผู๎เรียนได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  
เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎อยํางเหมาะสม เพียงพอ  

4. ครูได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช๎
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน  
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5. สถานศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีมาตรฐานอยํางเหมาะสมตามบริบท  ด๎าน
ประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 

6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลชํวยเหลือและคุ๎มครองนักเรียนและการแนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ 

8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช๎ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. สร๎างความรํวมมือกับองค์กรปกครองระดับท๎องถิ่น ภาคเอกชน หนํวยงาน  

ที่เกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา  
   (1) สํงเสริม สนับสนุนให๎มีความรํวมมือกับองค์กรปกครองระดับท๎องถิ่น  

ภาคเอกชน หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับบริบทของพ้ืนที่  ตลอดจนการก ากับ 

ติดตาม และประเมินผล 
(2) จัดท าฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข๎อมูล  

ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน  
  1.2 สถานศึกษา 

(1) รํวมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และภาคเอกชน 
วางแผนการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ  

(2) รํวมมือกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ชุมชน เอกชน และหนํวยงาน  
ที่เกี่ยวข๎องระดับพ้ืนที่ จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแตํระดับปฐมวัย ประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษาตอนต๎น 

(3) รํวมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน  
(อายุ 0 - 6 ปี) เพ่ือในไปใช๎ในการวางแผนการจัดการศึกษา  

(4) รํวมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได๎เข๎าถึง 
บริการการเรียนรู๎ได๎อยํางทั่วถึงครบถ๎วน  

(5) รํวมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคสํวน
บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให๎สามารถใช๎รํวมกับได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

(6) รํวมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม)  
ให๎ผู๎เรียนอยํางเพียงพอ มีคุณภาพ 

(7) รํวมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให๎ผู๎เรียนที่อยูํหํางไกล  
ได๎เดินทางไปเรียนอยํางปลอดภัยทั้งไปและกลับ  

 
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให๎มีคุณภาพ  

และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 
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  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาให๎มีคุณภาพใน

ด๎านตําง ๆ เชํน 1) มาตรฐานด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 2) มาตรฐานด๎านครู
และบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐานด๎านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐาน
ด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต๎น การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด๎านตําง ๆ 
ดังกลําวให๎พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็น
ส าคัญ 

(2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับ
ต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ให๎มีคุณภาพ และ
ตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยเน๎นสถานศึกษาระดับต าบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่หํางไกล และ
โรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  

(3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ  

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู๎เรียนทุกกลุํม และสถานศึกษาทุกประเภท      
อยํางเหมาะสม และเพียงพอ 

  เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า และสร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนเข๎าถึงการ
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผํนดินเพ่ือให๎เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแตํระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อยํางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพข๎อเท็จจริง โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์  สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหา
ทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือชํวยเหลือผู๎ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการ
ศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับความต๎องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู๎เรียนที่มี
ความต๎องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการ  และงบลงทุนให๎
สถานศึกษาอยํางเหมาะสม และเพียงพอ 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของ

งบประมาณในการสนับสนุนให๎กับผู๎เรียน และสถานศึกษา อยํางเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล๎อง
กับสถานภาพและพ้ืนที่ 

(2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดท าแผน
งบประมาณการศึกษาอยํางอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู๎เกี่ยวข๎องในพ้ืนที่ประกอบการจัดท า
แผนงบประมาณกํอนเสนอหนํวยงานต๎นสังกัด 

(3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความรํวมมือกับกองทุนความเสมอ
ภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณให๎เด็กวัยเรียนกลุํมขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

(4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผน
งบประมาณ และติดตาม ก ากับการใช๎จํายงบประมาณของสถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและมีความ
โปรํงใส 
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4. การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษามีระบบ

โครงขํายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง  
(2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษามีระบบ

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด๎านการรู๎ดิจิทัล (Digital Literacy) 
แกํผู๎เรียน 

(3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษาปรับปรุง
พัฒนาห๎องเรียนให๎เป็นห๎องเรียนที่ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการ
จัดการเรียนรู๎แกํผู๎เรียน 

(4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital 
Device) ส าหรับผู๎เรียนทุกระดับ ตั้งแตํระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอยํางเหมาะสม 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู๎ของตนเองน าไปสูํการสร๎างการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอด
ชีวิต 

(5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital 
Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) ส าหรับครูอยํางเหมาะสม เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

(6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษาใช๎
เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน (Distance Learning 
Technology: DLT) 
 
นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  

เปูาประสงค์ 
1. สถานศึกษา นักเรียนได๎รับการสํงเสริมด๎านความรู๎ การสร๎างจิตส านึกด๎านการ

ผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข๎อมูล  

ด๎านความรู๎ เรื่อง  ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล๎อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช๎ในทุกโรงเรียน  
ตามแนวทาง Thailand 4.0 

3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  

การผลิตและบริโภค สูํการลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสูํชุมชนคาร์บอนต่ า  
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและ

พัฒนาเป็นหนํวยงานต๎นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให๎มีบริบทที่เป็นแบบอยํางเอ้ือ
หรือสนับสนุนการเรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน  
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6. สถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จ านวน 
199 โรงเรียน มีนโยบายสํงเสริมความรู๎และสร๎างจิตส านึกและจัดการเรียนรู๎การผลิตและบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  

7. สถานศึกษาต๎นแบบน าขยะมาใช๎ประโยชน์เพ่ือลดปริมาณขยะ จ านวน  100 
โรงเรียน 

8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต๎นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช๎ในการผลิต 
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม จ านวน 58โรงเรียน 

9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  มีการท านโยบายการ
จัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

ตัวชี้วัด 
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ ที่ถูกต๎องและสร๎าง

จิตส านึกด๎านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมน าไปปฏิบัติใช๎ที่บ๎านและชุมชน  
เชํน การสํงเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การลดใช๎สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆําแมลง ฯลฯ  

2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช๎ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ 
และมีสํงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมและการน าขยะ 
มาใช๎ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎อง  

4. นักเรียนเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ มีการขยายผลแหลํงเรียนรู๎ นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน เรียนรู๎ด๎านการลดใช๎พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมเพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎  
และตัวอยํางรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เชํน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ  

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข๎อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์  
ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ๎าน และข๎อมูลของ Carbon Footprint  
ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less  

6. ครู มีความคิดสร๎างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท า
งานวิจัยด๎านการสร๎างส านึกด๎านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมได๎  

7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผํานกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช๎  
ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู๎ และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได๎ตามแนวทาง  
Thailand 4.0 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  
และสถานที่ให๎เป็นส านักงานสีเขียวต๎นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน  

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินทาง  

การให๎องค์ความรู๎และสร๎างจิตส านึกด๎านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
2. จัดท าคูํมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ 

Multimedia และอื่น ๆ 
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3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนา
วิทยากรให๎ความรู๎เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สูํสังคมคาร์บอนต่ า 

4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหนํวยการเรียนรู๎ในเรื่อง  
การผลิตและบริโภคที่เป็นกับสิ่งแวดล๎อมตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแตํระดับปฐมวัย  
จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น และพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศการเก็บข๎อมูลการลดก๏าซที่มีผล  
ตํอปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เชํน คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ  
การลดการปลํอยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon 
Footprint ในสถานศึกษาสูํชุมชน 

5. จัดจ๎างผู๎เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่ าสูํชุมชนคาร์บอนต่ า  

6. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให๎ความรู๎และแนวทางการจัดการเรียนรู๎ 
กิจกรรม เรื่องการผลิตและบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน 

7. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ  
1 โรงเรียน เพ่ือด าเนินการตํอยอดขยายความรู๎และสร๎างเครือขํายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมตํอ
หนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

8. สนับสนุน สํงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให๎มีการจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล๎อมและยกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาด๎านการบริหารจัดการส านักงานสีเขียว
และสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Green office) 

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน ารํองขยายผล สํงสถานศึกษาต๎นแบบ  
ด๎านการพัฒนา ด๎านการผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมทั้งระบบ เชํน การเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา  

11. สํงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู๎และแผนการ
จัดการเรียนรู๎เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

12. ขยายผลผํานระบบ DLTV สํงเสริมความรู๎เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล๎อมตํอความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสูํสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ  
และสิ่งแวดล๎อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและฉลาก  
ที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช๎กระบวนการ  BBL/PLC และ Decision – Making  
การน าขยะมาใช๎ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย  
ลดการใช๎เผาและลดใช๎สารเคมี สูํโรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  

14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสูํชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ  
และสิ่งแวดล๎อมดี Green city ด๎านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

15. สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาให๎นักเรียน โรงเรียนได๎ศึกษา เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎
โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนํวยงานสํงเสริม  
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การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือน าความรู๎มาประยุกต์ใช๎และจัดท าโครงงานด๎านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม 

16. สํงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู๎อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา   
จัดคํายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก  ประกวดชุมชนต๎นแบบที่น าความรู๎จากโรงเรียนตํอยอด  
สูํชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม อยํางน๎อย 58 ชุมชน 

17. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์
และนิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข๎อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงาน  
และมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพ่ือเผยแพรํและเป็นต๎นแบบ 
สรุปผลรายงาน 

นโยบายที่ 6  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

เปูาประสงค์ 
1. สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัด

การศึกษาครอบคลุม ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล  
และด๎านการบริหารงานทั่วไป 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับเปลี่ยนให๎ เป็นหนํวยงานให๎มีความทันสมัย 
พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา เป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่สนับสนุน 
สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

3. หนํวยงานทุกระดับ มีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

4. หนํวยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด๎านการศึกษา  
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน  

5. หนํวยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช๎ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยํางเป็น
ระบบ 

ตัวชี้วัด 
1. สถานศึกษาได๎รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอยํางเป็นอิสระ  
2. สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได๎รับการพัฒนาให๎เป็นหนํวยงานที่

มีความทันสมัย ยืดหยุํน คลํองตัวสูง พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํ
ตลอดเวลา เป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให๎สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล  

3. สถานศึกษา และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น านวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology ) มาใช๎ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ  

4. สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความโปรํงใส ปลอดการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

5. สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผํานการประเมินคุณธรรมและความ
โปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment  : ITA) 
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6. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศ
วิชาการ ผู๎เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนํวยงานในสังกัด  

7. สถานศึกษาทุกแหํงมีข๎อมูลผู๎เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข๎อมูลตําง ๆ 
น าไปสูํการวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู๎สูํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 

8. สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด๎านบริหารจัดการศึกษา 

9. สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบข๎อมูลสารสนเทศที่สามารถใช๎ในการวางแผน  
การจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. ให๎สถานศึกษา หรือ กลุํมสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
   เป็นมาตรการกระจายอ านาจให๎สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษามีความเป็นอิสระ 

ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ  
ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา  
หรือกลุํมสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด๎านหรือทุกด๎านได๎ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

  (1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน๎าที่ 
อ านาจ และโครงสร๎างการก ากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา  

  (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หน๎าที่และอ านาจ องค์ประกอบ 
จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาหรือของกลุํมสถานศึกษา โดยให๎ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล
และความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุํมสถานศึกษา ให๎มีความหลากหลายและความแตกตํางของ
สถานศึกษารวมถึงความต๎องการและข๎อจ ากัดของแตํละพ้ืนที่ 

  (3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษา หรือกลุํม
สถานศึกษาจัดหาเจ๎าหน๎าที่เพ่ือปฏิบัติหน๎าที่สนับสนุนงาน ด๎านธุรการ ด๎านการเงิน การบัญชีและพัสดุ 
และด๎านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให๎งานดังกลําวเป็นภาระที่เกินสมควรแกํครู ผู๎ปฏิบัติหน๎ าที่การจัดการ
เรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน 

  (4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข๎อ
ปฏิบัติให๎สอดคล๎องกับการกระจายอ านาจให๎สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษา 

  (5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการสํงเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุํมสถานศึกษาให๎มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  

  (6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุน ให๎โรงเรียนขนาดเล็ก ให๎มี
ระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เชํน การบริหารจัดการแบบกลุํมโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ 
คละชั้น เป็นต๎น 

  (7) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกระดับสถานศึกษาให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอด
ชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต  
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  (8) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช๎ในการ
วางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

  (9) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการศึกษา วิเคราะห์ 
ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาให๎สถานศึกษามี
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

  (10) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดอบรม พัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษาให๎มี
คุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู๎ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน๎าที่  

   (11) สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษาได๎รับการกระจายอ านาจให๎อยํางเป็นอิสระ  
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ  
ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา  
หรือกลุํมสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด๎านหรือทุกด๎านได๎  

  (12) สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือท าหน๎าที่สํงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  

2. พัฒนาส านักงานสํวนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหนํวยงาน  
มีความทันสมัยอยํางมีประสิทธิภาพ 

  เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ให๎เป็นหนํวยงานที่ทันสมัย พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา  

มีความโปรํงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหนํวยงาน
ที่มีหน๎าที่สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให๎เป็น
หนํวยงานที่ทันสมัย มีหน๎าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(2) สํงเสริม สนับสนุน ให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช๎ระบบการบริหาร
จัดการที่มุํงเน๎นคุณธรรมและความโปรํงใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความ
โปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

(3) สํงเสริม สนับสนุน ให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการบริหารงาน 

(4) บริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช๎พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 

(5) จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่  
(6) สร๎างความเข๎มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขําย  

เชํน เครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ สหวิทยาเขต 
กลุํมโรงเรียน ฯลฯ 

(7) สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนของสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
ที่ตอบสนองความต๎องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
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(8) สํงเสริม สนับสนุน ผู๎ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให๎มีความรู๎ 
ความเข๎าใจ และมีสํวนรํวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 

(9) สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนของสังคมเข๎ามามีสํวนรํวมสนับสนุนทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา 

3. ปฏิรูปการคลังด๎านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน และสถานศึกษา  

  เป็นมาตรการที่เน๎นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู๎เรียนทุกคน สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต๎องการปฏิรูปการคลัง  
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู๎เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการด าเนินการเพ่ือให๎บรรลุเปูาประสงค์ดังกลําว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู๎เรียนที่รับจัดสรร
งบประมาณได๎อยํางถูกต๎อง ลดความซ้ าซ๎อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู๎เรียน สามารถก าหนด
เงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให๎แกํผู๎เรียนกลุํมตําง ๆ ได๎อยํางถูกต๎อง และสามารถเชื่อมโยงข๎อมูล  
กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณ อุดหนุนผู๎เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการงบประมาณอุดหนุนผู๎เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

(3) พัฒนาและประยุกต์ใช๎ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์
ตัวตนของผู๎เรียน เพ่ือลดความซ้ าซ๎อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี่ยนข๎อมูล
นักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย  

(4) พัฒนาระบบเบิกจํายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู๎เรียน และสถานศึกษา 
โดยผํานระบบธนาคาร 

4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างาน
ที่เป็นดิจิทัลเข๎ามาประยุกต์ใช๎อยํางคุ๎มคําและเกิดประโยชน์สูงสุด  

  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอยํางเป็นระบบ น าไปสูํการน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข๎อมูลขนาด
ใหญํ (Big Data Technology)  เพ่ือเชื่อมโยงข๎อมูลด๎านตําง ๆ ตั้งแตํข๎อมูลผู๎เรียน ข๎อมูลครู ข๎อมูล
สถานศึกษา ข๎อมูลงบประมาณ และข๎อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพ่ือให๎สถานศึกษาสามารถจัดการ
เรียนรู๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข๎อมูล 
ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ น า Cloud Technology มาให๎บริการ 
แกํหนํวยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) ระบบบริหารงานส านักงาน เชํน ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ 
ระบบสารบรรณ เป็นต๎น เพ่ือเจ๎าหน๎าที่สามารถใช๎ในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกัน
ทั้งองค์กร โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
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(1) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud  Technology มาให๎บริการหนํวยงานใน
สังกัดทุกระดับทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ 
IaaS Paas และ SaaS 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช๎ในการเชื่อมโยงข๎อมูล
ของนักเรียนในฐานข๎อมูลตําง ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู๎เรียนในมิติตําง ๆ  

(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ 
ด๎านบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบพร๎อมให๎บริการ (Services) เชื่อมโยงข๎อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยน 
และบูรณาการข๎อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางส าหรับใช๎ในการพิสูจน์
ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการท างานรํวมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลตําง ๆ  

(4) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลทรัพยากรมนุษย์ด๎านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการข๎อมูลด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหวํางกระทรวง  
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง โดยการเชื่อมโยงข๎อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง  
สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชํวงชีวิต เป็นฐานข๎อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอํอน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของ
ประเทศ น าไปสูํการตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  

(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด๎านการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
และบุคลากรทางการศึกษา ด๎านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให๎สอดคล๎อง  
กับความก๎าวหน๎าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข๎อมูลสารสนเทศของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล  
ตั้งแตํระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  
น าไปสูํการพัฒนาฐานข๎อมูลประชากรด๎านการศึกษาของประเทศ  
 
มาตรฐานส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

มาตรฐานที ่1 การบรหิารจดัการองคก์ารสูํความเปน็เลิศ 
ตัวบํงชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี  
ตัวบํงชี้ที่ 2 การพัฒนาสูํองค์การแหํงการเรียนรู๎  
ตัวบํงชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหาร และการจัด

การศึกษา  
มาตรฐานที ่2 การบรหิารและการจดัการศึกษาที่มปีระสทิธภิาพ 

ตัวบํงชี้ที่ 1 การบริหารงานด๎านวิชาการ  
ตัวบํงชี้ที่ 2 การบริหารงานด๎านงบประมาณ  
ตัวบํงชี้ที่ 3 การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล  
ตัวบํงชี้ที่ 4 การบริหารงานด๎านการบริหารทั่วไป  
ตัวบํงชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

มาตรฐานที ่3 สมัฤทธผิลการบรหิารและการจดัการศกึษา 
ตัวบํงชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอยํางได๎  
ตัวบํงชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา  



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า  98 
 

ตัวบํงชี้ที่ 3 ผู๎เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร  
ตัวบํงชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทําเทียมกัน 

ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู๎ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  
ตัวบํงชี้ที่ 5 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ๎างในส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ  
ตัวบํงชี้ที่ 6 ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัด

การศึกษา รวมทั้งการให๎บริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวํนที ่4 
การจดัสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

งบบรหิารจัดการส านกังาน (งบประจ า) 
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ล าดับ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
1 คําใช๎จํายประชุมคณะบุคคล               50,000  
2 คําอาหารท าการนอกเวลา             75,000  
3 คําเบี้ยเลี้ยงพาหนะเขต           500,000  
4 คําซํอมพาหนะ วัสดุยานพาหนะ               20,000  
5 ก าจัดขยะมูลฝอย                 2,720  
6 ซํอมแซมสิ่งกํอสร๎าง - 
7 ซํอมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ             120,000  
8 คําวัสดุส านักงาน             300,000  
9 คําวัสดุน้ ามันเชื่อเพลิงและหลํอลื่น             120,000  
10 คําน้ าดื่มบุคลากรในส านักงาน               21,000  
11 คําถํายเอกสาร            130,000  
12 คําไฟฟูา             670,000  
13 คําน้ าประปา                 9,500  
14 คําโทรศัพท์             130,000  
15 คําไปรษณีย์             650,000  
16 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 

(จ๎างบุคลากร) 
          1,480,800  

17 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารการศึกษา 720,980 

รวม  5,000,000         

 
 

 

 

 

งบพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 

โครงการ จ านวนงบประมาณ 
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 620,000 
นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของ
ประเทศ 

270,000 
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นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 820,000 
นโยบายที่ 4  ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

260,000 

นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

250,000 

นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 780,000 
รวม 6 นโยบาย  จ านวน  48 โครงการ 3,000,000 

 
นโยบายที ่1 ดา๎นการจดัการศึกษาเพื่อความมัน่คงของมนษุยแ์ละของชาติ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ ผูร๎บัผดิชอบ 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

1 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุํมงานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการศึกษา สพป.กส.3 

กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

90,000 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการนิเทศของ
ศึกษานิเทศก์ สพป.กส.3 

กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

70,000 

3 โครงการสํงเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามดูแลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

80,000 

4 โครงการเหลียวหลัง แลหน๎า เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

80,000 

5 โครงการสํงเสริมการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน : กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา 

กลุํมสํงเสริมการจัด
การศึกษา 

(งบ สพฐ.) 

6 โครงการแขํงขันกีฬานักเรียนต๎านยาเสพติด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์เขต 3  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 15 

กลุํมสํงเสริมการจัด
การศึกษา 

300,000 

 รวมงบประมาณ นโยบายที ่1  620,000 
นโยบายที ่2 ดา๎นการจดัการศึกษาเพื่อเพิม่ความสามารถในการแขงํขนัของประเทศ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ ผูร๎บัผดิชอบ 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

1 โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนางานประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 

 

กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

80,000 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผูร๎บัผดิชอบ 
จ านวนเงนิ 

(บาท) 
2 โครงการคณิตคิดเป็นคิดเร็ว ชั้น ป.1 ด๎วยสื่อตาม

แนวคิดมอนเตสซอรี่ 
กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

50,000 

3 โครงการอํานออกเขียนได๎ ชั้น ป.1 ด๎วยสื่อตามแนวคิด
มอนเตสซอรี่ 

กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

40,000 

4 โครงการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 ระดับชาติ และรางวัลทรงคุณคํา OBEC 
AWARDS ปีการศึกษา 2562 

กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

100,000 

 รวมงบประมาณ นโยบายที ่2  270,000 
 
นโยบายที ่3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสร๎างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ ผูร๎บัผดิชอบ 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย     กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

30,000 

2 โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนรู๎เชิงรุก (Active 
Learning)     

กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

30,000 

3 โครงการอบรมครูพัฒนาสื่อสํงเสริมการเรียนรู๎
ภาษาไทยด๎วยเทคนิคกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์  
5W 1H      

กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

50,000 

4 โครงการแขํงขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแหํงชาติ    
ปี 2563 

กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 
 

30,000 

5 โครงการสํงเสริมการอํานตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

30,000 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติครูภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 และขยายผลตาม
โครงการ Boot Camp ปีการศึกษา 2563 

กลุมํนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

50,000 

7 โครงการสร๎างประสบการณ์อาชีพ (Work กลุํมนิเทศ ติดตาม และ 30,000 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผูร๎บัผดิชอบ 
จ านวนเงนิ 

(บาท) 
Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเมินผลการจัด

การศึกษา 
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนว ปีการศึกษา 

2563 
กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

25,000 

9 โครงการสํงเสริม พัฒนา ออกแบบการเรียนรู๎และสร๎าง
เครื่องมือประเมินสมรรถนะผู๎เรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

50,000 

10 โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพครูด๎านการจัดการ
เรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ตามแนว
ทางการวิจัยแบบมีสํวนรํวม     

กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

20,000 

11 โครงการวิจัย การพัฒนาการทักษะการคิดค านวณของ
นักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 

กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

20,000 

12 โครงการวิจัยในชั้นเรียน กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

50,000 

13 โครงการ Open House 2019 “คนดี ศรีกาฬสินธุ์” 
สพป.กส.3 

กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

25,000 

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู
และบคุลากรเพ่ือเป็นแบบอยํางด๎านคุณธรรม 
และจริยธรรม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

กลุํมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

90,000 

15 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับ
ประถมศึกษา) เรื่อง การยกระดับคุณภาพด๎วยการ
พัฒนาครูผู๎สอนวิทยาการค านวณ (Coding) ด๎วย 
ทักษะกระบวนการ คิดชั้นสูงเชิงระบบแบบ  GPAS 
5Steps ด๎วยกระบวนการเรียนรู๎แบบ   
ผู๎เรียนสร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง Active Learning 

กลุํมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(งบ สพฐ.) 

16 โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
ผู๎บริหาร และบุคลากรภายในส านักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เพ่ือให๎
หนํวยงานพร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

กลุํมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

100,000 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผูร๎บัผดิชอบ 
จ านวนเงนิ 

(บาท) 
17 โครงการ The 21ST Century English Teachers 

and National English Framework 
กลุํมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(งบ สพฐ.) 

18 โครงการผู๎น าการเปลี่ยนแปลงและองค์กรแหํงการ
เรียนรู๎เพื่อเพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผู๎บริหาร 

กลุํมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

100,000 

19 โครงการอบรมสัมมนาเครือขํายคณะกรรมการสืบสวน 
สอบสวน วินัยข๎าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 รุํนที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

กลุํมกฎหมายและคดี 90,000 

 รวมงบประมาณนโยบายที ่3  820,000 
 
นโยบายที ่4  ดา๎นการสรา๎งโอกาสในการเขา๎ถงึบริการการศึกษาที่มคีุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลือ่ม
ล้ าทางการศกึษา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ ผูร๎บัผดิชอบ 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
ปีงบประมาณ 2563 

กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

30,000 

2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ด๎วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Technology)   

กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

30,000 

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร๎าง VDO จาก
ภาพนิ่งเพ่ือการน าเสนอผลงานและการ
ประชาสัมพันธ์ ” 

กลุํมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

100,000 

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรจัดท า
ข๎อมูลสารสนเทศ 

กลุํมสํงเสริมการศกึษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

100,000 

 รวมงบประมาณนโยบายที ่4  260,000 
 
นโยบายที ่5 ดา๎นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล๎อม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ ผู๎รับผิดชอบ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 
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1 โครงการจัดการเรียนรู๎บูรณาการการคิด เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

50,000 

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

กลุํมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

100,000 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะใน
สถานศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล๎อมสูํการปฏิบัติที่ยั่งยืน 

กลุํมสํงเสริมการจัด
การศึกษา 

100,000 

 รวมงบประมาณนโยบายที ่5  250,000 
 
นโยบายที ่6 ดา๎นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการศกึษา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ ผูร๎บัผดิชอบ 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

1 โครงการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของหนํวย
ตรวจสอบภายใน 

หนํวยตรวจสอบภายใน 100,000 

2 โครงการประชุมผู๎บริหารสถานศึกษา กลุํมอ านวยการ 300,000 

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 

กลุํมอ านวยการ 50,000 

4 โครงการประชุมปฏิบัติการเพ่ือยกระดับผลการ
ประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

กลุํมอ านวยการ 50,000 

5 โครงการประชุมคณะผู๎บริหาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
ผํานระบบ Video Conference ในรายการ “พุธเช๎า 
ขําว สพฐ.” 

กลุํมอ านวยการ 100,000 

6 โครงการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ กลุํมสํงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

10,000 

7 โครงการ “หนึ่งใจ..ให๎ธรรมะสัญจร”เพ่ือเสริมสร๎าง
คุณธรรม จริยธรรม น๎อมน า ศาสตร์พระราชา สูํการ
พัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “บทบาทเยาวชนยุคใหมํ  
ในศตวรรษท่ี 21”The role of new generation 
youth in the 21st Century. 

กลุํมสํงเสริมการจัด
การศึกษา 

10,000 

8 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของ
กลุํมสถานศึกษา 

กลุํมนโยบายและแผน 50,000 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า  105 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผูร๎บัผดิชอบ 
จ านวนเงนิ 

(บาท) 
9 โครงการประชุมปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้ง

งบประมาณงบลงทุน คําครุภัณฑ์และสิ่งกํอสร๎าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ระดับสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 

กลุํมนโยบายและแผน 50,000 

10 โครงการติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย และการ
ประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กลุํมนโยบายและแผน 60,000 

 รวมงบประมาณกลยทุธ์ที ่6   780,000 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า 106 
 

รายละเอยีดงาน/โครงการ ตามประเดน็นโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 3  งบพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 
นโยบายที ่1 ดา๎นการจดัการศึกษาเพื่อความมัน่คงของมนษุยแ์ละของชาติ 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

1 โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติ
การกลุํมงานนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษา สพป.กส.3 

เพื่อให๎กลุํมงานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล
การศึกษา ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 มีกรอบและ
แนวทางใช๎ในการบริหาร
จัดการศึกษาที่ทันสมยั  
สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของพื้นที ่
และนโยบายของ 
หนํวยเหนอื 
 

1. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2563 โดยมี
ผู๎เข๎ารํวมประชุม จ านวน 
20 คน เป็นเวลา 2 วัน  
2. จัดท าเอกสาร
แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2563 จ านวน 
20 เลํม     
3. กลุํมงานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการศึกษา 
มีแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2563 เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัด
การศึกษา ได๎สอดคล๎อง
กับความต๎องการของพื้นที่
และนโยบายของหนํวย
เหนืออยํางมีประสิทธิภาพ 
 

1. ร๎อยละ 100 มีแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา 2563  
ของกลุํมงานนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษา มี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ ์
และจุดเน๎นที่ครอบคลุมภารกิจ
การจัดการศึกษาที่ตอบสนอง
ตํอนโยบายของหนํวยเหนอื 
2. ร๎อยละ 80 โครงการ/
กิจกรรม ที่บรรจุในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา 2563 
ของกลุํมงานนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษา มีความ
สอดคล๎องกับกลยุทธข์อง 
สพป.กส.3   
3. ร๎อยละ 80 โครงการที่จัดท า
ขึ้นสามารถน าไปพัฒนา
คุณภาพของผู๎เรียน และ
สถานศึกษาได๎อยาํงมี
ประสิทธิภาพ 

90,000 มิ.ย.-ก.ย.63 กลุํมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

6 1 10 1 1 
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นโยบายที ่1 ดา๎นการจดัการศึกษาเพื่อความมัน่คงของมนษุยแ์ละของชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

2 โครงการ การพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการนิเทศของ
ศึกษานิเทศก์ สพป.กส.3 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของศึกษานิเทศก์ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ตาม
มาตรฐานความรู๎ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ 
ของศึกษานิเทศก์ 
2. เพื่อให๎บุคลากร
สามารถปฏบิัติงานได๎
อยํางมีประสิทธิผลสูงขึ้น 
3. เพื่อให๎บุคลากร
สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับ
ไปปรับใช๎ในการท างาน
ซ่ึงจะเป็นผลดีตํอองค์กร 

1. ศึกษานิเทศก์ทุกคน
ได๎รับการพัฒนาศาสตร์
ความรู๎การนิเทศแนวใหมํ
ตามมาตรฐานความรู๎ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของ
ศึกษานิเทศก์ 
2. เพื่อให๎บุคลากร
สามารถปฏบิัติงานได๎
อยํางมีประสิทธิผลสูงขึ้น 
3. เพื่อให๎บุคลากร
สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับ
ไปปรับใช๎ในการท างานซึ่ง
จะเป็นผลดีตํอองค์กร 
 

1. ร๎อยละ 100 ศึกษานิเทศก์
ได๎เข๎ารับอบรมการพัฒนา
ศาสตร์ความรู๎การนิเทศแนว
ใหมํตามมาตรฐานความรู๎ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของ
ศึกษานิเทศก์  
2. ร๎อยละ 100 ของบุคลากร
สามารถปฏบิัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิผลสูงขึ้น 
3. ร๎อยละ 100 ของบุคลากร
สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไป
ปรับใช๎ในการท างานซึ่งจะเป็น
ผลดีตํอองค์กร 
 

70,000 ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

กลุํมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

6 1 10 1 1 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

3. โครงการสํงเสริม สนับสนุน 
ก ากับ ติดตามดูแลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

เพื่อนิเทศ ติดตามการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
ของ รัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ
และ สพฐ.สูํการปฏิบัติ
ของสถานศึกษา โดยใช๎
กระบวนการนิเทศแบบ
บูรณาการ 
 

1. โรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
ได๎รับการนิเทศ ติดตาม การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามจุดเน๎นนโยบาย
ของรัฐบาลระทรวง
ศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยํางเป็นระบบและ
ตํอเน่ือง 
2. ผู๎บริหาร คร ูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ได๎รับการ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน รํวมมือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามจุดเน๎น
นโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
พื้นท่ีได๎มาตรฐาน บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเปูาหมาย
ตามที่ก าหนดไว๎ 

1. ร๎อยละ 100  โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 ได๎รับการนิเทศ ติดตาม 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามจุดเน๎นนโยบาย
ของรัฐบาล ระทรวงศึกษาธิการ 
และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางเป็น
ระบบและตํอเน่ือง 
2. ร๎อยละ 80 ผู๎บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
ได๎รับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน รํวมมือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามจุดเน๎น
นโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ี
ได๎มาตรฐาน บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเปูาหมายตามที่ก าหนดไว๎ 

80,000 1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

กลุํมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

6 1 10 1 1 
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นโยบายที ่1 ดา๎นการจดัการศึกษาเพื่อความมัน่คงของมนษุยแ์ละของชาติ 

 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

4. โครงการ เหลียวหลัง แลหน๎า 
เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย 

1. เพื่อถอดบทเรียนการ
ด าเนินงานจากการ
ด าเนินงานโครงการการ
ขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาแบบ
บูรณาการโดยใชภ๎ูไท
โมเดล 
2. เพื่อมองงานและวาง
ยุทธศาสตร์แผนการ
ด าเนินงานการขับเคลื่อน
งานโครงการการ
ขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาแบบ
บูรณาการโดยใชภ๎ูไท
โมเดล 

1. ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง
รํวมกันถอดบทเรียนการ
ด าเนินงานจากการ
ด าเนินงานโครงการการ
ขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาแบบ
บูรณาการโดยใชภ๎ูไท
โมเดล จ านวน 50 คน 
2. ได๎บทเรียนผลการ
ด าเนินงานการขับเคลื่อน
งานโครงการการ
ขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาแบบ
บูรณาการโดยใชภ๎ูไท
โมเดลและรํวมกันวาง
ยุทธศาสตร์แผนการ
ด าเนินงานในรอบปีตํอไป              

1. ร๎อยละ 80 รํวมกันถอด
บทเรียนการด าเนินงานจาก
การด าเนินงานโครงการการ
ขับเคลื่อน 
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาแบบบูรณาการโดย
ใช๎ภูไทโมเดล  
2. ร๎อยละ 80 มีน าบทเรียน
จากผลการด าเนินงานการ
ขับเคลื่อนงานโครงการการ
ขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาแบบบูรณา
การโดยใชภ๎ูไทโมเดลและ
วางแผนยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานในรอบปีตํอไป 

80,000 พ.ย.62- 
มี.ค.63 

กลุํมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

6 1 10 1 1 
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นโยบายที ่1 ดา๎นการจดัการศึกษาเพื่อความมัน่คงของมนษุยแ์ละของชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

5. โครงการสํงเสริมการ
ด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
: กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ใน
สถานศึกษา 

1.เพื่อเสริมสร๎างความรู๎
ความเข๎าใจเกีย่วกบัการ
ด าเนินงานกิจกรรม
ลูกเสือให๎แกํบุคลากร
ทางการลูกเสือของ
สถานศึกษา 
2. เพื่อสํงเสริม สนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือใน
สถานศึกษาให๎เป็นไป
ตามหลักสูตร 
 

3.1 เชิงปริมาณ 
   ผู๎อ านวยการโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 199 
โรงเรียนๆ ละ  1 คน  
จ านวน 199 คน  
3.2 เชิงคุณภาพ 
   ลูกเสือผํานการ
ฝึกอบรม มีกระบวนการ
ลูกเสือที่ถูกต๎อง มี
คุณลักษณะและคุณสมบัติ
ที่พึงประสงค์  
   

1. ร๎อยละ 100  ของผู๎บริหาร
โรงเรียน มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกบัการด าเนินกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี 
2. ร๎อยละ 100 ของลูกเสือที่
เข๎ารับการอบรม ผํานการ
ฝึกอบรม และมกีระบวนการ
ลูกเสือที่ถูกต๎อง มีคุณลักษณะ
และคุณสมบัตรที่พึงประสงค์ 

174,000 
(งบจาก สพฐ.) 

1 ตุลาคม  
2562 – 30  
กันยายน 
2563 

กลุํมสํงเสริม
การจัด
การศึกษา 

6 1 10 1 3 
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นโยบายที ่1 ดา๎นการจดัการศึกษาเพื่อความมัน่คงของมนษุยแ์ละของชาติ 

 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

6. โครงการแขํงขันกีฬานักเรียน
ต๎านภัยยาเสพติด  ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ประจ าปี
งบประมาณ 2563  ครั้งที่ 15 

1.เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
นักเรียนในด๎านการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ
พลานามัย ด๎านคุณธรรม 
จริยธรรมการมีระเบยีบ
วินัย รู๎จกัหนา๎ที่ มีความ
รับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ และ
ท างานรํวมกันเป็นหมูํ
คณะ 
2.เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
ให๎นักเรียนให๎ได๎รับการ
พัฒนาตนเองด๎านกีฬา
อยํางถูกวิธแีละเรียนรู๎
ทักษะอยํางถูกหลักการ
และพัฒนาทักษะ
ทางด๎านกีฬา เพื่อมุํงสูํ
ความเป็นเลิศ 
3.เพื่อสํงเสริมการใช๎เวลา
วํางให๎เป็นประโยชน์และ
ปูองกันการใช๎สารเสพติด 
 

1.นักเรียนในสังกัด 
จ านวน 199 โรงเรียน 
2.โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 199 โรงเรียน 

1.ร๎อยละ 100  ของนักเรียนที่
เข๎ารํวมแขํงขันได๎ออกก าลัง
กายและเลํนกีฬาอยํางตํอเนื่อง  
ท าให๎สุขภาพพลานามัย
แข็งแรงสมบูรณ์  มีสมรรถภาพ
รํางกายที่ด ี
2.ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่
เข๎ารํวมแขํงขันได๎เรียนรู๎กฎ 
กติกาใหมํๆ  และการพัฒนา
ทักษะที่ถูกตอ๎ง 
3.ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่
เข๎ารํวมมีคุณธรรม จริยธรรม รู๎
แพ๎ รู๎ชนะ  รู๎อภยั  มีวินยั  
สามารถปฏบิัติตามกฎ  กติกา
ของชนิดกีฬา  และกติกาของ
สังคมได๎ 
4. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่
เข๎ารํวม ได๎ใช๎เวลาวาํงให๎เกิด
ประโยชน์ ปูองกันการทะเลาะ
วิวาทและไมํข๎องเกี่ยวยาเสพ
ติด 
 

300,000 
 

ต.ค.62- 
ก.พ. 63 

กลุํมสํงเสริม
การจัด
การศึกษา 

3 1 5 1 3 
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นโยบายที ่2 ด๎านการจดัการศึกษาเพื่อเพิม่ความสามารถในการแขงํขนัของประเทศ 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

1. โครงการประชุมปฏิบัติการ
พัฒนางานประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 

1.  เพื่อสื่อสารสร๎าง
ความเข๎าใจการจัดท า
ข๎อมูลสารสนเทศการ
ประเมินภายนอกแนว
ใหมํ กับครู ผู๎อ านวยการ
โรงเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษาในการ
เตรียมความพร๎อมรับ
การประเมินรอบสี ่
2.  เพื่อปฏบิัติการนิเทศ 
ติดตามและประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาที่
พร๎อมรับการประเมิน
รอบสี ่
 

1.  สถานศึกษาจัดท า
มาตรฐานการศึกษา 
แผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
(SAR) และสารสนเทศอื่น
ให๎พร๎อมรับการนิเทศ 
ตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมิน ระดับคุณภาพดี
เลิศถึงยอดเยี่ยม 
2.  ผู๎บริหารสถานศึกษา 
ครู แลบุคลการทาง
การศึกษาที่เขา๎รํวม
ประชุมปฏิบัติการ มีความ
พึงพอใจกิจกรรมในระดับ
มากถึงมากที่สุด 
3. สถานศึกษา ร๎อยละ 
100 มีความพร๎อมรับการ
ประเมินภายภายในและ
และภายนอก  

ร๎อยละ 80 ของสถานศึกษา
ขับเคลื่อนกระบวนการเตรียม
ความพร๎อมรับการประเมิน
รอบสี่ได๎อยํางมีประสิทธภิาพ
และเกิดประสิทธิผล 
 

80,000 ธ.ค.62 –  
ก.ย.63 

กลุํมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

3 1 10 2 2 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า  113 
 

นโยบายที ่2 ด๎านการจดัการศึกษาเพื่อเพิม่ความสามารถในการแขงํขนัของประเทศ 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

2. โครงการคณิตคิดเป็นคิดเร็ว 
ชั้น ป.1 ด๎วยสื่อตามแนวคิดมอน
เตสซอรี่ 

1. ครูผ๎ูสอน มีความรู๎ 
ความเข๎าใจ และสามารถ
จัดการเรียนการสอนด๎วย
สื่อ ตามแนวคิด 
มอนเตสซอรี่ได๎ 
2. นักเรียนได๎รับการฝึก
ทักษะกระบวนการคิด
และมีเทคนิคการคิดเลข
ไดอ๎ยํางรวดเร็ว และคิด
ได๎อยํางถูกต๎อง  
3. สํงเสริมกระตุ๎นให๎
นักเรียนมีความ
กระตือรือร๎น ใฝุรู๎ ใฝุ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์  
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์สูงขึ้น  
5. นักเรียนน าความรู๎ไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประ
จาวันได๎ถูกต๎อง  

1. โรงเรียนในสังกัดที่รํวม
โครงการ 21 โรงเรียน  
 2. ครูผ๎ูสอนชั้น
ประถมศึกษา 
ปีที่ 1  โรงเรียนละ 1 คน  
รวม 21 คน 
3. นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวคิด
มอนเตสซอรี่ อยํางน๎อย 1 
ครั้ง        
4. ครูผ๎ูสอน มีความรู๎ 
ความเข๎าใจ และสามารถ
จัดการเรียนการสอนด๎วย
สื่อ ตามแนวคิด 
มอนเตสซอรี่ได๎ 
5. นักเรียนคิดเลขเป็น คิด
เป็นร๎อยละ 100 ของ
จ านวนนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 
6. นักเรียนคิดเลขได๎เร็ว 
คิดเป็นร๎อยละ 70 ของ
จ านวนนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1           

1. ร๎อยละ 80 ของครูผ๎ูสอน
สามารถน าสื่อตามแนวคิดมอน
เตสซอรี่ สูํการเรียนการสอนใน
ห๎องเรียน 
2. ร๎อยละ 1000 ความพึง
พอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 
ประกอบดว๎ย ผูบ๎ริหาร
โรงเรียน ครูผ๎ูสอนและนักเรียน 
 

50,000 เม.ย.-ส.ค.
63 

กลุํมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

3 1 10 2 2 
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นโยบายที ่2 ด๎านการจดัการศึกษาเพื่อเพิม่ความสามารถในการแขงํขนัของประเทศ 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

3. โครงการอํานออกเขียนได ๎ 
ชั้น ป.1 ด๎วยสื่อตามแนวคิดมอน
เตสซอรี่ 

1. เพื่อให๎ครูผู๎สอนได๎
ตระหนักเห็นความส าคัญ
และรับผิดชอบในการ
เรํงรัดให๎นักเรียนอําน
ออกเขียนได๎และสือ่สาร
ได๎อยํางยั่งยืน 
2. เพื่อให๎นักเรียนทุกคน
สามารถอํานออกเขยีนได๎
ตามนโยบายของรัฐบาล  
โดยผําน  กระบวนการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

1. โรงเรียนในสังกัดที่รํวม
โครงการ 21 โรงเรียน  
2. ครูผ๎ูสอนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 
โรงเรียนละ 1 คน รวม 21 
คน 
3. นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวคิด
มอนเตสซอรี่ อยํางน๎อย 1 
ครั้ง  
4. ครูผ๎ูสอน ชั้น ป.1 ทุก
คน มีความรู๎ ความเขา๎ใจ 
และสามารถจัดการเรียน
การสอนด๎วยสื่อ  
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่
ได๎ 
 5. นักเรียนอํานออกเขยีน
ได๎ ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 70 
ของจ านวนนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1            

1. ร๎อยละ 100 ของครูผ๎ูสอน
สามารถน าสื่อตามแนวคิดมอน
เตสซอรี่ สูํการเรียนการสอนใน
ห๎องเรียน 
2. ร๎อยละ 100 มีความพึง
พอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 
ประกอบดว๎ย ผูบ๎ริหาร
โรงเรียน ครูผ๎ูสอนและนักเรียน 
 

40,000 เม.ย.-ส.ค.
63 

กลุํมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

3 1 10 2 2 
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นโยบายที ่2 ด๎านการจดัการศึกษาเพื่อเพิม่ความสามารถในการแขงํขนัของประเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

4. โครงการงานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับชาติ และรางวัลทรงคุณคํา 
OBEC AWARDS ปีการศึกษา 
2562 

1. เพื่อเป็นตัวแทนเข๎า
รํวมแขํงขันกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562  
จังหวัดศรีสะเกษ 
2. เพื่อคัดเลือก
สถานศึกษา/ผู๎บริหาร/
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รํวมแขํงขัน
ประกวดรางวัล
ทรงคุณคํา สพฐ. (OBEC 
AWORDS) ในระดับเขต
พื้นที่ ระดับภาค และ
ระดับชาติ 
 

1. นักเรียนที่เป็นตัวแทน
ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา เข๎ารํวม
กิจกรรมการแขํงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
16 กลุํมสาระ จ านวน 
115 กิจกรรมหลัก รวม
ทั้งหมด 281 รายการ 
2. สถานศึกษา/ผู๎บริหาร/
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รํวมแขํงขันประกวด
รางวัลทรงคุณคํา สพฐ. 
(OBEC AWORDS) ใน
ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค 
และระดับชาติ จ านวน  
100 คน 
3. สํงเสริม สนับสนุนให๎
นักเรียนเข๎ารํวมกจิกรรม
การแขํงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 ที่จังหวัด
ศรีสะเกษ อยาํงเต็ม
ศักยภาพ 
4. นักเรียนที่เข๎ารํวม

1. ร๎อยละ 50 ของตัวแทน
นักเรียนที่ได๎รับเหรียญทอง
จากการเข๎ารํวมแขํงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 จังหวัด 
ศรีสะเกษ 
2. ร๎อยละ 80 ความพึงพอใจ
ของนักเรียน ครู ผู๎บริหาร และ
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 ที่จังหวัดศรี
สะเกษ 
3. ร๎อยละ 50 ของ
สถานศึกษา/ผู๎บริหาร/ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ได๎รับ
รางวัลจากการเข๎ารํวมแขํงขัน
ประกวดรางวัลทรงคุณคํา 
สพฐ. (OBEC AWORDS) ใน
ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และ
ระดับชาติ 
4. ร๎อยละ 80 ความพึงพอใจ
ของผู๎บริหาร/ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จากการเข๎ารํวม

100,000 พ.ย. 62-
มี.ค.63 

กลุํมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

3 2 10 2 2 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

กิจกรรมทุกคนได๎รับการ
พัฒนาตํอยอดความรู๎ 
ทักษะ ความคิดสร๎างสรรค์ 
ด๎านศิลปหัตถกรรม ด๎าน
วิชาการ/วิชาชพี/ ด๎าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
ได๎แสดงออกซ่ึง
ความสามารถจนเป็นที่
ยอมรับ 
5. ผู๎บริหาร/ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ได๎รับการพัฒนาตํอยอด
ความรู๎ ทักษะและ
สามารถน าแนวทางไป
พัฒนานักเรียน พัฒนา
สถานศึกษาและพัฒนา
ตนเองได๎ 

แขํงขันประกวดรางวัล
ทรงคุณคํา สพฐ. (OBEC 
AWORDS) ในระดับเขตพื้นที่ 
ระดับภาค และระดับชาต ิ
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นโยบายที ่3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสร๎างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

1. โครงการพัฒนา 
การจัดการศึกษาปฐมวยั     

1. เพื่อสร๎างความเข๎าใจ 
เร่ือง การน าหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ไปสูํ
การปฏิบัติในหอ๎งเรียน    
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ให๎เกิดความมั่นใจ มี
ความพร๎อมและสามารถ
น าไปสูํการปฏบิัติได๎จริง
ในห๎องเรียนปฐมวัย     

ครูปฐมวัย โรงเรียนที่เปิด
สอนในระดับชั้นปฐมวัยใน
สังกัด จ านวน 100 คน 
 

1.  ผู๎บริหารโรงเรียนมีการ
สํงเสริมสนับสนุนให๎ครูปฐมวัย
จัดกิจกรรมให๎เด็กมีคุณภาพ 
2.  ครูปฐมวัยจัดกจิกรรมตาม
หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 
3.  ครูและเด็กมีเจตคติที่ดีตํอ
การเรียนรู๎ 
4.  เด็กปฐมวัยมีความสามารถ
พื้นฐาน ได๎แกํ ดา๎นการเรียนรู๎ 
ด๎านภาษา ด๎านสังคม ด๎านการ
เคลื่อนไหวและทักษะการรับรู๎
ของประสาทสัมผัส มีความ
พร๎อมที่จะเรียนในระดับที่
สูงขึ้น 

30,000 พ.ค.-ต.ค.63 กลุํมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

3 1 10 3 3 
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นโยบายที ่3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสร๎างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

   2. โครงการพัฒนา 
การจัดกิจกรรมเรียนรู๎ 
เชิงรุก (Active Learning)    
 ที่สํงเสริมสมรรถนะส าคัญของ
ผู๎เรียนและทักษะทีจ่ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

   1. เพื่อสร๎างความรู๎
ความเข๎าใจในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาที่
เน๎นสมรรถนะส าคัญของ
ผู๎เรียน 
   2. เพื่อศึกษา
ความสามารถในการ
ออกแบบหนํวยการ
เรียนรู๎ของครู ด๎วย
การศึกษาบทเรียน 
(Lesson Study) 
   3. เพื่อศึกษาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎วย
กระบวนการชุมชนแหํง
การเรียนรู๎ 
(Professional 
Learning Community) 
   4. เพื่อพัฒนา
สมรรถนะของครูในการ
จัดการเรียนรู๎เชิงรุก 
(Active Learning) ที่
เน๎นทักษะการคิดและ
ปฏิบัติจริงด๎วยรูปแบบ
การสอนแบบรวํมมือ   
5 ขั้น (Co 5 Step) และ

  1. ศึกษานิเทศก์และครูมี
ความรู๎ความเข๎าใจในการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่เน๎น
สมรรถนะส าคัญของ
ผู๎เรียน การจัดการเรียนรู๎
เชิงรุก(Active  Learning) 
กระบวนการ PLC  
รูปแบบการสอนแบบ
รํวมมือ 5 ขั้น  
(Co 5 Step)และPBL 
  2. ครูผ๎ูสอนวิทยาศาสตร์
มีความรู๎ความเข๎าใจใน
การออกแบบหนํวยการ
เรียนรู๎การศึกษาบทเรียน
(Lesson Study) รูปแบบ
การสอนแบบรวํมมือ  5 
ขั้น (Co 5 Step)และPBL 
  3. ผู๎บริหารโรงเรียน ครู
วิชาการ ครูผู๎สอน
วิทยาศาสตร์มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎วย
กระบวนการ PLC 
  4. ครูผ๎ูสอนวิทยาศาสตร์
จัดท าแผนการจัดการ

  1. ร๎อยละ 100 ศึกษานิเทศก์
ได๎รับการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะการนิเทศการศึกษา 
  2. ร๎อยละ 100 ครูผ๎ูสอนมี
ความรู๎ความเข๎าใจในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎เชิงรุก 
(Active Learning)และจัดท า
แผนการเรียนรู๎แบบรวํมมือ 
Co5Step 
  3. ร๎อยละ 100 ครูได๎รับการ
นิเทศ การชี้แนะเกีย่วกบั
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เชิง
รุก (Active Learning) 
Co5Step 

30,000 ต.ค. 62-
ม.ค. 63 

กลุํมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

3 1 10 3 3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

PBL 
   5. เพื่อนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการเรียนรู๎เชิงรุก
(Active  Learning)   
 

เรียนรู๎เชิงรุก(Active 
Learning) 1  หนํวยการ
เรียนรู๎ 
  5. โรงเรียนแกนน า
เครือขํายจ านวน  10  โรง 
ได๎รับการนิเทศ ติดตามฯ 
  6. ศึกษานิเทศก์สามารถ
ชี้แนะ ให๎ค าปรกึษาแกํครู
ในการการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่เน๎น
สมรรถนะส าคัญของ
ผู๎เรียน การจัดการเรียนรู๎
เชิงรุก(Active  Learning) 
กระบวนการ PLC 
รูปแบบการสอนแบบ
รํวมมือ 5 ขั้น (Co 5 
Step)และPBLอยํางมี
ประสิทธิภาพ  
  7. ครูผ๎ูสอนวิทยาศาสตร์
สามาจัดท าหนํวยการ
เรียนรู๎ด๎วยรูปแบบการ
สอนแบบรํวมมือ   
5 ขั้น (Co 5 Step)และ
PBL อยาํงมีคุณภาพ 
  8. ผู๎บริหารโรงเรียน ครู
วิชาการ และครูผู๎สอน 4  
สาระหลักสามารถจัดการ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ๎
ด๎วยกระบวนการ PLC 
อยํางมีประสิทธภิาพ 
  9. ครูผ๎ูสอนวิทยาศาสตร์
จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู๎เชิงรุก(Active 
Learning) อยํางมี
คุณภาพ 
  10. โรงเรียนแกนน า
เครือขํายได๎รับการนิเทศ 
ติดตามฯ การศึกษา
บทเรียน(Lesson Study) 
กระบวนการPLC รูปแบบ
การสอนแบบรวํมมือ(Co 
5 Step) และ PBL อยาํงมี
คุณภาพ 
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นโยบายที ่3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสร๎างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

  3. โครงการอบรมครูพัฒนาสื่อ
สํงเสริมการเรียนรู๎ภาษาไทยด๎วย
เทคนิคกระบวนการคิดเชิง
วิเคราะห์ 5W 1H      

  1. เพื่ออบรมครู
ภาษาไทยสร๎างและ
พัฒนาสื่อสํงเสริมการ
เรียนรู๎ด๎วยเทคนิค
กระบวนการคิดเชิง
วิเคราะห์ 5W 1H 
  2. เพื่อสร๎างและพัฒนา
สื่อภาษาไทยด๎วยวธิี
วิการวิจัยในชั้นเรียน 
  3. เพื่อสํงเสริมครู
ภาษาไทยจัดกิจกรรม
การสอนด๎วยเทคนิค
กระบวนการที่
หลากหลาย 
  4. เพื่อยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู๎
ภาษาไทยให๎สูงขึ้น 
 

  1. ครูภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6 และ
ครูสอนวรรณคดีและ
วรรณกรรมชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  
สร๎างและพัฒนาสื่อการ
สอนภาษาไทยได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
  2. ครูภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6 และ
ครูสอนวรรณคดีและ
วรรณกรรมชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3        
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล 
  3. ครูภาษาไทยที่เข๎า
รํวมกิจกรรม ร๎อยละ 100 
พัฒนาสื่อสํงเสริมการสอน
ภาษาไทยด๎วยเทคนิค
กระบวนการคิดเชิง
วิเคราะห์ 5W 1H ได๎
ส าเร็จ 
  4. ครูภาษาไทยที่เข๎า

ร๎อยละ 100 ส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 มีผลการ
ประเมินคุณภาพการอาํน การ
เขียน และวรรณคดี 
วรรณกรรมสูงขึ้น 

50,000 ม.ค.– ก.ย.
63 

กลุํมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

3 1 10 3 3 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า  122 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

รํวมกิจกรรม ร๎อยละ 100 
ใช๎ส่ือสํงเสริมการสอน
ภาษาไทยด๎วยเทคนิค
กระบวนการคิดเชิง
วิเคราะห์ 5W 1H ได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 
  5. นักเรียน ร๎อยละ 100 
มีความพึงพอใจการจัด
กิจกรรมการสอนของครู
ในระดับมาก – มากที่สุด 
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นโยบายที ่3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสร๎างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

  4. โครงการ แขํงขันทักษะ
ภาษาไทยในโครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในสัปดาหว์ัน
ภาษาไทยแหํงชาต ิ  
ปี 2563 

  1. เพื่อให๎นักเรียนเกิด
ความตระหนัก เห็น
ความส าคัญที่จะรวํมมือ
รํวมใจกัน ท านุบ ารุง
สํงเสริม และอนุรักษ์
ภาษาไทย 
  2. เพื่อพัฒนาทักษะ
และความสามารถด๎าน
ภาษาไทยและคัดเลือก
ผลงานดีเดํนรับการ
ประเมินระดับประเทศ 
  3. เพื่อเผยแพรํผลงาน
และกิจกรรมด๎าน
ภาษาไทย ตามโครงการ
รักษ์ภาษาไทย เนื่องใน 
วันภาษาไทยแหํงชาต ิ
 ปี 2563 
  4. เพื่อยกยอํงเชิดชู
เกียรติศึกษานิเทศก์ และ
ครูที่รับผิดชอบด๎าน
ภาษาไทย รวมทั้ง
สถานศึกษา 
ที่ สํ ง เ ส ริ มพัฒนาก า ร
เรียนการสอนภาษาไทย
ที่ประสบผลส าเร็จ 

  1. ศึกษานิเทศก์ 
ครูผ๎ูสอนภาษาไทย และ
นักเรียน ร๎อยละ 100 
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของภาษาไทย รํวมมอืรํวม
ใจกัน ท านุบ ารุง สํงเสริม 
อนุรักษ์ภาษาไทย และ
การประเมินคุณภาพด๎าน
ภาษาไทย 
  2. กิจกรรมการแขํงขัน
ของนักเรียน ร๎อยละ 100 
ผํานการประเมินรางวัล
ชนะเลิศระดับส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
  3. ครูภาษาไทยร๎อยละ 
100 สํงผลงานด๎านการ
แตํงค าประพันธ์รํวม
กิจกรรมแขํงขัน 
  4. นักเรียนมีทักษะและ
ความสามารถดา๎น
ภาษาไทย ผํานการ
คัดเลือกรางวัลชนะเลิศ  
 

   ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3  
มีนักเรียนชนะการประกวด
กิจกรรมการแขํงขันทักษะ
ภาษาไทยในโครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในสัปดาหว์ัน
ภาษาไทยแหํงชาติ ปี 2563 
รางวัลเหรียญทอง 
 

30,000 มิ.ย.63 กลุํมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

3 1 10 3 3 
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นโยบายที ่3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสร๎างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

   5. โครงการสํงเสริมการอําน
ตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

   1. เพื่อสํงเสริมครูและ
บุคลากรในสถานศึกษามี
นิสัยรักการอาํน อํานได๎
ตามเกณฑ์อยํางตํอเนื่อง
และยั่งยืน 
   2. เพื่อสํงเสริมให๎
นักเรียนมีนิสัยรักการ
อําน อาํนได๎ตามเกณฑ์
อยํางตํอเนื่องและยั่งยืน 
ดังนี้ 
    2.1 นักเรียนระดับ
ปฐมวัย อํานหนังสือไมํ
น๎อยกวํา 6 เลํมตํอปี 
หรือเฉลี่ยวันละ 10 นาท ี
   2.2 นักเรียน
ประถมศึกษาปีที ่1 – 3 
อํานหนังสือไมํน๎อยกวํา 
12 เลํมตํอปี หรือเฉลี่ย
วันละ 30 นาท ี
   2.3 นักเรียน
ประถมศึกษาปีที ่4 – 6 
อํานหนังสือไมํน๎อยกวํา 
14 เลํมตํอปี หรือเฉลี่ย
วันละ 60 นาท ี
   2.4 นักเรียน

   1. ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษารักการและ
อํานหนังสือพระราช
นิพนธ์ตามรอยพระจรยิ
วัตรสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีอยํางตํอเนื่อง 
   2. ห๎องสมุดโรงเรียน
เป็นแหลํงเรียนรู๎สํงเสริม
การอํานที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
 

   1. ร๎อยละ 100 ของนักเรียน 
ครูและบุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
รักการอํานและอาํนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
   2. ร๎อยละ 100 ที่หอ๎งสมุด
โรงเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎
มาตรฐาน มีคุณภาพด๎าน
บริหารและบริการ 
 

30,000 ต.ค.62-ก.ย.
63 

กลุํมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

3 1 10 3 3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
อํานหนังสือไมํน๎อยกวํา 
20 เลํมตํอปี  หรือเฉลีย่
วันละ 90 นาท ี
  3. เพื่อพัฒนาห๎องสมุด
โรงเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎
สํงเสริมการอํานและมี
มาตรฐานด๎านบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า  126 
 

นโยบายที ่3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสร๎างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

   6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติครู
ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดบั
คุณภาพการศึกษา ในศตวรรษที่ 
21 และขยายผลตามโครงการ 
Boot Camp ปีการศึกษา 2563 

  1. เพื่อขยายผล
โครงการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษ (Boot 
Camp) ให๎กับครูผู๎สอน
ภาษาอังกฤษทีย่ังไมํได๎
เข๎ารับการอบรมพัฒนา
ในโครงการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษ (Boot 
Camp)ในระดับภูมิภาค 
  2. เพื่อพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษให๎มีความรู๎
และทักษะในการสอน
ภาษาอังกฤษในศตวรรษ
ที่ 21 
  3. เพื่อนิเทศ ติดตาม 
การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของครูที่
ผํานการอบรมใน
โครงการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษ (Boot 
Camp) และครูที่ผําน
การอบรมจากการขยาย
ผลโครงการ       

  1. ครูผ๎ูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ  สพป. 
กาฬสินธุ์ เขต 3 จ านวน  
200 คน เข๎ารํวมอบรม
และพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
  2. ครูผ๎ูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษสังกัด สพป.
กาฬสินธุ์ เขต 3 จ านวน 
200 คน มีความรู๎และ
ทักษะในการออกแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎วิชา
ภาษาอังกฤษอยําง
หลากหลาย และ
สอดคล๎องกับตัวชี้วัดใน
หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 
2551 และกรอบความรู๎
ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานยุโรป (CEFR) 
ซ่ึงจะสํงผลให๎นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 

  1. ร๎อยละ 100 ครู
ภาษาอังกฤษที่ผํานการอบรม
ขยายผลสามารถออกแบบกิจ
กรรรมการเรียนรู๎ได๎ตาม
แนวทาง Boot Camp ได๎ 
  2. ร๎อยละ 100 ของครูผ๎ูสอน
วิชาภาษาอังกฤษสังกัด สพป.
กาฬสินธุ์ เขต 3 มีความรู๎และ
ทักษะในการออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูว๎ิชา
ภาษาอังกฤษอยํางหลากหลาย 
และสอดคล๎องกับตัวชีว้ัดใน
หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 
2551 และกรอบความรู๎
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
ยุโรป (CEFR) ซ่ึงจะสํงผลให๎
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 

50,000 ส.ค.-ก.ย.63 กลุํมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

3 1 10 3 3 
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นโยบายที ่3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสร๎างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

   7. โครงการสร๎างประสบการณ์
อาชีพ (Work Experience) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 

   1. เพื่อเสริมสร๎างให๎
นักเรียนมีทรรศนะ 
มุมมอง และทักษะด๎าน
อาชีพในสถาน
ประกอบการ หนวํยงาน 
แหลํงงาน และศูนยก์าร
เรียนรู๎ด๎านอาชีพ โดย
นักเรียนที่เข๎ารํวม
โครงการจะได๎รับการ
พัฒนาทักษะทางด๎าน
อาชีพ ทกัษะการท างาน
เบื้องต๎น การเรียนรู๎ และ
เข๎าใจสภาพการท างาน
ในโลกอาชีพจริง 
   2. เพื่อสร๎าง
ประสบการณ์อาชพี
ให๎กับนักเรียนในระดับ
พื้นที่ รวมทั้งภาคี
เครือขํายความรํวมมอื
ตํางๆ และสนับสนุนให๎
นักเรียนเรียนอยาํงมี
เปูาหมายตรงตามความ
ถนัด 

   1. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด 
สพป.กาฬสินธุ์ 3 เข๎ารํวม
โครงการ จ านวน   
200 คน   
   2. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  
เกิดความตระหนัก รับรู๎ 
เกี่ยวกบัประสบการณ์
อาชีพ และน ามา
ประยุกต์ใช๎ในการ
ด ารงชีวิตได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

   1. ร๎อยละ 100 ของจ านวน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
สังกัด สพป.กาฬสินธุ ์3   
เข๎ารํวมโครงการ  
   2. ร๎อยละ 100 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เกิดความ
ตระหนัก รับรู๎ เกีย่วกับ
ประสบการณ์อาชพี และน ามา
ประยุกต์ใช๎ในการด ารงชีวิตได๎
อยํางมีประสิทธภิาพ 

30,000 ส.ค.-ต.ค.63 กลุํมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

3 1 10 3 3 
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นโยบายที ่3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสร๎างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

   8. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการครูแนะแนว  
ปีการศึกษา 2563 

     เพื่อพัฒนาครูแนะ
แนวให๎สามารถจัด
กิจกรรมการแนะแนว
เพื่อการศึกษาตํอและ
การประกอบอาชพีใน
อนาคตได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 

   1. ครูแนะแนวใน
โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาสังกัดส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 จ านวน 58 คน 
   2. ครูแนะแนวใน
โรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3      

    ร๎อยละ 100 ของครู 
แนะแนวมีทกัษะและ
ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการแนะแนว 
ในโรงเรียน 

25,000 ก.ค.-ก.ย.63 กลุํมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

3 1 10 3 3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

   9. โครงการสํงเสริม พัฒนา 
ออกแบบการเรียนรู๎และสร๎าง
เครื่องมือประเมินสมรรถนะ
ผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูผ๎ูสอนมีความรู๎ ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับสมรรถนะ
ผู๎เรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และฝกึ
ทักษะในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู๎อิง
สมรรถนะและการวัด
ประเมินผลอิงสมรรถนะ 

   1. ครูผ๎ูสอนโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 เข๎ารํวม
การพัฒนาศักยภาพใน
การสร๎างเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะผู๎เรียน
ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานทั้ง 199 
โรงเรียน 
   2. ครูผ๎ูสอนโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 มีความรู๎ 
ความเข๎าใจเกีย่วกบั
สมรรถนะผู๎เรียน และ
ทักษะในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู๎อิงสมรรถนะ 
และการวัดประเมินผลอิง
สมรรถนะได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

   1. ร๎อยละ 100 ของ
ครูผ๎ูสอนโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
เข๎ารํวมการพัฒนาศักยภาพใน
การสร๎างเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะผู๎เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 199 
โรงเรียน 
   2. ร๎อยละ 80 ของครูผ๎ูสอน
เข๎ารํวมการพัฒนาศักยภาพ
ครูผ๎ูสอนในการสร๎างเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะผู๎เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู๎ 
ความเข๎าใจ และมีทักษะใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู๎
อิงสมรรถนะและการวัด
ประเมินผลอิงสมรรถนะ 
   3. ร๎อยละ 80 ผู๎เกีย่วข๎องมี
ความพึงพอใจตํอการด าเนิน
โครงการ 

50,000 ก.พ.-ก.ย.63 กลุํมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

3 1 10 3 3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

   10. โครงการวิจัย การพัฒนา
ศักยภาพครู ด๎านการจัดการ
เรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ตามแนวทางการวิจยั 
แบบมีสํวนรํวม     

   1. เพื่อใช๎
กระบวนการวจิัยแบบมี
สํวนรํวมในการพัฒนาครู
กลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์  
   2. เพื่อให๎ครูได๎รับการ
พัฒนาอยาํงเป็นระบบ
และเป็นขั้นตอน 
 

   1. ครูผ๎ูสอนกลุํมสาระ
การเรียนรู๎คณิตศาสตร์ที่
สมัครใจเข๎ารํวม
โครงการวิจัย 5 โรงเรียน 
   2. ครูผ๎ูสอนของ
โรงเรียนที่เข๎ารํวม
โครงการสามารถยกระดับ
การสอนคณิตศาสตร์ ให๎
เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 

   ร๎อยละ 100 ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการวิจัยมแีผนการจัดการ
เรียนรู๎ แบบทดสอบ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

20,000 พ.ค.62- 
มี.ค.63 

กลุํมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

3 1 10 3 3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

   11. โครงการวิจัย การ
พัฒนาการทักษะการคิดค านวณ
ของนักเรียน ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์
เขต 3 

   1. เพื่อใช๎ระบวนการ
วิจัยพัฒนาทักษะการคิด
ค านวณของนักเรียน  
   2. เพื่อให๎นักเรียนได๎
พัฒนาทักษะการคิด
ค านวณขั้นพื้นฐาน 

   1. โรงเรียนที่สมัครใจ
เข๎ารํวมโครงการวิจยั 10 
โรงเรียน 
   2. นักเรียนมีทักษะ
พื้นฐานทางการคิด
ค านวณที่จ าเป็นในการ
ยกระดับการเรียน
คณิตศาสตร์ 
 

   ร๎อยละ 100 ของนักเรียนที่
เป็นกลุํมตัวอยาํงมีทักษะ
พื้นฐานการค านวณที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนคณิตศาสตร์ 

20,000 พ.ค.62- 
มี.ค.63 

กลุํมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

3 1 10 3 3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

  12. โครงการวิจัยในชั้นเรียน    1. เพื่อให๎ครูผ๎ูสอนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 มี
ความรู๎ ความเขา๎ใจ
เกี่ยวกบัการวิจยัทาง
การศึกษาและ
กระบวนการวจิัยในชั้น
เรียนอยํางเป็นระบบ  
   2. เพื่อให๎ครูผ๎ูสอนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 มีทักษะ
และกระบวนการวิจยั
เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนและน า
ผลการวิจยัไปใช๎อยําง
เป็นระบบ 
   3. เพื่อให๎สํงเสริมให๎
เกิดการวิจยัในชั้นเรียน
ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 

   1. ครูผ๎ูสอนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 เข๎ารับ
การอบรมวจิัยในชั้นเรียน 
จ านวน 100 คน 
   2. ครูผ๎ูสอนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ใช๎
กระบวนการศึกษาวิจยั
เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียนและจัดท ารายงาน
การวิจยัในชั้นเรียนอยาํง
เป็นระบบ ภาคเรียนละ  
1 เร่ือง 
   3. ครูผ๎ูสอนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 สามารถ
น าผลการวจิัยในชั้นเรียน
เพื่อแก๎ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 

    1. รอ๎ยละ 80 ของผู๎เข๎ารับ
การอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจ 
และสามารถวิจัยในชั้นเรียนได๎ 
โดยประเมินจากการสอบถาม 
การสังเกต การตอบค าถามใน
ระหวํางการอบรม และจาก
แบบประเมินโครงการ 
    2. ร๎อยละ 50 ของผู๎เข๎ารับ
การอบรมสามารถท าวจิัยใน
ชั้นเรียนเพื่อแก๎ปัญหาหรือ
พัฒนาผู๎เรียน  
1 เร่ือง/ 1 ภาคเรียน 
    3. ระดับคุณภาพของงานวิจยั
ในชั้นเรียนของครูผ๎ูสอนอยูํใน
ระดับดี 
 

50,000 พ.ค.-ก.ย.63 กลุํมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

3 1 10 3 3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

   13. โครงการ  Open House 
2019 “คนดี ศรีกาฬสินธุ์” 
สพป.กส.3 

   1. เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของโรงเรียน คณะครู 
นักเรียน และประกาศ
ความส าเร็จ 
ในการจัดการศึกษาและ
พัฒนาโรงเรียนของ
โรงเรียนสูํสาธารณชน 
   2. เพื่อจัดแสดงและ
เผยแพรํผลงานทางการ
ศึกษาของครูและ
นักเรียนเม่ือสิ้นปี
การศึกษา 
   3. เพื่อแสดงศักยภาพ
ในการจัดการศึกษาการ
และแสดงความกา๎วหนา๎
ในการพัฒนาด๎านการ
เรียนการสอนของ
โรงเรียนอยํางมีคุณภาพ
สูํความเป็นสากล 

   1. ผู๎บริหาร ครู 
นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษาที่เขา๎รํวม
กิจกรรม จ านวน 100 คน 
   2. ผู๎บริหาร ครู 
นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษาที่เขา๎รํวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
และเจตคติที่ดีตํอการเข๎า
รํวมกิจกรรม 
 

   1. ร๎อยละ 100 หนํวยงาน
การศึกษา ผู๎บริหาร ครู 
นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา เข๎ารวํมกิจกรรม 
   2. ร๎อยละ 85 หนํวยงาน
การศึกษา ผู๎บริหาร ครู 
นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข๎ารํวม มีความพึง
พอใจและเจตคติที่ดีตํอ
กิจกรรม 
 

25,000 พ.ย.62- 
พ.ค.63 

กลุํมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

3 1 10 3 3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

   14. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรเพื่อเป็นแบบอยําง
ด๎านคุณธรรม และจริยธรรม ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

   1. เพื่อให๎ข๎าราชการครูและ
บุคลากร มีความรู ๎ความเข๎าใจใน
การปฏิบัติงานโดยใช๎หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา  
   2. เพื่อให๎ข๎าราชการครูและ
บุคลากร สามารถน าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา มา
ประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิตได๎อยาํงยั่งยืน 
   3. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
คํานิยมและเจตคติของบุคลากร
ตํอองค์กร ตํอการท างาน ตํอ
เพื่อนรํวมงาน ตํอผู๎มาขอรับ
บริการและตํอผู๎บังคับบัญชาให๎ดี
ยิ่งขึ้น 
   4. เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน
ให๎บุคลากรและองค์กรเป็นสังคม
แหํงการเรียนรู๎โดยมหีลักธรรม 
น าการบริหาร น าการท างาน 
และน าการให๎การบรกิารอยํางมี
ความสุขเป็นแบบอยํางด๎าน
คุณธรรมและจริยธรรมได๎ 

   1.บุคลากร และลูกจ๎าง 
ในส านักงานทั้งหมด
จ านวน  60  คน 
   2. ครูและบุคลากร
โรงเรียนละ 1 คน  
จ านวน  199 คน 
   3. คณะวิทยากรและ
เจ๎าหน๎าที่โครงการจ านวน  
10  คน รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 269  คน 

   ร๎อยละ 100 ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่
ผํานการพัฒนาสามารถน า
หลักคุณธรรมจริยธรรมมา
ปรับการเรียนการสอนได๎
อยํางมีประสิทธภิาพ 

90,000 ก.ย.2562- 
ต.ค.2563 

กลุํมพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

3 1 10 3 3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

   15. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ระดับ
ประถมศึกษา) เร่ือง การยกระดับ
คุณภาพด๎วยการพัฒนาครูผ๎ูสอน
วิทยาการค านวณ (Coding) ด๎วย 
ทักษะกระบวนการ คิดชั้นสูงเชิง
ระบบแบบ  GPAS 5Steps ด๎วย
กระบวนการเรียนรู๎แบบ   
ผู๎เรียนสร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง 
Active Learning 

   เพื่อเพิ่มพูนความรู ๎
ความเข๎าใจ ในมาตรฐาน
การเรียนรู๎ตัวชี้วัดและ
วิธีการจัดการเรียนรู๎วิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการ
ค านวณ)ให๎ความรู๎
ครูผ๎ูสอนมีความพร๎อมและ
สามารถจัดการเรียนรู๎วิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการ
ค านวณ) ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

เชงิปรมิาณ 
    ครูผ๎ูสอนระดับประถม
ศึกษา  จ านวน 199 
โรงเรียน ๆ ละ 1  คน 
รวมทั้งสิ้น 199  โรงเรียน 
เชงิคุณภาพ 
    ผูเ๎ข๎ารับการอบรม
สามารถปฏบิัติกิจกรรม
และผํานการประเมินผล 
ในแตํละกิจกรรมที่ก าหนด
ได๎ 

     ร๎อยละ 100  ของ ผู๎เข๎ารับ
การอบรมสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมและผํานการ
ประเมินผล ในแตํละกิจกรรมที่
ก าหนดได๎ 

สถาบันพัฒนา
คุณภาพ

วิชาการ (พว.) 

ธันวาคม 
2562 

กลุํมพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

3 1 10 3 3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

   16. โครงการอบรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
ผู๎บริหารและบุคลากรในส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1. เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับ
ผู๎บริหารและบุคลากร
ภายในส านกังานเขตพื้นที ่
   2. เพื่อให๎มีความรู๎ 
ความสามารถและทักษะที่
จ าเป็นในวิชาชพี 
   3. เพื่อสร๎างเสริม
ความรู๎ และทกัษะที่
สามารถสื่อสารได๎อยาํงมี
ประสิทธิภาพ 
  

เชงิปรมิาณ  
   1. ผู๎บริหารสถานศึกษา 
199 โรงเรียน จ านวน 
199 คน 
   2. บุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 73  คน 
เชงิคุณภาพ 
   ผู๎เข๎ารับการอบรม 
สามารถสือสาร มีทกัษะ
ทางภาษาอังกฤษ 
 

    ร๎อยละ 70 ของผู๎เข๎ารับการ
อบรม สามารถสือ่สาร และมี
ทักษะทางภาษาอังกฤษ  

100,000 ธันวาคม- 
กันยายน 

กลุํมพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

3 1 10 3 1  
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

    17. โครงการ The 21  
Century English Teachers 
and National English 
Framework 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1.เพื่อให๎ครูมีความ
เข๎าใจการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
   2.เพื่อให๎ครูเข๎าใจกรอบ
การพัฒนาภาษาอังกฤษ
แบบเข๎ม 3 ระดับสอํสูํ
สากล 
  3.เพื่อให๎ครูรู๎จัก
ธรรมชาติวิชาของ
ภาษาอังกฤษ เทคนิคการ
จัดการเรียนรู๎การจัด
กิจกรรมการเรียรการสอน
และการประเมินผลการ
เรียนรู ๎
 

เชิงปริมาณ  
    ครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียนขนาดเล็ก  
120  โรงเรียน  
จ านวน 120  คน  
 
 

    ร๎อยละ 100 ครูผ๎ูสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนขนาด
เล็กในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ 
เขต 3 มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
สามารถน าไปพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

จากบริษัท 
แม็คเอ็นดู

เคชั่น จ ากัด 

พฤศจิกายน 
– ธันวาคม 

กลุํมพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

3 1 10 3 3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

  18. โครงการผ๎ูน าการ
เปลี่ยนแปลงและองค์กรแหํงการ
เรียนรู๎เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู๎บริหาร 

   1. เพื่อสร๎างแรงบันดาล
ใจให๎ผู๎บริหาร ได๎รับรู๎
พฤติกรรมของผู๎น าเพื่อ
เป็นแมํแบบที่เข๎มแข็ง   
   2. เพื่อให๎ผู๎บริหารเกิด
ความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์ 
สิ่งใหมํๆให๎กับองค์กร 

   ผู๎บริหารสถานศึกษา 
199  โรงเรียน   
จ านวน 199  คน 

  ร๎อยละ 90 ของผู๎เข๎ารับการ
อบรม เป็นผู๎น าที่มีคุณภาพ 

100,000 เมษายน 
2563 – 
พฤษภาคม 
2563 

กลุํมพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

3 1 10 3 1  
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

   19. โครงการอบรมสัมมนา
เครือขํายคณะกรรมการการ
สืบสวน สอบสวน วินัยขา๎ราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 รุํน
ที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

   1. เพื่อให๎ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 มีเครือขําย
คณะกรรมการสืบสวน 
สอบสวน ในสถานศึกษา
ตําง ๆ  
   2. เพื่อสํงเสริมให๎
สถานศึกษามีความ
เข๎มแข็งในการบริหาร
จัดการการศึกษา สามารถ
ด าเนินการสืบสวน
ข๎อเท็จจริง และสอบสวน
วินัยไมํร๎ายแรงได๎อยําง
ถูกต๎อง 
   3. เพื่อให๎ข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ท าหนา๎ที่เป็น
คณะกรรมการสืบสวน
ข๎อเท็จจริง คณะกรรมการ
สอบวินัยไมํร๎ายแรง มี
ความรูถ๎ึงกระบวนการ
สืบสวน สอบสวน และ
ปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยําง
ถูกต๎อง 

เชงิปรมิาณ 
   ผู๎อ านวยการ
สถานศึกษา รองผู๎อ านวย 
การสถานศึกษา 
ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 จ านวน 60 คน 
เชงิคุณภาพ 
  1. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีเครือขําย
คณะกรรมการสืบสวน 
สอบสวน ในสถานศึกษา 
  2. สถานศึกษามีความ
เข๎มแข็งในการบริหาร
จัดการ สามารถ
ด าเนินการสืบสวน
ข๎อเท็จจริงคณะกรรมการ
สอบสวนวินยัไมํร๎ายแรง 
ได๎อยํางถูกต๎อง 
 3. ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท า
หน๎าที่เป็นคณะกรรมการ

   1. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 3 สามารถสร๎าง
เครือขํายคณะกรรมการ
สืบสวน สอบสวน ใน
สถานศึกษา ได๎ กลุํม
สถานศึกษาทกุแหํง คิดเป็น
ร๎อยละ 100  
   2. ร๎อยละ 80 ของ
สถานศึกษามีความเข๎มแข็งใน
การบริหารจัดการ สามารถ
ด าเนินการสืบสวนขอ๎เท็จจริง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยไมํ
ร๎ายแรง ได๎อยํางถกูต๎อง  
   3. ร๎อยละ 100 ของ
ข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เขา๎รับการ
อบรม สามารถท าหน๎าที่เป็น
คณะกรรมการสืบสวน
ข๎อเท็จจริง คณะกรรมการ
สอบสวนวินยัไมํร๎ายแรง มี
ความเข๎าใจในกระบวนการ
สืบสวน สอบสวน และปฏิบัติ
หน๎าที่ได๎ยอยาํงถูกต๎อง แมํนย า 
 

90,000 มี.ค. 63- 
พ.ค. 63 

กฎหมาย
และคดี 

3 1 10 3 1 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

สืบสวนข๎อเท็จจริง 
คณะกรรมการสอบสวน
วินัยไมํร๎ายแรง มีความ
เข๎าใจในกระบวนการ
สืบสวน สอบสวน และ
ปฏิบัติหน๎าที่ได๎ยอยาํง
ถูกต๎อง แมํนย า 
  4. ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา น า
ความรู๎ไปเผยแพรํแนะน า
บุคลากรในสถานศึกษาได๎
อยํางถูกตอ๎ง 
 

   4. ร๎อยละ 100  ของ
ข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เขา๎รับการ
อบรม น าความรู๎ไปเผยแพรํ
แนะน าบุคลากรในสถานศึกษา
ไดอ๎ยํางถูกต๎อง 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

   1. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเรียนรวม 
ปีงบประมาณ 2563 

   1. เพื่อให๎เด็กพิการ
เรียนรวมได๎รับสิทธิและ
โอกาสที่เทําเทียมกันใน
การได๎รับการพัฒนาการ
เรียนรู๎ในรูปแบบที่
เหมาะสมอยาํงเต็ม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล 
ได๎รับบริการ สื่อ สิ่ง
อ านวยความสะดวกเพือ่
เข๎าถึงการศึกษา พัฒนา
ศักยภาพ ทกัษะการ
ด ารงชีวิต และพื้นฐาน
อาชีพเพื่อพึ่งตนเองได๎ 
   2. เพื่อสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎โรงเรียนที่
จัดการเรียนรวม ใน
รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับ
สภาพความพิการในแตํ
ละประเภท  
   3. เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให๎มีความรู๎ วามสามารถ
และทักษะในการพัฒนา
สมรรถภาพเด็กในแตํละ

   1. ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 
487 คน 
   2. บุคลากรอื่น จ านวน 
25 คน (คณะท างานกลุํม
งานการศึกษาพิเศษ, 
ศึกษานิเทศก์) 
   3. นกัเรียนพิการ 9 
ประเภท ที่เรียนรวมใน
โรงเรียนทั่วไปในสังกัดที่
จัดการเรียนรวม จ านวน 
3,701 คน (ข๎อมูล ณ วันที่ 
10 พฤศจิกายน 2562) 
   4. โรงเรียนต๎นแบบ
เรียนรวม จ านวน 7 
โรงเรียน และโรงเรียน
ทั่วไปที่จัดการเรียนรวม 
จ านวน 172 โรงเรียน 
   5. นกัเรียนพิการใน
โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม
ได๎รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาอยํางทัว่ถึง
และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
 

   1. ร๎อยละ 100 นกัเรียนที่
พิการเรียนรวมได๎รับการ
พัฒนาการเรียนรู๎ในรูปแบบที่
เหมาะสมอยาํงเต็มศักยภาพ
เป็นรายบุคคล และได๎รับ
บริการ สื่อ สิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อเขา๎ถึงการศึกษา 
   2. ร๎อยละ 100 ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม
ได๎รับการพัฒนาอยาํงทั่วถึงใน
รูปแบบที่เหมาะสมและ
หลากหลายวิธีการ 
   3. ร๎อยละ 100 ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความรู๎ ความเขา๎ใจ สามารถ
จัดการศึกษาส าหรับนักเรียน
พิการเรียนรวม และการดูแล
ชํวยเหลือนกัเรียนที่มีความ
ต๎องการจ าเป็นพิเศษ 
   4. ร๎อยละ 100 โรงเรียนที่
จัดการเรียนรวมได๎รับการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
ตามมาตรฐานการเรียนรวม 
ตามกระบวนการชวํยเหลือ

30,000 พ.ย.62- 
ก.ย.63 

กลุํมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

3 2 10 4 4 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

ประเภทความพกิารได๎
อยํางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
   4. เพื่อสํงเสริมการ
ท างานรํวมกันของทุก
ภาคสํวน สํงเสริมและ
สนับสนุนให๎มีการนิเทศ 
ติดตามการด าเนินงาน 
เป็นเครือขํายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

   6. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน
ที่จัดการเรียนรวมได๎รับ
การพัฒนาอยํางทั่วถึงใน
รูปแบบที่เหมาะสมและ
หลากหลายวิธีการให๎
ความรู๎ ความสามารถและ
ทักษะในการพัฒนา
สมรรถภาพเด็กในแตํละ
ประเภทความพกิารได๎
อยํางเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ 
   7. โรงเรียนที่จัดการ
เรียนรวม สามารถจัด
การศึกษาใหก๎ับเด็กพกิาร
ในรูปแบบที่เหมาะสม
อยํางมีประสิทธภิาพ 
   8. โรงเรียนต๎นแบบการ
เรียนรวมเป็นศูนย์รวมสื่อ
การเรียนรู๎ นวัตกรรม 
Best practice และแหลํง
เรียนรู๎ให๎กับโรงเรียนทั่วไป
ที่มีเด็กพิการเรียนรวม 

นักเรียนที่มีความต๎องการ
จ าเป็นพิเศษ 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

   2. โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู๎ด๎วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Technology)   
 

   1. เพื่อพัฒนาทักษะ
ด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Technology)  
ให๎แกํบุคลากรของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3  
   2. เพื่อเป็นแนวทางใน
การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช๎
เทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Technology)   

   1. บุคลากรของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3   มีทักษะ
ด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Technology)   
   2. บุคลากรของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3  สามารถ
ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Technology)  
เป็นเครื่องมือในการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
 

   1. ร๎อยละ 80 บุคลากรของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   
มีทักษะด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Technology) 
   2. ร๎อยละ 80 บุคลากรของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
สามารถใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Technology)  เป็น
เครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  

30,000 ตุลาคม 
2562 – 
กันยายน 
2563  

 

กลุํมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

6 1 7 4 3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

    3. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การสร๎าง VDO จาก
ภาพนิ่งเพื่อการน าเสนอผลงาน
และการประชาสัมพันธ ์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1. เพื่อสํงเสริมให๎ 
ครูและบุคลากรม ี
ความรู๎และทักษะ 
ด๎านการผลิตส่ือ 
ดิจิทัลที่ทันสมัย 
   2. เพื่อให๎ครูและ 
บุคลากรทางการ 
ศึกษาสามารถพัฒนาสื่อ
ดิจิทัล เพื่อการน าเสนอ 
ผลงานและการ 
ประชาสัมพันธ ์
หนํวยงานได๎อยําง
สร๎างสรรค์ 
 
 

เชงิปรมิาณ 
   ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 182 คน 
เชงิคุณภาพ 
   1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู๎
และทักษะดา๎นการผลิต
สื่อดิจิตอลที่ทันสมัย 
   2. ครูและบุคลากร
สามารถพัฒนาสื่อดจิิตอล
เพื่อการน าเสนอผลงาน
และการประชาสัมพันธ์
หนํวยงานได๎อยําง
สร๎างสรรค์ 
 

   1. ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารับ
การอบรม สามารถผลิตสื่อ
ดิจิตอลที่ทันสมัย 
   2. ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารับ
การอบรมสามารถผลิตสื่อ
ดิจิตอลเพื่อการน าเสนอผลงาน
และการประชาสัมพันธ์
หนํวยงานได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
 
 

100,000 ธันวาคม- 
กันยายน 

กลุํมพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

6 1 7 4 3 
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นโยบายที ่4  ดา๎นการสรา๎งโอกาสในการเขา๎ถงึบริการการศึกษาที่มคีุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลือ่มล้ าทางการศกึษา 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

   4.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรจัดท า
ข๎อมูลสารสนเทศ ( DMC )  
 

   1. เพื่อให๎บุคลากรใน
สถานศึกษามีความรู๎ความ
เข๎าใจสามารถจัดเกบ็ข๎อมูล
นักเรียนรายบุคคล ข๎อมูล
บุคลากรและข๎อมูลดา๎นตํางๆ 
ได๎ครบถ๎วน    
    2. เพื่อให๎ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีข๎อมูลสารสนเทศ
ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ที่ถูก ต๎อง ตรงตามความเป็น
จริง  
   3. เพื่อให๎สถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 
3 มีเอกสารข๎อมูลสารสนเทศ 
เพื่อวางแผนการบริหารการ
จัดการศึกษา การจัดสรร
งบประมาณ และเผยแพรํแกํ
หนํวยงานที่เกีย่วข๎อง 

   1. โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 199  โรงเรียน 
   2. ครูหรือผู๎รับผิดชอบ
งาน  ICT  จ านวน 199 
คน 
   3. สพป.กาฬสินธุ ์เขต 
3 จ านวน 1 แหํง 
 

 1. ร๎อยละ 100 ของ
โรงเรียนในสังกัด มีข๎อมูล
สารสนเทศ ข๎อมูล ณ 10 
มิถุนายน 2563  ถูกต๎อง
ครบถ๎วนตามมาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2. ร๎อยละ 100 ของผู๎เข๎า
ประชุม สามารถจัดท าข๎อมูล 
ในระบบเสร็จทันตาม
ก าหนด 
  3. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  
มีและใช๎ข๎อมูลสารสนเทศเพื่อ
การวางแผนและการบริหาร
จัดการศึกษา  
 

100,000 พ.ค.62 กลุํมสํงเสริม
สถานศึกษา
ทางไกล
เทคโนโลยีฯ 

6 1 7 4 1 
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นโยบายที ่5 ดา๎นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล๎อม 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

   1. โครงการจัดการเรียนรู๎บูรณา
การการคิด เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
อยํางยั่งยืน 

   1. เพื่อให๎โรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 199 
โรงเรียนเป็นสถานศึกษา
พอเพียงบูรณาการการ
น๎อมน าพระบรมรา
โชบายดา๎นการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 
สูํการปฏิบัต ิ
   2. เพื่อสร๎างองค์
ความรู๎และจิตส านกึใน
การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียน
ให๎กับครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
นักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัด 
   3. เพื่อสํงเสริม 
สนับสนุน และสร๎าง
จิตส านึกในปฏบิัติตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช๎
ประโยชน์เพิ่มมูลคําใน
โรงเรียนตามหลัก 3Rs 
และบูรณาการการน๎อม

   1. โรงเรียนในสังกัด
จ านวน 120 โรงเรียน
ประเมินตนเองเพื่อเข๎ารับ
การประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียง 
   2. โรงเรียนทุกโรงใน
สังกัดมีนโยบายสํงเสริม
ความรู๎และสร๎างจิตส านึก
ตามแนวคิดศาสตร์
พระราชาและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
   3. โรงเรียนมีการบูรณา
การการเรียนการสอนที่
สอดแทรกการจัดการ
เรียนรู๎ในสาระการเรียนรู๎ที่
เกี่ยวขอ๎ง และสํงเสริม
สนับสนุนการสร๎างพัฒนา
สื่อการเรียนรู๎สํูการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอพียงอยําง
ยั่งยืน 
   4. โรงเรียนในสังกัด มี
นวัตกรรมการบริหาร
จัดการอยํางเป็นรูปธรรม 
และขยายองค์ความรู๎ตํอ

   1. ร๎อยละ 80 ของโรงเรียน
ในสังกัดประเมินตนเองเพื่อเข๎า
รับการประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียง 
   2. ร๎อยละ 80 ของโรงเรียน
ในสังกัดสร๎างองค์ความรู๎และ
จิตส านึกในการบูรณาการหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนให๎กับครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนกัเรียน
ของโรงเรียนในสังกัด  
   3. ร๎อยละ 80 ของโรงเรียน
ในสังกัดสํงเสริม สนับสนุน 
และสร๎างจิตส านึกในปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อใช๎ประโยชน์เพิ่ม
มูลคําในโรงเรียนตามหลัก 3Rs 
และบูรณาการการน๎อมน าพระ
บรมราโชบายด๎านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สูํการ
ปฏิบัต ิ
   4. ร๎อยละ 80 ของโรงเรียน
ในสังกัดมีการบูรณาการการ
จัดการเรียนรู๎สํูการปฏิบัติ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบมี

50,000 พ.ย.62- 
ก.ย.63 

กลุํมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

3 4 10 5 3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

น าพระบรมราโชบาย
ด๎านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ 10 สูํการ
ปฏิบัต ิ
   4. เพื่อบูรณาการการ
จัดการเรียนรู๎สํูการ
ปฏิบัติ ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมด๎านการ
จัดการแบบมีสวํนรํวมใน
โรงเรียน ตามแนวคิด
ศาสตร์พระราชาสูํการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
   5. เพื่อพัฒนาสื่อการ
เรียนรู๎ มีนวัตกรรมการ
บริหารจัดการ ขยายองค์
ความรู๎น ามาใช๎ประโยชน์
อยํางเป็นรูปธรรม 
   6. เพื่อสร๎างเครือขําย
ความรํวมมือระหวําง
โรงเรียน ชุมชน และ
หนํวยงานอื่น ให๎มีสํวน
รํวมในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูํ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยํางยั่งยืน 

ยอดใช๎ประโยชน์ได๎อยําง
ค๎ุมคํา 
 

สํวนรํวมในโรงเรียน ตาม
แนวคิดศาสตร์พระราชาสูํการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
   5. ร๎อยละ 100 ของ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
ในสังกัดพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ มี
นวัตกรรมการบริหารจัดการ 
ขยายองค์ความรู๎น ามาใช๎
ประโยชน์อยํางเป็นรูปธรรม 
   6. ร๎อยละ 80 ของโรงเรียน
ในสังกัดสร๎างเครือขํายความ
รํวมมือระหวาํงโรงเรียน ชุมชน 
และหนํวยงานอื่น ให๎มีสํวน
รํวมในการสนับสนุนการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูํการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอยาํงยั่งยืน 
   7. ร๎อยละ 100 ของ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
ในสังกัดได๎รับการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
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นโยบายที ่5 ดา๎นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล๎อม 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปาูหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

  2. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 
 

   1. ผู๎เข๎ารํวมอบรมจากทุก
ภาคสํวนสามารถอธบิาย
หลักการและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ๎างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ ตามพระราช- 
บัญญัติการจัดซ้ือจัดจา๎งและ
การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 
2560 
   2. ผู๎เข๎ารํวมอบรมจากทุก
ภาคสํวนสามารถท าและ
บริหารสัญญาภายใต๎หลกัการ
ที่ปรากฏใน พระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจา๎งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  โดยค านึงถึงข๎อที่พึง
ระมัดระวังในการท า และ
บริหารสัญญาภายใต๎
กฎหมายฉบับดังกลําว 
   3. ผู๎เข๎ารํวมอบรมสามารถ
เสนอแนะให๎หนํวยงานเตรียม
ความพร๎อมในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัต ิการจัดซ้ือจัด
จ๎างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 เชิงปรมิาณ 
    บุคลากรที่
รับผิดชอบงานการ
พัสดุโรงเรียน  
จ านวน 240 คน 
เชงิคุณภาพ 
   ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎และความ
เข๎าใจหลักการและ
วัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัด จ๎างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และสามารถ
ด าเนินการตาม
กฎหมายได๎อยาํง
ถูกต๎องและสอดคล๎อง
กับ วัตถุประสงค์ของ
กฎหมาย 
 
 

    ร๎อยละ 100 ของผู๎เข๎า
อบรมมีความรู๎และความเข๎าใจ
หลักการและวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด 
จ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม และสามารถ
ด าเนินการตามกฎหมายได๎
อยํางถูกตอ๎งและสอดคล๎องกับ 
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย 
   

100,000 พ.ย. 63 กลุํม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

6 6 1 5 1 
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นโยบายที ่5 ดา๎นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล๎อม 

 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

   3. อบรมเชิงปฏิบัติการบริหาร
จัดการขยะในสถานศึกษาเพื่อ
เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อมสูํการปฏิบัติที่
ยั่งยืน 

   1. เพื่อกระตุ๎น รณรงค์ 
สร๎างความตระหนัก และ
ปลูกจิตส านึกให๎นกัเรียน 
เข๎าใจถึงแนวทาง  
ในการลดปริมาณขยะ 
และการคัดแยกขยะใน
สถานศึกษา 
   2. เพื่อสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎สถานศึกษาใน
สังกัด เป็นสถานศึกษาที่
ปลอดขยะ รํมร่ืน สะอาด 
และปลอดภยั 
   3. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการขยะ การบูร
ณาการจัดการคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อมอยาํงยั่งยืน 
  4. เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
การสร๎างวินัยใหก๎ับ
นักเรียนในการจัดการขยะ
ในสถานศึกษา 

   1. ครู โรงเรียนในสังกัด 
199 โรงเรียน จ านวน 
199 คน 
   2. ตัวแทนนักเรียน 199 
โรงเรียน  จ านวน 398 
คน 

   1. โรงเรียนในสังกัด ร๎อยละ 
100 มีการบริหารจัดการขยะ
อยํางมีประสิทธภิาพ และ
เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่มีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อมอยาํงยั่งยืน 
   2. นักเรียน ร๎อยละ 100  มี
จิตส านึก วินัย และเข๎าใจใน
ระบบการบริหารจัดการขยะ
อยํางมีประสิทธภิาพ 
   3. โรงเรียน ร๎อยละ 100  
เป็นโรงเรียนปลอดขยะ รํมร่ืน 
สะอาด และปลอดภยั 
   4. โรงเรียน ร๎อยละ 100 มี
การบูรณาการจัดการคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
อยํางยั่งยืน 

100,000 พ.ค.63- 
มิ.ย.- 
 

สํงเสริมการจัด
การศึกษา 

5 4 1 5 1 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

   1. การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพของ หนํวย-
ตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1. เพื่อทราบประสิทธิภาพ
การด าเนินงานการบริหารทาง
การเงินการบัญชีพัสดุ ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
และสถานศึกษาในสังกัด   
   2. เพื่อสอบทานการ
ปฏิบัติงานด๎านระบบงานความ
รับผิดทางละเมิดและแพํง 
   3. เพื่อสอบทานความ
ถูกต๎องและเช่ือถือได๎ของข๎อมูล
ที่เกี่ยวขอ๎งของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 และ
สถานศึกษาในสังกัด 
   4. เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการ 
พร๎อมให๎ข๎อเสนอแนะ แนว
ทางการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และผลสัมฤทธิ์ของงาน ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
และสถานศึกษาในสังกัด 

เชงิปรมิาณ            
   1. สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
จ านวน 199 แหํง                           
   2. ผู๎บริหาร ครู บุคลากร
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์  เขต 3     
    3. กลุํม/หนวํยในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
เชงิคุณภาพ 
   ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 และ
สถานศึกษาในสังกัด 
สามารถบริหารทางการเงิน
การบัญชีพัสดุและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และผลสัมฤทธิ์ของงานได๎ดี
ยิ่งขึ้น 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
มีผลการประเมินมาตรฐาน
ส านักงาน ในระดับดีขึ้นไป 
   สถานศึกษาในสังกัด มกีาร
บริหารงบประมาณได๎อยําง
ความคลํองตัว โปรํงใสและ
ตรวจสอบได๎ 
 

100,000  พ.ย. 62- 
ก.ย. 63 

หนํวย
ตรวจสอบ
ภายใน 

6 1 6 6 1 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

   2. โครงการประชุมผู๎บริหาร
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1. เพื่อให๎ผู๎บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด
รับทราบนโยบายขอ๎
ราชการ ระเบยีบ
ข๎อบังคับและการปฏิบัติ
ให๎เกิดประสิทธิผลในการ
ด าเนนิงาน 
   2. เพื่อให๎การ
ประสานงานราชการ
เป็นไปอยํางรวดเร็ว 

เชงิปรมิาณ 
   1. ผู๎บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด จ านวน 199 คน 
   2. ผู๎บริหารในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 จ านวน 13 คน 
  3. ผู๎เกี่ยวข๎อง จ านวน 
30 คน 
เชงิคุณภาพ 
   ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎
รับทราบนโยบายและข๎อ
ราชการ เข๎าใจระเบียบ
แนวทางปฏบิัติที่ถูกต๎อง 
สามารถปฏบิัติราชการได๎
อยํางมีประสิทธภิาพ 
 

    ร๎อยละ 100 ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการได๎รับทราบนโยบาย
และข๎อราชการ เข๎าใจระเบียบ
แนวทางปฏบิัติที่ถูกต๎อง 
สามารถปฏบิัติราชการได๎
อยํางมีประสิทธภิาพ 
 

300,000  
 

ต.ค. 62 – 
ก.ย.63 

กลุํมอ านวย 
การ 

6 6 10 6 1 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

   3. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร๎าง
ความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกบัระบบควบคุม
ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1.เพื่อให๎บุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
มีความรู๎ความเข๎าใจเกีย่วกับ
ระบบการควบคุมภายใน และ
น าไปปรับใช๎ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกจิที่รับผิดชอบ 
   2. เพื่อให๎การจัดท า
รายงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
มีประสทิธิภาพ ครอบคลุมทุก
ภารกิจ และจัดสํงรายงานได๎
ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   3. เพื่อให๎ผู๎บริหาร
สถานศึกษาและผู๎รับผิดชอบ
ระบบการควบคุมภายในใน
สถานศึกษาในสังกัดมีความรู๎
ความเข๎าใจเกีย่วกบัระบบ
การควบคุมภายใน  
   4. เพื่อให๎ผู๎บริหาร
สถานศึกษาและผู๎รับผิดชอบ
ระบบการควบคุมภายในใน
สถานศึกษาในสังกัดสามารถ

เชงิปรมิาณ 
   1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีความรู ๎
ความเข๎าใจเกีย่วกบัระบบการควบคุม
ภายใน 
    2. ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามี
ระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ ความเส่ียงได๎รับการ
บริหารจัดตามระบบการควบคุมภายใน
ครอบคลุมทุกภารกิจ 
   3. ผู๎บริหารสถานศึกษาและ
ผู๎รับผิดชอบระบบการควบคุมภายใน
ของสถานศึกษาในสังกัด มีความรู๎ 
ความเข๎าใจเกีย่วกบัระบบการควบคุม
ภายใน 
   4. สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 199 
แหํง มีการน าระบบการควบคุมภายใน 
ไปใช๎ในการบริหารและการจัด
การศึกษาทกุโรงเรียน  
    5. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง
สามารถจัดท ารายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประจ าปีได๎อยาํงถูกต๎อง ครอบคลุมทุก
ภารกิจ ทั้ง 4 งาน และสํงส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   ร๎อยละ 100 ของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
ได๎รับความรู๎ความ
เข๎าใจ และแนวทางการ
ด าเนินงานควบคุม
ภายใน 
 
 

50,000  ต.ค.62- 
ก.ย. 63 

กลุํมอ านวย 
การ 

6 6 10 6 1 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

วิเคราะห์ความเส่ียงในภารกิจ
เกี่ยวกบังานวิชาการ                   
งานงบประมาณ งานบุคคล 
และงานบริหารงานทั่วไป              
ในสถานศึกษาน าไปสูํการวาง
แผนการควบคุม ที่มี
ประสิทธิภาพ 
   5.เพื่อให๎การจัดท ารายงาน
การติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป็นไปอยํางถูกต๎องและทัน
ตามเวลาที่ระเบียบฯ ก าหนด 

 

กาฬสินธุ์ เขต 3 ภายในวัน เวลาที่
ก าหนด 
เชงิคุณภาพ 
   1. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 3 
มีความรู๎ ความเขา๎ใจเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในและน ามาประยกุต์ใช๎ใน
การปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธภิาพ 
   2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีระบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพมี
การบริหารจัดการความเส่ียงได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกภารกจิ 
   3.  ผู๎บริหารสถานศึกษาและ
ผู๎รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในใน
สถานศึกษาในสังกัด มีความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  
   4.  สถานศึกษาในสังกัด มีการน า
ระบบการควบคุมภายใน ไปใช๎ในการ
บริหารจัดการในการ 
จัดการศึกษาอยาํงจริงจังและตํอเนื่อง 
   5.  สถานศึกษาในสังกัดสามารถ
จัดท ารายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน ประจ าปีได๎อยําง
ถูกต๎อง ครบถ๎วน มีประสิทธภิาพ และ
สํงรายงานฯ ได๎ทันตามเวลาที่ก าหนด 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

   4. โครงการประชุมปฏิบัตกิาร
เพื่อยกระดับผลการประเมินการ
ด าเนินงานตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1. เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการบริหาร
จัดการมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
   2. เพื่อให๎ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 สามารถบริหาร
จัดการองค์การสํูความ
เป็นเลิศ 
   3. เพื่อให๎ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
 เขต 3 สามารถบริหารและ
จัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

   1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   
มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
   2. การบริหารจัดการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3  สามารถบริหาร
และจัดการศึกษาเป็นไปอยาํงมี
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและ
พึงพอใจของผู๎รับบริการและผู๎ที่
เกี่ยวขอ๎ง 
   3. เกิดจากการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานอยํางเป็นกระบวนการ 
มีขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม 
   4. สํงผลให๎สถานศึกษามีการ
บริหารงานที่มีประสิทธภิาพ
สูงขึ้นและมีความเข๎มแข็งขึ้น 

   1. ร๎อยละ 100 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ผํานการ
ประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ของ 
สพป. 
   2. ร๎อยละ 100 ของ
ผู๎รับบริการมีความพึง
พอใจในการสํงเสริมการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

50,000  ตุลาคม 
2562 – 
กันยายน 
2563 

กลุํม
อ านวยการ 

6 6 10 6 1 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

   5. ประชุมคณะผู๎บริหาร สพป.
กาฬสินธุ์ เขต 3 ผํานระบบ 
Video Conference ในรายการ 
“พุธเช๎า ขาํว สพฐ.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1. เพื่อเสริมสร๎าง
ความรู๎ความเข๎าใจแนว
ทางการปฏิบัติงานให๎
เป็นไปตามแนวทางที่ 
สพฐ.ก าหนด 
   2. เพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 
 

เชงิปรมิาณ           
   1. ผอ.สพป. รอง ผอ.
สพป. ผอ.กลุํม/หนวํย 
และเจ๎าหนา๎ที่ผู๎เกี่ยวข๎อง    
จ านวน 15 คน   
   2. ก าหนดประชุมทกุ
วันพุธ ตั้งแตํเดือนตุลาคม 
2562 -กันยายน 2563  
จ านวน 53 ครั้ง 
เชงิคุณภาพ  
    ผู๎บริหาร บุคลากร 
ตลอดจนผู๎เกี่ยวขอ๎งใน
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3  มีความรู๎
ความเข๎าใจในการ
ปฏิบัติงาน 

   1.ร๎อยละ 100 ของบุคลากร 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 สามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
นโยบาย  รวมทั้งแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจน
ด าเนินงานในสํวนที่เกี่ยวขอ๎ง
ได๎ตามที่ก าหนด ร๎อย ละ 100 
   2. ร๎อยละ 100 ของ
ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจใน
การสํงเสริมการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

100,000  
 

ตุลาคม 
2562 – 
กันยายน 
2563 

กลุํมอ านวย 
การ 

6 6 7 6 1 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

   6. ประชุมทางไกลวีดีโอ
คอนเฟอเรนซ์ 

   1. เพื่อพัฒนาระบบงานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
   2. เพื่อให๎ขับเคลื่อน ติดตาม 
ภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3  
ให๎เกิดความคลํองตัว รวดเร็ว 
    3. เพื่อลดระยะเวลาในการ
เดินทางในการประชุมของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
    4. เพื่อเพิ่มความสะดวกกับ
บุคลากรในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 

เชงิปรมิาณ 
   ครู  ผู๎บริหาร
สถานศึกษา ผู๎เข๎ารํวม
ประชุมทางไกลวีดีโอคอน
เฟอเรนซ์ จ านวน 199 
โรงเรียน  
เชงิคุณภาพ 
   1. สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3 
และโรงเรียนในสังกัดมีการ
วางแผนและการบริหารจัด
การศึกษา 
   2.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
และโรงเรียนมนสังกัดมี
การประชุมหารือในข๎อ
ราชการเรํงดํวน 

   1. สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3 
และโรงเรียนในสังกัดมีการ
วางแผนและการบริหารจัด
การศึกษา ร๎อยละ 100 
   2. สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3 
และโรงเรียนในสังกัดมีการ
ประชุมหารือในข๎อราชการ
เรํงดํวนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ร๎อยละ 100 ของ 

10,000 
 

ต.ค.62- กย.
63 

กลุํมสํงเสริม
การศึกษา
ทางไกล 

เทคโนโลยี
และการ
สื่อสาร 

6 5 1 6 1 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

   7. โครงการ “หนึ่งใจ..ให๎
ธรรมะสัญจร”เพื่อเสริมสร๎าง
คุณธรรม จริยธรรม น๎อมน า           
ศาสตร์พระราชา สูํการพัฒนา
ที่ยั่งยืน หลกัสูตร “บทบาท
เยาวชนยุคใหมํ ในศตวรรษที่ 
21”The role of new 
generation youth in the 
21st Century. 

 
 

   1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แดํพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร และ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี                       
ศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูหํัว 
   2. เพื่อแสดงความจงรักภกัดี
ตํอสถาบัน  ชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์              
   3. เพื่อเสริมสรา๎งคุณธรรม  
จริยธรรมในสังคมไทย  มีการ
แสดงออกซ่ึงความรัก  ความ
สามัคคี ในการรํวมกันท า
กิจกรรมความดีที่เริ่มจากตนเอง
และขยายผลไปสูํสังคมและ
ประเทศชาติ 
   4. เพื่อสร๎างทักษะการอยูํ
รํวมกับผู๎อื่น  ปลูกจิตสาธารณะ  
ความรับผิดชอบตํอสังคม 
   5. เพื่อสร๎างบุคคลต๎นแบบด๎าน
คุณธรรม  เป็นตัวอยาํงที่ดีแกํ
เยาวชนและบุคคลทั่วไป 

เชงิปรมิาณ    
   1. ผู๎บริหารสถานศึกษา  
จ านวน 199  คน  
   2. ครูในสังกัด สพป.
กาฬสินธุ์ เขต 3  199  
โรงเรียน 
   3. นักเรียนในสังกัด 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
จ านวน  199  โรงเรียน 
เชงิคุณภาพ 
   1. ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎
รํวมท าความด ีถวายเป็น
พระราชกุศลแดํ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทร มหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูหํัว 
   2. ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎
แสดงความจงรักภักดีตํอ
สถาบันพระมหากษัตรยิ์   
   3. ผู๎เข๎ารํวมโครงการ

   1. ร๎อยละ 100 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการได๎รํวมท าความดี 
ถวายเป็นพระราชกุศลแดํ
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ  พระวชิร
เกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
   2. ร๎อยละ 100  
ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎แสดง
ความจงรักภกัดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์   
   3. ร๎อยละ 100  
ผู๎เข๎ารํวมโครงการสามารถ
น าธรรมะ ไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
   4. ร๎อยละ 100 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมีการแสดงออก
ทางด๎านจิตสาธารณะความ
รับผิดชอบตํอสํวนรวม 
   5. ร๎อยละ 100  
ผู๎เข๎ารํวมโครงการเป็น

10,000 มค. 63  - 
เม.ย. 63 

สํงเสริมการ
จัดการ 
ศึกษา/กลุํม
พัฒนาครู
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

1 1 1 6 1 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า  158 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

สามารถน าธรรมะ ไป
ประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
   4. ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
การแสดงออกทางด๎านจิต
สาธารณะความรับผิดชอบ
ตํอสํวนรวม 
   5. ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เป็นบุคคลต๎นแบบด๎าน
คุณธรรม  เป็นตัวอยาํงที่ดี
แกํเยาวชนและบุคคล
ทั่วไป 

บุคคลต๎นแบบด๎านคุณธรรม  
เป็นตัวอยํางที่ดีแกํเยาวชน
และบุคคลทั่วไป 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

   8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการงานของกลุํม
สถานศึกษา 

   1. เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการงานของ
กลุํมสถานศึกษา ใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 
   2. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให๎กับกลุํม
สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 
 

เชงิปรมิาณ 
    กลุํมสถานศึกษา 
จ านวน 10 กลุํม 
เชงิคุณภาพ 
    ประธานกลุํม
สถานศึกษาและผู๎บริหาร
สถานศึกษาสามารถ
จัดการปฏบิัติงานได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 

    คณะกรรมการของกลุํม
สถานศึกษาสามารถบริหาร
จัดการกลุํมสถานศึกษาได๎
อยํางมีประสิทธภิาพ   
ร๎อยละ 100  

50,000 
 

ต.ค.62- กย.
63 

กลุํม
นโยบาย
และแผน 

6 5 1 6 1 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

   9. ประชุมปฏิบัตกิารแนว
ทางการจัดตั้งงบประมาณงบ
ลงทุน คําครุภัณฑ์และสิ่งกํอสร๎าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ระดับ
สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์
เขต 3 

     เพื่อให๎ผู๎บริหาร
สถานศึกษาและครูที่
รับผิดชอบงานด๎าน
งบประมาณโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3  มีความรู๎ 
ความเข๎าใจกระบวนการ
จัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ 
และสามารถบริหาร
งบประมาณได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

เชงิปรมิาณ 
   ครูที่รับผิดชอบงานด๎าน
งบประมาณ  จ านวน  
199  โรงเรียน ๆ ละ 1 
คน รวม  199  คน  
เชงิคุณภาพ   
    ผู๎รับผิดชอบด๎าน
งบประมาณ สถานศึกษา
ในสังกัด มีความรู๎ ความ
เข๎าใจ และสามารถวาง
แผนการจัดท าค าขอจัดตั้ง 
จัดสรรงบประมาณ
ประจ าป ีและสามารถ
บริหารงบประมาณให๎มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  สํงผลให๎
ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางมี
ความสุขมีผลการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

    ร๎อยละ 100  ของผู๎เข๎ารับ
การอบรม มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
และสามารถวางแผนการจัดท า
ค าขอจัดตั้ง จัดสรร งบประมาณ
ประจ าป ีและสามารถบริหาร
งบประมาณให๎มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  สํงผลให๎ผู๎เรียน
ได๎เรียนรู๎อยํางมีความสุขมีผล
การเรียนที่มีประสิทธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น    

50,000 มี.ค. 63 – 
เม.ย.63 

นโยบาย
และแผน 

6 6 1 6 1 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
คําเปูาหมายของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที่ 
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

นโยบาย
ความ

มั่นคงฯ 

นโยบาย 
สพฐ. 

 

มาตรฐาน 
สพท. 

  10. โครงการติดตามการ
ด าเนินงานตามนโยบาย และการ
ประเมินผลการบริหารจัดการของ
เขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  
 

    1. เพื่อติดตาม สรุป 
รายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี      
    2. เพื่อติดตาม สรุป 
รายงานผลการติดตาม
การด าเนินงานตาม
นโยบายของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน     
    3. เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการบริหาร
จัดการของเขตพื้นที่
การศึกษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563   
    4. เพื่อเผยแพรํผล
การด าเนินงาน กับ
หนํวยงาน องค์กร  
คณะกรรมการ 
สาธารณชนทั่วไปและ
น าไปใช๎ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการ 

 เชงิปรมิาณ 
  1. โรงเรียนในสังกดั 
จ านวน 199  โรงเรียน 
  2. ผู๎บริหาร ครู ในสงักัด 
ทุกคน 
  3. บุคลากรสังกัด สพป.
กาฬสนิธุ์ เขต 3 ทุกคน 
เชงิคณุภาพ 
  1.รายงานผลการติดตาม
การด าเนนิงานตามนโยบาย
ของคณะ รฐัมนตร ี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   2. รายงานผลการ ติดตาม
การด าเนนิงานตามนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 3. รายงานผลการติดตาม
และประเมนิผลการบริหาร
จัดการของเขตพืน้ที่
การศกึษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  
  4. สรุปผลการรายงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติ
ประจ าปี พ.ศ. 2563  

  1.รายงานผลการติดตามการ
ด าเนินงานตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ได๎ ร๎อยละ 100  
   2. รายงานผลการ ติดตาม
การด าเนินงานตามนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได๎ 
ร๎อยละ 100  
   3. รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลการบริหาร
จัดการของเขตพื้นที่การศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได๎ 
ร๎อยละ 100 
  4. สรุปผลการรายงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติ
ประจ าป ีพ.ศ. 2563 ได๎ ร๎อย
ละ 100 

60,000 มิ.ย. ก.ย. 63 
 
 

กลุํม
นโยบาย
และแผน 

6 6 1 6 1 
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สวํนที ่5 
                                                                         การบรหิารแผนสูกํารปฏิบตัิ                                

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ไดก๎ารจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานสํงมอบผลผลิตการให๎บริการการศึกษาที่
เชื่อมโยงสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ได๎ก าหนด
ปัจจัยความส าเร็จ  และกระบวนการน าแผนสูํการปฏิบัติ  ดังนี้ 

การจดัสรรทรัพยากรเพือ่การขับเคลื่อนแผนปฏบิตัิการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ได๎รับจัดสรรงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ จุดเน๎น  ดังนี้ 
 1.  งบประมาณส าหรับการบริหารจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.1  งบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน  เพ่ือใช๎บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาเป็นคําสาธารณูปโภค คําใช๎จํายเป็นคําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุและอ่ืนๆ 

1.2 งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลตามกลยุทธ์  เพ่ือด าเนินการตามกลยุทธ์เชิงนโยบาย จุดเน๎น 
ของ สพฐ. และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.  งบประมาณด าเนินการส าหรับสถานศึกษา 
เพ่ือให๎กลุํมสถานศึกษาใช๎ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์   

ของงบประมาณท่ีได๎  การปฏิบัติตามแผนจะเป็นการลงมือปฏิบัติตามโครงการมีการมอบหมายงาน  
การจัดสรรทรัพยากร การประสานงาน การควบคุม การปฏิบัติงานเพื่อให๎การด าเนินงานเป็นไปตาม
เปูาหมาย 

ในการบริหารงบประมาณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ค านึงถึง
ความคุ๎มคํา คุ๎มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ตํอผู๎เรียนสูงสุด สอดคล๎องกับกลยุทธ์ จุดเน๎นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการด าเนินงานจักต๎องถูกต๎องตามวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณการเงิน การคลัง 

กระบวนการน าแผนสูํการปฏบิตัิ 
1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์  จุดเน๎นการพัฒนาและเปูาหมายการ

ให๎บริการหนํวยงาน  ให๎บุคลากรทุกระดับรับรู๎และเข๎าใจตรงกันอยํางทั่วถึง 
2. จัดโครงสร๎างกระบวนการท างาน และมอบหมายผู๎รับผิดชอบปฏิบัติงานอยํางชัดเจน 
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและเปูาหมายตามนโยบายเพื่อก าหนดกลยุทธ์   

เปูาหมายและตัวชี้วัดแหํงความส าเร็จ และจัดท าแผนแผนปฏิบัติการให๎บรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์ 
4. ด าเนินงาน  โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
5. ติดตาม  ตรวจสอบ เพ่ือให๎การน ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์สูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม 
 6. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสูํสาธารณชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
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ปฏทิินการบรหิารแผนสูกํารปฏบิตั ิ

  

ระยะเวลา แนวปฏบิตั ิ
 
ตุลาคม 2562 

    สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 แจ๎งนโยบาย กรอบทิศทาง การด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สพฐ./สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  
ให๎สถานศึกษา/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  ได๎รับทราบ และด าเนินการ 
ในสํวนที่เกี่ยวข๎อง 

 
พฤศจิกายน  2562 

   1. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 แจ๎งแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 
   2.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 แจ๎งกรอบวงเงินงบประมาณ เพ่ือบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

15 เมษายน 2563 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
15 กรกฎาคม 2563 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563) 
15 ตุลาคม 2563 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ปจัจยัแหงํความส าเรจ็ของการน าแผนสูกํารปฏบิตัิ 
 1. ผู๎บริหาร  ทุกระดับ ให๎ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของงาน 

และการท างานแบบมีสํวนรํวมที่เอ้ือตํอการพัฒนาความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ การปฏิบัติงานให๎บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 

2. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุํงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และการท างานแบบมีสํวนรํวมที่เอ้ือ 
ตํอการพัฒนา ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ การปฏิบัติงานให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์  และเปูาหมายที่ก าหนด
ไว๎ในจุดเน๎นการพัฒนา 

3. สํงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช๎ในการพัฒนาปฏิบัติงานอยํางเป็นระบบ 
4. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยํางชัดเจน 
5. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

ดังนั้น การน าแผนไปปฏิบัติเป็นการปฏิบัติงานตามที่ได๎ก าหนดไว๎ในแผนงานหรือโครงการ เพื่อให๎
งานที่ก าหนดไว๎ในแผนบรรลุเปูาหมายผู๎บริหารควรมีกลวิธีในขั้นการน าแผนไปปฏิบัติ การด าเนินการใน
ด๎าน   การเตรียมบุคคล งบประมาณ วิธีการ วัสดุอุปกรณ์ กํอนด าเนินการมีการชี้แจงให๎ผู๎รับผิดชอบและ
ผู๎ปฏิบัติงานด าเนินการมีการให๎ค าแนะน าปรึกษาหารือ มีการควบคุมการปฏิบัติงานและการรายงาน
ตลอดจนการปรับปรุงแก๎ไขทุกระยะของการปฏิบัติงานมีความส าคัญยิ่ง  

 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า  158 
 

การรายงานผลการด าเนนิงานตามโครงการ  
 การรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ เป็นการรายงานผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตาม
แผนที่ก าหนดไว๎ เพื่อรายงานผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดและคําเปูาหมายที่ก าหนด และรายงานปัญหาอุป
สรรค์ในการด าเนินงาน เพื่อหาแนวทางในการแก๎ไข ปรับปรุงและพัฒนาให๎ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจต๎องมีการ
ปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปูาหมายของกิจกรรม/โครงการ ให๎เหมาะสมกับ
ทรัพยากรหรือสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหวํางปีงบประมาณ  

วตัถปุระสงค์ของการรายงานโครงการ 
 1. เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ วําเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎หรือไมํ  

มีปญัหา อุปสรรค์ในการด าเนินงานอยํางไร เพ่ือน าข๎อมูลไปก าหนดแนวทางและมาตรการในการแก๎ไข
ปัญหาตําง ๆ ให๎การด าเนินงานตามโครงการบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการตัดสินใจของผู๎บริหารในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานให๎ดียิ่งขึ้น 

 3. เพ่ือชํวยให๎ผู๎จัดท าโครงการเกิดการเรียนรู๎ในกระบวนการท างานและสามารถพัฒนางานให๎ดี
ยิ่งขึ้น 
 
ระบบการติดตาม ประเมนิผลและรายงานผลตามแผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจําย
ประจ าปี) ก าหนด  ให๎หนํวยงานในสังกัดด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
 1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก๎าวหน๎า/ผลการด าเนินงาน/
ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใต๎แผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งก าหนดให๎มีการรายงาน  3 รูปแบบ 
ได๎แกํ 
  1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจํายประจ าปี โดยใช๎แบบรายงาน สงป.301, 
302 เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช๎จํายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ
รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการประจ าปี (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก๎าวหน๎า/ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์      
ของแผน/งาน/โครงการที่ก าหนดไว๎ในแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต๎แผนปฏิบัติราชการฯ พร๎อมทั้ง
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน เป็นรายไตรมาส  
  ทั้งนี้ การรายงานในข๎อ 1.1 และข๎อ 1.2 ก าหนดให๎รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4  
ไตรมาส/ปี และให๎มีการรายงานตามก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 
   ไตรมาสที่ 1  ผลการด าเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 2  ผลการด าเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 3  ผลการด าเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า  159 
 

   ไตรมาสที่ 4   ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณ 
  1.3 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจํายประจ าปี)  
เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการฯ โดยด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
 2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุด       
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนจริงกับเปูาหมายของ
โครงการ  ที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เปูาหมายของโครงการที่ก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติราชการฯ เพื่อใช๎
เป็นกรอบในการประเมินผล 
  2.2 การเก็บรวบรวมข๎อมูล ประกอบด๎วย 
   - เก็บรวบรวมข๎อมูลจากแบบประเมินที่จัดท าข้ึน เพ่ือเก็บข๎อมูลจากหนํวยงาน เมื่อ
สิ้นสุดการด าเนินงานในแตํละปีงบประมาณ 
   - รวบรวมข๎อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาสของหนํวยงาน 
  2.3 การจัดท ารายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ โดยด าเนินการ
จัดท ารายงานการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ 
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 แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามโครงการ 

รายงานผลการด าเนนิงาน 
1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม “..................................” 
2. ผลการด าเนนิงาน 

กิจกรรม 
ป ี2562 ป ี2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขออนุมัติโครงการ             
2. ติดตํอประสานงาน             
3. จัดโครงการ             
4. สรุปผลประเมินโครงการ             

3. จ านวนผู๎เขา๎รวํมโครงการทัง้หมด ................... คน 
4. ระยะเวลาในการด าเนนิการ ............................................... 
5. สถานที่ ................................................................................ 
6. ความคุม๎คาํในการจัดโครงการ/กจิกรรม  
 ประมาณการคําใช๎จําย ................................ บาท คําใช๎จํายจริง ................................. บาท 
(ถ๎าคําใช๎จํายจริงสูงกวําที่ประมาณการ ให๎ชี้แจงเหตุผลประกอบ) 
 สรุป ต๎นทุนตํอหนํวยเทํากับ .................. บาท/คน 
 ความคุม๎คาํในการจัดโครงการ/กจิกรรม 
(อธิบาย)........................................................................ ................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ผลที่ไดร๎ับจากโครงการ 

7.1 ......................................................... 
7.2 ......................................................... 
7.3 ......................................................... 

8. การประเมนิผลส าเรจ็ของโครงการ 
 มีการด าเนินงานตามแผน คือ แผน....................................................       
 ไมํมีการด าเนินงานตามแผน 
 เป็นไปตามก าหนดเวลา  
 ไมํเป็นไปตามก าหนดเวลา เพราะ เลื่อนจากวันที่..............................เป็นวันที่........................... 
 ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 มีการติดตามและประเมินผล  
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9. ประเมนิผลการบรรลเุปูาหมายตามตวับํงชีท้ี่ก าหนด (เชงิคณุภาพ, เชงิปรมิาณ) 
  เชิงคุณภาพ คือ คําเฉลี่ยความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการ เทํากับ ......... (ระดับ.....) 
  บรรลุเปูาหมาย 
  ไมํบรรลุเปูาหมาย เนื่องจาก............................................. 
  เชิงปริมาณ คือ ผู๎เข๎ารวํมโครงการจ านวน …..... คน คิดเป็นร๎อยละ ............. ของกลุํมเปาูหมาย (...... คน) 
  บรรลุเปูาหมาย 
  ไมํบรรลุเปูาหมาย เนื่องจาก............................................. 
10. ข๎อเสนอแนะ/แนวทางแก๎ไข (จากสรปุผลประเมนิโครงการ) 
.......................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. .......................................  
11. แนวทางในการพฒันาโครงการในปตีํอไป (หากจะมกีารด าเนนิโครงการตํอเนื่อง) 
............................................................................................................................. .........................................
........................................................................................................................................................... ...........
.......................................................................................................................... ......................................... 
12. เอกสารแนบสรปุโครงการ ประกอบดว๎ย 
  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
  หนังสือขออนุมัติโครงการและคําใช๎จําย 
  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
  หนังสือขอความอนุเคราะห์หนํวยงานตํางๆ (ถ๎ามี) 
  หนังสือขอเชิญประชุม (ถ๎ามี) 
  รายงานการประชุม (ถ๎ามี) 
  หนังสือขอบคุณ (ถ๎ามี) 
  ใบลงทะเบียนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
  เอกสารประกอบการบรรยาย 
  หนังสือขออนุมัติคําใช๎จํายจริง 
  ใบเสร็จช าระเงิน 
  ประมวลภาพกิจกรรม 
  แบบประเมินโครงการ 
  สรุปผลประเมินโครงการ 
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           ภาคผนวก     
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 3 
ที่ 233 / 2562 

เร่ือง   แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ  Looking Back and Moving Forward  
for Kalasin Primary Educational Service Area Office 3. 

-------------------------------------- 
           ด๎วย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 3 ก าหนดการจัดประชมุการด าเนินโครงการ 
Looking Back and Moving Forward for Kalasin Primary Educational Service Area Office 3. เพื่อขับเคลื่อน 
ให๎บุคลากรมีความรู๎ความสามารถในการเขียนโครงการฯ, การรายงานผลการด าเนนิงานโครงการฯ, การวิเคราะห์
โครงการฯ และด าเนินการจัดท าแผนพฒันาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเปน็กรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสงักัดให๎มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลสงูสุด จงึแตํงตั้ง
คณะกรรมการและคณะท างาน ประกอบด๎วย 

 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน๎าที่ให๎ค าปรึกษา และอ านวยความสะดวกในการด าเนนิงานตามโครงการ ประกอบด๎วย 
1.1 นายภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ    ผอ.สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3  ประธานกรรมการ 
1.2 นายสนุทรา  หนัชัยศร ี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
1.3 นายปิยพงศ์  สุํมมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
1.4 นายโกสีย์  แสบงบาล ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
1.5 นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู๎อ านวยการกลุํมการเงินและสนิทรัพย์ กรรมการ 
1.6 นางมยุรี  ไชยโชติ ผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
1.7 นายสวาส  บุญอาษา ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ      กรรมการ 
1.8 นายสปุัน  สุรันนา ปฏิบัติหนา๎ที่ผู๎อ านวยการกลุํมพฒันาครูและบุคลากรฯ กรรมการ 
1.9 จอ.ไวกูล  มะลิรส ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
1.10 นางราตรี  พูลพัฒน ์ ผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ กรรมการ 
1.11 นางจนัทร์ฉาย ไชยขนัธ์ ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
1.12 นายน าพงษ์  ไกยเดช ปฏิบัติหนา๎ที่ผู๎อ านวยการกลุํมกฎหมายและคดี กรรมการ 
1.13 นายสุเมธ  ปาละวงษ์ นักประชาสัมพนัธ ์ กรรมการ 
1.14 น.ส.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. กรรมการ 
1.15 นายสพุรรณ์  แก๎วนิสสัย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. กรรมการ 
1.16 นายพสิดาร  แสนมาโนช คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. กรรมการ 
1.17 นายประสาน จนัทร์สวาํง คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. กรรมการ 
1.18 นายสมัคร เยาวกรณ ์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. กรรมการ 
1.19 นายพรชยั เทศารินทร ์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. กรรมการ 
1.20 นายสพุัฒน์  วรชัย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. กรรมการ 
1.21 นายประดาบชัย  ตุระซอง ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 1 กรรมการ 
1.22 นายพลูผล  เหลํานายอ ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 2 กรรมการ 
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1.23 นายเทวนิทร์  ฉายะโคตร ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 3 กรรมการ 
1.24 นายอุํนใจ  จิตจักร์ ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 4 กรรมการ 
1.25 นายจักรินทร์ พิมพ์รนิทร ์ ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 5 กรรมการ 
1.26 นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 6 กรรมการ 
1.27 นายบุญโฮม  ชัยชํวย ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 7 กรรมการ 
1.28 นายบุญสบื  ประจ าตน ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 8 กรรมการ 
1.29 นายกรชกร  ชวต ิ ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 9 กรรมการ 
1.30 นายเจนณรงค์ เวียงวะลัย ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 10 กรรมการ 
1.31 นางพจนา  หันชัยศร ี ผู๎ทรงคุณวุฒิจากองค์กรเอกชน กรรมการ 
1.32 นางเพ็ญศิริ  แสนศลิป ์ ผู๎แทนผู๎อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็ก กรรมการ 
1.33 น.ส.มงกุฏ ประครองสุข ผู๎แทนผู๎อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็ก กรรมการ 
1.14 นายสมรศักดิ์ วัณโนนาม ผู๎แทนผู๎อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็ก กรรมการ 
1.15 นายจิตติศักดิ์  รองจัต ุ ผู๎แทนผู๎อ านวยการโรงเรียนขยายโอกาส กรรมการ 
1.16 นางกนกพรรณ  พลตื้อ ผู๎แทนครู กรรมการ 
1.17 นางเนตรนภา  รองจัต ุ ผู๎แทนครู กรรมการ 
1.18 นายประภวิษณุ์ จิตจักร ปฎิบัติหนา๎ที่ผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ 
1.19 นางลมุล  เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/ผู๎ชํวยเลขานุการ 

    

2.  คณะกรรมการด าเนนิงานโครงการ  Looking Back and Moving Forward for Kalasin Primary Educational 
Service Area Office 3. มีหนา๎ทีด่ าเนนิงานตามโครงการเพือ่ใหบ๎รรลตุามวตัถปุระสงค ์ประกอบด๎วย 

2.1 นายปิยพงศ์  สุํมมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
2.2 นายสวาส  บุญอาษา ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ      กรรมการ 
2.3 นางจนัทร์ฉาย ไชยขนัธ์ ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
2.4 นายโกสีย์  แสบงบาล ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
 2.5 นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู๎อ านวยการกลุํมการเงินและสนิทรัพย์ กรรมการ 
 2.6 นางมยุรี  ไชยโชต ิ ผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
2.7 นายสปุัน  สุรันนา ปฏิบัติหนา๎ที่ผู๎อ านวยการกลุํมพฒันาครูฯ กรรมการ 
2.8 จอ.ไวกูล  มะลิรส ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
2.9 นางราตรี  พูลพัฒน ์ ผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ กรรมการ 
2.10 นายนิยม  ใจศิริ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
2.11 นายเสกสรรค์   มีสารพนัธ ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
2.12 นายเจษฎา  คะโยธา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
2.13 นางศศิกานต์  เจริญด ี ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
2.14 นางสมจิตร  พิมพ์รส ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
2.15 น.ส.จิณัฐตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
2.16 นายอภิรัฐ  เจาะจง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
2.17 นายจุมพล  วงศ์ษร   ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
2.18 นางเยาวลักษณ์  ศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
2.19 นางเครือวัลย์  ชิณโสม ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
2.20 น.ส.วรรณเพ็ญ  พุฒิพรพงศ ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
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2.21 นางรัชนี  สุขสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
2.22 นายตะวัน  ชาญวิริยะปรีดา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
2.23 น.ส.วิชชดุา  ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
2.24 นางสุชัญญา เยื้องกลาง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
2.25 น.ส.ชญาภรณ์  บาลศรี เจ๎าพนักงานธุรการ กรรมการ 
2.26 นางจนัทร์ฉาย ไชยขนัธ์ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
2.27 นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
2.28 นางนันทพร ครุฑโต นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
2.29 นายสุรนิทร์ หนองชา๎ง นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
2.30 นางสุวรรณภา  เนตรคุณ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
2.31 นางอาทิตยา บริพันธ์  นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
2.32 น.ส.จริยา  จารัตน ์ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
2.33 น.ส.ธิดารัตน์  พันธุ์ศิร ิ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
2.34 นางธนัชพร หนองช๎าง นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
2.35 นางราตรี เอราวัณ นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
2.36 น.ส.เพ็ญประภา  ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
2.37 นางเพ็ญศรี วิเศษศรี นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
2.38 น.ส.แอนนา  ปัทมารัง นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
2.39 น.ส.ดวงเนตร  สนัวิลาศ นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
2.40 นางประไพภทัร บุญเรือง นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
2.41 นายสุเมธ ปาละวงศ์ นักประชาสัมพนัธ ์ กรรมการ 
2.42 น.ส.ปรียานันท์  โสภา นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ 
2.43 นางหฤทัย  แกํนส าโรง เจ๎าพนักงานธุรการ กรรมการ 
2.44 น.ส.กิตติยา  ศรีวรขันธ ์ เจ๎าพนักงานธุรการ เจ๎าพนักงานธุรการ กรรมการ 
2.45 นายประหยัด  วรพล นักวิชาการพัสด ุ กรรมการ 
2.46 น.ส.ล าใย  ลาโรจน ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ 
2.47 น.ส.ภัทรนรินทร์  ทิพย์ศิร ิ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรรมการ 
2.48 น.ส.ลลิตา ใจศิริ เจ๎าพนักงานพัสด ุ กรรมการ 
2.49 นายพทสิน ยีว่าศรี พนักงานธุรการ พนักงานธุรการ กรรมการ 
2.50 นายณัฐพล  ทวยลี พนักงานพิมพ ์ กรรมการ 
2.51 นายขจรพงศ์  สามสงาํ พนักงานพิมพ ์ กรรมการ 
2.52 นางวรางคณา  บุษมงคล เจ๎าหน๎าที่ธุรการ กรรมการ 
2.53 น.ส.ปัญญพฒัน์  ดลเพ็ญ เจ๎าหน๎าที่ธุรการ กรรมการ 
2.54 น.ส.อันชิกาญจน์  ใจศิริ เจ๎าหน๎าที่ธุรการ กรรมการ 
2.55 น.ส.ปรียกาญจน์  บุญตะหล๎า เจ๎าหน๎าที่ธุรการ กรรมการ 
2.56 น.ส.จุฬาลักษณ์  ปรีวิลยั เจ๎าหน๎าที่ธุรการ กรรมการ 
2.57 น.ส.ณัตติยา  ทวยล ี เจ๎าหน๎าที่ธุรการ กรรมการ 
2.58 น.ส.วรรณพร  ปัสสะ เจ๎าหน๎าที่ธุรการ กรรมการ 
2.59 น.ส.ชญาภรณ์  บาลศรี เจ๎าพนักงานธุรการ กรรมการ 
2.60 น.ส.เบญจมาศ  นุํมด๎วง เจ๎าพนักงานธุรการ กรรมการ 
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4. คณะกรรมการตดิตามผลการด าเนนิงานโครงการตามแผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  
มีหน๎าที่ก ากับ  ตดิตาม  โครงการที่ได๎รับจดัสรรงบประมาณ รายงานผู๎บังคบับัญชา  ประกอบดว๎ย 

 

2.61 น.ส.มนทิรา  โกพลรัตน ์ เจ๎าพนักงานธุรการ กรรมการ 
2.62 นายธีรพล  เวฬวุนารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
2.63 นางวชิราพร  พิมพ์เภา เจ๎าพนักงานธุรการ กรรมการ 
2.64 น.ส.เกสรา  ใจอํอน เจ๎าหน๎าที่ธุรการ กรรมการ 
2.65 นายอรรคพล  เนตรคุณ เจ๎าหน๎าที่ธุรการ กรรมการ 
2.66 นายประกอบใจ  เพราะนาไร ํ ยามรักษาการณ ์ กรรมการ 
2.67 นายผดุงศักดิ์ เงียบสดับ ยามรักษาการณ ์ กรรมการ 
2.68 นายอาทติย์  อรรถวิลัย พนักงานขับรถ กรรมการ 
2.69 นายนรากร  บุญเกิด เจ๎าหน๎าที่ธุรการ กรรมการ 
2.70 นางดอกไม๎  เภาโพธิ ์ แมํบ๎าน กรรมการ 
2.71 นางจารุวรรณ  นุํนภักด ี แมํบ๎าน กรรมการ 
2.72 นางลมุล  เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ 
2.73 น.ส.เมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/ผู๎ชํวยเลขานุการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/ผู๎ชํวยเลขานุการ 

    

3.  คณะกรรมการฝาุยการเงนิ  มีหน๎าที่เบิกจํายเงนิ ควบคุมดูแล จัดท าเอกสารที่เก่ียวกับการเบิกจําย ให๎ถูกต๎อง 
ตามระเบียบ ประกอบด๎วย 

3.1 นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู๎อ านวยการกลุํมการเงินและสนิทรัพย ์ ประธานกรรมการ 
3.2 นายประหยัด  วรพล นักวิชาการพัสด ุ รองประธานกรรมการ 
3.3 น.ส.ล าใย  ลาโรจน ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ 
3.4 น.ส.ภัทรนรินทร์  ทิพย์ศิร ิ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรรมการ 
3.5 น.ส.ลลิตา ใจศิริ เจ๎าพนักงานพัสด ุ กรรมการและเลขานุการ 
3.6 นางลมุล  เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ 

    

4.1 นายสนุทรา  หนัชัยศร ี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
4.2 นายสวาส  บุญอาษา ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ   รองประธานกรรมการ 
4.3 จอ.ไวกูล  มะลิรส ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
4.4 นางราตรี  พูลพัฒน ์ ปฏิบัติหนา๎ที่ผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ กรรมการ 
4.5 นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู๎อ านวยการกลุํมการเงินและสนิทรัพย์ กรรมการ 
4.6 นางมยุรี  ดลเพ็ญ ผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
4.7 นายสปุัน  สุรันนา ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรฯ กรรมการ 
4.8 นางจนัทร์ฉาย ไชยขนัธ ์ ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
4.9 นางนันทพร ครุฑโต นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
4.10 นายธีรพล  เวฬวุนารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
4.11 นายสมศรี  สุํมมาตย์ ผู๎ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
4.12 นายประภวิษณุ์  จิตจักร ปฎิบัติหนา๎ที่ผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน                         กรรมการเลขานุการ 
4.13 นางลมุล  เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/ผู๎ชํวยเลขานุการ 

4.14 น.ส.เมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/ผู๎ชํวยเลขานุการ 
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ให๎กรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง มีหน๎าที่ด าเนินการโครงการ Looking Back and Moving Forward for 
Kalasin Primary Educational Service Area Office 3. ให๎บรรลุวัตถุประสงค์ เปาูหมาย ไดอ๎ยํางมีประสทิธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแกํทางราชการ 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบํัดนี้เป็นตน๎ไป 

   สั่ง   ณ  วันที่  19 กันยายน  พ.ศ. 2562 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 3 
ที่  296 / 2562 

เร่ือง   แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 
 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

-------------------------------------- 
            ด๎วย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 3 ก าหนดจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ 
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 และแผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเปน็กรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสงักัดให๎มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลสงูสุด  
จึงแตํงตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน ประกอบด๎วย 
 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน๎าที่ก าหนดกรอบนโยบาย เพื่อให๎คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยให๎มีความสอดคล๎อง เชื่อมโยงภารกิจการจัดการศึกษาที่ตอบสนองตํอนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานศึกษาธิการภาค 12, จังหวัดกาฬสินธุ,์ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด๎วย  

1.1 นายภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ    ผอ.สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3  ประธานกรรมการ 
1.2 นายสนุทรา  หนัชัยศร ี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
1.3 นายปิยพงศ์  สุํมมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
1.4 นายสปุัน  สุรันนา ปฏิบัติหนา๎ที่ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
1.5 นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู๎อ านวยการกลุํมการเงินและสนิทรัพย์ กรรมการ 
1.6 นางมยุรี  ไชยโชติ ผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
1.7 นายสวาส  บุญอาษา ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ      กรรมการ 
1.8 นางจนัทร์ฉาย ไชยขนัธ์ ปฏิบัติหนา๎ที่ผู๎อ านวยการกลุํมพฒันาครูและบุคลากรฯ กรรมการ 
1.9 จ.อ.ไวกูล  มะลิรส ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
1.10 นางราตรี  พูลพัฒน ์ ผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ กรรมการ 
1.11 นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา ปฏิบัติหนา๎ที่ผู๎อ านวยการกลุํมสงํเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
1.12 นางอาทิตยา  บริพันธ์ ปฏิบัติหนา๎ที่ผู๎อ านวยการกลุํมกฎหมายและคดี กรรมการ 
1.13 นายสุเมธ  ปาละวงษ์ นักประชาสัมพนัธ ์ กรรมการ 
1.14 น.ส.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. กรรมการ 
1.15 นายสพุรรณ์  แก๎วนิสสัย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. กรรมการ 
1.16 นายพสิดาร  แสนมาโนช คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. กรรมการ 
1.17 นายประสาน จนัทร์สวาํง คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. กรรมการ 
1.18 นายสมัคร เยาวกรณ ์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. กรรมการ 
1.19 นายพรชยั เทศารินทร ์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. กรรมการ 
1.20 นายสพุัฒน์  วรชัย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. กรรมการ 
1.21 นายประดาบชัย  ตุระซอง ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 1 กรรมการ 
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1.22 นายพลูผล  เหลํานายอ ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 2 กรรมการ 
1.23 นายเทวนิทร์  ฉายะโคตร ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 3 กรรมการ 
1.24 นายอุํนใจ  จิตจักร ์ ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 4 กรรมการ 
1.25 นายจักรินทร์ พิมพ์รนิ ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 5 กรรมการ 
1.26 นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 6 กรรมการ 
1.27 นายบุญโฮม  ชัยชํวย ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 7 กรรมการ 
1.28 นายบุญสบื  ประจ าตน ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 8 กรรมการ 
1.29 นายกรชกร  ชวติ ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 9 กรรมการ 
1.30 นายเจนณรงค ์ เวียงวะลัย ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 10 กรรมการ 
1.31 นายประภวิษณุ์ จิตจักร ปฎิบัติหนา๎ที่ผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน กรรมการเลขานุการ 
1.32 นางลมุล  เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/ผู๎ชํวยเลขานุการ 

    
2.  คณะกรรมการจดัท าราํงแผนพฒันาการศกึษา พ.ศ. 2563-2566 และแผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2563  มีหน๎าที่ สรุปแผนงาน โครงการ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยให๎มีความสอดคล๎อง เชื่อมโยงภารกิจ 
การจัดการศึกษาที่ตอบสนองตอํนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ,  
จังหวัดกาฬสนิธุ,์ ส านักงานศึกษาธิการภาค 12, ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด๎วย 
         นโยบายที ่1 ด๎านการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาต ิ

1. นายสนุทรา  หนัชัยศร ี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
2. นายสวาส  บุญอาษา ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ      รองประธานกรรมการ 
3. จ.อ.ไวกูล  มะลิรส ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
4. นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา ปฏิบัติหนา๎ที่ผู๎อ านวยการกลุํมสงํเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
 5. นายเสกสรรค์   มีสารพนัธ ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
 6. นายเจษฎา  คะโยธา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
7. นางศศิกานต์  เจริญด ี ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
8. นางสมจิตร  พิมพ์รส ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
9. น.ส.จิณัฐตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
10. นายอภิรัฐ  เจาะจง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
11. นายจุมพล  วงศ์ษร   ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
12. นางเยาวลักษณ์  ศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
13. นางเครือวัลย์  ชิณโสม ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
14. นายตะวัน  ชาญวิริยะปรีดา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
15. น.ส.วิชชดุา  ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
16. นางสุชัญญา เยื้องกลาง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
17. น.ส.ชญาภรณ์  บาลศรี เจ๎าพนักงานธุรการ กรรมการ 
18. น.ส.แอนนา  ปัทมารัง นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
19. น.ส.ดวงเนตร  สนัวิลาศ นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
20. น.ส.เพ็ญประภา  ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
21. น.ส.วรรณเพ็ญ  พุฒิพรพงศ ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 
22. นางรัชนี  สุขสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ 

         นโยบายที ่2 ด๎านการจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
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1. นายสนุทรา  หนัชัยศร ี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
2. นายสวาส  บุญอาษา ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ      รองประธานกรรมการ 
3. จ.อ.ไวกูล  มะลิรส ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
4. นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา ปฏิบัติหนา๎ที่ผู๎อ านวยการกลุํมสงํเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
5. นายเสกสรรค์   มีสารพนัธ ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
6. นายเจษฎา  คะโยธา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
7. นางศศิกานต์  เจริญด ี ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
8. นางสมจิตร  พิมพ์รส ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
9. น.ส.วรรณเพ็ญ  พุฒิพรพงศ ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
10. นางรัชนี  สุขสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
11. นายอภิรัฐ  เจาะจง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
12. นายจุมพล  วงศ์ษร   ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
13. นางเครือวัลย์  ชิณโสม ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
14. นายตะวัน  ชาญวิริยะปรีดา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
15. น.ส.วิชชดุา  ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
16. นางสุชัญญา เยื้องกลาง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
17. น.ส.ชญาภรณ์  บาลศรี เจ๎าพนักงานธุรการ กรรมการ 
18. นางราตรี เอราวัณ นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
19. นางเพ็ญศรี วิเศษศรี นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
20. นายนรากร  บุญเกิด เจ๎าหน๎าที่ธุรการ กรรมการ 
21. น.ส.จิณัฐตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 
22. นางเยาวลักษณ์  ศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ 

    
          นโยบายที ่3 ด๎านการพฒันาและเสริมสร๎างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 

1. นายสนุทรา  หนัชัยศร ี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
2. นายสวาส  บุญอาษา ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ      รองประธานกรรมการ 
3. จ.อ.ไวกูล  มะลิรส ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
4. นางจนัทร์ฉาย ไชยขนัธ์ ปฏิบัติหนา๎ที่ผู๎อ านวยการกลุํมพฒันาครูและบุคลากรฯ กรรมการ 
5. นายเสกสรรค์   มีสารพนัธ ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
6. นายเจษฎา  คะโยธา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
7. นางศศิกานต์  เจริญด ี ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
8. นางสมจิตร  พิมพ์รส ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
9. น.ส.วรรณเพ็ญ  พุฒิพรพงศ ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
10. นางรัชนี  สุขสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
11. นายอภิรัฐ  เจาะจง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
12. นายจุมพล  วงศ์ษร   ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
13. นางเครือวัลย์  ชิณโสม ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
14. นายตะวัน  ชาญวิริยะปรีดา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
15. น.ส.วิชชดุา  ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
16. นางสุชัญญา เยื้องกลาง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
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17. น.ส.จิณัฐตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
18. นางเยาวลักษณ์  ศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
19. นางราตรี เอราวัณ นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
20. น.ส.เพ็ญประภา  ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
21. นางรัชนี  สุขสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 
22. นางธนัชพร หนองช๎าง นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ 

    
          นโยบายที ่4  ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษาทางการศึกษา 

1. นายปิยพงศ์ สุํมมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
2. จ.อ.ไวกูล  มะลิรส ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู๎อ านวยการกลุํมการเงินและสนิทรัพย์ กรรมการ 
4. นางราตรี  พูลพัฒน ์ ผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ กรรมการ 
5. นางจนัทร์ฉาย ไชยขนัธ์ ปฏิบัติหนา๎ที่ผู๎อ านวยการกลุํมพฒันาครูและบุคลากรฯ กรรมการ 
6. นายสวาส  บุญอาษา ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ      กรรมการ 
7. นายประภวิษณุ์ จิตจักร ปฎิบัติหนา๎ที่ผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน กรรมการ 
8. นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา ปฏิบัติหนา๎ที่ผู๎อ านวยการกลุํมสงํเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
9. นายเสกสรรค์   มีสารพนัธ ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
10. นายเจษฎา  คะโยธา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
11. นางศศิกานต์  เจริญด ี ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
12. นางสมจิตร  พิมพ์รส ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
13. น.ส.วรรณเพ็ญ  พุฒิพรพงศ ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
14. นางรัชนี  สุขสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
15. นายอภิรัฐ  เจาะจง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
16. นายจุมพล  วงศ์ษร   ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
17. นางเครือวัลย์  ชิณโสม ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
18. นายตะวัน  ชาญวิริยะปรีดา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
19. น.ส.วิชชดุา  ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
20. นางสุชัญญา เยื้องกลาง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
21. น.ส.จิณัฐตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
22. นางเยาวลักษณ์  ศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
23. นางรัชนี  สุขสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
24. น.ส.ล าไย  ลาโรจน ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ 
25. น.ส.เมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
26. นางวชิราพร  พิมพ์เภา เจ๎าพนักงานธุรการ กรรมการ 
27. น.ส.กิตตยา  ศรีวรขันธ ์ เจ๎าพนักงานธุรการ กรรมการ 
28. นายนรากร  บุญเกิด เจ๎าหน๎าที่ธุรการ กรรมการ 
29. น.ส.เพ็ญประภา  ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
30. นางราตรี เอราวัณ นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
31. นางเพ็ญศรี วิเศษศรี นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ 
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          นโยบายที ่5 ดา๎นการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

1. นายปิยพงศ์ สุํมมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
2. จ.อ.ไวกูล  มะลิรส ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายสวาส  บุญอาษา ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ      กรรมการ 
4. นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู๎อ านวยการกลุํมการเงินและสนิทรัพย์ กรรมการ 
5. นางราตรี  พูลพัฒน ์ ผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ กรรมการ 
6. นางราตรี เอราวัณ นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
7. น.ส.เพ็ญประภา  ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
8. น.ส.ดวงเนตร  สนัวิลาศ นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
9. นางประไพภทัร บุญเรือง นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
10. นางเพ็ญศรี วิเศษศรี นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
11. น.ส.วิชชดุา  ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
12. น.ส.ปรียานันท์ โสภา นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ 
13. นายณัฐพล  ทวยลี พนักงานพิมพ ์ กรรมการ 
14. นายประหยัด  วรพล นักวิชาการพัสด ุ กรรมการ 
15. น.ส.ลลิตา ใจศิริ เจ๎าพนักงานพัสด ุ กรรมการ 
16. น.ส.แอนนา  ปัทมารัง นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
17. นายอรรคพล  เนตรคุณ เจ๎าหน๎าที่ธุรการ กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ 
    

          นโยบายที ่6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
1. นายปิยพงศ์ สุํมมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
2. นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู๎อ านวยการกลุํมการเงินและสนิทรัพย์ รองประธานกรรมการ 
3. นายสวาส  บุญอาษา ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ      กรรมการ 
4. จ.อ.ไวกูล  มะลิรส ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
5. นายสปุัน  สุรันนา ปฏิบัติหนา๎ที่ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล กรรมการ 
6. นางมยุรี  ไชยโชติ ผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
7. นายประภวิษณุ์  จิตจักร ปฎิบัติหนา๎ที่ผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน                         กรรมการ 
8. นางจนัทร์ฉาย ไชยขนัธ์ ปฏิบัติหนา๎ที่ผู๎อ านวยการกลุํมพฒันาครูและบุคลากรฯ กรรมการ 
9. นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา ปฏิบัติหนา๎ที่ผู๎อ านวยการกลุํมสงํเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
10. นางอาทิตยา  บริพันธ์ ปฏิบัติหนา๎ที่ผู๎อ านวยการกลุํมกฎหมายและคดี กรรมการ 
11. นายสุเมธ ปาละวงศ์ นักประชาสัมพนัธ ์ กรรมการ 
12. นายอภิรัฐ  เจาะจง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
13. นางสมจิตร  พิมพ์รส ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
14. นายเสกสรรค์   มีสารพนัธ ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
15. น.ส.วรรณเพ็ญ  พุฒิพรพงศ ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
16. นางเครือวัลย์  ชิณโสม ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
17. นางนันทพร ครุฑโต นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
18. นายสุรนิทร์ หนองชา๎ง นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
19. นางสุวรรณภา  เนตรคุณ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
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4. คณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี
หน๎าที่ก ากับ  ตดิตาม  โครงการที่ได๎รับจัดสรรงบประมาณ รายงานผู๎บังคบับัญชา  ประกอบด๎วย 

 

20. นางลมุล  เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 
21. น.ส.เมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
22. นายธีรพล  เวฬวุนารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
23. นางหฤทัย  แกํนส าโรง เจ๎าพนักงานธุรการ กรรมการ 
24. น.ส.ปรียานันท์ โสภา นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ 
25. นางเพ็ญศรี วิเศษศรี นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
26. น.ส.ชญาภรณ์  บาลศรี เจ๎าพนักงานธุรการ กรรมการ 
27. นางราตรี  พูลพัฒน ์ ผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 
28. น.ส.กิตตยา  ศรีวรขันธ ์ เจ๎าพนักงานธุรการ กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ 

    
3.  คณะกรรมการฝาุยการเงนิ  มีหน๎าที่เบิกจํายเงนิ ควบคุมดูแล จัดท าเอกสารที่เก่ียวกับการเบิกจําย ให๎ถูกต๎อง 
ตามระเบียบ ประกอบด๎วย 

3.1 นายปิยพงศ์  สุํมมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
3.2 นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู๎อ านวยการกลุํมการเงินและสนิทรัพย์ รองประธานกรรมการ 
3.3 นายประหยัด  วรพล นักวิชาการพัสด ุ กรรมการ 
3.4 น.ส.ล าใย  ลาโรจน ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ 
3.5 น.ส.ภัทรนรินทร์  ทิพย์ศิร ิ นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ 
3.6 น.ส.ลลิตา ใจศิริ เจ๎าพนักงานพัสด ุ กรรมการและเลขานุการ 
3.7 นางลมุล  เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ 

    

4.1 นายสนุทรา  หนัชัยศร ี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
4.2 นายสวาส  บุญอาษา ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ   รองประธานกรรมการ 
4.3 นายสปุัน  สุรันนา ปฏิบัติหนา๎ที่ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
4.4 จ.อ.ไวกูล  มะลิรส ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
4.5 นางราตรี  พูลพัฒน ์ ผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ กรรมการ 
4.6 นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู๎อ านวยการกลุํมการเงินและสนิทรัพย์ กรรมการ 
4.7 นางมยุรี  ไชยโชติ ผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
4.8 นางจนัทร์ฉาย ไชยขนัธ์ ปฏิบัติหนา๎ที่ผู๎อ านวยการกลุํมพฒันาครูและบุคลากรฯ กรรมการ 
4.9 นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา ปฏิบัติหนา๎ที่ผู๎อ านวยการกลุํมสงํเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
4.10 นางอาทิตยา  บริพันธ์ ปฏิบัติหนา๎ที่ผู๎อ านวยการกลุํมกฎหมายและคดี กรรมการ 
4.11 นายธีรพล  เวฬวุนารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
4.12 นางวชิราพร  พิมพ์เภา เจ๎าพนักงานธุรการ กรรมการ 
4.13 นายประภวิษณุ์  จิตจักร ปฎิบัติหนา๎ที่ผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน                         กรรมการและเลขานุการ 
4.14 นางลมุล  เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ 

4.15 น.ส.เมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ 

4.16 น.ส.เกสรา  ใจอํอน เจ๎าหน๎าที่ธุรการ ผู๎ชํวยเลขานุการ 
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ให๎กรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง มีหน๎าที่ด าเนินการวิเคราะห์และบูรณาการแผนพฒันาการศึกษา พ.ศ. 2563-
2566 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อให๎สอดรับกับนโยบาย จุดเนน๎ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให๎สามารถน างบประมาณที่ได๎รบัไปบริหารจัดการได๎อยํางถูกต๎อง บรรลุ
วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสดุแกํทางราชการ 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบํัดนี้เป็นตน๎ไป 

   สั่ง   ณ  วันที่ 19 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
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