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คานา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได๎ตระหนักถึงภารกิจที่สาคัญในการพัฒนา
ประชากรของชาติให๎เป็น “คนไทยในอนาคตจะต๎องมีความพร๎อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด๎าน
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกชํวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย
รักษาศิลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต๎อง มีทักษะที่จาเป็น มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จึงได๎จัดทาแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ที่สอดรับ
กับแผนบริหารราชการแผํนดิน เพื่อแสดงภารกิจที่สํวนราชการจะดาเนินการตลอดระยะเวลา 5 ปี และสนับสนุน
การบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสูํการปฏิบัติ ตลอดจนการ
ประสานงาน บูรณาการการทางานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งใช๎ในการกากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงานให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตํอการพัฒนาการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ขอขอบคุณทุกทํานที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการ
ดาเนินงาน จนการจัดทาแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์นี้เสร็จสิ้น ด๎วยความเรียบร๎อย หวังเป็นอยํางยิ่งวําแผนปฏิบัติ
ราชการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ตํอการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
พฤศจิกายน 2562
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สารบัญ
สํวนที่ 1

สํวนที่ 2
สํวนที่ 3

สํวนที่ 4

สํวนที่ 5

ข๎อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
บทบาทหน๎าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมองค์กร
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
บริบทที่เกี่ยวข๎องด๎านการศึกษา
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
นโยบายความมั่นคงแหํงชาติ พ.ศ. 2558-2564
แผนการศึกษาแหํงชาติ (พ.ศ.2560-2579)
นโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค 12 พ.ศ.2560-2564
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ. 2562-2565)
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
นโยบายพัฒนาการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการและงบประมาณ
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
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สารบัญ (ตํอ)
หน๎า
109

ภาคผนวก คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ 233/2562
เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ Looking Back and Moving Forward
for Kalasin Primary Educational Service Area Office 3.
คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ 296/2562
114
เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566
และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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สารบัญตาราง
หน๎า
ตารางที่ 1 จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 2
ตารางที่ 2 จานวนโรงเรียน/ครู แยกอาเภอ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 3
ตารางที่ 3 จานวนโรงเรียนจาแนกตามขนาดจานวนนักเรียน สังกัด สพฐ.
4
ตารางที่ 4 จานวนนักเรียน ห๎องเรียน แยกอาเภอ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ตารางที่ 5 จานวนนักเรียนจาแนกรายชั้นเรียน
6
ตารางที่ 6 จานวนนักเรียนแยกประเภทความพิการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
7
กาฬสินธุ์ เขต 3
ตารางที่ 7 รายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
8
ตารางที่ 8 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
9
ตารางที่ 9 รายชื่อโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
10
เขต 3
ตารางที่ 10 ตารางแสดงคําคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
13
(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
ตารางที่ 11 ตารางแสดงคําคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
14
ตารางที่ 12 ผลการดาเนินงานตามจุดเน๎น ตามยุทธศาสตร์ –ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18
ตารางที่ 13 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสานักงาน
20
เขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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สํวนที่ 1
ข๎อมูลพืน้ ฐาน
1. สภาพทัว่ ไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ตั้งอยูํเลขที่ 71 หมูํ 4
ตาบลนิคมห๎วยผึ้ง อาเภอห๎วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีอาเภอในเขตพื้นที่บริการทางการศึกษา
จานวน 7 อาเภอ ประกอบด๎วย
1. อาเภอห๎วยผึ้ง
4 ตาบล
2. อาเภอนาคู
5 ตาบล
3. อาเภอเขาวง
6 ตาบล
4. อาเภอกุฉินารายณ์ 12 ตาบล
5. อาเภอนามน
5 ตาบล
6. อาเภอสมเด็จ
8 ตาบล
7. อาเภอคามํวง
6 ตาบล
รวม 46 ตาบล
สภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
จัดการศึกษาตั้งแตํระดับกํอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต๎น มีโรงเรียนในสังกัด 199 โรงเรียน
(รวม 3 สาขา) จานวนนักเรียนทั้งสิ้น 27,282 คน (ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
คณะผูบ๎ ริหาร
นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
นายสุนทรา หันชัยศรี รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
นายปิยพงศ์ สุํมมาตย์ รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ผู๎อานวยการกลุมํ /หนํวย
นางราตรี พูลพัฒน์
นายสุปัน สุรันนา
นายประภวิษณุ์ จิตจักร
จ.อ.ไวกูล มะลิรส
นายสวาส บุญอาษา
นายอดิศักดิ์ ทวยลี
นางมยุรี ไชยโชติ
นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์
นางอาทิตยา บริพันธ์
นายศักดิ์ชัย แสนโยธา

ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมนโยบายและแผน
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู๎อานวยการกลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู๎อานวยการหนํวยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
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ระบบการติดตํอสือ่ สาร
1. หน๎าห๎อง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
2. กลุํมอานวยการ
3. กลุํมบริหารงานบุคคล
4. กลุํมนโยบายและแผน
5. กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
6. กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7. กลุํมงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
8. หนํวยตรวจสอบภายใน
9. กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. กลุํมกฎหมายและคดี
11. กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
12. โทรสาร
13 http://www.kalasin3.go.th/

0-4386-9585
0-4386-9104
0-4386-9064
0-4386-9584
0-4386-9395
0-4386-9281
0-4386-9396
0-4386-9585
0-4386-9064
0-4386-9380
0-4386-9394
0-4386-9583

ตารางที่ 1 จานวนบุคลากรทีป่ ฏิบตั ิงานจริง ในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
(ข๎อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2562)
ตาแหนํง/กลุํม
ผอ.สพท.
รอง ผอ. สพท.
กลุํมอานวยการ
กลุํมบริหารงานบุคคล
กลุํมนโยบายและแผน
กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
กลุํมงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
หนํวยตรวจสอบภายใน
กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุํมกฎหมายและคดี
กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
รวม

ผู๎บริหาร/
จานวน
ผอ.กลุํม
ชาย หญิง
1
1
2
2
14
1
8
1
6
1
8
1
17
1
11
1
1
1
2

1

72

9

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ลูกจ๎างประจา
/ ชั่วคราว
หญิง ชาย หญิง

ข๎าราชการ
ชาย
1
1
1

5

5

3
5
3
6
10

1

3

1

1
1
1

4
1
1

1
1
5

1

1

1
4

9

31

8

12
2

ตารางที่ 2 จานวนโรงเรียน/ครู แยกอาเภอ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
(ข๎อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)
อาเภอ
ห๎วยผึ้ง
นาคู
เขาวง
กุฉินารายณ์
นามน
สมเด็จ
คามํวง
รวม

จานวนโรงเรียน

จานวนนักเรียน

จานวนครู

18
22
16
55
20
42
26
199

2,041
1,992
2,281
7,930
2,907
5,602
4,530
27,283

210
218
212
689
238
477
410
2,454

กราฟแสดงจานวนโรงเรียน/ครู (ข๎อมูล ณ 10 มิถนุ ายน 2562)

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

3

ตารางที่ 3 จานวนโรงเรียนจาแนกตามขนาดจานวนนักเรียน สังกัด สพฐ.
(ข๎อมูลในระบบ DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ขนาดโรงเรียน
ขนาดที่ 1 (นักเรียน 1 - 120 คน)
ขนาดที่ 2 (นักเรียน 121 - 200 คน)
ขนาดที่ 3 (นักเรียน 201 - 300 คน)
ขนาดที่ 4 (นักเรียน 301 - 499 คน)
ขนาดที่ 5 (นักเรียน 500 - 1,499 คน)
ขนาดที่ 6 (นักเรียน 1,500 - 2,499 คน)
ขนาดที่ 7 (นักเรียน 2,500 คน ขึ้นไป)
รวมทัง้ สิน้

โรงเรียนในสังกัด
จานวนโรงเรียน จานวนนักเรียน
120
7,086
45
7,041
16
4,008
15
5,615
2
1,887
1
1,646
199
27,283

กราฟแสดงจานวนโรงเรียนจาแนกตามขนาดจานวนนักเรียน สังกัด สพฐ.

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
120

45

16

15

2

1

0

7,086

7,041

4,008

5,615

1,887

1,646

0

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

4

ตารางที่ 4 จานวนนักเรียน ห๎องเรียน แยกอาเภอ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 (ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
กลุํม/อาเภอ

กํอนประถมศึกษา
นักเรียน

ประถมศึกษา

ห๎อง นักเรียน

ห๎อง

มัธยมศึกษา
รวมทั้งสิ้น
ตอนต๎น
นักเรียน ห๎อง นักเรียน ห๎อง

อาเภอห๎วยผึ้ง

227

22

1,581

112

233

16

2,041

150

อาเภอนาคู

323

40

1,430

180

239

12

1,992

182

อาเภอเขาวง

245

23

1,726

102

310

23

2,281

148

อาเภอกุฉินารายณ์

1,451

108

5,869

376

610

48

7,930

532

อาเภอนามน

578

37

1,911

124

418

19

2,907

180

อาเภอสมเด็จ

1,106

87

4,196

284

300

18

5,602

389

อาเภอคามํวง

752

58

2,911

189

867

47

4,530

294

4,682

375 19,624 1,317

2,977

183

27,283

1,875

รวมทัง้ สิน้

กราฟแสดงจานวนนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ข๎อมูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

5

ตารางที่ 5 จานวนนักเรียนจาแนกรายชัน้ เรียน (ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2562)
ระดับชัน้
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม
รวมทัง้ สิน้

จานวนนักเรียนรายชัน้ (คน)
0
2,222
2,460
4,682
3,342
3,215
3,175
3,216
3,232
3,444
19,624
1,009
1,051
917
2,977
27,283

กราฟแสดงจานวนนักเรียนจาแนกรายชัน้ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

6

ตารางที่ 6 จานวนนักเรียนแยกประเภทความพิการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ข๎อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ที่

ชือ่ โรงเรียน

1
2
3
4
5
6
7

อาเภอห๎วยผึ้ง
อาเภอนาคู
อาเภอเขาวง
อาเภอกุฉินารายณ์
อาเภอนามน
อาเภอสมเด็จ
อาเภอคามํวง
รวมทัง้ สิน้

ประเภทความพิการ
-1-.1 -1.2 -2.1 -2.2 3 4
5
1
1
2

1
2
4
2
1
5
15

1
2
1
4

2
1
1
3
7

4
7
13
18
9
21
11
83

6

7

8

9

10

15 298 3
6 328 1
6 284 1
27 1071 9
6 389 8 417 4
14 563 2
82 3350 20

2
13
2
15
1
5
6
44

2 4
1 8
5 3
9 33
1 6
3 10
4 5
25 69

-

หมายเหตุ 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

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

7

รวม
332
365
316
1187
417
473
611
3701

ตารางที่ 7
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รายชือ่ โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
รหัสโรงเรียน
1046030249
1046030230
1046030238
1046030247
1046030254
1046030242
1046030216
1046030225
1046030262
1046030227
1046030257
1046030268
1046030347
1046030338
1046030346
1046030341
1046030349
1046030352
1046030411
1046030391
1046030405
1046030408
1046030398
1046030393
1046030505
1046030520
1046030516
1046030518

ชื่อโรงเรียน
กุดค๎าวเทพพิทยา
ศรีกุดหว๎าเรืองเวทย์
หนองจระเข๎เรืองศิลป์
ชุมชนแจนแลนราษฎร์บารุง
นาโกวิทยาสูง
นาขามวิทยา
บ๎านบัวขาว(วันครู 2500)
สมสะอาดพิทยาสรรพ์
บ๎านคุย
หนองห๎างอานวยวิทย์
เหลําใหญํวนาสณฑ์ผดุงเวทย์
บ๎านสวนผึ้ง
กุดปลาค๎าวราษฎร์บารุง
กุดกว๎างสวาสดิ์วิทยา
กุดสิมวิทยาสาร
หนองแสงถวิลราษฎร์
บ๎านส๎มปุอย
บ๎านหนองผือ
บ๎านดินจี่
บ๎านคาพิมูล
บ๎านโจดนาตาล
บ๎านนาบอน
สูงเนินวิทยาคม
ชุมชนโพนพิทยาคม
บ๎านนาคู
บ๎านจาน
บ๎านมํวงกุล
ชุมชนภูแลํนช๎างคเชนทร์พิทยาคาร

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ตาบล

อาเภอ

กุดค้าว
กุดหว้า
จุมจัง
แจนแลน
นาโก
นาขาม
บัวขาว
สมสะอาด
สามขา
หนองห้าง
เหล่าใหญ่
เหล่าไฮงาม
กุดปลาค้าว
กุดสิมคุ้มใหม่
คุ้มเก่า
สงเปลือย
สระพังทอง
หนองผือ
ดินจี่
ทุ่งคลอง
นาทัน
นาบอน
เนินยาง
โพน
นาคู
โนนนาจาน
บ่อแก้ว
ภูแล่นช้าง

กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
เขาวง
เขาวง
เขาวง
เขาวง
เขาวง
เขาวง
คาม่วง
คาม่วง
คาม่วง
คาม่วง
คาม่วง
คาม่วง
นาคู
นาคู
นาคู
นาคู

เปิดสอน
ระดับ
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถม
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถม
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถม
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถม
ขยายโอกาส
ประถม
ประถม
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
8

ลาดับ
ที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

รหัสโรงเรียน
1046030507
1046030471
1046030467
1046030483
1046030482
1046030476
1046030330
1046030322
1046030321
1046030296
1046030297
1046030299
1046030312
1046030305
1046030495
1046030487
1046030491
1046030500

ชื่อโรงเรียน
บ๎านนากระเดา
นามนราษฎร์สงเคราะห์
หนองหญ๎าปล๎อง
สงเปลือยวิทยายน
หนองบัวใน
ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
แซงบาดาลบ๎านบากวิทยา
บ๎านกอกวิทยาคม
มหาไชยโคกกว๎างวิทยา
ชุมชนบ๎านบอนวิทยา
หนองแสงวิทยาเสริม
สมเด็จประชานุเคราะห์
หนองแวงวิทยานุกูล
ชุมชนหมูมํนเม็กวิทยาสรรพ์
คาหมุนผดุงเวทย์
ไค๎นุํนวิทยาพูน
บ๎านห๎วยผึ้ง
หนองอีบุตรไพรเวทย์

ตาบล

อาเภอ

สายนาวัง
นามน
ยอดแกง
สงเปลือย
หนองบัว
หลักเหลี่ยม
แซงบาดาล
ผาเสวย
มหาไชย
ลาห้วยหลัว
ศรีสมเด็จ
สาเด็จ
หนองแวง
หมูม่น
คาบง
ไค้นุ่น
นิคมห้วยผึ้ง
หนองอีบุตร

นาคู
นามน
นามน
นามน
นามน
นามน
สมเด็จ
สมเด็จ
สมเด็จ
สมเด็จ
สมเด็จ
สมเด็จ
สมเด็จ
สมเด็จ
ห้วยผึ้ง
ห้วยผึ้ง
ห้วยผึ้ง
ห้วยผึ้ง

เปิดสอน
ระดับ
ประถม
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถม
ประถม
ขยายโอกาส
ประถม
ประถม
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถม
ขยายโอกาส
ประถม
ขยายโอกาส

ตารางที่ 8 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (ข๎อมูล ภาคเรียนที่ 1/2562)
ข๎อมูลโรงเรียนหลัก
ลาดับ

ชื่อโรงเรียน

ข๎อมูลโรงเรียนมาเรียนรํวม
ลาดับ

ชื่อโรงเรียน

ระบุชั้น
ที่รวม อบ. อบ. อบ.

1

1
2

หนองแสงวิทยาเสริม
คาโพนทองบริบูรณ์
ราษฎร์บารุง

3

บ๎านห๎วยผึง้

4

กุดกว๎างสวาสดิว์ ิทยา

5

หนองโพนสูง

2

3

ป.

1

จานวนนักเรียน
ป. ป. ป.

ป.

ป.

6
6

2
6

3
10

4
3

5
6

1

บ๎านคากุงหนองอิดุม

ป.1-6

2

บ๎านบึงทอง

ป.1-6

3

4

3

3

2

ป.1-6
ป.1-6
อ.2-ป.6
อ.2-3,
ป.1,3,5
ป.1-6

2
3
2

4
1
5

2

1
1
2

2
2
1

3 คํายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
4 บ๎านพรหมสวําง
5 บ๎านโนนสาราญ
6 หัวงัววิทยาคม
7 หนองแวงหนองน๎อยวิทยา
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1
8

6

10

1
2

รวม
ทั้งสิ้น

1
1
2

4

31

3

15

1.7

12
8
14

5.6
7.8
5.9

30

2

2

9

ระยะทาง
(ก.ม.)

9.9
6.1

ข๎อมูลโรงเรียนหลัก
ลาดับ

ชื่อโรงเรียน

ข๎อมูลโรงเรียนมาเรียนรํวม
ลาดับ

ชื่อโรงเรียน

ระบุชั้น
ที่รวม อบ. อบ. อบ.

1

6

หัวงัววิทยาคม

7
8
9
10
11
12

หนองบัวนอก
หนองบัวกลาง
บ๎านดอนอุํมรัว
บ๎านขมิ้น
สามเพื่อนพัฒนา
บ๎านบึงโคกสะอาด

13

บ๎านเหลําภูพานวิทยา

8
9
10
11
12
13
14
15

ดงสวางวรวิทย์
หนองโพนสูง
หนองบัวกลาง
หนองบัวนอก
บ๎านโนนสวรรค์
บ๎านขมิ้น (สาขาภูเงิน)
บ๎านหนองห๎าง
บ๎านดงแหลม
บ๎านเหลําภูพานวิทยา
16
(สาขาหนองหญ๎าปล๎อง)

ป.3-ป.6
ป.2,4,6
ป.3-4
ป.3,4
อ.2-ป.6
อ.3-ป.6
อ.2--6
ป.1-ป.5

2

3

จานวนนักเรียน
ป. ป. ป. ป.

ป.

ป.

1

4
2
5
7

5

6

11
2 3
12 11 11
3 2 3
1

7
7
9
4
1

3
6
4

3

6

4

2

3

11
11
2
2

2
7
1

2
4
1

ป.2 -6

5

3

รวม
ทั้งสิ้น

13

ระยะทาง
(ก.ม.)

2
29
18
18
21
56
23
3

4.9
9.9
6
6
3.3
3.5
6
5

21

16.2

ตารางที่ 9 รายชื่อโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ลาดับ
ที่
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33

รหัส
โรงเรียน
46030001
46030007
46030011
46030022
46030034
46030036
46030043
46030054
46030060
46030071
46030074
46030078
46030083
46030095
46030099
46030103
46030105

ชื่อโรงเรียน
นามนราษฎร์สงเคราะห์
ชุมชนยอดแกํงสงเคราะห์
สงเปลือยวิทยายน
กุดค๎าวเทพพิทยา
หนองจระเข๎เรืองศิลป์
ชุมชนแจนแลนราษฎร์บารุง
นาขามวิทยา
สมสะอาดพิทยาสรรพ์
คาโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บารุง
เหลําใหญํวนาสณฑ์ผดุงเวทย์
เหลําไฮงามวิทยาสูง
กุดปลาค๎าวราษฎร์บารุง
กุดสิมวิทยาสาร
บ๎านโพนแพง
ทุํงคลองวิทยา
บ๎านนาไรํเดียว
นาทันวิทยา

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ลาดับ
ที่
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34

รหัส
โรงเรียน
46030002
46030008
46030015
46030024
46030035
46030038
46030047
46030058
46030067
46030073
46030075
46030081
46030086
46030096
46030102
46030104
46030106

ชื่อโรงเรียน
บ๎านโนนเที่ยง
หนองหญ๎าปล๎อง
หนองบัวใน
ศรีกุดหว๎าเรืองเวทย์
หนองฟูาเลื่อนอานวยวิทย์
นาโกวิทยาสูง
บุํงคล๎าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194
บ๎านคุย
ไทยรัฐวิทยา 35 (คากั้ง)
บ๎านกลาง
บ๎านสวนผึ้ง
บ๎านโพนสวาง
ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
บ๎านดินจี่
บ๎านคาพิมูล
บ๎านโนนค๎อ
บ๎านหนองสระพัง
10

ลาดับ
ที่
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57

รหัส
โรงเรียน
46030107
46030109
46030119
46030142
46030149
46030161
46030170
46030174
46030088
46030092
46030184
46030194

ชื่อโรงเรียน
บ๎านโจดนาตาล
บ๎านนาบอน
ชุมชนโพนพิทยาคม
หนองแสงวิทยาเสริม
หนองแวงวิทยานุกูล
ชุมชนหมูมํนเม็กวิทยาสรรพ์
บ๎านเหลําสีแก๎ว
นิคมกุฉินารายณ์ หมูํ 6
หนองแสงถวิลราษฎร์
บ๎านหนองผือ
บ๎านชาด
บ๎านมํวงกุล

ลาดับ
ที่
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58

รหัส
โรงเรียน
46030108
46030115
46030129
46030147
46030150
46030164
46030171
46030181
46030089
46030094

ชื่อโรงเรียน
บ๎านดงสวนพัฒนา
บ๎านหนองมํวง
บ๎านกอกวิทยาคม
สมเด็จประชานุเคราะห์
บ๎านโนนชาด
คาบงพิทยาคม
ไค๎นุํนวิทยาพูน
หนองอีบุตรไพรเวทย์
บ๎านส๎มปุอย
บ๎านโพนนาดี

46030188 โคกนาดี
46030195 ชุมชนภูแลํนช๎างคเชนทร์พิทยาคาร

2. บทบาทหน๎าทีข่ องสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 40-41) ได๎กาหนดอานาจหน๎าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วํา ให๎สานักงานเขตมีอานาจหน๎าที่ดาเนินการให๎เป็นไปตามอานาจหน๎าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา มีอานาจหน๎าที่ ดังนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให๎สอดคล๎องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต๎องการของท๎องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนํวยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ๎งจัดสรรงบประมาณที่ได๎รับให๎หนํวยงานข๎างต๎นรับทราบและกากับตรวจสอบ ติดตามการ
ใช๎จํายงบประมาณของหนํวยงานดังกลําว
3. ประสาน สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรํวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศด๎านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด๎านตําง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน สํงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน สํงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
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10. ประสาน สํงเสริมการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด๎านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หนํวยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง สํวน
ท๎องถิ่น ในฐานะสานักงานผู๎แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน๎าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได๎ระบุให๎เป็นหน๎าที่ของผู๎ใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย
การแบํงสํวนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560
1. ให๎แบํงสํวนราชการสานักงานเขต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบํง
สํวนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 ดังตํอไปนี้
(1) กลุํมอานวยการ
(2) กลุํมนโยบายและแผน
(3) กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(5) กลุํมบริหารงานบุคคล
(6) กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) กลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(8) กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
(9) หนํวยตรวจสอบภายใน
2. ให๎แบํงสํวนราชการสานักงานเขต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบํง
สํวนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ให๎เพิ่มความตํอไปนี้เป็น (10) ของข๎อ 6
แหํงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบํงสํวนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
“(10) กลุํมกฎหมายและคดี”
3. ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2562
1) ด๎านคุณภาพการจัดการศึกษา
ผลการดาเนินงานด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET)
ปีการศึกษา 2561 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได๎ดาเนินการตามแนวทางของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ (องค์การมหาชน) อยํางเครํงครัดในทุกขั้นตอน เพื่อให๎ได๎ผลการทดสอบที่มี
คุณภาพ และนําเชื่อถือ โดยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ปรากฏตามตารางที่ 6 และตารางที่ 7 ดังนี้
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ตารางที่ 10 ตารางแสดงคําคะแนนเฉลีย่ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน
(O-Net) ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 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 ต่ากวําระดับสพฐ. และระดับประเทศ
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ตารางที่ 11 ตารางแสดงคําคะแนนเฉลีย่ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน
(O-Net) ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 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 และ
วิทยาศาสตร์ ต่ากวําระดับสพฐ. และระดับประเทศ
ข๎อค๎นพบจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2561
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) พบวํา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี
คะแนนเฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น คื อ ภาษาไทย ภาษาตํ า งประเทศ และวิ ท ยาศาสตร์ และเฉลี่ ย รวม 4 สาระ
เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรวม 4 สาระ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ พบวํา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงกวําระดับจังหวัด แคํต่ากวํา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ ทั้ง 4 สาระ ทั้งนี้อาจเกิด
จาก
1. นักเรียน
1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 บางสํวนขาดทักษะด๎านการอําน การคิดวิเคราะห์
สถานการณ์จากโจทย์
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1.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให๎ความสาคัญของ
การสอบ O-NET ตํอการสอบน๎อย
1.3 ความรู๎พื้นฐานของนักเรียน เนื่องจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็น
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนมาทั้งหมดตลอดระดับชั้น นักเรียนบางสํวนขาดความรู๎พื้นฐานและ
การเชื่อมโยงในระดับที่สูงขึ้น
2. ครูผสู๎ อน
2.1. พฤติกรรมการสอนและประสบการณ์การสอนของครู สํวนใหญํใช๎วิธีการสอนแบบบรรยาย
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมํสํงเสริมการคิดและการแก๎ปัญหาในชีวิตประจาวัน
2.2 การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและระดับชาติ ไมํสัมพันธ์กัน เนื่องจากการวัดและการ
ประเมินผลของครู การสร๎างเครื่องมือวัดผู๎เรียนในระดับชั้นเรียนยังไมํกระตุ๎นให๎นักเรียน คิดในลักษณะการนาไปใช๎
ในสถานการณ์หรือการดาเนินชีวิต ซึง่ แบบทดสอบระดับชาติจะเน๎นการนาไปใช๎มากกวําการจาเนื้อหาของ
หลักสูตร
2.3. เทคนิคในการสร๎างแบบทดสอบ ครูสํวนใหญํไมํมีความชานาญในการสร๎างเครื่องมือวัดผู๎เรียน
ในการใช๎ทักษะการคิดระดับสูง เชํน แบบทดสอบวัดทักษะการคิดขั้นพื้นฐานทักษะการคิดที่ใช๎ในการสื่อสาร ทักษะ
การฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอําน ทักษะการเขียน แบบทดสอบวัดทักษะการคิดขั้นสูง เชํน ทักษะการคิดซับซ๎อน
ทักษะกระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ ทักษะกระบวนการคิดแก๎ปัญหา ทักษะ
กระบวนการวิจัย ทักษะกระบวนการคิดสร๎างสรรค์ และการบูรณาการความรู๎ไปใช๎ในการดาเนินชีวิตประจาวันซึ่งทา
ให๎นักเรียนไมํคุ๎นชินกับรูปแบบของข๎อสอบในระดับชาติ
2.4 คุณวุฒิของครูไมํตรงตามสาระที่สอน/ครูไมํครบตามกลุํมสาระ ผู๎บริหารต๎องปรับโดยการนา
ครูในกลุํมสาระอื่นไปสอนในกลุํมสาระที่ครูขาด ทาให๎คุณวุฒิของครูไมํตรงตามสาระการสอน สํงผลถึงคุณภาพการ
สอนของครูในเนื้อหาที่มีความลึกซึ้งมากกวํา
3. ผูบ๎ ริหาร
นโยบายของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ สํวนใหญํผู๎บริหารมุํงเน๎นที่จะให๎ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให๎ที่สูงขึ้น แตํทั้งนี้ก็ขึ้นกับความพร๎อมของโรงเรียนและบุคลากร ในการจัดการ
เรียนการสอน ผู๎บริหารมุํงเน๎นให๎เกิดความเสมอภาค นักเรียนทุกคนได๎รับความรู๎อยํางทั่วถึงไมํเน๎นการจัดการเรียน
การสอนรายบุคคล
แนวทางการนาผลการทดสอบ O-NET ไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. นักเรียน ใบรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET แสดงคะแนนของนักเรียนแตํละ
ระดับ โดยนักเรียนสามารถดูผลคะแนนของตนเองในแตํละวิชาวําสูงกวําหรือต่ากวําคําเฉลี่ยของระดับโรงเรียน
ระดับสังกัดและระดับประเทศ เพื่อเป็นการประเมินและพัฒนาตนเองให๎มีผลการเรียนดียิ่งขึ้น
2. ครูผู๎สอน ครูผู๎สอนแตํละกลุํมสาระสามารถดูผลคะแนนรายวิชาที่ตนเองสอนจากใบรายงานผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ฉบับที่ 1 เป็นการรายงานผลการสอบรายบุคคลของนักเรียนทั้งโรงเรียน
3. ผู๎บริหารสถานศึกษา ต๎องพิจารณาคําสถิตติในทุกกลุํมสาระวิชาและแยกยํอยรายมาตรฐานการ
เรียนรู๎ ซึ่งสามารถพิจารณาผลการสอบในภาพรวมของวิชา คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเทียบเคียงกับโรงเรียนที่อยูํ
ในจังหวัดเดียวกัน หรือโรงเรียนที่อยูํในสังกัดเดียวกันที่มีสภาพแวดล๎อมในการจัดการเรียนการสอนที่ใกล๎เคียงกัน
และระดับประเทศ เพื่อนาผลมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนสถานศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น ใช๎ระบบการนิเทศ
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ติดตาม กากับ และสํงเสริมสนับสนุน
4. เขตพื้นที่การศึกษา ในใบรายงานผลฉบับที่ 2 และ3 คําสถิติระดับศูนย์สอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกมาตรฐานการเรียนรู๎ แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ซึ่งเขตพื้นที่นาไปใช๎สํงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดได๎
บทบาทหน๎าทีข่ องผูบ๎ ริหารและครูในการนาคะแนน O-NET ไปใช๎พฒ
ั นากระบวนการเรียนการสอน
สรุปได๎ดังนี้
1. วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ภาพรวมระดับโรงเรียน โดยพิจารณาวําระดับชั้นแตํละระดับชั้น
มีรายวิชาใดที่มีคะแนน O-NET อยูํในระดับปรับปรุง พอใช๎ ดี ดีมาก รายวิชาใดที่ต๎องการพัฒนา
อยํางเรํงดํวน
2. ให๎ครูผู๎สอนทุกคนวิเคราะห์ผลสอบ O-NET รายสาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ และจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎และภาพรวมของสถานศึกษาตํอไป
3. จัดประชุมคณะทางานระดับสถานศึกษา รํวมกับนักวิจัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รํวมกัน
จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานสํงเสริมการนาผลการสอบ O-NET ไปใช๎พัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. ดาเนินการติดตามการปฏิบัติงานของครูผู๎สอน โดยผู๎รับผิดชอบงานนิเทศภายใน สถานศึกษา
5. พิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองข๎อสอบตามประเด็นในแบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพของ
ข๎อสอบ
6. ตรวจสอบแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎รายวิชาในแตํละกลุํมสาระ
7. ตรวจสอบการตัดสินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนรายวิชา เมื้อสิ้นภาคเรียน/ปีการศึกษา
8. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
บทบาทของครูในการนาผลการทดสอบ O-NET ไปใช๎ในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
1. การนาผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนรายบุคคล และระเบียนแสดงผลการเรียนไปใช๎การ
วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET รายสาระการเรียนรู๎
2. การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET รายมาตรฐานการเรียนรู๎วิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยที่ทาให๎ผล
การสอบ O-NET สูงขึ้นโดยกาหนดปัญหา เงื่อนไขความสาเร็จ สิ่งที่ต๎องการขอรับการสนับสนุน
3. วิเคราะห์เชื่อมโยงคุณภาพผู๎เรียนเพื่อวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู๎
4. การประเมินผลเพื่อวางแผนการเขียนข๎อสอบให๎สอดคล๎องกับคุณภาพผู๎เรียน มาตรฐาน ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู๎ออกข๎อสอบปลายภาค/ปลายปี ตามแนวการทดสอบระดับชาติและจัดทารายงานผลการเรียน
ข๎อเสนอแนะ
ข๎อเสนอแนะในการนาผลการทดสอบไปใช๎
1. สถานศึกษาควรวิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียนทั้งรายบุคคลและรายโรงเรียน
แยกแตํละสาระการเรียนรู๎ มาตรฐานการเรียนรู๎ โดยพิจารณาสาระ และมาตรฐานที่ควรปรับปรุงอยํางเรํงดํวน แล๎ว
รํวมกับบุคลากรผู๎เกี่ยวข๎องรํวมกันกาหนดแนวทางนาผลการประเมินไปใช๎ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทั้งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติประจาปี
2. สถานศึกษาควรนาผลไปวิเคราะห์ เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ จัดทาแผน โครงการ กิจกรรม
ทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยํางเป็นรูปธรรมชัดเจน
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3. ควรสํงเสริม สนับสนุนความเข๎มแข็งทางด๎านวิชาการ โดยเฉพาะพัฒนาความสามารถทักษะด๎าน
การวัดและประเมินผลของครูและทาการวัดผลนักเรียนให๎สอดคล๎องและเป็นไปตามแนวทางของการทดสอบ
ระดับชาติเพื่อให๎ผู๎เรียนคุ๎นชินและฝึกคิดแก๎ปัญหา
4. วิเคราะห์ข๎อมูลรายบุคคล มาตรฐาน และสาระการเรียนรู๎ แล๎วนาสารสนเทศที่ได๎ไปใช๎ในการ
พัฒนาผู๎เรียนระดับชั้นเรียน และรายบุคคลอยํางตํอเนื่อง
5. ครูควรแสวงหานวัตกรรมหรือเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อนาไปปรับปรุงหรือพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะในรายกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่มีผลประเมินคําอยํางเป็นระบบและอยําง
ตํอเนื่อง
6. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นการฝึกทักษะการคิด และฝึกนักเรียนให๎มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ คิดสร๎างสรรค์ และคิดอยํางเป็นระบบ พร๎อมทั้งมีทักษะในการ
แสวงหาความรู๎
7. ครูควรนาผลการประเมินไปออกแบบการเรียนรู๎ และออกแบบการวัดและประเมินผลโดยใช๎
วิธีการหลากหลาย ใช๎เครื่องมือที่มีคุณภาพ และเน๎นการวัดและประเมินผล ตามสภาพจริง
8. ผู๎บริหารโรงเรียน ควรสํงเสริมสนับสนุนให๎ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยําง
หลากหลาย ยึดผู๎เรียนเป็นสาคัญ โดยเฉพาะรายกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่ผลการประเมินคําให๎เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ มีการนิเทศ ติดตามกากับอยํางตํอเนื่อง
9. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาบุคลากร โดยการสํงเสริมให๎เรียนรู๎ด๎วยตนเองผํานเทคโนโลยีและสํง
บุคลากรเข๎ารับการอบรมหรือเชิญวิทยากรมาให๎การอบรม เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
10. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาควรนาข๎อมูล ไปกาหนดยุทธศาสตร์/จุดเน๎น
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํงเสริมสนับสนุน พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง และนิเทศ ติดตาม กากับ
การจัดการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
11. ผู๎บริหารระดับสูงหรือองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข๎อง ควรนาข๎อมูลไปใช๎ในเชิงบริหารและ
ให๎ขวัญกาลังใจ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงคุณภาพ
12. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ควรสานตํอโยบายให๎สถานศึกษา นาผลการประเมิน
ไปเป็นสํวนหนึ่งของการออกเกรดให๎นักเรียนในปลายปีการศึกษา หรือมีผลตํอการเลื่อนชั้น
2) ด๎านโอกาสทางการศึกษา
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สร๎างโอกาสทางการศึกษาเพื่อให๎
ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาทีคุณภาพและมาตรฐาน โดยเน๎นการสร๎างความรํวมมือกับ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง เพื่อจัดทาแผนการจัดการศึกษา ตั้งแตํสามะโน
ประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข๎าเรียน การติดตามการเข๎าเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน ตลอดจน
พัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับพื้นที่ และการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา
2. ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแหํงให๎มีมาตรฐานในด๎านตําง ๆ สอดคล๎องกับบริบทเชิงพื้นที่ เชํน
มาตรการด๎านโครงสร๎างพื้นที่และสิ่งอานวยความสะดวก ได๎แกํ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนาม
กีฬา ห๎องเรียน วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต๎น มาตรฐานด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด๎านการบริหาร
จัดการ มาตรฐานด๎านระบบงบประมาณ มาตรฐานด๎านความปลอดภัย และมาตรฐานด๎าน Digital Technology
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
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เป็นต๎น
3. สร๎างความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผู๎เรียนที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษ
4. ปรับเปลี่ยนการบวนการงบประมาณตั้งแตํการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
3) ด๎านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สํงเสริมพัฒนาการดาเนินงาน ระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสถานศึกษาให๎ผํานการรับรอง
มาตรฐาน พัฒนาระบบและรูปแบบการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สร๎างและพัฒนาเครือขําย
โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและประกันคุณภาพผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา กากับติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินงานเป็นรายโรงเรียน เพื่อแก๎ไขและให๎การชํวยเหลือ พัฒนาคุณภาพ กากับ ดูแล ชํวยเหลือและพัฒนา
สถานศึกษาขนาดเล็กและให๎การบริหารทางการศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน(SBM)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีระบบการบริหารจัดการมุํงพัฒนาโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล พัฒนาและสํงเสริมศักยภาพและความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคลในระดับตํางๆ
ทั้งกรรมการสถานศึกษา กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและอื่นๆ ให๎มีบทบาทในการบริหารจัดการศึกษามากขึ้น
การการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยํางมีคุณภาพ สรุปผลการรายงานการบริหารจัดการ ดังนี้
ตารางที่ 12 ผลการดาเนินงานตามจุดเน๎น ตามยุทธศาสตร์ –ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. ร๎อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของ
เขตพื้นที่
2. ร๎อยละของนักเรียนได๎รับการสร๎างภูมิคุ๎มกัน ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา
3. ร๎อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
คํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
4. ร๎อยละของสถานศึกษานา “ศาสตร์พระราชา” มาใช๎ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและสํงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร๎างขีด
ความสามารถในการแขํงขัน
5. ร๎อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
6. ร๎อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล๎องกับมาตรฐานการ
เรียนรู๎ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
7. ร๎อยละของผู๎เรียนผํานเกณฑ์การประเมินความสามารถด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
8. ร๎อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด๎วยวิธีการที่หลากหลาย
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับ ระดับ
คะแนน คุณภาพ
3
ดีมาก
-

-

3

ดีมาก

3
2.5

ดีมาก
ดี

4
4

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

1

พอใช๎

-
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
9. ร๎อยละของนักเรียนแตํละระดับชั้นอํานออกเขียนได๎ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กาหนด
10. ร๎อยละของนักเรียนอํานหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กาหนด
11. ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู๎ในการปฏิบัติจริงตาม
สภาพความต๎องการ และบริบทของแตํละพื้นที่
12. ร๎อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
มากกวําร๎อยละ 50 เปรียบเทียงกับปีการศึกษาที่ผํานมา
12.1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
12.1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
13. ร๎อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นได๎รับการ
เตรียมความพร๎อมในการประเมินระดับนานาชาติ ตามโครงการ PISA
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
14. จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
14.1 ร๎อยละของครูที่ได๎รับการพัฒนาครูตามความต๎องการของเขตพื้นที่การศึกษา
(โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร)
14.2 ระดับความสาเร็จของครูที่เข๎ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
(Boot Camp)
15. ร๎อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ
15.1 ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการใช๎ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานบุคคล (HRMS)
15.2 ร๎อยละของสถานศึกษาที่ได๎รับการแก๎ปัญหาขาดแคลนครู (ครูผู๎ทรงคุณคําแหํง
แผนดิน)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ
16. ร๎อยละของประชากรวัยเรียนได๎รับโอกาสในการเข๎ารับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น
16.1 ระดับประถมศึกษา
16.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น
17. ร๎อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได๎รับโอกาสในการศึกษาตํอขึ้นพื้นฐาน
เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
18. ร๎อยละของผู๎เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน
ความสาคัญของการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม คุณธรรม จริยธรรมและการ
ประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับ ระดับ
คะแนน คุณภาพ
2
ดี
1
พอใช๎
-

1
1
4

พอใช๎
พอใช๎
ดีเยี่ยม

3

ดีมาก

4

ดีเยี่ยม

1

พอใช๎

4

ดีเยี่ยม

-

-

4

ดีเยี่ยม

4
4
4

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

3
3

ดีมาก

3.5

ดีเยี่ยม
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ระดับ ระดับ
คะแนน คุณภาพ
19. อัตราออกกลางคันของผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
4
ดีเยี่ยม
20. ร๎อยละของสถานศึกษาและหนํวยงานทุกระดับรํวมกันสํงเสริมสนับสนุนให๎ผุ๎ปกครอง
3
ดีมาก
ชุมชน สังคม ฯลฯ มีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม : ร๎อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาให๎นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี
1
พอใช๎
ตามแนวทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
คะแนนเฉลี่ยรวม
2.82 ดีมาก
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

ตารางที่ 13 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาตามมาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
มาตรฐาน/ตัวบํงชี/้ ประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสูํความเป็นเลิศ
ตัวบํงชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผู๎นาของผู๎บริหารในการนาองค์การไปสูํเปูาหมาย
4
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การใช๎ข๎อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัด
4
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใช๎แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัด
3
การศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร๎างหรือประยุกต์ใช๎นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ
3
ในการบริหารและการจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การนาผลการดาเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการ
จัดการศึกษา
สรุปตัวบํงชี้ที่ 1
ตัวบํงชี้ที่ 2 การพัฒนาสูํองค์การแหํงการเรียนรู๎
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การสํงเสริมให๎เกิดการจัดการความรู๎ (Knowledge
Management : KM) และการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community :PLC)
สรุปตัวบํงชี้ที่ 2
ตัวบํงชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหาร และการ
จัดการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
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มาตรฐาน/ตัวบํงชี/้ ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การสํงเสริม สนับสนุน การมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น องค์การวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น
สรุปตัวบํงชี้ที่ 3
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ
ตัวบํงชี้ที่ 1 การบริหารงานด๎านวิชาการ
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 สํงเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สรุปตัวบํงชี้ที่ 1
ตัวบํงชี้ที่ 2 การบริหารงานด๎านงบประมาณ
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนการใช๎งบประมาณอยํางเป็นระบบ
สอดคล๎องกับนโยบาย ปัญหาและความต๎องการ
สรุปตัวบํงชี้ที่ 2
ตัวบํงชี้ที่ 3 การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพัฒนา สํงเสริม ยกยํองเชิดชูเกียรติครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสูํความเป็นมืออาชีพ สอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการจาเป็น และ
สํงเสริมความก๎าวหน๎าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
สรุปตัวบํงชี้ที่ 3
ตัวบํงชี้ที่ 4 การบริหารงานด๎านการบริหารทั่วไป
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ
สรุปตัวบํงชี้ที่ 4
ตัวบํงชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นการพิจารณา การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การ
จัดการศึกษา ภารกิจ 4 ด๎าน และการนานโยบายสูํการปฏิบัติ
สรุปตัวบํงชี้ที่ 4
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลของการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็น
แบบอยํางได๎
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
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มาตรฐาน/ตัวบํงชี/้ ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา ผลงานหรือผลการดาเนินงานของกลุํม/หนํวย ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่บรรลุเปูาหมาย ประสบความสาเร็จ ตามภารกิจของแตํละกลุํม
ทั้งนี้เป็นผลงานที่เกิดจากการดาเนินงาน ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เกิด
ประโยชน์ตํอการศึกษาและสถานศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทั้ง
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจนเกิดประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ
และสามารถยึดเป็นแบบอยํางได๎
สรุปตัวบํงชี้ที่ 1
ตัวบํงชี้ที่ 2 สถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยํอยที่ 1 (ระดับการศึกษาปฐมวัย)
ประเด็นยํอยที่ 2 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
สรุปตัวบํงชี้ที่ 2
ตัวบํงชี้ที่ 3 ผู๎เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพตาม
หลักสูตร
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู๎เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT)
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประเด็นยํอยที่ 4.1 – ป.6
ประเด็นยํอยที่ 4.2 – ม.3
ประเด็นยํอยที่ 4.3 – ม.6
สรุปตัวบํงชี้ที่ 3
ตัวบํงชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเทําเทียมกันศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู๎ทักษะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีความต๎องการพิเศษ ได๎รับการดูแลชํวยเหลือและสํงเสริมให๎ได๎รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ
ประเด็นยํอยที่ 4.1 (เด็กพิการเรียนรวม)
ประเด็นยํอยที่ 4.2 (เด็กด๎อยโอกาส)
ประเด็นยํอยที่ 4.3 (เด็กที่มีความสามารถพิเศษ)
สรุปตัวบํงชี้ที่ 4
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
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มาตรฐาน/ตัวบํงชี/้ ประเด็นการพิจารณา
ตัวบํงชี้ที่ 5 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ๎าง ใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได๎รับยก
ยํองเชิดชูเกียรติ
ประเด็นการพิจารณา ผลงานดีเดํนที่ประสบความสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข๎าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ๎าง ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา เป็นผลงานที่ได๎รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยต๎องเป็น
รางวันชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับรางวัลนั้นๆ ให๎การรับรองตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด หรือรางวัลเทียบเคียง และเป็นรางวัลในปี
การศึกษาปัจจุบัน
สรุปตัวบํงชี้ที่ 5
ตัวบํงชี้ที่ 6 ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการ
จัดการศึกษา รวมทั้งการให๎บริการ
ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจด๎านการบริหารและการจัด
การศึกษา รวมทั้งการให๎บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกระบวนการ
บริหารงานของกลุํมในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช๎แบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความคิดเห็นที่มีตํอการให๎บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุํม/หนํวย
สรุปตัวบํงชี้ที่ 6
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3
คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน)
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สํวนที่ 2
การวิเคราะห์สภาพองค์การ ( SWOT & TOWS Matrix)
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมองค์กร
ข๎อมูลจากการอภิปรายแบบมีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย นามาใช๎เป็นปัจจัยปูอนเข๎าด๎านข๎อมูลเพื่อ
วิเคราะห์สภาพแวดล๎อมองค์การโดยใช๎การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาสและอุปสรรค ในการดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยใช๎การวิเคราะห์แบบ
SWOT analysis เพื่อกาหนดทิศทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
พบประเด็นสาคัญที่จะต๎องกาหนดทิศทางของกลยุทธ์ในการพัฒนา ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายใน
ด๎าน
1. โครงสร๎าง
(Structure)

2. ด๎านระบบในการ
ดาเนินงานของ
หนํวยงาน (System)

จุดแข็ง
1. มีหนํวยงานภายในที่ครอบคลุมภารกิจ
กาหนดบทบาทหน๎าทีท่ ี่ชัดเจน มีมาตรฐาน
การทางานทั้งระดับสถานศึกษาและระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
2. ผู๎บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
วิสัยทัศน์และมุํงมัน่ ในการทางาน มีทีม
บริหารที่เพียงพอและหลากหลาย
ความสามารถ
3. มีการบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคล
ที่มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาจากผู๎มี
ประสบการณ์และหลากหลายอาชีพ มา
จากทุกภาคสํวน
4. ผู๎บริหารระดับสูงเป็นคนในพืน้ ที่
1. มีระบบการบริหารแบบ กระจายอานาจสูํ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
2. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระบบงบประมาณเอื้อ
และยืดหยุํนเพิ่มขึ้นและมีหนํวยตรวจสอบ
ภายใน ให๎คาแนะนาในการใช๎จาํ ย
งบประมาณ
3. มีระบบการติดตํอสื่อสารหลายชํองทาง
มีความพร๎อมทางด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศ บุคลากรมีศักยภาพ
4. มีหนํวยงานที่รบั ผิดชอบการนิเทศ
ติดตาม ชํวยเหลือและมีระบบประกัน
คุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง
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จุดอํอน
1. หนํวยงานภายในขาดการบูรณาการและเชื่อมโยง
ภารกิจรํวมกัน ตามมาตรฐานทีก่ าหนด
2. การกาหนดทิศทางและการสือ่ สารนโยบาย
รํวมกันยังไมํชดั เจน และการสร๎างทีมงานที่เข๎มแข็ง
3. โรงเรียนมีความพร๎อมและคุณภาพที่แตกตํางกัน
และโรงเรียนสํวนใหญํเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
4. องค์คณะบุคคลขาดการประสานและทางาน
ไปในทิศทางเดียวกันสูํคุณภาพการศึกษา

1. บุคลากรตาแหนํง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
มี 1 คน ไมํเพียงพอตํอการให๎บริการ
2. การจัดสรรงบประมาณไมํสอดคล๎องกับความ
ต๎องการ จาเป็นและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลัก
3. การติดตํอสื่อสารและใช๎เทคโนโลยีเพื่อแลกเปลี่ยน
ข๎อมูลด๎านพัฒนาคุณภาพทางการศึกษายังมีน๎อยและ
นาไปใช๎ประโยชน์เพื่อการบริหารและการบริการไมํ
มากนัก
4. ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงรํวมกันทุกกลุํมภารกิจ
ตามยุทธศาสตร์ การชํวยเหลือ แนะนา ไมํเอื้อตํอ
การรองรับการประเมินภายนอกจาก
สมศ. เทําที่ควร
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ด๎าน
จุดแข็ง
3. ด๎านแบบแผน หรือ 1. การบริหารจัดการมีกฎระเบียบ
พฤติกรรมในการ
หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในแตํละเรื่องที่
บริหารจัดการ (Style) ชัดเจน และมีมาตรฐานกากับการ
ปฏิบัติงาน
2. ผู๎บริหารมีภาวะผูน๎ า ได๎รับการยอมรับใน
ด๎านการบริหาร มีประสบการณ์ในการ
บริหารองค์กร และมีความตระหนักในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. ด๎านกลยุทธ์ของ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
หนํวยงาน (Strategy) สถานศึกษามีกลยุทธ์ในการดาเนินงาน ทีย่ ึด
กลยุทธ์ในการดาเนินงานตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
เป็นหลัก
2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีระบบการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามกลยุทธ์ ตลอดจนมีการ
จัดทาคารับรองปฏิบัติราชการประจาปี
เพื่อขับเคลื่อนสูํการปฏิบัติในระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
5. ด๎านบุคลากร หรือ 1. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมาชิกของหนํวยงาน มีเพียงพอ มีศักยภาพในการเรียนรู๎และ
(Staff)
พร๎อมที่จะได๎รับการพัฒนา
2. สถานศึกษามีครูเพียงพอตามเกณฑ์
3. ครูและบุคลากรทุกคนมีความตระหนักรู๎
คุณคําขององค์กร เห็นประโยชน์สํวนรวม
มากกวําประโยชน์สํวนตน
4. ครูและบุคลากรทุกคนได๎รบั การยอมรับ
จากผู๎ปกครองและชุมชนในการจัด
การศึกษา
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จุดอํอน
1. การนามาตรฐาน กฎ ระเบียบ สูํการปฏิบัติ
ยังไมํปรากฏผลเป็นที่นาํ พอใจเทําที่ควร ทั้งในระดับ
สถานศึกษาและสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
2. ผู๎บริหารบางสํวนยังขาดภาวะผู๎นาทางวิชาการใน
การประยุกต์ใช๎ เทคนิคและวิธีการในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตลอดจนขาดแรงจูงใจ ในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา อยํางเป็นรูปธรรม
มีกลยุทธ์การดาเนินงานทีช่ ัดเจน แตํการขับเคลื่อน
สูํการปฏิบัติยงั ไมํได๎ผลเทําที่ควร เนื่องจากขาดการ
ติดตาม และมาตรการจูงใจยังไมํสอดคล๎องและ
สนองตอบตํอคุณภาพการศึกษา

1. บุคลากรที่เป็นลูกจ๎างชั่วคราวยังขาด
ประสบการณ์ในการทางาน
2. ถึงแม๎สถานศึกษามีอัตรากาลังเพียงพอตามเกณฑ์
แตํสํวนใหญํเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไมํครบชั้น
และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาครูสอนไมํ
ตรงวิชาเอกสํงผลตํอคุณภาพการศึกษาโดยตรง
3. ครูมีภาระงานพิเศษนอกเหนือจากงานสอนมาก
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการกระจายงาน
ไมํเทําเทียมกัน
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ด๎าน
6. ด๎านทักษะความรู๎
ความสามารถของ
หนํวยงาน (Skill)

จุดแข็ง
1. บุคลากรในสานักงานเป็นผู๎มคี วามรู๎
ความสามารถ มีความพร๎อมที่จะเรียนรู๎
และพัฒนาทักษะในการทางาน
2. ครูเป็นผู๎มปี ระสบการณ์และได๎รับ
วิทยฐานะสูงขึ้น ได๎รบั การพัฒนาอยําง
ตํอเนื่อง
3. ครูมีศักยภาพในการพัฒนาผู๎เรียนสูํ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ

จุดอํอน
1. ครูและบุคลากรไมํเพียงพอในบางสาขาวิชา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางสํวนขาดทักษะ
การใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อการสื่อสาร

7. ด๎านคํานิยมรํวมกัน คํานิยม “มาตรฐานดี ยิ้มแย๎มแจํมใส
ของสมาชิกใน
ใสํใจบริการ”
หนํวยงาน (Shared
Values)
2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอก
ประเด็น
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats )
1. ผู๎รับบริการและผู๎มี 1. ผู๎ปกครองและประชาชนเห็น
ผู๎ปกครองสํวนใหญํมีรายได๎ตา่ ย๎ายถิ่นฐานเพื่อ
สํวนได๎สํวนเสีย / ลูกค๎า ความสาคัญและพร๎อมที่จะให๎การสํงเสริม หางานทา ทาให๎ไมํสามารถดูแลการศึกษาของ
(Customer)
สนับสนุนและรํวมมือในการจัดการศึกษา บุตรหลานได๎เต็มที่
2. สถานศึกษาเอกชนชํวยกระตุน๎
สถานศึกษาของรัฐให๎เกิดการแขํงขันในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. องค์กรภาครัฐ เอกชนและท๎องถิ่นมี
ความพร๎อมและศักยภาพซึ่งสามารถระดม
ทรัพยากรมาชํวยในการสํงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาได๎
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ประเด็น
2. นโยบาย (Policy)

โอกาส (Opportunities)
1. นโยบายการศึกษาทุกระดับมีเปูาหมาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสร๎าง
โอกาสทางการศึกษา การพัฒนาครู การ
พัฒนาสถานศึกษาและมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษา เป็นต๎น
2. หลักสูตรมีความยืดหยุํนเอื้อ
ตํอการปรับปรุง พัฒนาให๎สอดคล๎องกับ
บริบทของสถานศึกษาหรือสอดคล๎องกับ
ความแตกตํางระหวํางบุคคลของนักเรียน
3. มีระบบการประเมินภายนอก สามารถใช๎
เป็นมาตรการจูงใจและกระตุ๎นให๎เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได๎เป็นอยํางดี
4. นโยบายการกระจายอานาจการจัด
การศึกษาทั้ง 4 ด๎านทาให๎เอื้อตํอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ได๎อยํางเต็มที่
3. การเมืองและกฎหมาย ปัจจุบนั กฎหมายมีความยืดหยุนํ
(Political and legal) คานึงถึงประชาชนและผู๎รับบริการเป็น
สาคัญ
4. เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมดีขึ้นทาให๎
(Economic )
รัฐมีงบประมาณในการจัดการศึกษามากขึ้น
5. เทคโนโลยี
(Technological )

อุปสรรค (Threats )
1. นโยบายการจัดการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง
บํอย บางครั้งเป็นไปตามความต๎องการของผู๎มี
อานาจเทํานัน้ ขาดความตํอเนื่องในการพัฒนา
ให๎เกิดความสาเร็จอยํางยั่งยืน
2. การลดอัตรากาลังเป็นอุปสรรคในการจัด
การศึกษา
3. นโยบายจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว
ของรัฐบาลยังไมํเพียงพอกับการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน

ปัญหาทุจริต คอรัปชัน่ สํงผลตํอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งทางตรงและทางอ๎อม
วิกฤตเศรษฐกิจ น้าทํวม ภัยแล๎ง สํงผลตํอรายได๎
ของประชาชนทีจ่ ะเป็นคําใช๎จาํ ยสาหรับการศึกษา
ของบุตรหลาน

1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เอื้อ
1. การใช๎เทคโนโลยีทไี่ มํเหมาะสมสํงผลตํอ
ตํอการบริหารจัดการและการเรียนรู๎ได๎
พฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นอุปสรรคตํอการ
อยํางมีคุณภาพ
พัฒนานักเรียน
2. เครือขํายอินเตอร์เน็ตทาให๎มีความ
2. ขาดแหลํงสืบค๎นข๎อมูล แหลํงเรียนรู๎
สะดวกรวดเร็วในการติดตํอสื่อสารและ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เข๎าถึงแหลํงความรู๎ได๎งาํ ย โดยไมํจากัดเวลา
และสถานที่
3. ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมีความเข๎มแข็งและมี
ความสาคัญมากขึ้น ทาให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎
วิทยากร ทรัพยากรที่ทรงคุณคํา
เครือขํายการจัดการศึกษา และศูนย์รวม
จิตใจเพื่อพัฒนาชุมชนได๎อยํางยัง่ ยืน
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ประเด็น
โอกาส (Opportunities)
6. สังคมและวัฒนธรรม 1. ประชากรวัยเรียนลดลง มีโอกาสในการ
(Social– cultural)
ลงทุนด๎านคุณภาพการศึกษามากขึ้น
2. พํอแมํมีบุตรน๎อยคน สามารถสํงบุตร
หลานเข๎าเรียนได๎อยํางเต็มที่
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทาให๎
นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง มีความ
พร๎อมในการศึกษาเลําเรียน
4. กระแสความต๎องการการศึกษาที่มี
คุณภาพของประชาชนและพํอแมํมี
ทางเลือกในการสํงบุตรหลานเข๎าเรียนใน
โรงเรียนยอดนิยม สํงผลตํอความตระหนัก
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนให๎ดีขึ้น
5. มีเครือขํายคุณภาพการศึกษาที่เข๎มแข็ง

อุปสรรค (Threats )
1. ปัจจุบัน ผู๎ปกครองบางสํวนย๎ายถิ่นฐานเพื่อหา
งานทา หรือครอบครัวแตกแยก ปัญหายาเสพติด
สถานเริงรมย์ และปัญหาสังคมอื่น สํงผลตํอการ
ดูแลบุตรหลาน
2. บริโภคนิยม สํงผลทาให๎นักเรียนมีพฤติกรรมที่
ไมํเหมาะสม

สํวนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
บริบทที่เกีย่ วข๎องด๎านการศึกษา
1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติได๎ดาเนินการยกรํางตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกาหนด เพื่อใช๎เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ตํอจากนี้ ประกอบด๎วย วิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต๎องการ
บรรลุรํวมกัน รวมทั้งนโยบายแหํงชาติ และมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคน
ไทยทุกคนต๎องมุํงดาเนินการไปพร๎อมกัน อยํางประสานสอดคล๎อง นาไปสูํการพัฒนาให๎คนไทยมีความสุขและ
ตอบสนองตํอการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร๎างรายได๎ระดับสูงเป็นประเทศ
พัฒนาแล๎ว และสร๎างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแขํงขันได๎
ในระบบเศรษฐกิจ
วิสยั ทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตามหลัก
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ความมั่นคง
- การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก ประเทศใน
ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง
- ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ที่เข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไก
ที่นาไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล
- สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข๎มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุํน
- ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยูํอาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
ความมัง่ คั่ง
- ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุํมประเทศรายได๎สูง
ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากขึ้น
- เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขํงขันสูง สามารถสร๎างรายได๎ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
สร๎างรายได๎ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคต และเป็นจุดสาคัญของ
การเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน และการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางมีพลัง
- ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่อง ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ความยั่งยืน
- การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง
ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
- การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และสอดคล๎องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่ง
เป็นที่ยอมรับรํวมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบตํอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์สํวนรวม
- มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืน ให๎ความสาคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชนทุกภาค
สํวนเพื่อการพัฒนาในทุกระดับอยํางสมดุลมีเสถียรภาพ และยั่งยืน
- ประชาชนทุกภาคสํวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กรอบแนวทางทีส่ าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกอบด๎วยยุทธศาสตร์
6 ด๎าน
1. ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง
1.1 การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถานบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน
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มันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 การปฏิรูปกลไกลการบริหารประเทศ
1.3 การปูองกันและแก๎ไขการกํอความไมํสงบในชายแดนภาคใต๎
1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ
2. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน
2.1 สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร๎างความเชื่อมั่นสํงเสริม
การค๎าและการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2.2 พัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได๎แกํ พัฒนาทักษะและองค์ความรู๎ของ
ผู๎ประกอบการไทย พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมสูํสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันการ
เกษตรกร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงอายุให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
3.2 สร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี
3.3 สร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทยให๎เอื้อตํอการพัฒนาคน
4. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม
4.1 สร๎างความมั่นคงและลดความเหลี่ยมล้าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม
4.2 สร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
6. ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ
6.2 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร๎างของหนํวยงานภาครัฐให๎มีขนาดที่เหมาะสม
6.3 การวางระบบ บริหารราชการแบบบูรณาการ
6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลาการในการปฏิบัติราชการ
6.5 การตํอต๎านการทุจริต และประพฤติมิชอบ
6.6 การปรับปรุงแก๎ไขกฎหมาย ระเบียบ และข๎อบังคับไหม๎มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล๎องกับข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศ ตลอดจน พัฒนาหนํวยงานภาครัฐและบุคลากรที่มี
หน๎าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให๎มีศักยภาพ
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564)
2.1 กรอบวิสยั ทัศน์ จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ที่ประเทศกาลัง
ประสบอยูํ ทาให๎การกาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงตํอเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 โดยหลักการของ การวางแผนที่น๎อมนาและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอยําง มีสํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต๎องให๎ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศไทยจาก
ประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํประเทศที่มีรายได๎สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข
และนาไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” การกาหนดตาแหนํงทางยุทธศาสตร์
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ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกาหนดตาแหนํงทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล๎อง
กับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได๎จัดทาขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม
เป็นศูนย์กลางด๎านการขนสํงและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสูํความเป็นชาติการค๎าและบริการ (Trading and Service
Nation) เป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัย แหลํงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์และมีนวัตกรรมสูง
ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ซึ่งประกอบด๎วย 5 เปูาหมาย ดังนี้
1. การหลุดพันจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง
2. การพัฒนาศักยภาพคนให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร๎างสังคม
สูงวัยอยํางมี คุณภาพ ได๎แกํ 1) ประชาชนทุกชํวงวัยมีความมั่นคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2) การศึกษาและการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ 3) สถาบันทางสังคม มี
ความเข๎มแข็ง เป็นฐานรากที่เอื้อตํอการพัฒนาคน
3. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม ได๎แกํ 1) การกระจายรายได๎มีความเทําเทียมกันมาก
ขึ้น 2) การบริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยํางทั่วถึง
4. การสร๎างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ
1) รักษาความ มั่นคงของฐานทรัพยากร สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์และการใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืนและเป็น
ธรรม 2) ขับเคลื่อนประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัย
พิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 5) มีการบริหารจัดการน้าให๎สมดุลระหวํางการอุปสงค์และอุปทานของน้า
5. การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ ได๎แกํ 1) การบริหารงานภาครัฐที่
โปรํงใสเป็นธรรม มีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวม 2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 3) มีการกระจายอานาจ
ที่เหมาะสม
2.2 วัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
2.2.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อวางรากฐานให๎คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย คํานิยมที่
ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุํน ตลอดจน เป็นคนเกํงที่มีทักษะ
ความรู๎ความสามารถและพัฒนาตนเองได๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต
2) เพื่อให๎คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได๎รับความเป็นธรรมใน การเข๎าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความเข๎มแข็งพึ่งพาตนเองได๎
3) เพื่อให๎เศรษฐกิจเข๎มแข็ง แขํงขันได๎ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร๎างความเข๎มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมํโดยการใช๎นวัตกรรมที่เข๎มข๎นมากขึ้น สร๎างความเข๎มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร๎างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมให๎สามารถ สนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5) เพื่อให๎การบริหารราชการแผํนดินมีประสิทธิภาพ โปรํงใส ทันสมัย และมี การทางานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา
6) เพื่อให๎มีการกระจายความเจริญไปสูํภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพื่อรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหมํ
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7) เพื่อผลักดันให๎ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศตํางๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค และ
นานาชาติได๎อยํางสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให๎ประเทศไทยมีบทบาทนาและสร๎างสรรค์ในด๎านการค๎า การ
บริการ และการลงทุนภายใต๎กรอบความรํวมมือตํางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
2.3 เปูาหมายรวม
2.3.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ
2.3.2 ความเหลื่อมล้าทางด๎านรายได๎และความยากจนลดลง
2.3.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข๎มแข็งและแขํงขันได๎
2.3.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
2.3.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอด ภัย สามัคคี สร๎างภาพลักษณ์ดี
และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติตํอประเทศไทย
2.3.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรํงใส ตรวจสอบได๎ กระจาย
อานาจและมีสํวนรํวมจากประชาชน
2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์
ตามกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
2.4.1 การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ประกอบด๎วย
(1) ปรับเปลี่ยนคํานิยมคนไทยให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ
สํงเสริมให๎มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกห๎องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบ
วินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพ คนให๎มีทักษะ ความรู๎ และความสามารถในการดารงชีวิตอยํางมีคุณคํา
อาทิ สํงเสริมเด็กปฐมวัยให๎มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุํนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์อยํางเป็นระบบ (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให๎มีการจัดทรัพยากรรํวมกันให๎มีขนาดและจานวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎
ในชุมชนให๎เป็นแหลํง เรียนรู๎เชิงสร๎างสรรค์และมีชีวิต (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด๎านสุขภาพและให๎ทุกภาคสํวนคานึงถึง
ผลกระทบตํอสุขภาพ อาทิ สํงเสริมให๎มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการ
ทางกฎหมายและ ภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่สํงผลเสียตํอสุขภาพ (5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด๎านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรรํวมกัน
ระหวําง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพ (6) พัฒนาระบบการดูแลและสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม
กับ สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให๎มีกฎหมายการดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว และ (7) ผลักดันให๎สถาบันทางสังคมมีสํวน
รํวมพัฒนาประเทศอยํางเข๎มแข็ง อาทิ กาหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และสํงเสริม สถาบันการศึกษา
ให๎เป็นแหลํงบริการความรู๎ทางวิชาการที่ทุกคนเข๎าถึงได๎
2.4.2 ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม แนวทางการพัฒนา
สาคัญ ประกอบด๎วย (1) การเพิ่มโอกาสให๎กับกลุํมเปูาหมาย ประชากรร๎อยละ 40 มีรายได๎ต่าสุดสามารถเข๎าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส การเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให๎แกํเด็กและเยาวชนที่
ด๎อยโอกาสทางการศึกษาอยํางตํอเนื่อง โดยให๎การดูแล นักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแตํการสร๎างรายได๎ของครัวเรือน
สนับสนุนคําเดินทางไปยังสถานศึกษา ให๎ทุนการศึกษา ตํอระดับสูง (2) การกระจายการให๎บริการภาครัฐทั้งด๎าน
การศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให๎ ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให๎บริการ
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สาธารณสุขที่มีคุณภาพให๎ครอบคลุมทุกพื้นที่
ผํานการ พัฒนาระบบสํงตํอผู๎ปุวยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ (3)
เสริมสร๎างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร๎างความเข๎มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให๎ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได๎ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร ภายใน
ชุมชน อาทิ สนับสนุนการให๎ความรู๎ในการบริหารจัดการทางการเงินแกํชุมชนและครัวเรือน การปรับ องค์กร
การเงินของชุมชนให๎ทาหน๎าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมูํบ๎าน/ตาบลที่ทาหน๎าที่ทั้งการให๎กู๎ยืมและ การออม
และจัดตั้งโครงขํายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็น แมํขําย
2.4.3 ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน โดยมี
แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ประกอบด๎วย (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ สํวนรวมทั้งในด๎านการคลัง อาทิ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการ
งบประมาณ และด๎านการเงิน อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงิน
ทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให๎สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (2) การเสริมสร๎างและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขํงขันของภาคการผลิตและบริการ มุํงเน๎นการสร๎างความ เชื่อมโยงของหํวงโซํมูลคําระหวําง
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค๎าการลงทุน เพื่อยกระดับ ศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ โดย
ยกระดับการผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารเข๎าสูํระบบมาตรฐาน ตํอยอด
ความเข๎มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสูํอุตสาหกรรมที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคต
รากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร๎างขีดความสามารถการแขํงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก๎ไข
กฎหมายและกฎระเบียบเพื่อสํงเสริมการค๎าที่เป็นธรรมและอานวยความสะดวกด๎านการค๎าการ ลงทุน
2.4.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทาง
การพัฒนาสาคัญ ประกอบด๎วย (1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร๎าง สมดุลของการอนุรักษ์และ
ใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม (2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้าเพื่อให๎เกิด
ความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน (3) การแก๎ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล๎อม (4) สํงเสริมการ ผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม (5) สนับสนุนการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก และเพิ่มขีด ความสามารถในการปรับตัวตํอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด๎านภัย พิบัติ (7) การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและกลไกแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล๎อม และ (8) การพัฒนา
ความรํวมมือด๎านสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ
2.4.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูํความมั่งคั่ง
และยั่งยืน แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด๎วย (1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให๎เกิด ความสงบในสังคม
และธารงไว๎ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (2) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร๎อม
ในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ (3) การสํงเสริมความรํวมมือกับตํางประเทศด๎านความ
มั่นคง เพื่อบูรณาการความรํวมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคาม
ข๎ามชาติ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว๎ซึ่ง อานาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทะเล และ (5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให๎เกิด ความสอดคล๎องกันระหวําง
แผนงานที่เกี่ยวข๎องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต๎การมีสํวนรํวมของภาค ประชาชน
2.4.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด๎วย (1) ปรับปรุงโครงสร๎างหนํวยงาน บทบาท ภารกิจ
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

33

และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให๎มีความโปรํงใส ทันสมัย คลํองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ๎มคํา
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร๎างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อให๎การ
จัดสรรและการใช๎จํายมีประสิทธิภาพ (3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให๎บริการสาธารณะให๎ได๎
มาตรฐานสากล เพื่อให๎ประชาชนและภาคธุรกิจได๎รับบริการที่มีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน และอานวยความสะดวก
ตรงตามความต๎องการ (4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพื่อให๎ ประชาชน
ได๎รับการบริการอยํางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (5) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ เพื่อให๎
สังคมไทยมีวินัย โปรํงใส และยุติธรรม และ (6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให๎มีความ ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล๎องกับข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศ
2.4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ แนวทางการพัฒนา
สาคัญ ประกอบด๎วย (1) การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านขนสํง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให๎เป็นโครงขํายหลักใน
การเดินทางและขนสํงของประเทศ พัฒนาโครงขํายถนน พัฒนาระบบขนสํงทางอากาศ และพัฒนาระบบขนสํงทาง
น้า (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสํง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมตํอเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนสํง (3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทานให๎ได๎มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการอานวยความสะดวกทางการค๎า (4) พัฒนาด๎านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให๎เพียงพอและสร๎าง
ความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช๎พลังงานทดแทนและพลังงาน
สะอาด (5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให๎ทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ และสํงเสริมการ ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร๎างมูลคําเพิ่มทางธุรกิจ และ (6) พัฒนาระบบ
น้าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้าประปาให๎ ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหารจัดการการใช๎น้าอยํางมี
ประสิทธิภาพและการสร๎างนวัตกรรม
2.4.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม แนวทางการพัฒนา
สาคัญ ประกอบด๎วย (1) เรํงสํงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสูํการใช๎ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุํมเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได๎เอง และกลุํมเทคโนโลยีที่นาสูํ
การพัฒนาแบบก๎าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (2) พัฒนาผู๎ประกอบการให๎เป็นผู๎ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ สํงเสริม
ผู๎ประกอบการให๎มีบทบาทหลักด๎านนวัตกรรม เทคโนโลยี
และรํวมกาหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม สํงเสริมการสร๎างสรรค์นวัตกรรมด๎านการออกแบบและ การจัดการ
ธุรกิจที่ผสานการใช๎เทคโนโลยีให๎แพรํหลายในกลุํมผู๎ประกอบการธุรกิจของไทย และ (3) พัฒนา สภาวะแวดล๎อม
ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด๎านบุคลากรวิจัย อาทิ การเรํงการผลิตบุคลากรสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล๎องกับความต๎องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยให๎มีทั้งความรู๎และความเข๎าใจในเทคโนโลยี
2.4.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาสาคัญ
ประกอบด๎วย (1) การพัฒนาภาคเพื่อสร๎างโอกาสทาง เศรษฐกิจให๎กระจายตัวอยํางทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให๎เป็น
ฐานเศรษฐกิจสร๎างสรรค์มูลคําสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือให๎หลุดพ๎นจากความยากจนสูํเปูาหมายการ
พึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ ชั้นนา พัฒนาภาคใต๎เป็นฐานการสร๎างรายได๎ที่หลากหลาย (2) การ
พัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล๎อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํ สํงเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมเมืองอยํางมีบูรณาการภายใต๎การมี สํวนรํวมของสํวนกลาง สํวนท๎องถิ่น ภาคประชาสังคม และ
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ภาคเอกชน พัฒนาระบบขนสํงสาธารณะในเขตเมือง และ (3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให๎เป็นฐานการผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอยํางมีสมดุล มี
ประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนา พื้นที่เศรษฐกิจใหมํบริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ๎านให๎เจริญเติบโตอยํางยั่งยืน และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม
2.4.10 ยุทธศาสตร์ความรํวมมือระหวํางประเทศเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนาสาคัญ
ประกอบด๎วย (1) ขยายความรํวมมือทางการค๎าและการ ลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหมํสาหรับ
สินค๎าและบริการของไทย (2) พัฒนาความเชื่อมโยงด๎าน การคมนาคมขนสํงโลจิสติกส์และโทรคมนาคมในกรอบ
ความรํวมมืออนุภูมิภาคภายใต๎แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่อ
อานวยความสะดวกและลดต๎นทุนด๎านโลจิสติกส์ (3) พัฒนาและสํงเสริมให๎ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การ
บริการ และการลงทุนที่โดดเดํนในภูมิภาค (4) สํงเสริมการลงทุนไทยในตํางประเทศของผู๎ประกอบการไทย (5)
เปิดประตูการค๎าและพัฒนาความรํวมมือ กับประเทศเพื่อนบ๎านในลักษณะหุ๎นสํวนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาค กัน (6) สร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค
และนานาประเทศ (7) เข๎ารํวมเป็นภาคีความรํวมมือระหวํางประเทศโดยมีบทบาทที่สร๎างสรรค์ (8) สํงเสริมความ
รํวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร๎างความมั่นคงในทุกด๎านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยูํดีมีสุขของประชาชน (9)
บูรณาการภารกิจด๎านความ รํวมมือระหวํางประเทศและด๎านการตํางประเทศ และ (10) สํงเสริมให๎เกิดการปรับตัว
ภายในประเทศที่สาคัญ
3. นโยบายความมัน่ คงแหํงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564
วิสยั ทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผํน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมี
การพัฒนาอยํางตํอเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข๎ามพรมแดนพร๎อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาท
เชิงรุกในประชาคม อาเซียนและดาเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอยํางมีดุลยภาพ”
วัตถุประสงค์ กาหนดวัตถุประสงค์หลักไว๎ 9 ประเด็น ได๎แกํ 1) เพื่อสํงเสริมและรักษาไว๎ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) เพื่อเสริมสร๎างจิตสานึกของคนในชาติให๎มี
ความจงรักภักดี และธารงรักษาไว๎ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 3) เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการสร๎าง
ความปรองดอง ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์ในชาติเพื่อลดการเผชิญหน๎าและการใช๎ความรุนแรงในทุก
รูปแบบ 4) เพื่อให๎จังหวัดชายแดน ภาคใต๎มีความปลอดภัยปราศจากเงื่อนไขของการใช๎ความรุนแรง 5) เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของภาครัฐและสํงเสริมบทบาทและความเข๎มแข็งของทุกภาคสํวนในการรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 6) เพื่อให๎การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม พลังงานและอาหาร มี
ความมั่นคง ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจาก
ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ 7)เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร๎อมของชาติในการเผชิญกับภาวะ
สงครามและวิกฤติการณ์ความมั่นคงอยํางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 8) เพื่อเสริมสร๎างศักยภาพของกองทัพใน
การปูองกันประเทศ สนับสนุนภารกิจที่ไมํใชํการสงครามและสามารถผนึกกาลังของกองทัพกับทุกภาคสํวนในการ
เผชิญกับภัยคุกคามด๎านการปูองกันประเทศในทุกรูปแบบ 9) เพื่อสํงเสริมสภาวะแวดล๎อมที่สร๎างสรรค์และสันติใน
การอยูํรํวมกับประเทศเพื่อนบ๎านกลุํมประเทศอาเซียน ประชาคมโลกบนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์และ
การดารงเกียรติภูมิของชาติ
นโยบายความมัน่ คง ประกอบด๎วย 2 สํวน ดังนี้
สํวนที่ 1 นโยบายสาคัญเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงที่เป็นแกํนหลักของประเทศ
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3 นโยบาย คือ 1) เสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) สร๎างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ และ 3)
ปูองกันและแก๎ไขการกํอความไมํสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต๎
สํวนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแหํงชาติทั่วไป 13 นโยบาย คือ (1) จัดระบบบริหารจัดการ
ชายแดน เพื่อปูองกันและแก๎ปัญหาข๎ามพรมแดน (2) สร๎างเสริมศักยภาพการปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยคุกคาม
ข๎ามชาติ (3) ปกปูองรักษาผลประโยชน์แหํงชาติทางทะเล (4) จัดระบบปูองกันและแก๎ไขปัญหาผู๎หลบหนีเข๎าเมือง
(5) เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและภูมิคุ๎มกันความมั่นคงภายใน (6) เสริมสร๎างความมั่นคง
ของชาติจากภัยการทุจริต คอรรัปชัน (7) เสริมสร๎างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
(8) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (9) เสริมสร๎างความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร (10) พัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของชาติ (11) เสริมสร๎างและ
พัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ (12) พัฒนาระบบงานขําวกรองให๎มีประสิทธิภาพ และ (13) เสริมสร๎างดุลย
ภาพในการดาเนินความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ
4. แผนการศึกษาแหํงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
วิสยั ทัศน์
“คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ ดารงชีวิตอยํางเป็นสุข สอดคล๎อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ละมีการเปลี่ยนแปลงขิงโลกศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1.พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข๎าถึงโอกาสในการศึกษาละเรียนรู๎ตลอดชีวิต
2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให๎เป็นผู๎มีความรู๎ คุณลักษณะ และทักษะในการเรียนรู๎ในทศวรรษที่ 21
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต
3. สร๎างความมั่นคงแกํประเทศชาติ โดยสร๎างสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ และมีคุณธรรม
จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยูํรํวมกันอยํางปลอดภัย สงบสุขและพอเพียง
4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขํงขันของประเทศ เพื่อการก๎าวข๎ามกับดักประเทศรายได๎
ปานกลาง สูํการเป็นประเทศในโลกที่ 1 และความเหลี่ยมล้าในสังคม การเพิ่มผลิตภาพของกาลังรงงาน
(Productivity) ให๎มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
พร๎อมรับการเปลี่ยนปลงที่เป็นพลวัดของทศวรรษที่ 21 ภายใต๎ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแหํงชาติ
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพละมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะละสมรรถนะที่สอดคล๎องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎และคุณธรรม จริยธรรม รู๎รักสามัคคีและรํวมมือ
ผนึกกาลังมุํงสูํการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดักประเทศรายได๎ปานกลาง และความเหลี่ยมล้าภายในประเทศลดลง
เปูาหมายของแผนการศึกษาชาติกาหนดไว๎ 2 ด๎าน
1. เปูาหมายด๎านผู๎เรียน (learner Aspirations)
แผนการศึกษาชาติมุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู๎ ใน
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ศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด๎วยทักษะและคุณลักษณะดังนี้
- 3Rs ได๎แกํ การอํานออก การเขียนได๎ ละการคิดเลขเป็น
- 8Cs ได๎แกํ ทักษะด๎านการคิดอยํางมีวิจารญาณ ทักษะในการแก๎ปัญหา ทักษะด๎านการ
สร๎างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด๎านความเข๎าใจตํางวัฒนธรรม ตํางกระบวนทัศน์ ทักษะด๎านความรํวมมือ การ
ทางานเป็นทีม ละภาวะผู๎นา ทักษะด๎านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู๎เทําทัน ทักษะด๎านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู๎ และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรม
2. เปูาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations)
แผนการศึกษาแหํงชาติ ได๎กาหนดเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาไว๎ 5 ด๎าน ประกอบด๎วย
2.1.ประชากรทุกคนเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพละมาตรฐานอยํางทั่วถึง
- เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
- ประชากรทุกคนมีโอกาสได๎รับการบริการทางการศึกษา ตั้งแตํปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนต๎น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทําที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- ประชากรที่อยูํในกาลังแรงงานได๎รับการพัฒนาทักษะ ความรู๎ความสามารถ สมรรถนะที่
ตอบสนองความต๎องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
- ประชากรสูงวัยได๎เรียนรู๎ ฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู๎ความสามารถ และทักษะเพื่อการทางาน
หรือการมีชีวิตหลังการทางานอยํางมีคุณคําและเป็นสุข
2.2 ผู๎เรียนทุกกลุํมเปูาหมายได๎รับบริการทางด๎านการศึกษาอยํางเสมอภารและเทําเทียม
ผู๎เรียนทุกกลุํมเปูาหมาย ทั้งกลุํมปกติ ผู๎มีความสามารถพิเศษ ผู๎มีความบกพรํองด๎านตํางๆ ผู๎
พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส ละผู๎มีภูมิหลังทางสังคม
2.3 ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุขีดคุณภาพและเต็มตามศักยภาพประชากร
ทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ ความรู๎ ความสามารถละ
สมรรถนะของแตํละบุคคลให๎ไปได๎ไกลที่สุดเทําทีศักยภาพและความสามารถของแตํละบุคคลพึงมี ภายใต๎ระบบ
เศรษฐกิจสังคมฐานความรู๎ สังคมแหํงปัญญาและการสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ที่ประชาชนสามารถ
เรียนรู๎ได๎อยํางตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถดารงชีวิตได๎อยํางเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.4 ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู๎เรียนอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ
และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ๎มคําและบรรลุเปูาหมาย
หนํวยงานสถานศึกษาและสถานบันการศึกษาทุกแหํงสามารถบริหารและจัดการศึกษาอยํางมี
ประสิทธิภาพ ด๎วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จัดให๎มีระบบการขัดสรรและใช๎ทรัพยากรทางการศึกษาที่กํอ
ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู๎เรียนแตํละคนให๎บรรลุศักยภาพ และความพร๎อมให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการระดมทุน
และรํวมรับภาระคําใช๎จํายในการศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถานบันละองค์กรตํางๆในสังคม และ
ผู๎เรียน ผํานมาตรการทางการเงินและการคลังที่เหมาะสม
2.5 ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก๎าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัดและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก๎าวทันความเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทางานของกาลังคนในประเทศให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์
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ประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะนาประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดักประเทศที่มีรายได๎ปานกลางสูํการเป็นประเทศที่พัฒนาแล๎ว
ด๎วยการศึกษาที่สร๎างความมั่นคงของชีวิตประชาชน สังคม และประเทศชาติ และการสร๎างเสริมการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม
กรอบยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาการศึกษาแหํงชาติ
แผนการพัฒนาการศึกษาแหํงชาติได๎กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต๎ 6 ยุทธศาสตร์
หลักที่สอดคล๎องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให๎แผนการศึกษาแหงชาติบรรลุเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และแผนการ
จัดการศึกษา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1.1 คนทุกชํวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 คนทุกชํวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจของชายแดนภาคใต๎และพื้นที่พิเศษได๎รับการศึกษา
และเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ
1.3 คนทุกชํวงวัยได๎รับการศึกษา การดูแลและปูองกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหมํ
โดยได๎กาหนดแนวทางการพัฒนา คือพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกระดับคุณภาพและ
สํงเสริมโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎และพื้นที่พิเศษ ทั้งที่เป็น
พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกํง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุํมตํางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุํมชนชายขอบละแรงงานตํางด๎าวพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามใน
รูปแบบใหมํ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตํางๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรค
อุบัติใหมํ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต๎น และมีแผนงานและโครงการสาคัญ เชํน โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต๎และพื้นที่พิเศษ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร๎างขีดความสามารถใน
การแขํงขันของประเทศ มีเปูาหมายดังนี้
2.1 กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต๎องการของตลาดและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
2.2 สถาบันการศึกษาและหนํวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ
ด๎าน
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร๎างองค์ความรู๎ และนวัตกรรมที่สร๎างผลผลิตมูลคําเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
โดยได๎กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนากาลังคนให๎มีสรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ
ต๎องการของตลาดแรงงานและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สํงเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มี
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด๎าน สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร๎างองค์ความรู๎ และนวัตกรรมที่สร๎าง
ผลผลิตและมูลคําเพิ่มที่สร๎างเศรษฐกิจ และมีแผนงานละโครงการสาคัญ เชํน โครงการจัดทาแผนพัฒนากาลังคน
ให๎ตรงกับความต๎องการของตลาดงานในกลุํมอุตสาหกรรมเปูาหมาย เป็นต๎น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ มีเปูาหมาย ดังนี้
3.1 ผู๎เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็น
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ในศตวรรษที่ 21
3.2 คนทุกชํวงวัยมีทักษะ ความรู๎ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎ตามศักยภาพ
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตรอยํางมี
คุณภาพและมาตรฐาน
3.4 แหลํงเรียนรู๎ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู๎มีคุณภาพและมาตรฐาน และปาชน
สามารถเข๎าถึงได๎โดยไมํจากัดเวลาและสถานที่
3.5 ระบบละกลไกการวัด การติดตาม และการประเมินผลมีประสิทธิภาพ
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได๎มาตรฐานระดับสากล
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
โดยได๎กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ สํงเสริมและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู๎
ตํางๆ ให๎มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ได๎โดยไมํจากัดเวลาและสถานที่ สร๎างเสริม
และปรับเปลี่ยนคํานิยมของคนไทยให๎มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ละพัฒนาระบบกลไกการ
ติดตาม การวัด และประเมินผลผู๎เรียนให๎มีประสิทธิภาพ และมีแผนงานและโครงการที่สาคัญ เชํน โครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท๎องถิ่น เป็นต๎น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียมทางการศึกษา มีเปูาหมาย ดังนี้
4.1 ผู๎เรียนทุกคนได๎รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผํานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกชํวงวัย
4.3 ระบบข๎อมูลรายบุคคลละสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต๎องเป็นปัจจุบัน
เพื่อวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริมคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีเปูาหมาย ดังนี้
5.1 คนทุกชํวงวัยมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ
5.2 หลักสูตร แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการเรียนที่สํงเสริมคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู๎และนวัตกรรมด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม
โดยได๎กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ สํงเสริม สนับสนุนการสร๎างเสริมจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม
มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในการดาเนินชีวิต สํงเสริม
และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการเรียนตํางๆ และพัฒนาองค์ความรู๎ งานวิจัย และ
นวัตกรรมด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีแผนงานและโครงการสาคัญ เชํน
โครงการน๎อมนาศาสตร์พระราชาสูํการพัฒนาละเพิ่มศักยภาพคนทุกชํวงวัน โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการ
โรงเรียนสีเขียว เป็นต๎น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปูาหมายดังนี้
6.1 โครงสร๎างบทบาท และระบบบริหารจัดการการศึกษามีความคลํองตัวชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได๎
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6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตํอคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
6.3 ทุกภาคสํวนของสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต๎องการของประชาชน
และพื้นที่
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกตํางกัน
ของผู๎เรียน สถานศึกษา และความตองการกาลังแรงงานของประเทศ
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร๎าง
ขวัญกาลังใจ และสงเสริมให๎ปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มศักยภาพ
โดยกาหนดแนวทางการพัฒนา คือ ปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารจัดการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการสถานศึกษา สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษา ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
ระบบการเงินเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และมี
แผนงานและโครงการสาคัญ เชํน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนา
ระบบจดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา และโครงการทดรองนารํองระบบการจัดสรรเงินผํานด๎านอุปสงค์และ
อุปทาน เป็นต๎น
การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหํงชาติสูํการปฏิบัติ
ความสาเร็จของการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 สูํการปฏิบัติขึ้นอยูํกับ
ปัจจัยสาคัญหลายประการ ประกอบด๎วย สาระของแผนการศึกษาแหํงชาติที่มีความชัดเจน ครบถ๎วน และ
ครอบคลุมทุกกลุํมเปูาหมายและทุกระดับการศึกษา การมีสํวนรํวมในกระบวนการพัฒนาแผนการศึกษาแหํงชาติ
ของผู๎เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน ตั้งแตํระดับนโยบายระดับปฏิบัติ ผู๎มีสํวนได๎เสียและสาธารณชน การเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ์กับผู๎เกี่ยวข๎อง และสาธารณชนเพื่อสร๎างความตะหนักในความสาคัญของแผนการศึกษาแหํงชาติ
การสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับแผนการศึกษาแหํงชาติ
และการนาแผนการศึกษาแหํงชาติ
สูํการปฏิบัติที่ชัดเจนแกํผู๎ปฏิบัติทุกระดับ เพื่อให๎ทุกภาคสํวนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
ชาติ
แนวทางการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหํงชาติสูํการปฏิบตั ิ
1. สร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎ทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องได๎ตระหนักถึงความสาคัญและพร๎อมเข๎ารํวม
ในการผลักดันแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไปสูํการปฏิบัติ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สร๎างความเข๎าใจกับหนํวยงาน องค์กร และภาคีทุกภาคสํวน ถึงวิสัยทัศน์และเปูาหมายของแผนการศึกษาแหํงชาติ
โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์อยํางกว๎างขวาง สามารถเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายตําง ๆ อยํางมีประสิทธิภาพ ผํานหนํวยงาน
บุคคล สื่อมวลชน ทั้งระดับชาติและท๎องถิ่น กิจกรรม สื่อสมัยใหมํที่เข๎าใจงําย รวมทั้งการสร๎างเครือขํายให๎ข๎อมูล
ขําวสารกระจายไปยังพื้นที่ตําง ๆ อยํางกว๎างขวางและตํอเนื่อง จัดทาแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579
ฉบับประชาชน เผยแพรํแกํสาธารณชนเพื่อสร๎างความเข๎าใจในเปูาประสงค์และแนวทางของแผนการศึกษา
แหํงชาติ
2. สร๎างความเชื่อมโยงระหวํางแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีของ
หนํวยงาน องค์กร โดยผลักดันให๎แนวทางการพัฒนาในแตํละยุทธศาสตร์แปลงสูํการปฏิบัติผํานแผนงานระดับ
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กระทรวงสูํหนํวยงานและสถานศึกษาระดับตําง ๆ บูรณาการอยูํในภารกิจหลักของหนํวยงานที่มีเปูาหมายและ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรํวมจัดทาและติดตาม
ประเมินผลแผนดังกลําว
3. ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบตําง ๆ ให๎เอื้อตํอการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาใน
ระดับตําง ๆ โดยปรับปรุงกฎหมายให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับสถานการณ์ ลดความซ้าซ๎อนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลไกการจัดการศึกษาที่มีอยูํให๎มากขึ้น เป็นการดอุปสรรคการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับตําง ๆ
อาทิ ผลักดันให๎มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการเรียนรู๎ตลอดชีวิตสาหรับทุกชํวงวัย
4. สร๎างชํองทางให๎ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
อยํางกว๎างขวาง ทั้งระดับนโยบายและพื้นที่ โดยเปิดพื้นที่สาธารณะให๎ทุกภาคีใช๎ประโยชน์ในการจัดเวทีระดมความ
คิดเห็นในรูปแบบตําง ๆ อาทิ การจัดเวทีประชาคม การเสวนา รวมถึงใช๎ชํองทางเครือขํายออนไลน์ สาหรับ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ รํวมดาเนินกิจกรรมตําง ๆ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศ
การดาเนินการการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหํงชาติสกูํ ารปฏิบตั ิ
แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได๎เสนอรายละเอียดการดาเนินการขับเคลื่อน
สูํการปฏิบัติ โดยได๎ระบุบทบาทของหนํวยงานในระดับตํางๆอาทิ หนํวยงาสํวนกลางซึ่งประกอบด๎วย
กระทรวงศึกษาธิการ หนํวยงานในกระทรวงศึกษาธิการ เชํน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบการการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานเลขาธิการคุรุสภา และ
หนํวยงานอื่นๆนอกหระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบจัดการศึกษา เป็นต๎น สํวนระดับภูมิภาคประกอบด๎วย
สานักงานศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นต๎น รวมทั้งระดับ
สถานศึกษาและระดับห๎องเรียน โดยกาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงานทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ของ
หนํวยงานในแตํละระดับอยํางชัดเจน ซึ่งจะทาให๎การดาเนินงานตามแผนเป็นไปอยํางสอดคล๎อง รองรับในกรอบ
ทิศทางเดียวกัน และจัดการศึกษาเป็นไปตามยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนาในชํวงเวลาที่กาหนด
การติดตามประเมินผลแผนการศึกษาแหํงชาติ
แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
กับการจัดการศึกษาเข๎ามามีสํวนรํวมในการประเมิน ทั้งการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยแตํละ
หนํวยงานประเมินการดาเนินงานของตนควบคูํไปกับการให๎หนํวยงานกลางประเมิน มีหลักเกณฑ์การติดตามละ
ประเมินผลตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปรํงใส มีมาตรฐานและถูกต๎องตามหลักวิชาการ
แนวทางการติดตามประเมินผลแผนการศึกษาแหํงชาติ ประกอบด๎วย 1) การประเมินบริบท
กํอนเริ่มโครงการ ประเมินระหวํางดาเนินงาน และประเมินหลังการดาเนินงานตามแผนเสร็จสิ้น 2) วางระบบการ
ประเมินระดับกระรวง สํวนกลาง สํวนภูมิภาค จังหวัด และเขตพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการแตํละระดับกับ
แผนการศึกษาแหํงชาติ 3) สํงเสริมให๎เกิดการประสานความรํวมมือระหวํางกระทรวงศึกษาธิการ หนํวยงานด๎าน
การประเมินคุณภาพการศึกษา ด๎านงบประมาณ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งในสํวนกลางและในพื้นที่ เพื่อให๎การ
ติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4) จัดให๎หนํวยงานหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นกลาง
เป็นผู๎ประเมิน 5)จัดเวทีสาธารณะเพื่อให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียได๎แสดงความคิดเห็นและ 6)นาเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนการศึกษาแหํงชาติให๎ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องได๎รับทราบ
5. นโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ 2563
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
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หลักการ
1. ให๎ความสาคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู๎เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ข๎าราชการพลเรือน และผู๎บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิต
2. บู ร ณาการการท างานรํ ว มกั น ระหวํ า งสํ ว นราชการหลั ก องค์ ก ารมหาชนในก ากั บ ของ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการให๎มีความคลํองตัว รวมทั้งหนํวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภูมิภาค
ให๎สามารถปฏิบัติงานรํวมกันได๎ เพื่อดาเนินการปฏิรูปการศึกษารํวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ตามนโยบายประชารัฐ
ระดับกํอนอนุบาล
เน๎นสร๎างความรํวมมือกับพํอแมํ ผู๎ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่
สาคัญด๎านตําง ๆ เชํน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู๎จักและปริ
เมินตนเอง
ระดับอนุบาล
เน๎นสร๎างความรํวมมือกับพํอแมํ ผู๎ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่สาคัญ
ด๎านตําง ๆ เชํน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู๎จักและประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุํงคานึงถึงพหุปัญญาของผู๎เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต๎อง โดยใช๎กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เน๎นเพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎วิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแมํ) เน๎นเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรู๎ด๎วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู๎จากประสบการณ์จริงหรือ
จากสถานการณ์จาลองผํานการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองรํวมกันของผู๎เรียนและครูด๎วยการจัดการเรียนการ
สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให๎มากขึ้น
5. สร๎างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู๎ และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู๎
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูให๎มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
8. จัดให๎มีโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพโดยเน๎นปรับสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให๎อื้อตํอการสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษา
มุํงตํอยอดระดับประถมศึกษา ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้
1. จัดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาตํางประเทศ (ภาษาที่ 3)
2. จัดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย เพื่อสร๎างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสูํการสร๎างอาชีพและการมีงานทา เชํน
ทักษะด๎านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสูํนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์
ระดับอาชีวศิ ึกษา
มุํงจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา และสร๎างนวัตกรรมตามความต๎องการของพื้นที่ชุมชน ภูมิภาคหรือ
ประเทศ รวมทั้งการเป็นผู๎ประกอบการเอง ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้
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1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให๎ผู๎เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสาหรับใช๎ในการประกอบอาชีพ
3. เรียนรู๎การใช๎ดิจิทัล เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือสาหรับในการสร๎างอาชีพ
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มุํงสร๎างโอกาสให๎ประชาชนผู๎เรียนที่สาเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทา ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้
1. เรียนรู๎การใช๎ดิจิทัล เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือสาหรับหาชํองทางในการสร๎างอาชีพ
2. จัดทาหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสาหรับผู๎ที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย
การขับเคลื่อนสูํการปฏิบัติ
1. ทุกหนํวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต๎องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให๎สอดคล๎องกับนโยบาย
ของรัฐบาล และวางแผนการใช๎งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช๎จํายงบประมาณให๎เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎อง
2. จัดทาฐานข๎อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให๎ครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย
3. ใช๎เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน๎นการเรียนรู๎และการบริหารจัดการ
4. ปรับปรุงโครงสร๎างของกระทรวงศึกษาธิการให๎เกิดความคลํองตัว หากติดขัดในเรื่องข๎อกฎหมาย ให๎
ผู๎บริหารระดับสูงรํวมหาแนวทางการแก๎ไขรํวมกัน
5. ให๎หนํวยงานระดับกรมกาหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากาลัง ตามความ
ต๎องการจาเป็น ให๎แกํหนํวยงานในพื้นที่ภูมิภาค
6. ใช๎กลไกกองทุนเพื่อคามเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดาเนินงานรํวมกับหนํวยงานจัด
การศึกษา
7. เรํงทบทวน (รําง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. .... โดยปรับปรุงสาระสาคัญให๎เอื้อตํอการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข๎อติดขัดการปฏิบัติงาน ต๎องศึกษา ตรวจสอบข๎อมูล/ข๎อเท็จจริงที่ เกิดขึ้น
เชํน จานวนเด็กในพื้นที่น๎อยลง ซึ่งจาเป็นต๎องมีการควบรวมโรงเรียน ให๎พิจารณาสื่อสารอธิบายทาความเข๎าใจที่ชัดเจน
กับชุมชน
9. วางแผนการใช๎อัตรากาลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ
และจัดทาแผนการประเมินครูอยํางเป็นระบบ รวมทั้งจัดทาหลักสูตรการพัฒนาครูให๎มีองค์ความรู๎และทักษะในด๎านพหุ
ปัญญาของผู๎เรียน
10. ให๎ศึกษาธิการจังหวัดจัดทาแผนการจัดการศึกษาของแตํละจังหวัด นาเสนอตํอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม
11. ให๎ผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน๎าที่ตรวจราชการ ติดตาม
ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทารายงานเสนอตํอรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค 12 พ.ศ. 2560 - 2564
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
“พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ คูํคุณธรรม นาสูํสากล”
(Improve the Efficiency and Morality Led to International)
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คํานิยม (Values)
ธรรมาภิบาล คือ หลักการขององค์กร
(Good Governance is the Principles of Organization)
วิสยั ทัศน์ (Vision)
“ศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษา ลดความเหลื่อมล้า ยึดหลักธรรมาภิบาล
สูํมาตรฐานสากลบนพื้นฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย”
(Education Development Center, Reduce inequality, Principles of Good
Governance. To International Standards, Thai-based on Local Wisdom)
พันธกิจ (Mission)
1) สํงเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ก๎าวไกลสูํสากล
2) เสริมสร๎างโอกาสการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางเสมอภาคและเทําเทียม บนพื้นฐาน
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย
3) สํงเสริมสนับสนุนการยกระดับการผลิตและพัฒนาทรัพยากรคนอยํางมืออาชีพ
รองรับอาชีพและการมีงานทา
4) สํงเสริมสนับสนุนการวิจัย สร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎ นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและอาชีพ
5) สํงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน๎นด๎าน
คุณธรรมความโปรํงใสและการมีสํวนรํวม
6) กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ
7) สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบ
8) เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรทุกชํวงวัย เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
มีความเป็นพลเมืองและพลโลก
เปูาประสงค์ (Goal)
สานักงานศึกษาธิการภาค 12 สํงเสริม สนับสนุน ให๎หนํวยงานทางการศึกษาและ หนํวยงาน ที่
เกี่ยวข๎องดาเนินการ เพื่อให๎บรรลุเปูาประสงค์ ดังนี้
1) ผู๎เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะและทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีทักษะสาคัญ
สาหรับศตวรรษที่ 21
2) ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะ ความสามารถพิเศษ ด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการคิด ได๎รับ
การพัฒนาเพิ่มขึ้น
3) ผู๎เรียนและประชากรทุกชํวงวัยได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและเรียนรู๎ตลอดชีวิต อยํางเสมอ
ภาคและทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดารงชีวิตบนพื้นฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย
4) สํงเสริมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพมีความหลากหลายที่สามารถใช๎ประโยชน์
และเข๎าถึงบริการได๎ บนพื้นฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย
5) ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะและศักยภาพในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู๎อยํางมืออาชีพ
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6) ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการสํงเสริมสวัสดิการ
สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลความมั่นคง และผดุงเกียรติ
7) พัฒนาระบบเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาและการบริหาร
จัดการที่ทันสมัยและไมํซ้าซ๎อน ให๎ผู๎รับบริการสามารถเข๎าถึงได๎อยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
8) วิจัยและพัฒนา การสร๎างองค์ความรู๎ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาการพัฒนา อาชีพและการมีงานทา
9) ผู๎เรียนและประชากรทุกกลุํมอายุทุกชํวงวัย ได๎รับการพัฒนาทักษะความรู๎ ความสามารถ ตรง
ตามความสนใจ ความต๎องการและตลาดแรงงาน เพื่อรองรับการมีอาชีพและการมีงานทา
10) สํงเสริมกลไกการบริหารจัดการการศึกษา ให๎มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลโดยเน๎นด๎านคุณธรรมความโปรํงใส และการมีสํวนรํวม
11) สํงเสริมให๎ภาคีเครือขํายทุกภาคสํวน ทั้งภายในและตํางประเทศ มีสํวนรํวมรับผิดรับชอบใน
การจัดการศึกษารวมทั้งสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษา
12) สํงเสริมการศึกษา ตอบสนองความต๎องการ การสร๎างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความ
เหลื่อมล้าสร๎างความสมานฉันท์ และรักบ๎านเกิด
13) กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบอยํางตํอเนื่อง
14) สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
15) สํงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรทุกชํวงวัย เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเน๎นทางด๎าน
รํางกาย จิตใจและสังคม
16) สํงเสริมการจัดและพัฒนาสภาพแวดล๎อมที่ดี ทางธรรมชาติ ทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม ทาง
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ (KPIs) และกลยุทธ์ (Strategy)
สานักงานศึกษาธิการภาค 12 กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ (KPIs) และกลยุทธ์ (Strategy) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประการ ได๎แกํ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเ๎ รียน
เปูาประสงค์
1. ผู๎เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะและทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีทักษะ
สาคัญสาหรับศตวรรษที่ 21
2. ผู๎เรียนมีความรู๎ทักษะ ความสามารถพิเศษ ด๎านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และการคิด
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ผู๎เรียนผํานตามเกณฑ์คุณลักษณะในการคิดวิเคราะห์
การคิดสังเคราะห์ คิดแก๎ปัญหาและคิดสร๎างสรรค์
2.ร๎อยละของสถานศึกษาที่ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการทดสอบระดับชาติและการทดสอบนานาชาติ (PISA) เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์
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3.ร๎อยละของสถานศึกษาที่ผู๎เรียนมีทักษะสาคัญสาหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับการมี
อาชีพและการมีงานทา ตามเกณฑ์
4. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ผู๎เรียนมีทักษะความสามารถสื่อสารได๎ 2 ภาษาตามเกณฑ์
5. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถ มีทักษะด๎านการคิดวิเคราะห์
การใช๎เหตุผลและการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21ตามเกณฑ์
6. จานวนผลงานประดิษฐ์คิดค๎นอยํางสร๎างสรรค์ได๎รับรางวัลและเป็นที่ยอมรับประจาปี
7. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความสามารถพิเศษด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด๎าน อื่นๆ
ที่ได๎รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. สํงเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา
ผู๎เรียนในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล๎องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. สํงเสริมปรับปรุงหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษาให๎ทันสมัย สอดคล๎องกับความก๎าวหน๎าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. สํงเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาเพื่อการผลิต
สื่อการเรียนการสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งสื่อและตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
4. สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอยํางเข๎มข๎น
5. สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษอยํางตํอเนื่องทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร๎างโอกาสทางการศึกษา และ การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวติ
เปูาประสงค์
1. ผู๎เรียนและประชากรทุกชํวงวัยได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและเรียนรู๎ตลอดชีวิต
อยํางเสมอภาคและทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดารงชีวิตบนพื้นฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย
2. สํงเสริมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ มีความหลากหลาย ที่สามารถ
ใช๎ประโยชน์และเข๎าถึงบริการได๎ บนพื้นฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย
3. ผู๎เรียนและประชากรทุกชํวงวัย ได๎รับการพัฒนาทักษะความรู๎ความสามารถ ตรงตาม
ความสนใจ ความต๎องการและตลาดแรงงาน เพื่อ
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของเด็กที่ออกกลางคันได๎กลับเข๎ารับการศึกษา
2. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ15–59 ปีเพิ่มขึ้น
3. ร๎อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นขึ้นไป
4. ร๎อยละของประชากรวัย 13–15 ปี และวัย 16–18 ปี ได๎รับการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามลาดับเพิ่มขึ้น
5. ร๎อยละของผู๎เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได๎รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
6. ร๎อยละของผู๎ผํานการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนาความรู๎ไป
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ใช๎ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได๎
7. จานวนแรงงานอายุ 15 –59 ปี ที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู๎เพื่อขอรับ
วุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น
8. จานวนแหลํงเรียนรู๎ที่ได๎รับการพัฒนาให๎สามารถจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่มี
คุณภาพมีความหลากหลาย และให๎บริการได๎อยํางทั่วถึง
9. จานวนสถานศึกษาที่ผู๎เรียนและประชากรทุกชํวงวัย ได๎รับการพัฒนาทักษะ ความรู๎
ความสามารถ ตรงตามความสนใจ ความต๎องการและตลาดแรงงาน
10. ผู๎เรียนในระบบทวิภาคีมีจานวนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร๎อยละ 30 ตํอปี
กลยุทธ์
1. ประกันโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎แกํผู๎เรียนในทุก
พื้นที่ครอบคลุมถึงคนพิการผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎มีความต๎องการพิเศษ
2. สํงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับ ความสนใจ
และวิถีชีวิตของผู๎เรียนทุกกลุํมเปูาหมาย
3. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู๎และประสบการณ์ให๎เกิดผลเป็น
รูปธรรมอยํางกว๎างขวาง
4. สํงเสริมการระดมทุนเพื่อการศึกษา
5. สํงเสริมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพมีความ
หลากหลาย และสามารถให๎บริการได๎อยํางทั่วถึง
6. พัฒนาทักษะความรู๎ความสามารถ ตรงตามความสนใจ ความต๎องการและตลาดแรงงานเพื่อ
รองรับการมีอาชีพและการมีงานทา
7. สํงเสริมภาพลักษณ์การรองรับการมีอาชีพและการมีงานทา
8. ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจ
ของสถานประกอบการ และมีงานทาภายใน 1 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น
9. สัดสํวนผู๎เรียนสายอาชีพตํอผู๎เรียนสายสามัญ 60 : 40 อาชีวศึกษา เรํงปรับคํานิยม และ
วางรากฐานทักษะอาชีพให๎แกํผู๎เรียนตั้งแตํวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สํงเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
เปูาประสงค์
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะและศักยภาพสูํการจัดการเรียนรู๎อยํางมืออาชีพ
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการสํงเสริม ยกยํอง เชิดชูเกียรติ ตามสิทธิ ประโยชน์ที
ควรได๎รับ
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ และมี ความ
มั่นคงชีวิต
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสาขาวิชาที่ขาดแคลนอยําง
ตํอเนื่อง
2. ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและผํานการประเมิน
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มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ
3. จานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการสํงเสริม ยกยํอง เชิดชูเกียรติ ตามสิทธิ
ประโยชน์ที่ควรได๎รับ
4. จานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีความก๎าวหน๎าใน วิชาชีพ และมี
ความมั่นคงในชีวิต
กลยุทธ์
1. สํงเสริมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการฝึกอบรมระยะสั้นระยะยาว และ
มีการติดตามอยํางตํอเนื่อง
2. สํงเสริมการบริหารครูและบุคคลากรทางการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ
3. สํงเสริมสร๎างขวัญกาลังใจสร๎างแรงจูงใจให๎กับครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. สํงเสริมการพัฒนาตนเองของครู และบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีความก๎าวหน๎าในวิชาชีพและ
ความมั่นคงในชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพื่อการศึกษา
เปูาประสงค์
1. พัฒนาระบบเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาและการบริหาร
จัดการที่ทันสมัย ให๎ผู๎รับบริการสามารถเข๎าถึงได๎อยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2. สํงเสริมการวิจัยและพัฒนา ประดิษฐ์ คิดค๎นนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
อาชีพและการมีงานทาโดยภาคีเครือขํายบนพื้นฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด๎วยระบบ DLIT, DLTV,ETV ที่
สํงผลให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น
2. ระบบเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 12 มีความทันสมัยผู๎รับบริการสามารถเข๎าถึงได๎อยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3. ระบบฐานข๎อมูลกลางด๎านการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการภาค 12ที่ทันสมัย/
เป็นปัจจุบัน
4. จานวนงานวิจัยและพัฒนา ประดิษฐ์คิดค๎น นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา อาชีพและการมีงานทาโดยภาคีเครือขําย บนพื้นฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย ที่ใช๎ประโยชน์ได๎จริง
กลยุทธ์
1. สํงเสริมผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือคอมพิวเตอร์ชํวยสอนในสถานศึกษา
2. พัฒนาระบบเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาและ
การบริหารจัดการที่ทันสมัย
3. พัฒนาระบบฐานข๎อมูลกลางทางการศึกษา ระบบการรายงานผลของฐานข๎อมูลโดยเชื่อมโยง
ข๎อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให๎เป็นเอกภาพเป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน
4. สํงเสริมการงานวิจัยและพัฒนา ประดิษฐ์ คิดค๎นนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาอาชีพและการมีงานทา โดยภาคีเครือขําย บนพื้นฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย ที่ใช๎ประโยชน์ได๎จริง
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 สํงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เปูาประสงค์
1. สํงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยเน๎นด๎านคุณธรรมความโปรํงใส และการมีสํวนรํวม
2. สํงเสริมความรํวมมือให๎มีภาคีเครือขํายทุกภาคสํวน ทั้งภายใน ภายนอกและ
ตํางประเทศมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
3. กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบอยํางตํอเนื่อง
4. สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของหนํวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที่มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดย
เน๎นด๎านคุณธรรมความโปรํงใส และการมีสํวนรํวมที่มีประสิทธิภาพ
2. จานวนสถานศึกษาที่ได๎รับการเกลี่ยอัตรากาลังครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎
เป็นไปตามเกณฑ์
3. ระดับความสาเร็จในการมีสํวนรํวมขององค์กร/ภาคีเครือขํายทั้งภายใน ภายนอก
และตํางประเทศ ในการจัดและพัฒนาการศึกษา
4. ระดับความสาเร็จในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาทั้งภายใน ภายนอก และ
ตํางประเทศ
5. จานวนหนํวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที่ได๎รับการกากับ ดูแล ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานอยํางตํอเนื่อง
6. จานวนหนํวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที่ได๎รับการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
กลยุทธ์
1. สํงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของหนํวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที่มีการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน๎นด๎านคุณธรรม ความโปรํงใสและการมีสํวนรํวมที่มีประสิทธิภาพ
2. สํงเสริมสนับสนุนการเกลี่ยอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นไปตาม
เกณฑ์
3. สํงเสริมความรํวมมือให๎มีภาคีเครือขํายทุกภาคสํวนทั้งภายใน ภายนอก และตํางประเทศมีสํวน
รํวมในการจัดการศึกษา
4. สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาทั้งภายใน ภายนอกและ
ตํางประเทศ
5. กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบอยํางตํอเนื่อง
6. สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร๎างและพัฒนาคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล๎อม
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เปูาประสงค์
1. สํงเสริมการจัดการศึกษาที่ ตอบสนองความต๎องการ สร๎างอาชีพและการมีงานทา
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให๎มีความมั่นคงและรักษ์บ๎านเกิด
2. เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของประชากรทุกชํวงวัยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเน๎นด๎าน
รํางกาย จิตใจ และสังคม
3. เสริมสร๎างการจัดและพัฒนาสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ สังคมศิลปวัฒนธรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ตัวชีว้ ดั
1. จานวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาที่ตอบสนองความต๎องการ สร๎างอาชีพและ
การมีงานทา เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ให๎มีความมั่นคงและรักษ์บ๎านเกิด
2. ร๎อยละของสถานศึกษาที่เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของประชากรทุกชํวงวัยให๎เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเน๎นด๎านรํางกาย จิตใจและสังคม
3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการ และพัฒนาสภาพแวดล๎อม ทางธรรมชาติ สังคม
ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
กลยุทธ์
1. สํงเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต๎องการสร๎างอาชีพและการมีงานทา
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให๎มีความมั่นคงและรักษ์บ๎านเกิด
2. เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของประชากรทุกชํวงวัยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเน๎น
ด๎านรํางกาย จิตใจ และสังคม
3. เสริมสร๎างการจัดและพัฒนาสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ สังคมศิลปวัฒนธรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
7. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ. 2562 – 2565) (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)
วิสยั ทัศน์
“ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิต1 อยํางมีคุณภาพ2 ดารงชีวิต
อยํางเป็นสุข3 สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4 สืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น5 และการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษที่ 216”
คานิยามวิสยั ทัศน์
1. เรียนรู๎ตลอดชีวิต หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล
อันเป็นผลมาจากการได๎รับความรู๎ ทักษะ หรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิต
ที่สามารถเกิดขึ้นได๎ตลอดเวลาตั้งแตํเกิดจนตาย
2. คุณภาพ หมายถึง ผู๎เรียนมีความรู๎ตามมาตรฐานการศึกษาในแตํละระดับการศึกษา
มีคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ดารงชีวิตอยํางเป็นสุข หมายถึง ผู๎เรียนได๎รับการศึกษา มีงานทา มีรายได๎ไมํยากจน
4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การจัดการศึกษาที่น๎อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต๎องมีภูมิคุ๎มกันใน
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ตัวที่ดี ทั้งนี้จะต๎องอาศัยความรู๎ควบคูํคุณธรรม และการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร๎อมรับตํอการเปลี่ยนแปลงใน
ด๎านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรม
5. สืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น หมายถึง การจัดการศึกษาที่บูรณาการนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎แกํ
ประวัติศาสตร์กาฬสินธุ์ ตามรอยศาสตร์พระราชา ศิลปะพื้นเมือง โปงลาง ข๎าวเขาวงวัฒนธรรมผู๎ไท
ผ๎าไหมแพรวาและอื่น ๆ มาใช๎เพื่อเป็นความรู๎และเทคนิคที่นามาใช๎ในการแก๎ปัญหาและตัดสินใจซึ่งได๎สืบทอดและ
เชื่อมโยงมาอยํางตํอเนื่องตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบันนาไปใช๎ในการประกอบอาชีพ
6. ศตวรรษที่ 21 หมายถึง การจัดการศึกษาที่ใช๎ทักษะการเรียนรู๎ 3Rs8Cs
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท
2. เสริมสร๎างโอกาสเข๎าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชน เรียนรู๎ตลอดชีวิตทั่วถึง
เทําเทียมกันอยํางมีคุณภาพ
3. เสริมสร๎างการเป็นพลเมืองที่ดี สํงเสริมการอยูํรํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมมีคุณธรรม
จริยธรรม และสามารถดารงชีวิตได๎อยํางเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนากาลังคนให๎มีมาตรฐานวิชาชีพสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ
สังคม เพื่อรองรับพลวัตโลก การแขํงขันในศตวรรษที่ 21 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5. สํงเสริม สนับสนุน และบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ทุกระบบ
6. อนุรักษ์ สืบสาน สร๎างสรรค์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญากาฬสินธุ์ โดยเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ ทุก
รูปแบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพยุคใหมํ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร๎างโอกาสทางการศึกษาอยํางเทําเทียมและเรียนรู๎ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

เปูาประสงค์รวม
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยํางเทําเทียม
2. พัฒนาศักยภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 อยํางมั่นคงและยั่งยืน
สามารถเรียนรู๎ได๎ตลอดชีวิต
3. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ
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4. เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
เปูาประสงค์ : ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติความเชื่อคํานิยม ตามระบอบประชาธิปไตย
อยูํรํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และสามารถดารงชีพอยํางเป็นสุขตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร๎างให๎สถานศึกษาจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
โดยบูรณาการหลักไตรสิกขา ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยบูรณาการหลัก
ไตรสิกขา ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความตํอเนื่อง (ร๎อยละ 100)
2. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ปลอดสารเสพติด (ร๎อยละ 100)
3. จานวนของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านปลอดสารเสพ
ติด คุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประชาธิปไตยในโรงเรียน (สถานศึกษา จานวน 10
แหํง)
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร๎างผู๎เรียนให๎มีความเป็นพลเมืองที่ดีและอยูํรํวมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม
ตัวชีว้ ดั
4. ร๎อยละของผู๎เรียนที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและธารงรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ (ร๎อยละ 100)
5. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู๎ เพื่อเสริมสร๎างความเป็นพลเมืองที่ดี
(ร๎อยละ 100)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21
เปูาประสงค์ : ผู๎เรียนมีความรู๎ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพตอบสนองตํอ
ความต๎องการของตลาดแรงงานในการแขํงขันศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู ผู๎บริหารและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ปรับสูตรสถานศึกษาสอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21 (ร๎อยละ100)
กลยุทธ์ที่ 2 : สํงเสริม สนับสนุน การนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมาใช๎ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ตัวชีว้ ดั
2. ร๎อยละการอํานออกเขียนได๎ของผู๎เรียนปกติ (ตั้งแตํ ป.1-ป.6) ( ร๎อยละ 100)
3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู๎แบบสะเต็มศึกษา เพิ่มขึ้น
(ร๎อยละ 10)
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4. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ที่มีผลจากการจัดการเรียนรู๎แบบสะเต็ม
ศึกษา (ร๎อยละ 10)
5. ร๎อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) แตํ
ละสาขาวิชามีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 50 ขึ้นไป (ร๎อยละ 10)
6. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านอํานออกเขียน
ได๎ คิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและด๎านอาชีพ
(ร๎อยละ 10)
7. ร๎อยละของระดับความสามารถด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู๎สาเร็จการศึกษาในแตํ
ละระดับ เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถ (CEFR) สูงขึ้น (ร๎อยละ 10)
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาคนให๎มีมาตรฐานวิชาชีพตรงกับความต๎องการของตลาดแรงงาน
ตัวชีว้ ดั
8. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะอาชีพอยําง
น๎อย 1 อาชีพ (ร๎อยละ 50)
9. ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่
พอใจของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น (ร๎อยละ 80)
10. อัตราการได๎งานทา/ประกอบอาชีพอิสระของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
(ไมํนับศึกษาตํอ) ภายในระยะเวลา 1 ปีเพิ่มขึ้น (ร๎อยละ 80)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็น
มืออาชีพยุคใหมํ
เปูาประสงค์ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพสามารถบูรณาการ
การจัดการเรียนรู๎นาไปสูํการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และเป็นครูต๎นแบบที่นํายกยํองเชิดชูเกียรติ
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีทักษะและมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และทักษะภาอังกฤษ สอดคล๎องกับความต๎องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ที่
ได๎รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ (ร๎อยละ 10)
2. ร๎อยละของครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ที่
ได๎รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ร๎อยละ 10)
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีผลงานการวิจัยและนวัตกรรมที่
สามารถนาไปใช๎ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ตัวชีว้ ดั
3. ร๎อยละของงานวิจัยที่สร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมที่นาไปใช๎ประโยชน์ได๎จริง
(ร๎อยละ 10)
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีทักษะการออกแบบการจัด
การเรียนรู๎แบบ Active Learning นากระบวนการ PLC มาบูรณาการการจัดการเรียนรู๎
ตัวชีว้ ดั
4. ร๎อยละของครูที่ได๎รับการพัฒนาให๎มีทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู๎แบบ Active
Learning และนากระบวนการ PLC มาบูรณาการจัดการเรียนรู๎ในชั้นเรียน (ร๎อยละ 80)
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5. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านการจัดการ
เรียนรู๎แบบ Active Learning ผลงานการวิจัยและนวัตกรรม (ร๎อยละ 10)
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาปราชญ์ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และผู๎ประกอบการนอกสถานศึกษาให๎มีความ
เชี่ยวชาญด๎านวิชาชีพ
ตัวชีว้ ดั
6. ระดับการพัฒนา และการมีสํวนรํวมของปราชญ์ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและผู๎ประกอบการ
นอกสถานศึกษา ระดับ 4 (ระดับดี)
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกิจกรรมคัดเลือกครูต๎นแบบ ยกยํองเชิดชูและสร๎างขวัญกาลังใจให๎กับผู๎บริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัด
7. ร๎อยละของผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการยกยํองเชิดชูและสร๎างขวัญ
กาลังใจในระดับจังหวัด (ร๎อยละ 20)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร๎างโอกาสทางการศึกษาอยํางเทําเทียมและเรียนรู๎ตลอดชีวิต
เปูาประสงค์ : ประชาชนทุกชํวงวัยได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางมีคุณภาพและเทําเทียม และ
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย และมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
กลยุทธ์ที่ 1 : สร๎างโอกาสทางการศึกษาประชาชนทุกชํวงวัยได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยําง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเทําเทียม
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของประชาชนทุกชํวงวัยได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ
(ร๎อยละ 100)
2. ร๎อยละของผู๎พิการได๎รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม
(ร๎อยละ 100)
กลยุทธ์ที่ 2 : สํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย และมีมาตรฐานตาม
หลักสูตร
ตัวชีว้ ดั
3. เด็กแรกเกิด – 5 ปีมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น (ร๎อยละ 80)
4. ร๎อยละของนักเรียนระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) มีผลการประเมินพัฒนาการตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (ร๎อยละ 100)
กลยุทธ์ที่ 3 : สํงเสริมให๎บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน เข๎ามารํวมจัดการศึกษา
ตัวชีว้ ดั
5. จานวนบุคคลและครอบครัวได๎รับโอกาสในการจัดการศึกษา (ร๎อยละ 100)
กลยุทธ์ที่ 4 : สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการเทียบโอนวุฒิทางการศึกษาของประชากร
วัยแรงงาน
ตัวชีว้ ดั
6. สัดสํวนผู๎เรียนอาชีวศึกษาเมื่อเทียบกับผู๎เรียนสามัญศึกษา (ร๎อยละ 45:55)
กลยุทธ์ที่ 5 : สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการวิเคราะห์ปัญหาอยํางจริงจัง และมาตรการในการกากับ
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ติดตามชํวยเหลือผู๎เรียนอยํางมีคุณภาพ
ตัวชีว้ ดั
7. อัตราการออกกลางคันของผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง (ร๎อยละ 0)
8. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านระบบดูแล
ชํวยเหลือผู๎เรียน (ร๎อยละ 10)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
เปูาประสงค์ : ผู๎เรียนทุกชํวงวัยมีจิตสานึกและความรับผิดชอบในการกระทามีคุณธรรมจริยธรรม
และน๎อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
กลยุทธ์ที่ 1 : สํงเสริม และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการเรียนรู๎
สร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของสถานศึกษา สถาบันการศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อปลูกฝังความรู๎
เกี่ยวกับการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพิ่มขึ้น (ร๎อยละ 100)
กลยุทธ์ที่ 2 : สํงเสริม สนับสนุน ให๎มีกลุํมจิตอาสา ที่มาจากประชาชน ชุมชน ผู๎เรียนเข๎ามา มี
สํวนรํวม และเป็นแกนนาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ที่สํงเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ตัวชี้วัด
2. ร๎อยละของผู๎เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในการ
ดารงชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพิ่มขึ้น (ร๎อยละ 100)
กลยุทธ์ที่ 3 : สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษา สร๎างเครือขําย แก๎ปัญหา พัฒนาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมภายในชุมชน
ตัวชีว้ ดั
3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านการ
มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม (ร๎อยละ 10)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา
เปูาประสงค์ : หนํวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และสอดคล๎องตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุนให๎หนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาให๎มีการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษาและสอดคล๎องตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
(ร๎อยละ 80)
กลยุทธ์ที่ 2 : สํงเสริม สนับสนุนให๎หนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษานาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช๎ในการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชีว้ ดั
2. ร๎อยละหนํวยงานทางการศึกษามีฐานข๎อมูลด๎านการศึกษาสาหรับการวางแผนในการ
บริหารจัดการศึกษาและการติดตามและประเมินผล (ร๎อยละ 100)
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กลยุทธ์ที่ 3 : สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่เข๎มแข็ง สร๎างความมั่นใจให๎กับผู๎เกี่ยวข๎อง
ตัวชีว้ ดั
3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น
(ร๎อยละ 100)
4. ร๎อยละหนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ในด๎านประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการศึกษาการ (ร๎อยละ 10)
กลยุทธ์ที่ 4 : สํงเสริม สนับสนุนให๎หนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา
สร๎างเครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษาทั้งภายในและตํางประเทศ
ตัวชีว้ ดั
5. ร๎อยละหนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา มีการบูรณาการจัดการศึกษาระหวําง
หนํวยงานให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตํอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
(ร๎อยละ 100)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
เปูาประสงค์ : หนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา สํงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนรู๎
ด๎านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเอกลักษณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
กลยุทธ์ที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น
และกระบวนการจัดการเรียนรู๎ เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ตระหนัก และภาคภูมิใจประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อมของจังหวัดกาฬสินธุ์
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของสถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่พัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นและ
กระบวนการจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เกิดความตระหนัก และภาคภูมิใจประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากร
และสิ่งแวดล๎อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ร๎อยละ 100)
2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่ได๎ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และน๎อมนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวัน(ร๎อยละ100)
กลยุทธ์ที่ 2 : สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องสร๎างเครือขํายความ
รํวมมือด๎านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์และการมีการสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ตัวชีว้ ดั
3. ร๎อยละของสถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่มีเครือขํายความรํวมมือด๎านการ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งนา
เทคโนโลยีมาชํวยพัฒนาและตํอยอดให๎เกิดความยั่งยืน (ร๎อยละ 100)
กลยุทธ์ที่ 3 : สํงเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ เผยแพรํ และประชาสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอยํางหลากหลาย
ตัวชีว้ ดั
4. ร๎อยละของสถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ในด๎านอนุรักษ์เอกลักษณ์ สืบสานภูมิปัญญาของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ร๎อยละ 10)
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
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8. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
เพื่อให๎การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยพัฒ นาไปในทิศทางที่สอดคล๎องกับการเปลี่ ยนแปลงของ
ประเทศและของโลก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยความเห็นชอบผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องทุกฝุาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จึงได๎กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เปูาประสงค์ นโยบายแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563-2566 ดังนี้
ก. คํานิยมองค์กร
มาตรฐานดี ยิ้มแย๎มแจํมใส ใสํใจบริการ
ข. วิสัยทัศน์
องค์กรชั้น นาในการสํงเสริม สถานศึก ษาให๎ส ามารถจัดการศึก ษาเพื่อ พัฒ นาผู๎เ รีย นให๎เ ป็น คนดี
มีคุณภาพ
ค. พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร๎างขีดความสามารถ
ในการแขํงขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21
4 สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษา
อยํางทั่วถึงและเทําเทียม
5. พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ
6. จั ดการศึ กษาเพื่อ พัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ ง แวดล๎ อม ยึด หลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย ง และเปู า หมายการพัฒ นาที่ยั่ งยืน (S USTAINABLE DEVELOPMENT G OALS : SDG S )
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช๎
เทคโนโลยีดิจิ ทัล (DIGITAL TECHNOLOGY ) เพื่อพัฒนามุํงสูํ Thailand 4.0
3. แนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได๎กาหนดนโยบายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน
ของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด๎าน
การศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแหํงชาติ
พ.ศ. 2560 – 2579 และมุํงสูํ Thailand 4.0 ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
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นโยบายที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่ อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
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สํวนที่ 4
นโยบายพัฒนาการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของมนุษย์และของชาติ
เปูาประสงค์/กลยุทธ์

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ

ปี 2563

คําเปูาหมายตัวชีว้ ดั
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1. ผู๎เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เปูาประสงค์/กลยุทธ์

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

1. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

100

100

100

100

2. ร๎อยละสถานศึกษาที่น๎อมนาพระบรมราโชบายด๎าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

50

70

80

90

3. ร๎อยละสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล๎อม และจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม

100

100

100

100

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ

ปี 2563

คําเปูาหมายตัวชีว้ ัด
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

2. ผู๎เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา
รับผิดชอบตํอครอบครัวผู๎อื่น และสังคมโดยรวม
ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย
และรักษาศีลธรรม

4. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎องเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มี
คุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ
ตํอครอบครัว ผู๎อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม

100

100

100

100

3. ผู๎เรียนทุกคนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความ
พร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็น
ต๎น

5. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความ
พร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ

80

90

100

100

นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิม่ ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
เปูาประสงค์/กลยุทธ์
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

คําเปูาหมายตัวชีว้ ดั

1. ผู๎เรียนทุกระดับให๎มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21
2. ผู๎เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความ
สนใจ นาไปสูํการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็น
ผู๎สร๎างนวัตกรรม เป็นนวัตกร

3. ผู๎เรียนได๎รับโอกาสเข๎าสูํเวทีการแขํงขันระดับ
นานาชาติ

1. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มี
ทักษะความรู๎ที่สอดคล๎องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ร๎อยละของผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ผํานการ
ประเมินสมรรถนะที่จาเป็น
ด๎านการรู๎เรื่องการอําน (Reading Literacy)
ด๎านการรู๎เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
ด๎านการรู๎เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
ตามแนวทางการประเมิน PISA
3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีศักยภาพได๎รับโอกาสเข๎าสูํเวทีการ
แขํงขันระดับนานาชาติ

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ปี 2563
70

ปี 2564
80

ปี 2565
90

ปี 2566
100

80
80
80

85
85
85

90
90
90

95
95
95

20

25

30

35

เปูาประสงค์/กลยุทธ์

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ

ปี 2563
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 1. ร๎อยละผู๎เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มี
80
พื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล๎องกับแนวโน๎มการพัฒนา ทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
ของประเทศ
2. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร 2. ร๎อยละของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผล
และมีทักษะความสามารถที่สอดคล๎องกับทักษะที่
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผําน
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุํนทางด๎าน
เกณฑ์ที่กาหนด
ความคิด สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สังคมที่
2.1 ความสามารถด๎านภาษา
50
เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อ 2.2 ด๎านคณิตศาสตร์
50
การวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแตํละชํวงวัยและนาไป
ปฏิบัติได๎
3. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎และทักษะนาไปสูํ 3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวําร๎อยละ
50 ในแตํละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผํานมา
3.1 คําเฉลี่ยร๎อยละของผลสัมฤทธิ์ของ O-net
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3.1.1 ภาษาไทย
50
3.1.2 คณิตศาสตร์
50
3.1.3 วิทยาศาสตร์
50
3.1.4 ภาษาอังกฤษ
50
3.2 คําเฉลี่ยร๎อยละของผลสัมฤทธิ์ของ O-net
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3.2.1 ภาษาไทย
50
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ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ

3.2.2 คณิตศาสตร์
3.2.3 วิทยาศาสตร์
3.2.4 ภาษาอังกฤษ
4. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูํ 4. ร๎อยละผู๎เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
อาชีพและการมีงานทา มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและ
ความต๎องการของประเทศ
การมีงานทา ตามความถนัดและความต๎องการของตนเอง มี
ทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไป
ปฏิบัติได๎
5. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการจัดการสุข 5. ร๎อยละของผู๎เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต
ภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิต
สามารถดารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข มีความ
อยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ
ยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎
ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
6. ร๎อยละของผู๎เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอยํางมี
ความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” 7. ร๎อยละของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน”
ผู๎ให๎คาปรึกษาข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎หรือผู๎อานวยการ เป็น “Coach” ผู๎ให๎คาปรึกษาข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎หรือ
การเรียนรู๎
ผู๎อานวยการการเรียนรู๎
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7. ครู มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน และเป็นแบบอยํางด๎านคุณธรรมและจริยธรรม

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ

ปี 2563
8. ร๎อยละของครู มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียน
100
การสอน และเป็นแบบอยํางด๎านคุณธรรมและจริยธรรม

คําเปูาหมายตัวชีว้ ดั
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
100
100
100

นโยบายที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาทีม่ ีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลือ่ มล้าทางการศึกษา
เปูาประสงค์/กลยุทธ์

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายโลก
เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท๎องถิ่น ภาคเอกชน
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในระดับพื้นที่ รํวมมือในการ
จัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบท

1. ร๎อยละผู๎เรียนทุกคนสามารถเข๎าเรียนในสถานศึกษาที่มี
คุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
2. ร๎อยละของสถานศึกษาที่นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
2. ร๎อยละของสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีมาตรฐาน
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ของพื้นที่

4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ
และเหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพข๎อเท็จจริง โดย
คานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพ
ทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่อเป็นคําใช๎จําย และงบลงทุนแกํ
สถานศึกษาอยํางเหมาะสมเพื่อให๎สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ

6. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็น
เครื่องมือให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสเข๎าถึงบริการด๎าน
การศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
อยํางเหมาะสมตามบริบท ด๎านประเภท ขนาด และพื้นที่
3. ร๎อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลชํวยเหลือและ
คุ๎มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
4.ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข๎อมูลประชากรวัย
เรียนและสามารถนามาใช๎ในการวางแผนจัดการเรียนรู๎
ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
5. ร๎อยละของผู๎เรียนทุกคนได๎รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
อยํางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพ
ข๎อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
และความต๎องการจาเป็นพิเศษสาหรับผู๎พิการ
6. ร๎อยละของครูได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน
7. ร๎อยละผู๎เรียนได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู๎อยํางเหมาะสม เพียงพอ
8. ร๎อยละของสถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช๎เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
9. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาสามารถ

ปี 2563
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เพื่อสร๎างหลักประกันสิทธิการได๎รับการศึกษาที่มี
คุณภาพของประชาชน

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ

ปี 2563

คําเปูาหมายตัวชีว้ ดั
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีได๎อยํางมีคุณภาพ

นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล๎อม
เปูาประสงค์/กลยุทธ์
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คําเปูาหมายตัวชีว้ ดั
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
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ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ

1. สถานศึกษา นักเรียนได๎รับการสํงเสริมด๎าน
1. ร๎อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให๎
ความรู๎ การสร๎างจิตสานึกด๎านการผลิตและบริโภค ความรู๎ ที่ถูกต๎องและสร๎างจิตสานึกด๎านการผลิตและบริโภคที่เป็น
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
มิตรกับสิ่งแวดล๎อมนาไปปฏิบัติใช๎ที่บ๎านและชุมชน เชํน การ
สํงเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การลดใช๎สารเคมีจากปุ๋ย
และยาฆําแมลง ฯลฯ
2. สถานศึกษาสามารถนาเทคโนโลยีมาจัดทา
2. ครู มีความคิดสร๎างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
ระบบสารสนเทศการเก็บข๎อมูล ด๎านความรู๎ เรื่อง ดาเนินการจัดทางานวิจัยด๎านการสร๎างสานึกด๎านการผลิตและ
ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล๎อม ฯลฯ และสามารถ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมได๎
นามาประยุกต์ใช๎ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง
Thailand 4.0
3. สถานศึกษามีการจัดทานโยบายจัดซื้อจัดจ๎างที่ 3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสํวนรํวม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
และการนาขยะมาใช๎ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการ
เรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎อง
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรม 4. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข๎อมูลเปรียบเทียบการลด
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค ปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดาเนินกิจกรรมประจาวันใน
สูํการลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่าสูํ สถานศึกษาและที่บ๎าน และข๎อมูลของ Carbon Footprint ใน
ชุมชนคาร์บอนต่า
รูปแบบ QR CODE และ Paper less
5. สถานศึกษามีการนาขยะมาใช๎ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน
เพื่อลดปริมาณขยะและมีสํงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลด
ปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
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5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุก
โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็น
หนํวยงานต๎นแบบสานักงานสีเขียว (GREEN
OFFICE) เพื่อให๎มีบริบทที่เป็นแบบอยํางเอื้อหรือ
สนับสนุนการเรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน
6. สถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีนโยบายสํงเสริม
ความรู๎และสร๎างจิตสานึกและจัดการเรียนรู๎การ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
7. สถานศึกษาต๎นแบบนาขยะมาใช๎ประโยชน์เพื่อ
ลดปริมาณขยะ
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต๎นแบบในการนา 3RS
มาประยุกต์ใช๎ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม
9. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 มีการทานโยบายการจัดซื้อจัด
จ๎างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม

6. นักเรียนเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ มีการขยายผลแหลํงเรียนรู๎
นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู๎ด๎านการลดใช๎พลังงาน การจัดการ
ขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมเพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ และตัวอยําง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เชํน โรงงาน
อุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ

คําเปูาหมายตัวชีว้ ดั
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
80
90
100
100

7. ครู และนักเรียนสามารถนาสื่อนวัตกรรมที่ผํานกระบวนการคิด
มาประยุกต์ใช๎ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู๎ และประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจาวันและชุมชนได๎ตามแนวทาง
Thailand 4.0

80

90

100

100

8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและ
พัฒนาบุคลากร และสถานที่ให๎เป็นสานักงานสีเขียวต๎นแบบมี
นโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมที่เอื้อตํอการ
เรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน

80

90

100

100

นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

เปูาประสงค์/กลยุทธ์
1. สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด๎านการ
บริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการ
บริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงานทั่วไป
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับเปลี่ยนให๎เป็น
หนํวยงานให๎มีความทันสมัย พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทัน
ตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา เป็น
หนํวยงานที่มีหน๎าที่สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ
ติดตาม เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ

เปูาประสงค์/กลยุทธ์
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
2. ร๎อยละของสถานศึกษาได๎รับการกระจายอานาจการ
บริหารจัดการศึกษาอยํางเป็นอิสระ
2. ร๎อยละของการเบิกจํายงบประมาณในภาพรวม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ร๎อยละของการเบิกจํายงบประมาณ (งบลงทุน)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. ระดับผลการประเมินมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
5. คารับรองปฏิบัติราชการประจาปี
ผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS)
ประจาปี
6. ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
7. ร๎อยละของสถานศึกษาทุกแหํงมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข๎มแข็งตามกฎกระทรวงวําด๎วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ

ปี 2563
90

คําเปูาหมายตัวชีว้ ดั
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
95
100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

5

5

5

5

ดีเยี่ยม
100

ดีเยี่ยม
100

ดีเยี่ยม
100

ดีเยี่ยม
100

คําเปูาหมายตัวชีว้ ดั

3. หนํวยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธี
งบประมาณด๎านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสูํผู๎เรียน
4. หนํวยงานทุกระดับ มีความโปรํงใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล

เปูาประสงค์/กลยุทธ์
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

8. ร๎อยละของสถานศึกษาที่เข๎ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
9. สถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได๎รับการ
พัฒนาให๎เป็นหนํวยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุํน คลํองตัว
สูง พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํ
ตลอดเวลา เป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่สนับสนุน สํงเสริม
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตาบล
10. สถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความ
โปรํงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
11. สถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผํานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของ
หนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA)

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ

ปี 2563
100

ปี 2564
100

ปี 2565
100

ปี 2566
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

คําเปูาหมายตัวชีว้ ดั

5. หนํวยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี 12. สถานศึกษา และ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นา
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการเพิ่ม
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอน มาใช๎ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
อยํางเป็นระบบ
13. สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบ
ฐานข๎อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู๎เรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา สถานศึกษา หนํวยงานในสังกัด
14. สถานศึกษาทุกแหํงมีข๎อมูลผู๎เรียนรายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับข๎อมูลตําง ๆ นาไปสูํการวิเคราะห์เพื่อวาง
แผนการจัดการเรียนรู๎สูํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
(Big Data Technology)
15. สถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุน
ภารกิจด๎านบริหารจัดการศึกษา
16. สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบข๎อมูลสารสนเทศที่สามารถ
ใช๎ในการวางแผนการจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ปี 2563
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ปี 2565
100

ปี 2566
100
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100
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100

100

80

90

100

100

สํวนที่ 5
โครงการและงบประมาณ
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของมนุษย์และของชาติ
เปูาประสงค์
1. ผู๎เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. ผู๎เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา
รับผิดชอบตํอครอบครัวผู๎อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ผู๎เรียนทุกคนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การ
คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ
เป็นต๎น
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. จานวนสถานศึกษาที่น๎อมนาพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่กาหนดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3. จานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล๎อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎
ผู๎เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลัก
คิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
4. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต๎องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ผู๎อื่น และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม
5. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ตําง ๆ เป็นต๎น

แนวทางการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ในปี 2563-2566 ดังนี้
ระดับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ระดับสถานศึกษา
1. พัฒนาผูเ๎ รียนให๎เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกทีด่ ี
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม และประเมิน 1. พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนาพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของ
สถานศึกษาตามมาตรการที่กาหนด
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
เพื่อพัฒนาผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนด
2. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล๎อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนแสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม
2. พัฒนาผูเ๎ รียนมีความให๎มีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มผี ลกระทบตํอความมัน่ คงของประเทศ
2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม และประเมิน 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความ
สถานศึกษาตามมาตรการที่กาหนด
เข๎าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหมํ ตลอดจนรู๎จักวิธีการปูองกัน และแก๎ไขหาก
ได๎รับผลกระทบจากภัยดังกลําว

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

ระดับสถานศึกษา
2. มีมาตรการและแนวทางการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
3. จัดสภาพแวดล๎อมภายในสถานศึกษาให๎มีความมั่นคงปลอดภัย
4. มีระบบการดูแล ติดตาม และชํวยเหลือผู๎เรียน ในการแก๎ปัญหาตําง ๆ ได๎รับ
คาปรึกษาชี้แนะและความชํวยเหลืออยํางทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบํมนิสัย

ปี 2563
90,000

ปี 2564
90,000

1.โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการกลุํมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา
สพป.กส.3
2.โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการนิเทศของศึกษานิเทศก์ สพป.กส.3
70,000
70,000
3.โครงการสํงเสริม สนับสนุน กากับ ติดตามดูแลและตรวจสอบคุณภาพ
80,000
80,000
การศึกษา
4.โครงการเหลียวหลัง แลหน๎า เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
80,000
80,000
5.โครงการสํงเสริมการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน : กิจกรรมลูกเสือ เนตร (งบ สพฐ.) (งบ สพฐ.)
นารี ในสถานศึกษา
6.โครงการแขํงขันกีฬานักเรียนต๎านภัยยาเสพติด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
300,000 300,000
ประถมศึกษา กาฬสินธุ์เขต 3 ประจาปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 15

นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิม่ ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

งบประมาณ
ปี 2565
90,000

ปี 2566
90,000

กลุมํ งานที่
รับผิดชอบ
รวมทัง้ สิน้
360,000 กลุํมนิเทศฯ

70,000
80,000

70,000
80,000

280,000
320,000

80,000
(งบ สพฐ.)

80,000
(งบ สพฐ.)

320,000 กลุํมนิเทศฯ
(งบ สพฐ.) กลุมํ สํงเสริมฯ

300,000

300,000

1,200,000 กลุํมสํงเสริมฯ

กลุํมนิเทศฯ
กลุํมนิเทศฯ

เปูาประสงค์
1. ผู๎เรียนทุกระดับให๎มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู๎เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นาไปสูํการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู๎สร๎างนวัตกรรม เป็นนวัตกร

ตัวชีว้ ดั
1. จานวนผู๎เรียนมีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะความรู๎ที่สอดคล๎องกับ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นผํานการประเมินสมรรถนะที่จาเป็น ได๎รับการ
พัฒนา
ด๎านการรู๎เรื่องการอําน (Reading Literacy)
ด๎านการรู๎เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
ด๎านการรู๎เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
ตามแนวทางการประเมิน PISA
3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีศักยภาพได๎รับโอกาสเข๎าสูํเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ

3. ผู๎เรียนได๎รับโอกาสเข๎าสูํเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ
แนวทางการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
ในปี 2563-2566 ดังนี้
ระดับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ระดับสถานศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ
1. ดาเนินการวัดแววผู๎เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู๎เรียนตามศักยภาพ
วัดแววจากหนํวยงานตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชน
และความถนัด โดยจัดการเรียนรู๎ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
2. สํงเสริมสนับสนุน ให๎สถานศึกษา ดาเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของ เชํน การจัดการเรียนรู๎ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะ (Independent Study : IS) การเรียนรู๎เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชํน สะ
แนวให๎ผู๎เรียนค๎นหาตนเอง นาไปสูํการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความพร๎อมที่จะพัฒนาตํอ
เต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics
ยอดไปสูํความเป็นเลิศด๎านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต๎องการและความถนัดของ
Education : STEM Education) เป็นต๎น โดยสํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ผู๎เรียน
เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองผํานระบบดิจิทัล (Digital Learning
Platform)

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
3. ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ
ตั้งแตํจานวนงบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู๎เรียนอยํางเพียงพอ และ
เหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด๎านระบบบัญชี การเบิกจําย และการติดตาม
ตรวจสอบ เป็นต๎น เพื่อกระจายอานาจให๎สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู๎เรียนอยํางเต็มศักยภาพ
4. สํงเสริมสนับสนุนให๎ สถานศึกษาจัดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่ม
ศักยภาพผู๎เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต๎องการพัฒนา ทั้งด๎านวิชาการ
ด๎านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแตํระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
5. กากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษา พร๎อมทั้งรายงานผลการ
ดาเนินงานตํอกระทรวงศึกษาธิการและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับสถานศึกษา
2. ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให๎มุํงเน๎นการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน
มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู๎เรียน
และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ให๎เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งรํางกาย
และจิตใจ
3. สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู๎เพื่อพัฒนา
ผู๎เรียนให๎มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตาม
ศักยภาพ
4. สํงเสริม สนับสนุน ให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนา
เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนโดยเน๎นการจัดการเรียนรู๎
ให๎แกํผู๎เรียนเป็นรายบุคคลตามความต๎องการ และความถนัดของผู๎เรียน
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ให๎ผู๎เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอยํางน๎อย 1 ภาษา
6. ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู๎เรียน โดยมุํงเน๎นการวัด
ประเมินตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให๎มีการวัดประเมินจากสํวนกลางใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
7. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตํอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2563
1.โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนางานประกันคุณภาพสถานศึกษา
80,000
2.โครงการคณิตคิดเป็นคิดเร็ว ชั้น ป.1 ด๎วยสื่อตามแนวคิดมอนเตสซอรี่
50,000
3.โครงการอํานออกเขียนได๎ ชั้น ป.1 ด๎วยสื่อตามแนวคิดมอนเตสซอรี่
40,000
4.โครงการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ และรางวัล 100,000
ทรงคุณคํา OBEC AWARDS ปีการศึกษา 2562

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ปี 2564
80,000
50,000
40,000
100,000

งบประมาณ
ปี 2565
80,000
50,000
40,000
100,000

ปี 2566
80,000
50,000
40,000
100,000

รวมทัง้ สิน้
320,000
200,000
160,000
400,000

กลุมํ งานทีร่ บั ผิดชอบ
กลุํมนิเทศฯ
กลุํมนิเทศฯ
กลุํมนิเทศฯ
กลุํมนิเทศฯ

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
เปูาประสงค์
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่
สอดคล๎องกับแนวโน๎มการพัฒนาของประเทศ
2. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่
สอดคล๎องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด
สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวาง
พื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแตํละชํวงวัยและนาไปปฏิบัติ
ได๎
3. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎และทักษะนาไปสูํการพัฒนานวัตกรรม

4. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานทา มี
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ตัวชีว้ ดั
1. ผู๎เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่
21 (3R8C)
2. ร๎อยละของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผํานเกณฑ์ที่กาหนด
2.1 ความสามารถด๎านภาษา
2.2 ด๎านคานวณ
3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) มากกวําร๎อยละ 50 ในแตํละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผํานมา
3.1 คําเฉลี่ยร๎อยละของผลสัมฤทธิ์ของ O-net
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3.1.1 ภาษาไทย
3.1.2 คณิตศาสตร์
3.1.3 วิทยาศาสตร์
3.1.4 ภาษาอังกฤษ
3.2 คําเฉลี่ยร๎อยละของผลสัมฤทธิ์ของ O-net
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3.2.1 ภาษาไทย
3.2.2 คณิตศาสตร์
3.2.3 วิทยาศาสตร์
3.2.4 ภาษาอังกฤษ
4. ร๎อยละผู๎เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี

เปูาประสงค์
ทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ

ตัวชีว้ ดั
ทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานทา ตามความถนัดและความ
ต๎องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได๎
5. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะ 5. ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยูํในสังคมได๎
ที่ดี สามารถดารงชีวิตอยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ
อยํางมีความสุข มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎
ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
6. ผู๎เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี
สามารถดารงชีวิตอยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” ผู๎ให๎คาปรึกษาข๎อเสนอแนะ 7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” ผู๎ให๎คาปรึกษา
การเรียนรู๎หรือผู๎อานวยการการเรียนรู๎
ข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎หรือผู๎อานวยการการเรียนรู๎
7. ครู มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอยํางด๎าน
8. ครู มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอยํางด๎าน
คุณธรรมและจริยธรรม
คุณธรรมและจริยธรรม

แนวทางการดาเนินงาน
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ในปี 2563-2566 ดังนี้
ระดับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ระดับสถานศึกษา
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
1.1 พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาทั้ง 4 ด๎าน (รํางกาย จิตใจ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลาง เน๎นการ
อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล๎องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
พัฒนาผู๎เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการ
1.2 สํงเสริมให๎ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู๎ “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach”
จัดการเรียนรู๎ให๎ตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎เรียนและบริบทของพื้นที่
ผู๎อานวยการการเรียนรู๎ ผู๎ให๎คาปรึกษา หรือให๎ข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎ และปรับระบบ
การวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเ๎ รียน
2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู๎เรียนระดับปฐมวัย
(1) จัดทาเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัด
และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว๎นปี สรุปและรายงานผลตํอกระทรวงศึกษาธิการ สภาพแวดล๎อมทั้งในและนอกห๎องเรียนให๎เอื้อตํอการพัฒนาการเรียนรู๎
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
(2) จัดการเรียนรู๎ สร๎างประสบการณ์ เน๎นการเรียน
(2) สํงเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงาน
เป็นเลํน เรียนรู๎อยํางมีความสุข
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และดาเนินการ
(3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้ง สนามเด็กเลํนให๎ได๎มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู๎ปกครอง ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
ผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
(3) สนับสนุนให๎สถานศึกษามีครูหรือครูผู๎ชํวยด๎านปฐมวัยตามมาตรฐานที่กาหนด
(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความ
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์
ปลอดภัย
ความรู๎ใหมํ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแกํโรงเรียนและผู๎สนใจ
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ระดับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ระดับสถานศึกษา
(5) กากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผล
(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให๎มีสุขภาวะที่ดี รํางกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจาก
การดาเนินงานตํอกระทรวงศึกษาธิการ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
โรค ภัย ไข๎ เจ็บ
(6) สร๎างความรู๎ความเข๎าใจแกํผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อ
การมีสํวนรํวมและการสนับสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษา
(7) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตํอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู๎เรียนระดับประถมศึกษา
(1) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษา จัดการศึกษาพัฒนาผู๎เรียนให๎มีพัฒนาการที่
(1) จัดการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผํานกิจกรรม
สมวัยในทุกด๎านทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให๎มีคุณลักษณะ การปฏิบัติจริง (Active Learning)
- เป็นไปตามหลักสูตร
(2) จัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบมุํงเน๎นการใช๎ฐานความรู๎ และระบบ
- มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชํน
- มีทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานทาสอดคล๎องกับความ
- ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
ต๎องการของประเทศ
- ความเข๎าใจและความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
- มีความรู๎ และทักษะด๎านวิทยาศาสตร์นาไปสูํการพัฒนานวัตกรรม
- ความรู๎ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก๎ปัญหา
- มีความรู๎ความสามารถด๎านดิจิทัล (Digital) และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการ
- ความรู๎และทักษะในด๎านศิลปะ
เรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
- ความรู๎ด๎านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา
- มีทักษะทางด๎านภาษาไทย เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ มีนิสัยรักการอําน ความสัมพันธ์
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล๎องกับความสามารถ
(2) จัดทาเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้น
ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด๎านศึกษาตํอ และ
ประถมศึกษาปีที่ 3 และดาเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดาเนินงาน
ด๎านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู๎ การวางแผนชีวิต และวางแผน
เพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได๎
วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
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ระดับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
(3) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพ
สอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู๎
เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได๎
(4) สร๎างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพื่อสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร๎อมสูํการประกอบ สัมมาอาชีพ
(5) ดาเนินการติดตาม และตรวจสอบให๎ผู๎เรียนได๎รับประทานอาหารอยํางครบถ๎วน
ถูกต๎องตามหลักโภชนาการ
(6) กากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม
รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดาเนินงานตํอกระทรวงศึกษาธิการ และหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง
2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษา
(1) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีพัฒนาการที่
สมวัยในทุกด๎านทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม ให๎มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะทางด๎านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพื่อใช๎เป็น
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ
- มีความรู๎ และทักษะด๎านวิทยาศาสตร์นาไปสูํการพัฒนานวัตกรรม
- มีความสามารถด๎านดิจิทัล (Digital) และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
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(4) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีทักษะพื้นฐาน
ในการดารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอยํางมีความสุข
(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎และพัฒนาด๎านอารมณ์
และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)
(6) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิด
แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
(7) ดาเนินการให๎ผู๎เรียนได๎รับประทานอาหารอยํางครบถ๎วนถูกต๎องตาม
หลักโภชนาการ เป็นไปด๎วยความถูกต๎องตามระเบียบและวินัยการคลัง
(8) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตํอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
(1) สํงเสริมครูให๎จัดการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผํานกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning)
(2) สํงเสริมครูให๎จัดการเรียนรู๎ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น
(Independent Study : IS)
(3) สํงเสริม สนับสนุนครูให๎จัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบมุํงเน๎นการใช๎
ฐานความรู๎และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education)
เชํน
- ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
- ความเข๎าใจและความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
- ความรู๎ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก๎ปัญหา
- ความรู๎และทักษะในด๎านศิลปะ
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- มีทักษะทางด๎านภาษาไทย เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู๎ มีนิสัยรักการอําน มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) ประสานการดาเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น
(3) สํงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพ
สอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู๎
เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได๎
(4) สร๎างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา
เพื่อสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร๎อมสูํการ
ประกอบสัมมาอาชีพ
(5) จัดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู๎เรียนที่มีความรู๎และทักษะ
ด๎านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นาไปสูํการพัฒนา
นวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกาลังกาย และสนับสนุนให๎ผู๎เรียน
มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอยํางมี
ความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ
(6) กากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษา
2.4 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนที่มีความต๎องการดูแลเป็นพิเศษ
(1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
สาหรับเด็กพิการและเด็กด๎อยโอกาส
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- ความรู๎ด๎านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ์
(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่มีความรู๎และทักษะด๎านวิทยาศาสตร์ เป็นนัก
คิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นาไปสูํการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต
รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกาลังกาย และสนับสนุนให๎ผู๎เรียน มีศักยภาพ
ในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอยํางมี
ความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ เมื่อจบมัธยมศึกษาตอนต๎นสามารถวางแผน
การศึกษาตํอหรือการประกอบอาชีพได๎ตามความถนัด ความต๎องการ และ
ความสนใจของตนเอง
(5) สํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาด๎านอารมณ์และสังคม (Social and
Emotional Learning : SEL)
(6) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตํอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
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(2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
พัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับเด็กพิการและเด็กด๎อย
โอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต๎องการจาเป็นพิเศษเฉพาะ
บุคคล
(3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนการให๎บริการชํวยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (Early Intervention : EI)
(4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนทรัพยากรและจัดสรรงบประมาณด๎าน
การศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต๎องการจาเป็นพิเศษ
(5) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริมให๎สถานศึกษานาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มาใช๎ในการบริหารจัดการ การให๎บริการ และการเรียนรู๎
(6) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากาลังครูและบุคลกรให๎มีความ
เหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด๎อยโอกาส
(7) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการพัฒนาผู๎บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให๎มีความรู๎ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีตํอการจัดการศึกษา
สาหรับเด็กพิการและเด็กด๎อยโอกาส
(8) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาระบบการให๎บริการเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชํวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่สอดคล๎อง
กับความต๎องการจาเป็นพิเศษ
(9) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนันสนุนการพัฒนาภาคีเครือขําย (Education
Partnership) ให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการและเด็ก
ด๎อยโอกาส
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3. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎สนับสนุนการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา
(1) จัดหา พัฒนา ข๎อมูลองค์ความรู๎ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู๎ประเภทตําง ๆ หนังสือ (1) ประยุกต์ใช๎ข๎อมูลองค์ความรู๎ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู๎ประเภทตําง ๆ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๏ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๏ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหา
กาหนด
หลักสูตรที่กาหนด
(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อ
(2) จัดการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)
ตอบสนองตํอการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล
เพื่อตอบสนองตํอการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล
(3) สํงเสริม สนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือใน (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียน ให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
การเข๎าถึงองค์ความรู๎ และการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล อยํางเหมาะสมตามวัย
ผํานการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล
(4) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎ผู๎เรียน
เรียนรู๎ด๎วยตนเองผํานการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล
4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
(1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนให๎ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความ
ต๎องการจาเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอยําง
เป็นระบบและครบวงจร
(2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดให๎มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู
ที่เชื่อมโยงกับความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ (Career Path)
(3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความรํวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบัน
คุรุพัฒนา หรือหนํวยงานอื่น ๆ จัดทาหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให๎ตรงตามความต๎องการและความขาดแคลน
(4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผน
และเข๎ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กาหนดที่เชื่อมโยงความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ (Career
Path)
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(5) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
รูปแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
(6) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให๎มีความรู๎ทักษะด๎านการรู๎ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital
Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคล๎องกับภารกิจ
และหน๎าที่ของตน
(7) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม พัฒนา และยกระดับความรู๎ภาษาอังกฤษ
ของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช๎ระดับการพัฒนาทางด๎านภาษา (Common
European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(8) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริมและพัฒนาครูให๎สามารถออกแบบการเรียนรู๎
การจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับการวัดประเมินผลที่เน๎นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher
Order Thinking) ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(9) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริมและพัฒนาครูให๎มีความรู๎และทักษะในการ
จัดการเรียนรู๎สาหรับผู๎เรียนที่มีความแตกตําง (Differentiated Instruction)
(10) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริมและพัฒนาครูให๎มีความรู๎และทักษะในการ
สร๎างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order
Thinking)
(11) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริมและพัฒนาครู ให๎มีความรู๎ความสามารถ
จัดการเรียนรู๎ในโรงเรียนขนาดเล็กได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
(12) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู๎สาหรับ
ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู๎เรียนแตํละบุคคล และตาม
สภาพและประเภทของความพิการ
(13) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริมสนับสนุนให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับสถานศึกษา

ระดับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
พัฒนาตนเองผํานระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training
(14) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน
ประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎สอดคล๎องกับ
ความมุํงหมาย และหลักการจัดการศึกษาข๎อกาหนดด๎านคุณภาพ และแผนการศึกษา
แหํงชาติ
(15) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแตํการจัดทา
ฐานข๎อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผํานระบบดิจิทัล เพื่อใช๎ในการพัฒนา
ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เชํน
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสาหรับผู๎เรียนที่มีความต๎องการจาเป็น
พิเศษ และผู๎เรียนที่มีความแตกตําง เป็นต๎น
3) สํงเสริม สนับสนุน ให๎ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภทพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องผํานระบบดิจิทัล
4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู๎บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
5) พัฒนาครูให๎มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์
(Coding)

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับสถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
2. โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนรู๎เชิงรุก (Active Learning)
3. โครงการอบรมครูพัฒนาสื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ภาษาไทยด๎วยเทคนิค
กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์
5W 1H
4. โครงการแขํงขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วัน
ภาษาไทยแหํงชาติ
ปี 2563
5. โครงการสํงเสริมการอํานตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 และขยายผลตามโครงการ Boot Camp ปีการศึกษา 2563
7. โครงการสร๎างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนว ปีการศึกษา 2563
9. โครงการสํงเสริม พัฒนา ออกแบบการเรียนรู๎และสร๎างเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพครูด๎านการจัดการเรียนรู๎กลุํมสาระการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร์ตามแนวทางการวิจัยแบบมีสํวนรํวม
11. โครงการวิจัย การพัฒนาการทักษะการคิดคานวณของนักเรียน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
12. โครงการวิจัยในชั้นเรียน
13. โครงการ Open House 2019 “คนดี ศรีกาฬสินธุ์” สพป.กส.3
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ปี 2563
30,000
30,000
50,000

ปี 2564
30,000
30,000
50,000

งบประมาณ
ปี 2565
30,000
30,000
50,000

30,000

30,000

30,000

30,000

120,000 กลุํมนิเทศฯ

30,000

30,000

30,000

30,000

120,000 กลุํมนิเทศฯ

50,000

50,000

50,000

50,000

200,000 กลุํมนิเทศฯ

30,000

30,000

30,000

30,000

120,000 กลุํมนิเทศฯ

25,000
50,000

25,000
50,000

25,000
50,000

25,000
50,000

100,000 กลุํมนิเทศฯ
200,000 กลุมํ นิเทศฯ

20,000

20,000

20,000

20,000

80,000 กลุํมนิเทศฯ

20,000

20,000

20,000

20,000

80,000 กลุํมนิเทศฯ

50,000
25,000

50,000
25,000

50,000
25,000

50,000
25,000

200,000 กลุํมนิเทศฯ
100,000 กลุมํ นิเทศฯ

ปี 2566
30,000
30,000
50,000

รวมทัง้ สิน้
120,000
120,000
200,000

กลุมํ งานที่
รับผิดชอบ
กลุํมนิเทศฯ
กลุํมนิเทศฯ
กลุํมนิเทศฯ

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2563
90,000

งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
90,000
90,000

ปี 2566
90,000

กลุมํ งานที่
รับผิดชอบ
รวมทัง้ สิน้
360,000 กลุํมพัฒนาฯ

14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรเพื่อเป็น
แบบอยํางด๎านคุณธรรมและจริยธรรม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
15. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับประถมศึกษา) เรื่อง
(งบเอกชน) (งบเอกชน) (งบเอกชน) (งบอกชน) (งบเอกชน) กลุํมพัฒนาฯ
การยกระดับคุณภาพด๎วยการพัฒนาครูผู๎สอนวิทยาการคานวณ (Coding) ด๎วย
ทักษะกระบวนการ คิดชั้นสูงเชิงระบบแบบ GPAS 5Steps ด๎วยกระบวนการ
เรียนรู๎แบบผู๎เรียนสร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง Active Learning
16. โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับผู๎บริหาร และบุคลากร
100,000 100,000 100,000 100,000
400,000 กลุํมพัฒนาฯ
ภายในสานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เพื่อให๎
หนํวยงานพร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลก
17. โครงการ The 21ST Century English Teachers and National English (งบเอกชน) (งบเอกชน) (งบเอกชน) (งบอกชน) (งบเอกชน) กลุํมพัฒนาฯ
Framework
18. โครงการผู๎นาการเปลี่ยนแปลงและองค์กรแหํงการเรียนรู๎เพื่อ
100,000 100,000 100,000 100,000
400,000 กลุํมพัฒนาฯ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู๎บริหาร
19. โครงการอบรมสัมมนาเครือขํายคณะกรรมการสืบสวน สอบสวน วินัย
90,000
90,000
90,000
90,000
360,000 กลุมํ กฎหมายและ
ข๎าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คดี
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 รุํนที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นโยบายที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาทีม่ ีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลือ่ มล้าทางการศึกษา
เปูาประสงค์
ตัวชีว้ ดั
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน
(Global Goals for Sustainable Development)
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท๎องถิ่น ภาคเอกชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องใน
ระดับพื้นที่ รํวมมือในการจัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่

4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎องกับ
สภาพข๎อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่อเป็นคําใช๎จําย และงบลงทุนแกํสถานศึกษาอยํางเหมาะสมเพื่อให๎
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ
6. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาส
เข๎าถึงบริการด๎านการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร๎างหลักประกันสิทธิการ
ได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
แนวทางการดาเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

1. ผู๎เรียนทุกคนสามารถเข๎าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน

2. สถานศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีมาตรฐานอยํางเหมาะสมตามบริบท ด๎าน
ประเภท ขนาด และพื้นที่
3. สถานศึกษามีระบบการดูแลชํวยเหลือและคุ๎มครองนักเรียนและการแนะแนวที่
มีประสิทธิภาพ
4. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช๎ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
5. ผู๎เรียนทุกคนได๎รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยํางเพียงพอ และเหมาะสม
สอดคล๎องกับสภาพข๎อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์
สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต๎องการจาเป็นพิเศษ
สาหรับผู๎พิการ
6. ครูได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อ
ใช๎เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน
7. ผู๎เรียนได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)
เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎อยํางเหมาะสม เพียงพอ
8. สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
9. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาสามารถรายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปีได๎อยํางมีคุณภาพ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ในปี 2563-2566 ดังนี้
ระดับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ระดับสถานศึกษา
1. สร๎างความรํวมมือกับองค์กรปกครองระดับท๎องถิน่ ภาคเอกชน หนํวยงานทีเ่ กี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับบริบทของพืน้ ที่
(1) สํงเสริม สนับสนุนให๎มีความรํวมมือกับองค์กรปกครองระดับท๎องถิ่น ภาคเอกชน (1) รํวมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และภาคเอกชน วาง
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจน
แผนการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
การกากับ ติดตาม และประเมินผล
(2) รํวมมือกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ชุมชน เอกชน และหนํวยงาน
(2) จัดทาฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข๎อมูล
ที่เกี่ยวข๎องระดับพื้นที่ จัดทาแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแตํระดับปฐมวัย
ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต๎น
(3) รํวมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทาสามะโนประชากรวัยเรียน
(อายุ 0 - 6 ปี) เพื่อในไปใช๎ในการวางแผนการจัดการศึกษา
(4) รํวมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได๎เข๎าถึง
บริการการเรียนรู๎ได๎อยํางทั่วถึงครบถ๎วน
(5) รํวมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคสํวน
บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให๎สามารถใช๎รํวมกับได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
(6) รํวมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม)
ให๎ผู๎เรียนอยํางเพียงพอ มีคุณภาพ
(7) รํวมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให๎ผู๎เรียนที่อยูํหํางไกล
ได๎เดินทางไปเรียนอยํางปลอดภัยทั้งไปและกลับ

2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให๎มีคณ
ุ ภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพืน้ ที่
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(1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทามาตรฐานสถานศึกษาให๎มีคุณภาพในด๎านตําง
ๆ เชํน 1) มาตรฐานด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก 2) มาตรฐาน
ด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐานด๎านระบบความปลอดภัยของ
สถานศึกษา 4) มาตรฐานด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต๎น การ
กาหนดมาตรฐานสถานศึกษาด๎านตําง ๆ ดังกลําวให๎พิจารณาตามบริบทของสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นสาคัญ
(2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตาบล
ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น ให๎มี
คุณภาพ และตามมาตรฐานที่กาหนดโดยเน๎นสถานศึกษาระดับตาบล โรงเรียนขนาด
เล็กในพื้นที่หํางไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ
(3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใน
การ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเ๎ รียนทุกกลุํม และสถานศึกษาทุกประเภท อยํางเหมาะสม และเพียงพอ
(1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณใน
การสนับสนุนให๎กับผู๎เรียน และสถานศึกษา อยํางเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล๎อง
กับสถานภาพและพื้นที่
(2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดทาแผน
งบประมาณการศึกษาอยํางอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู๎เกี่ยวข๎องในพื้นที่
ประกอบการจัดทาแผนงบประมาณกํอนเสนอหนํวยงานต๎นสังกัด
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(3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความรํวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทาง
การศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณให๎เด็กวัยเรียนกลุํมขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
(4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนงบประมาณ และ
ติดตาม กากับการใช๎จํายงบประมาณของสถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและมีความ
โปรํงใส
4. การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน
(1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษามีระบบโครงขําย
สื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง
(2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษามีระบบ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด๎านการรู๎ดิจิทัล
(Digital Literacy) แกํผู๎เรียน
(3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนา
ห๎องเรียนให๎เป็นห๎องเรียนที่ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ใน
การจัดการเรียนรู๎แกํผู๎เรียน
(4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)
สาหรับผู๎เรียนทุกระดับ ตั้งแตํระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอยําง
เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู๎ของตนเองนาไปสูํการสร๎างการ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับสถานศึกษา

ระดับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
(5) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)
และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สาหรับครูอยํางเหมาะสม เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
(6) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษาใช๎เทคโนโลยีการ
เรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน (Distance Learning
Technology: DLT)
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2563
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ด๎วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology)
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร๎าง VDO จากภาพนิ่งเพื่อการนาเสนอ
ผลงานและการประชาสัมพันธ์ ”
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรจัดทาข๎อมูลสารสนเทศ

นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล๎อม
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ปี 2563
30,000
30,000

งบประมาณ
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
30,000 30,000 30,000
30,000 30,000 30,000

กลุมํ งานที่
รับผิดชอบ
รวมทัง้ สิน้
120,000 กลุํมนิเทศฯ
120,000 กลุํมนิเทศฯ

100,000

100,000

100,000 100,000

400,000

กลุํมพัฒนาฯ

100,000

100,000

100,000 100,000

400,000

กลุํมสํงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ

เปูาประสงค์
ตัวชีว้ ดั
1. สถานศึกษา นักเรียนได๎รับการสํงเสริมด๎านความรู๎ การสร๎างจิตสานึกด๎านการผลิต 1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ ที่ถูกต๎องและสร๎าง
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
จิตสานึกด๎านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมนาไปปฏิบัติใช๎ที่บ๎านและ
ชุมชน เชํน การสํงเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การลดใช๎สารเคมีจากปุ๋ยและ
ยาฆําแมลง ฯลฯ
2. สถานศึกษาสามารถนาเทคโนโลยีมาจัดทาระบบสารสนเทศการเก็บข๎อมูล ด๎าน
2. สถานศึกษามีการนาขยะมาใช๎ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ
ความรู๎ เรื่อง ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล๎อม ฯลฯ และสามารถนามาประยุกต์ใช๎ในทุก และมีสํงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
โรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0
3. สถานศึกษามีการจัดทานโยบายจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมและการนาขยะมา
ใช๎ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎อง
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การ 4. นักเรียนเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ มีการขยายผลแหลํงเรียนรู๎ นักเรียน โรงเรียน
ผลิตและบริโภค สูํการลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่าสูํชุมชนคาร์บอนต่า ชุมชน เรียนรู๎ด๎านการลดใช๎พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมเพื่อเป็น
แหลํงเรียนรู๎ และตัวอยํางรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เชํน โรงงาน
อุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและ
5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข๎อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออก
พัฒนาเป็นหนํวยงานต๎นแบบสานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให๎มีบริบทที่
ไซต์ ในการดาเนินกิจกรรมประจาวันในสถานศึกษาและที่บ๎าน และข๎อมูลของ
เป็นแบบอยํางเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน
Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less
6. สถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มี
6. ครู มีความคิดสร๎างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดาเนินการจัดทา
นโยบายสํงเสริมความรู๎และสร๎างจิตสานึกและจัดการเรียนรู๎การผลิตและบริโภคที่
งานวิจัยด๎านการสร๎างสานึกด๎านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมได๎
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

เปูาประสงค์
7. สถานศึกษาต๎นแบบนาขยะมาใช๎ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต๎นแบบในการนา 3RS มาประยุกต์ใช๎ในการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
9. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีการทานโยบายการ
จัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม

ตัวชีว้ ดั
7. ครู และนักเรียนสามารถนาสื่อนวัตกรรมที่ผํานกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช๎ใน
โรงเรียนการจัดการเรียนรู๎ และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันและชุมชนได๎ตาม
แนวทาง
Thailand 4.0
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และ
สถานที่ให๎เป็นสานักงานสีเขียวต๎นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน

แนวทางการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ในปี 2563-2566 ดังนี้
ระดับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ระดับสถานศึกษา
1. จัดทา Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดาเนินทาง
การให๎องค์ความรู๎และสร๎างจิตสานึกด๎านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม
2. จัดทาคูํมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ
Multimedia และอื่น ๆ
3. จัดทาเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่าและชุมชนคาร์บอนต่าและพัฒนา
วิทยากรให๎ความรู๎เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สูํสังคมคาร์บอนต่า
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทาหนํวยการเรียนรู๎ในเรื่อง
การผลิตและบริโภคที่เป็นกับสิ่งแวดล๎อมตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแตํ
ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น และพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศการ
เก็บข๎อมูลการลดก๏าซที่มีผลตํอปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เชํน
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปลํอย
คาร์บอนไดออกไซด์ในการดาเนินชีวิตประจาวัน Carbon emission /Carbon
Footprint ในสถานศึกษาสูํชุมชน
5. จัดจ๎างผู๎เชี่ยวชาญในการจัดทา Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่าสูํชุมชนคาร์บอนต่า
6. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให๎ความรู๎และแนวทางการจัดการเรียนรู๎
กิจกรรม เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน
7. จัดสรรงบประมาณดาเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ
1 โรงเรียน เพื่อดาเนินการตํอยอดขยายความรู๎และสร๎างเครือขํายโรงเรียน ชุมชน
และเชื่อมตํอหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
8. สนับสนุน สํงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให๎มีการจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อมและยกระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาด๎านการบริหาร
จัดการสานักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Green office)
10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานารํองขยายผล สํงสถานศึกษาต๎นแบบ
ด๎านการพัฒนา ด๎านการผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมทั้งระบบ เชํน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลด
การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสานักงานและสถานศึกษา
11. สํงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู๎และแผนการ
จัดการเรียนรู๎เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมตํอการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
12. ขยายผลผํานระบบ DLTV สํงเสริมความรู๎เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อมตํอความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสูํสังคมเมืองเชิงนิเวศและการ
จัดการมลพิษและสิ่งแวดล๎อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับสถานศึกษา

ระดับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
สิ่งแวดล๎อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช๎กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making
การนาขยะมาใช๎ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ
การบาบัดน้าเสีย ลดการใช๎เผาและลดใช๎สารเคมี สูํโรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม
14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่าสูํชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ
และสิ่งแวดล๎อมดี Green city ด๎านพลังงาน การจัดการขยะและน้าเสีย ชุมชนผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
15. สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาให๎นักเรียน โรงเรียนได๎ศึกษา เรียนรู๎จากแหลํง
เรียนรู๎โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ชุมชนเมืองนิเวศ และ
หนํวยงานสํงเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพื่อนาความรู๎มาประยุกต์ใช๎
และจัดทาโครงงานด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
16. สํงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู๎อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา
จัดคํายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต๎นแบบที่นาความรู๎จาก
โรงเรียนตํอยอดสูํชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม อยําง
น๎อย 58 ชุมชน
17. จัดทาระบบนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์
และนิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข๎อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยน
นาเสนอผลงาน
และมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพรํ
และเป็นต๎นแบบ สรุปผลรายงาน
โครงการ/กิจกรรม
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับสถานศึกษา

งบประมาณ

กลุมํ งานทีร่ บั ผิดชอบ

ปี 2563
50,000

โครงการจัดการเรียนรู๎บูรณาการการคิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหาร 100,000
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร๎าง
100,000
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล๎อมสูํการปฏิบัติที่ยั่งยืน

นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เปูาประสงค์
1. สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคลุม ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการ
บริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงานทั่วไป
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับเปลี่ยนให๎เป็นหนํวยงานให๎มีความทันสมัย
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ปี 2564
50,000

ปี 2565
50,000

ปี 2566
50,000

100,000

100,000 100,000

100,000

100,000 100,000

รวมทัง้ สิน้
200,000 กลุํมนิเทศฯ
400,000 กลุํมบริหารงาน
การเงินฯ
400,000 กลุํมสํงเสริมการจัด
การศึกษา

ตัวชีว้ ดั
2. สถานศึกษาได๎รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอยํางเป็นอิสระ
2. ร๎อยละของการเบิกจํายงบประมาณในภาพรวม

พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา เป็นหนํวยงานที่มี ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน๎าที่สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3. ร๎อยละของการเบิกจํายงบประมาณ (งบลงทุน)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. ระดับผลการประเมินมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. คารับรองปฏิบัติราชการประจาปี
5.1 ผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจาปี
5.2 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจาปี
6. ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
7. ร๎อยละของสถานศึกษาทุกแหํงมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็งตาม
กฎกระทรวงวําด๎วย หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
8. ร๎อยละของสถานศึกษาที่เข๎ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผํานการรับรอง
คุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.)

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

เปูาประสงค์
ตัวชีว้ ดั
3. หนํวยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด๎านการศึกษา เพื่อเพิ่ม 9. สถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได๎รับการพัฒนาให๎เป็นหนํวยงานที่
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน มีความทันสมัย ยืดหยุํน คลํองตัวสูง พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยูํตลอดเวลา เป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม
เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตาบล
4. หนํวยงานทุกระดับ มีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหาร 10. สถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความโปรํงใส ปลอดการทุจริต
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
11. สถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผํานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรํงใสในการดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA)
5. หนํวยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
12. สถานศึกษา และ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นานวัตกรรม และเทคโนโลยี
Technology) มาใช๎ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการ
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
สอนอยํางเป็นระบบ
13. สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศ
วิชาการ ผู๎เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนํวยงานในสังกัด
14. สถานศึกษาทุกแหํงมีข๎อมูลผู๎เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข๎อมูลตําง ๆ
นาไปสูํการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู๎สูํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
(Big Data Technology)
15. สถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด๎านบริหารจัดการศึกษา
16. สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบข๎อมูลสารสนเทศที่สามารถใช๎ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดาเนินงาน
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ในปี 2563-2566 ดังนี้
ระดับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ระดับสถานศึกษา
1. ให๎สถานศึกษา หรือ กลุํมสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน๎าที่ อานาจ และ
โครงสร๎างการกากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา
(2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หน๎าที่และอานาจ องค์ประกอบ จานวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาหรือของกลุํมสถานศึกษา โดยให๎คานึงถึงหลักธรรมาภิ
บาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุํมสถานศึกษา ให๎มีความหลากหลายและความ
แตกตํางของสถานศึกษารวมถึงความต๎องการและข๎อจากัดของแตํละพื้นที่
(3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษาจัดหา
เจ๎าหน๎าที่เพื่อปฏิบัติหน๎าที่สนับสนุนงาน ด๎านธุรการ ด๎านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด๎าน
บริหารงานบุคคล เพื่อมิให๎งานดังกลําวเป็นภาระที่เกินสมควรแกํครู ผู๎ปฏิบัติหน๎าที่การจัดการ
เรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน
(4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข๎อปฏิบัติให๎
สอดคล๎องกับการกระจายอานาจให๎สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษา
(5) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทาแผนปฏิบัติการและดาเนินการสํงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาสถานศึกษาหรือกลุํมสถานศึกษาให๎มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(6) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุน ให๎โรงเรียนขนาดเล็ก ให๎มีระบบการ
บริหารจัดการที่หลากหลาย เชํน การบริหารจัดการแบบกลุํมโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ
คละชั้น เป็นต๎น
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(7) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกระดับสถานศึกษาให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตของทุกคน
ในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
(8) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นาผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช๎ในการวางแผนการ
ปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา
(9) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และ
พัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาให๎สถานศึกษามีอิสระใน
การบริหารจัดการศึกษา
(10) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดอบรม พัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษาให๎มีคุณสมบัติ
สมรรถนะ และความรู๎ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติหน๎าที่
(11) สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษาได๎รับการกระจายอานาจให๎อยํางเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ
ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงานทั่วไป โดยดาเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือ
กลุมํ สถานศึกษา อาจดาเนินการเป็นรายด๎านหรือทุกด๎านได๎
(12) สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทา
หน๎าที่สํงเสริม สนับสนุน กากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
2. พัฒนาสานักงานสํวนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหนํวยงาน
มีความทันสมัยอยํางมีประสิทธิภาพ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให๎เป็นหนํวยงานที่
ทันสมัย มีหน๎าที่ สนับสนุน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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(2) สํงเสริม สนับสนุน ให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช๎ระบบการบริหารจัดการที่มุํงเน๎น
คุณธรรมและความโปรํงใสในการทางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(3) สํงเสริม สนับสนุน ให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มาใช๎ในการบริหารงาน
(4) บริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช๎พื้นที่เป็นฐาน (Area-based Management)
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs”
(5) จัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
(6) สร๎างความเข๎มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบกลุํมสถานศึกษา
(7) สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนของสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ที่ตอบสนองความต๎องการของประชาชนและพื้นที่
(8) สํงเสริม สนับสนุน ผู๎ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และ
มีสํวนรํวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(9) สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนของสังคมเข๎ามามีสํวนรํวมสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการศึกษา
3. ปฏิรูปการคลังด๎านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน และสถานศึกษา
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู๎เรียน
และสถานศึกษาโดยตรง
(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณอุดหนุนผู๎เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
(3) พัฒนาและประยุกต์ใช๎ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู๎เรียน
เพื่อลดความซ้าซ๎อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทาการแลกเปลี่ยนข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล
กับกระทรวงมหาดไทย
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(4) พัฒนาระบบเบิกจํายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู๎เรียน และสถานศึกษา โดยผํานระบบ
ธนาคาร
4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข๎ามาประยุกต์ใช๎อยํางคุ๎มคําและเกิดประโยชน์สูงสุด
(1) ศึกษา วิเคราะห์ นา Cloud Technology มาให๎บริการหนํวยงานในสังกัดทุกระดับทั้งใน
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ
SaaS
(2) ศึกษา วิเคราะห์ นา Big Data Technology มาใช๎ในการเชื่อมโยงข๎อมูลของนักเรียนใน
ฐานข๎อมูลตําง ๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู๎เรียนในมิติตําง ๆ
(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ด๎านบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบพร๎อมให๎บริการ (Services) เชื่อมโยงข๎อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและ
บูรณาการข๎อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสาหรับใช๎ในการพิสูจน์
ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทางานรํวมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลตําง ๆ
(4) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลทรัพยากรมนุษย์ด๎านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการข๎อมูลด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหวํางกระทรวง
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง โดยการเชื่อมโยงข๎อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง
สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชํวงชีวิต เป็นฐานข๎อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอํอน จุดแข็ง และศักยภาพ
บุคคลของประเทศ นาไปสูํการตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด๎านการเรียนรู๎ของผู๎เรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ด๎านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให๎สอดคล๎องกับความก๎าวหน๎า
ในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข๎อมูลสารสนเทศของผู๎เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแตํระดับปฐมวัย จน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง นาไปสูํการพัฒนาฐานข๎อมูล
ประชากรด๎านการศึกษาของประเทศ
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

2. โครงการประชุมผู๎บริหารสถานศึกษา
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน
4. โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการประเมินการดาเนินงานตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. โครงการประชุมคณะผู๎บริหาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ผํานระบบ Video
Conference ในรายการ “พุธเช๎า ขําว สพฐ.”
6. โครงการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์
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ภายใน
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400,000 กลุํมอานวยการ
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10,000

10,000
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7. โครงการ “หนึ่งใจ..ให๎ธรรมะสัญจร”เพื่อเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม น๎อม
นา ศาสตร์พระราชา สูํการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “บทบาทเยาวชนยุคใหมํ
ในศตวรรษที่ 21”The role of new generation youth in the 21st
Century.
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของกลุํมสถานศึกษา
9. โครงการประชุมปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน คําครุภัณฑ์
และสิ่งกํอสร๎าง ระดับสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3
10. โครงการติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย และการประเมินผลการบริหาร
จัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

10,000

10,000

10,000

10,000

50,000
50,000

50,000
50,000

50,000
50,000

50,000
50,000

200,000 กลุํมนโยบายและแผน
200,000 กลุมํ นโยบายและแผน

60,000

60,000

60,000

60,000

240,000 กลุํมนโยบายและแผน

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของหนํวยตรวจสอบภายใน
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ปี 2563
100,000

40,000 กลุํมสํงเสริมการศึกษา
ทางไกล ฯ
40,000 กลุํมสํงเสริมการจัด
การศึกษา
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ภาคผนวก
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ 233 / 2562
เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ Looking Back and Moving Forward
for Kalasin Primary Educational Service Area Office 3.
-------------------------------------ด๎วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 กาหนดการจัดประชุมการดาเนิน
โครงการ Looking Back and Moving Forward for Kalasin Primary Educational Service Area Office 3.
เพื่อขับเคลื่อน ให๎บุคลากรมีความรู๎ความสามารถในการเขียนโครงการฯ, การรายงานผลการดาเนินงานโครงการฯ,
การวิเคราะห์โครงการฯ และดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 และแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นกรอบทิศทางใน
การขับเคลื่อนการดาเนินงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดให๎มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด จึงแตํงตั้งคณะกรรมการและคณะทางาน ประกอบด๎วย
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน๎าที่ให๎คาปรึกษา และอานวยความสะดวกในการดาเนินงานตามโครงการ ประกอบด๎วย
1.1 นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ประธานกรรมการ
1.2 นายสุนทรา หันชัยศรี
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
รองประธานกรรมการ
1.3 นายปิยพงศ์ สุํมมาตย์
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
รองประธานกรรมการ
1.4 นายโกสีย์ แสบงบาล
ผู๎อานวยการกลุํมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
1.5 นายอดิศักดิ์ ทวยลี
ผู๎อานวยการกลุํมการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
1.6 นางมยุรี ไชยโชติ
ผู๎อานวยการหนํวยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
1.7 นายสวาส บุญอาษา
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ
กรรมการ
1.8 นายสุปัน สุรันนา
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรฯ กรรมการ
1.9 จอ.ไวกูล มะลิรส
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
1.10 นางราตรี พูลพัฒน์
ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
กรรมการ
ปฏิบัติหน๎าทีผ่ ู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ
1.11 นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์
1.12 นายนาพงษ์ ไกยเดช
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมกฎหมายและคดี
กรรมการ
1.13 นายสุเมธ ปาละวงษ์
นักประชาสัมพันธ์
กรรมการ
1.14 น.ส.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.15 นายสุพรรณ์ แก๎วนิสสัย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.16 นายพิสดาร แสนมาโนช คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.17 นายประสาน จันทร์สวําง คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.18 นายสมัคร เยาวกรณ์
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.19 นายพรชัย เทศารินทร์
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.20 นายสุพัฒน์ วรชัย
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.21 นายประดาบชัย ตุระซอง ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 1
กรรมการ
1.22 นายพูลผล เหลํานายอ
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 2
กรรมการ
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
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1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

นายเทวินทร์ ฉายะโคตร
นายอุํนใจ จิตจักร์
นายจักรินทร์ พิมพ์รนิ ทร์
นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง
นายบุญโฮม ชัยชํวย
นายบุญสืบ ประจาตน
นายกรชกร ชวติ
นายเจนณรงค์ เวียงวะลัย
นางพจนา หันชัยศรี
นางเพ็ญศิริ แสนศิลป์
น.ส.มงกุฏ ประครองสุข
นายสมรศักดิ์ วัณโนนาม
นายจิตติศักดิ์ รองจัตุ
นางกนกพรรณ พลตื้อ
นางเนตรนภา รองจัตุ
นายประภวิษณุ์ จิตจักร
นางลมุล เนตรคุณ

ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 3
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 4
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 5
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 6
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 7
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 8
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 9
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 10
ผู๎ทรงคุณวุฒิจากองค์กรเอกชน
ผู๎แทนผู๎อานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก
ผู๎แทนผู๎อานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก
ผู๎แทนผู๎อานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก
ผู๎แทนผู๎อานวยการโรงเรียนขยายโอกาส
ผู๎แทนครู
ผู๎แทนครู
ปฎิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู๎ชํวยเลขานุการ

2. คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ Looking Back and Moving Forward for Kalasin Primary Educational
Service Area Office 3. มีหน๎าทีด่ าเนินงานตามโครงการเพือ่ ให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด๎วย
2.1 นายปิยพงศ์ สุํมมาตย์
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ประธานกรรมการ
2.2 นายสวาส บุญอาษา
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ
กรรมการ
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ
2.3 นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์
2.4 นายโกสีย์ แสบงบาล
ผู๎อานวยการกลุํมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
2.5 นายอดิศักดิ์ ทวยลี
ผู๎อานวยการกลุํมการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
2.6 นางมยุรี ไชยโชติ
ผู๎อานวยการหนํวยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
2.7 นายสุปัน สุรันนา
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาครูฯ
กรรมการ
2.8 จอ.ไวกูล มะลิรส
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
2.9 นางราตรี พูลพัฒน์
ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
กรรมการ
2.10 นายนิยม ใจศิริ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
2.11 นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
2.12 นายเจษฎา คะโยธา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
2.13 นางศศิกานต์ เจริญดี
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 พุฒิพรพงศ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
2.21 นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
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2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.50
2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
2.60
2.61
2.62

นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา
น.ส.วิชชุดา ตรีเนตร
นางสุชัญญา เยื้องกลาง
น.ส.ชญาภรณ์ บาลศรี
นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์
นายศักดิ์ชัย แสนโยธา
นางนันทพร ครุฑโต
นายสุรนิ ทร์ หนองช๎าง
นางสุวรรณภา เนตรคุณ
นางอาทิตยา บริพันธ์
น.ส.จริยา จารัตน์
น.ส.ธิดารัตน์ พันธุ์ศิริ
นางธนัชพร หนองช๎าง
นางราตรี เอราวัณ
น.ส.เพ็ญประภา ภูธาตุเพชร
นางเพ็ญศรี วิเศษศรี
น.ส.แอนนา ปัทมารัง
น.ส.ดวงเนตร สันวิลาศ
นางประไพภัทร บุญเรือง
นายสุเมธ ปาละวงศ์
น.ส.ปรียานันท์ โสภา
นางหฤทัย แกํนสาโรง
น.ส.กิตติยา ศรีวรขันธ์
นายประหยัด วรพล
น.ส.ลาใย ลาโรจน์
น.ส.ภัทรนรินทร์ ทิพย์ศิริ
น.ส.ลลิตา ใจศิริ
นายพทสิน ยีว่ าศรี
นายณัฐพล ทวยลี
นายขจรพงศ์ สามสงํา
นางวรางคณา บุษมงคล
น.ส.ปัญญพัฒน์ ดลเพ็ญ
น.ส.อันชิกาญจน์ ใจศิริ
น.ส.ปรียกาญจน์ บุญตะหล๎า
น.ส.จุฬาลักษณ์ ปรีวิลยั
น.ส.ณัตติยา ทวยลี
น.ส.วรรณพร ปัสสะ
น.ส.ชญาภรณ์ บาลศรี
น.ส.เบญจมาศ นุํมด๎วง
น.ส.มนทิรา โกพลรัตน์
นายธีรพล เวฬุวนารักษ์

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
เจ๎าพนักงานธุรการ
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักประชาสัมพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป
เจ๎าพนักงานธุรการ
เจ๎าพนัเจ๎กางานธุ
พนักรงานธุ
การ รการ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เจ๎าพนักงานพัสดุ
พนักงานธุ
พนักรงานธุ
การ รการ
พนักงานพิมพ์
พนักงานพิมพ์
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
เจ๎าพนักงานธุรการ
เจ๎าพนักงานธุรการ
เจ๎าพนักงานธุรการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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2.63
2.64
2.65
2.66
2.67
2.68
2.69
2.70
2.71
2.72
2.73

นางวชิราพร พิมพ์เภา
น.ส.เกสรา ใจอํอน
นายอรรคพล เนตรคุณ
นายประกอบใจ เพราะนาไรํ
นายผดุงศักดิ์ เงียบสดับ
นายอาทิตย์ อรรถวิลัย
นายนรากร บุญเกิด
นางดอกไม๎ เภาโพธิ์
นางจารุวรรณ นุํนภักดี
นางลมุล เนตรคุณ
น.ส.เมทิกา โคกลือชา

เจ๎าพนักงานธุรการ
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
ยามรักษาการณ์
ยามรักษาการณ์
พนักงานขับรถ
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
แมํบ๎าน
แมํบ๎าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
/ผู๎ชกํวารยเลขานุการ
กรรมการ/ผูกรรมการ
๎ชํวยเลขานุ

3. คณะกรรมการฝุายการเงิน มีหน๎าที่เบิกจํายเงิน ควบคุมดูแล จัดทาเอกสารที่เกี่ยวกับการเบิกจําย ให๎ถูกต๎อง
ตามระเบียบ ประกอบด๎วย
3.1 นายอดิศักดิ์ ทวยลี
ผู๎อานวยการกลุํมการเงินและสินทรัพย์
ประธานกรรมการ
3.2 นายประหยัด วรพล
นักวิชาการพัสดุ
รองประธานกรรมการ
3.3 น.ส.ลาใย ลาโรจน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ
3.4 น.ส.ภัทรนรินทร์ ทิพย์ศิริ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
กรรมการ
3.5 น.ส.ลลิตา ใจศิริ
เจ๎าพนักงานพัสดุ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ
3.6 นางลมุล เนตรคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. คณะกรรมการติดตามผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีหน๎าที่กากับ ติดตาม โครงการที่ได๎รับจัดสรรงบประมาณ รายงานผู๎บังคับบัญชา ประกอบด๎วย
4.1 นายสุนทรา หันชัยศรี
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ประธานกรรมการ
4.2 นายสวาส บุญอาษา
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ
รองประธานกรรมการ
4.3 จอ.ไวกูล มะลิรส
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
4.4 นางราตรี พูลพัฒน์
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
กรรมการ
4.5 นายอดิศักดิ์ ทวยลี
ผู๎อานวยการกลุํมการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
4.6 นางมยุรี ดลเพ็ญ
ผู๎อานวยการหนํวยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรฯ กรรมการ
4.7 นายสุปัน สุรันนา
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ
4.8 นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์
4.9 นางนันทพร ครุฑโต
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
4.10 นายธีรพล เวฬุวนารักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
4.11 นายสมศรี สุํมมาตย์
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4.12 นายประภวิษณุ์ จิตจักร
ปฎิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมนโยบายและแผน กรรมการเลขานุการ
กรรมการ/ผู๎ชํวยเลขานุการ
4.13 นางลมุล เนตรคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ/ผู๎ชํวยเลขานุการ
4.14 น.ส.เมทิกา โคกลือชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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ให๎กรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง มีหน๎าที่ดาเนินการโครงการ Looking Back and Moving Forward for
Kalasin Primary Educational Service Area Office 3. ให๎บรรลุวัตถุประสงค์ เปูาหมาย ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแกํทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป
สั่ง ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ 296 / 2562
เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566
และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-------------------------------------ด๎วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 กาหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
จึงแตํงตั้งคณะกรรมการและคณะทางาน ประกอบด๎วย
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน๎าที่กาหนดกรอบนโยบาย เพื่อให๎คณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให๎มีความสอดคล๎อง เชื่อมโยงภารกิจการจัดการศึกษาที่ตอบสนองตํอนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, สานักงานศึกษาธิการภาค 12, จังหวัดกาฬสินธุ,์ สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด๎วย
1.1 นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ประธานกรรมการ
1.2 นายสุนทรา หันชัยศรี
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
รองประธานกรรมการ
1.3 นายปิยพงศ์ สุํมมาตย์
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
รองประธานกรรมการ
1.4 นายสุปัน สุรันนา
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
1.5 นายอดิศักดิ์ ทวยลี
ผู๎อานวยการกลุํมการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
1.6 นางมยุรี ไชยโชติ
ผู๎อานวยการหนํวยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
1.7 นายสวาส บุญอาษา
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ
กรรมการ
1.8 นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรฯ กรรมการ
1.9 จ.อ.ไวกูล มะลิรส
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
1.10 นางราตรี พูลพัฒน์
ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
กรรมการ
1.11 นายศักดิ์ชัย แสนโยธา
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ
1.12 นางอาทิตยา บริพันธ์
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมกฎหมายและคดี
กรรมการ
1.13 นายสุเมธ ปาละวงษ์
นักประชาสัมพันธ์
กรรมการ
1.14 น.ส.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.15 นายสุพรรณ์ แก๎วนิสสัย
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.16 นายพิสดาร แสนมาโนช
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.17 นายประสาน จันทร์สวําง
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.18 นายสมัคร เยาวกรณ์
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.19 นายพรชัย เทศารินทร์
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.20 นายสุพัฒน์ วรชัย
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.21 นายประดาบชัย ตุระซอง ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 1
กรรมการ
1.22 นายพูลผล เหลํานายอ
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 2
กรรมการ
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
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1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32

นายเทวินทร์ ฉายะโคตร
นายอุํนใจ จิตจักร์
นายจักรินทร์ พิมพ์รนิ
นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง
นายบุญโฮม ชัยชํวย
นายบุญสืบ ประจาตน
นายกรชกร ชวติ
นายเจนณรงค์ เวียงวะลัย
นายประภวิษณุ์ จิตจักร
นางลมุล เนตรคุณ

ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 3
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 4
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 5
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 6
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 7
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 8
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 9
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 10
ปฎิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการเลขานุการ
กรรมการ/ผู๎ชํวยเลขานุการ

2. คณะกรรมการจัดทารํางแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 มีหน๎าที่ สรุปแผนงาน โครงการ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยให๎มีความสอดคล๎อง เชื่อมโยงภารกิจ
การจัดการศึกษาที่ตอบสนองตํอนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ,
จังหวัดกาฬสินธุ,์ สานักงานศึกษาธิการภาค 12, สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด๎วย
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
1. นายสุนทรา หันชัยศรี
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ประธานกรรมการ
2. นายสวาส บุญอาษา
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ
รองประธานกรรมการ
3. จ.อ.ไวกูล มะลิรส
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย แสนโยธา
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ
5. นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
6. นายเจษฎา คะโยธา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
7. นางศศิกานต์ เจริญดี
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.วิชชุดา 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 สันวิลาศ
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
20. น.ส.เพ็ญประภา ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
21. น.ส.วรรณเพ็ญ พุฒิพรพงศ์ ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ
22. นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
1. นายสุนทรา หันชัยศรี
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ประธานกรรมการ
2. นายสวาส บุญอาษา
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ
รองประธานกรรมการ
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
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3. จ.อ.ไวกูล มะลิรส
4. นายศักดิ์ชัย แสนโยธา
5. นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
6. นายเจษฎา คะโยธา
7. นางศศิกานต์ เจริญดี
8. นางสมจิตร พิมพ์รส
9. น.ส.วรรณเพ็ญ พุฒิพรพงศ์
10. นางรัชนี สุขสวัสดิ์
11. นายอภิรัฐ เจาะจง
12. นายจุมพล วงศ์ษร
13. นางเครือวัลย์ ชิณโสม
14. นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา
15. น.ส.วิชชุดา ตรีเนตร
16. นางสุชัญญา เยื้องกลาง
17. น.ส.ชญาภรณ์ บาลศรี
18. นางราตรี เอราวัณ
19. นางเพ็ญศรี วิเศษศรี
20. นายนรากร บุญเกิด
21. น.ส.จิณัฐตา วรรณเกษม
22. นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์

ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
เจ๎าพนักงานธุรการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. นายสุนทรา หันชัยศรี
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
2. นายสวาส บุญอาษา
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ
3. จ.อ.ไวกูล มะลิรส
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
4. นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรฯ
5. นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์
6. นายเจษฎา คะโยธา
ศึกษานิเทศก์
7. นางศศิกานต์ เจริญดี
ศึกษานิเทศก์
8. นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์
9. น.ส.วรรณเพ็ญ พุฒิพรพงศ์
ศึกษานิเทศก์
10. นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
11. นายอภิรัฐ เจาะจง
ศึกษานิเทศก์
12. นายจุมพล วงศ์ษร
ศึกษานิเทศก์
13. นางเครือวัลย์ ชิณโสม
ศึกษานิเทศก์
14. นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา ศึกษานิเทศก์
15. น.ส.วิชชุดา ตรีเนตร
ศึกษานิเทศก์
16. นางสุชัญญา เยื้องกลาง
ศึกษานิเทศก์
17. น.ส.จิณัฐตา วรรณเกษม
ศึกษานิเทศก์
18. นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์
19. นางราตรี เอราวัณ
นักวิชาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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20. น.ส.เพ็ญประภา ภูธาตุเพชร
21. นางรัชนี สุขสวัสดิ์
22. นางธนัชพร หนองช๎าง

นักวิชาการศึกษา
ศึกษานิเทศก์
นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ

นโยบายที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการ
ศึกษาทางการศึกษา
1. นายปิยพงศ์ สุํมมาตย์
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ประธานกรรมการ
2. จ.อ.ไวกูล มะลิรส
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ทวยลี
ผู๎อานวยการกลุํมการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
4. นางราตรี พูลพัฒน์
ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
กรรมการ
5. นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรฯ กรรมการ
6. นายสวาส บุญอาษา
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ
กรรมการ
7. นายประภวิษณุ์ จิตจักร
ปฎิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมนโยบายและแผน
กรรมการ
8. นายศักดิ์ชัย แสนโยธา
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ
9. นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
10. นายเจษฎา คะโยธา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
11. นางศศิกานต์ เจริญดี
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
12. นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
13. น.ส.วรรณเพ็ญ พุฒิพรพงศ์ ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
14. นางรัชนี สุขสวัสดิ์
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.วิชชุดา ตรีเนตร
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
20. นางสุชัญญา เยื้องกลาง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
21. น.ส.จิณัฐตา วรรณเกษม
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
22. นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
23. นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
24. น.ส.ลาไย ลาโรจน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ
25. น.ส.เมทิกา โคกลือชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
26. นางวชิราพร พิมพ์เภา
เจ๎าพนักงานธุรการ
กรรมการ
27. น.ส.กิตตยา ศรีวรขันธ์
เจ๎าพนักงานธุรการ
กรรมการ
28. นายนรากร บุญเกิด
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
กรรมการ
29. น.ส.เพ็ญประภา ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
30. นางราตรี เอราวัณ
นักวิชาการศึกษา
กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ
31. นางเพ็ญศรี วิเศษศรี
นักวิชาการศึกษา
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นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
1. นายปิยพงศ์ สุํมมาตย์
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
2. จ.อ.ไวกูล มะลิรส
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
3. นายสวาส บุญอาษา
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ
4. นายอดิศักดิ์ ทวยลี
ผู๎อานวยการกลุํมการเงินและสินทรัพย์
5. นางราตรี พูลพัฒน์
ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
6. นางราตรี เอราวัณ
นักวิชาการศึกษา
7. น.ส.เพ็ญประภา ภูธาตุเพชร
นักวิชาการศึกษา
8. น.ส.ดวงเนตร สันวิลาศ
นักวิชาการศึกษา
9. นางประไพภัทร บุญเรือง
นักวิชาการศึกษา
10. นางเพ็ญศรี วิเศษศรี
นักวิชาการศึกษา
11. น.ส.วิชชุดา ตรีเนตร
ศึกษานิเทศก์
12. น.ส.ปรียานันท์ โสภา
นักจัดการงานทั่วไป
13. นายณัฐพล ทวยลี
พนักงานพิมพ์
14. นายประหยัด วรพล
นักวิชาการพัสดุ
15. น.ส.ลลิตา ใจศิริ
เจ๎าพนักงานพัสดุ
16. น.ส.แอนนา ปัทมารัง
นักวิชาการศึกษา
17. นายอรรคพล เนตรคุณ
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
1. นายปิยพงศ์ สุํมมาตย์
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
2. นายอดิศักดิ์ ทวยลี
ผู๎อานวยการกลุํมการเงินและสินทรัพย์
3. นายสวาส บุญอาษา
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ
4. จ.อ.ไวกูล มะลิรส
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
5. นายสุปัน สุรันนา
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมบริหารงานบุคคล
6. นางมยุรี ไชยโชติ
ผู๎อานวยการหนํวยตรวจสอบภายใน
7. นายประภวิษณุ์ จิตจักร
ปฎิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมนโยบายและแผน
8. นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรฯ
9. นายศักดิ์ชัย แสนโยธา
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ
10. นางอาทิตยา บริพันธ์
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมกฎหมายและคดี
11. นายสุเมธ ปาละวงศ์
นักประชาสัมพันธ์
12. นายอภิรัฐ เจาะจง
ศึกษานิเทศก์
13. นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์
14. นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์
15. น.ส.วรรณเพ็ญ พุฒิพรพงศ์ ศึกษานิเทศก์
16. นางเครือวัลย์ ชิณโสม
ศึกษานิเทศก์
17. นางนันทพร ครุฑโต
นักทรัพยากรบุคคล
18. นายสุรนิ ทร์ หนองช๎าง
นักทรัพยากรบุคคล
19. นางสุวรรณภา เนตรคุณ
นักทรัพยากรบุคคล
20. นางลมุล เนตรคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
21. น.ส.เมทิกา โคกลือชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

นายธีรพล เวฬุวนารักษ์
นางหฤทัย แกํนสาโรง
น.ส.ปรียานันท์ โสภา
นางเพ็ญศรี วิเศษศรี
น.ส.ชญาภรณ์ บาลศรี
นางราตรี พูลพัฒน์
น.ส.กิตตยา ศรีวรขันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ๎าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
เจ๎าพนักงานธุรการ
ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
เจ๎าพนักงานธุรการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ

3. คณะกรรมการฝุายการเงิน มีหน๎าที่เบิกจํายเงิน ควบคุมดูแล จัดทาเอกสารที่เกี่ยวกับการเบิกจําย ให๎ถูกต๎อง
ตามระเบียบ ประกอบด๎วย
3.1 นายปิยพงศ์ สุํมมาตย์
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ประธานกรรมการ
3.2 นายอดิศักดิ์ ทวยลี
ผู๎อานวยการกลุํมการเงินและสินทรัพย์
รองประธานกรรมการ
3.3 นายประหยัด วรพล
นักวิชาการพัสดุ
กรรมการ
3.4 น.ส.ลาใย ลาโรจน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ
3.5 น.ส.ภัทรนรินทร์ ทิพย์ศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
3.6 น.ส.ลลิตา ใจศิริ
เจ๎าพนักงานพัสดุ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ
3.7 นางลมุล เนตรคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. คณะกรรมการติดตามผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหน๎าที่
กากับ ติดตาม โครงการที่ได๎รบั จัดสรรงบประมาณ รายงานผูบ๎ ังคับบัญชา ประกอบด๎วย
4.1 นายสุนทรา หันชัยศรี
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ประธานกรรมการ
4.2 นายสวาส บุญอาษา
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ
รองประธานกรรมการ
4.3 นายสุปัน สุรันนา
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
4.4 จ.อ.ไวกูล มะลิรส
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
4.5 นางราตรี พูลพัฒน์
ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
กรรมการ
4.6 นายอดิศักดิ์ ทวยลี
ผู๎อานวยการกลุํมการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
4.7 นางมยุรี ไชยโชติ
ผู๎อานวยการหนํวยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
4.8 นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรฯ กรรมการ
4.9 นายศักดิ์ชัย แสนโยธา
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ
4.10 นางอาทิตยา บริพันธ์
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมกฎหมายและคดี
กรรมการ
4.11 นายธีรพล เวฬุวนารักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
4.12 นางวชิราพร พิมพ์เภา
เจ๎าพนักงานธุรการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
4.13 นายประภวิษณุ์ จิตจักร
ปฎิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมนโยบายและแผน
กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ
4.14 นางลมุล เนตรคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ
4.15 น.ส.เมทิกา โคกลือชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4.16 น.ส.เกสรา ใจอํอน
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
ผู๎ชํวยเลขานุการ
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ให๎กรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง มีหน๎าที่ดาเนินการวิเคราะห์และบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566
และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให๎สอดรับกับนโยบาย จุดเน๎นของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให๎สามารถนางบประมาณที่ได๎รบั ไปบริหารจัดการได๎อยํางถูกต๎อง บรรลุ
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแกํทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป
สั่ง ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
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